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Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θεσσαλονίκης - Γενική Γραμματεία 
Ισότητας Φύλων (αφορά ενήλικες γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας) 

24ΩΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900

Aλεξανδρουπόλεως 10 (Δυτική Είσοδος), Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 528984 

*  Προσφέρεται δωρεάν νομική βοήθεια στις γυναίκες θύματα βίας που απευθύνονται 
στα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου Δομών της Γενικής Γραμματείας 
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ).

Πώς θα λειτουργεί το Panic Button-Κουμπί Πανικού:
Η εφαρμογή θα χορηγείται στις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας που 
απευθύνονται στα αστυνομικά τμήματα ή εξυπηρετούνται στα Συμβουλευτικά 
Κέντρα του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ).
Οι γυναίκες θα εγκαθιστούν την εφαρμογή του Panic Button στο κινητό τους και θα 
μπορούν να ειδοποιούν εύκολα και γρήγορα την Ελληνική Αστυνομία σε περίπτωση 
που απειλείται η σωματική τους ακεραιότητα ή κινδυνεύει η ζωή τους. Η Αστυνομία 
θα λαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία για τον εντοπισμό των γυναικών και θα 
επεμβαίνει άμεσα για την απομάκρυνσή τους από το κακοποιητικό περιβάλλον και 
την προστασία τους.
Αρχικά, το Panic Button θα εφαρμοστεί πιλοτικά για ένα χρόνο και θα δοθεί σε 
γυναίκες στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Μετά τη λήξη της πιλοτικής εφαρμογής, 
το πρόγραμμα θα αξιολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη.

ΠΗΓΕΣ:
Isotita.gr | www.hellenicpolice.gr

Μίλα



Η ενημέρωση είναι η καλύτερη άμυνα
“Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας βρίσκεται δίπλα σε 
όλους μας, άσχετα αν δεν το βιώνουμε ή δεν το βλέπουμε. Είναι 
υποχρέωσή μας να το αντιμετωπίσουμε και να το καταπολεμήσουμε. 
Το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου είναι μια μικρή μου 
συνεισφορά στον καθημερινό αγώνα αρκετών από εμάς, να 
μειώσουμε κάθε μορφή ενδοοικογενειακής βίας”.

Γνώριζες ότι:
•  Η πιο συχνή μορφή βίας προέρχεται από τον ερωτικό σύντροφο. Μία στις 

τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα ξυλοκοπηθεί, θα βιαστεί ή με 
κάποιον άλλον τρόπο θα κακοποιηθεί από τον σύντροφό της.

•  Κατά τη διάρκεια της πανδημίας εμφανίστηκε παγκοσμίως αύξηση των 
περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

•  Το Γραφείο ενδοοικογενειακής βίας του αστυνομικού τμήματος Λευκού 
Πύργου, το όποιο ιδρύθηκε πριν από έναν χρόνο, έχει επιληφθεί πάνω  
από 300 περιστατικά.

•  Το Α’ εξάμηνο του 2022 η Ελληνική Αστυνομία έχει αντιμετωπίσει 
περίπου 7.200 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία σε ολόκληρη τη 
χώρα, με τους 3 στους 4 δράστες να είναι άντρες που συνήθως ανήκουν 
στο στενό οικογενειακό περιβάλλον των θυμάτων.

•  Αποφασίστηκε η ίδρυση 12 νέων Γραφείων Ενδοοικογενειακής Βίας της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Ένα από αυτά λειτουργεί πλέον στη Θεσσαλονίκη, 
στην Αστυνομική Διεύθυνση Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

•  Το 55-95% των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας δεν  
καταγγέλουν το πρόβλημα.

 

ΤΊ ΕΊΝΑΊ Η ΕΝΔΟΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑΚΗ ΒΊΑ; 
Ως ενδοοικογενειακή βία εννοούνται οι αξιόποινες πράξεις σωματικής, 
ψυχολογικής και σεξουαλικής βίας οι οποίες εκδηλώνονται μεταξύ προσώπων, 
που συνδέονται με σχέσεις οικογένειας ή συντροφιάς ή άλλη νομική σχέση, 
όπως ορίζεται στον ειδικό ποινικό νόμο 3500/2006 “Για την αντιμετώπιση 
της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις”. Η άσκηση ενδοοικογενειακής 
βίας απαγορεύεται και τιμωρείται από τον Νόμο. 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΔΟΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑΚΗΣ ΒΊΑΣ
Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα καθημερινό, παγκόσμιο φαινόμενο. Οι 
γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται περισσότερο. Όλες οι γυναίκες μπορεί  
να υποστούν κάποια μορφή ενδοοικογενειακής βίας, ανεξάρτητα από την 
ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την κοινωνική τάξη και την εθνικότητα τους. 

Οι απειλές, ο εξαναγκασμός και η στέρηση ελευθερίας αποτελούν 
ενδοοικογενειακή βία. Άλλες μορφές ενδοοικογενειακής βίας είναι η 
ψυχολογική βια, η λεκτική βία, η οικονομική βία και η σεξουαλική βία. 

ΕΊΣΑΊ ΘΥΜΑ ΒΊΑΣ; ΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΊΣ ΤΗ ΒΊΑ
Οποιαδήποτε μορφή βίας ενεργοποιεί το συναίσθημα του τρόμου.  
Αυτό είναι αρκετό για να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια  
κακοποιητική σχέση ή κατάσταση.

ΕΊΜΑΊ ΣΥΓΓΕΝΗΣ, ΦΊΛΟΣ/ ΦΊΛΗ ΜΊΑΣ ΓΥΝΑΊΚΑΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΊ ΘΥΜΑ  
ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΊΑΣ. ΤΊ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΚΑΝΩ;
Η συγγένεια και η φιλία θεωρούνται στενές προσωπικές σχέσεις. Σας 
δίνουν το δικαίωμα να μιλήσετε σε αυτόν που υποφέρει ή σε αυτόν που 
προκαλεί τη βλάβη. Τα θύματα βίας συνήθως ανακουφίζονται από την 
αναγνώριση της κατάστασης. Μπορεί όμως και να αντιδράσουν με  
ντροπή ή θυμό. Ενθαρρύνετε την αναζήτηση συμβουλευτικών λύσεων  
και συζητήστε πρακτικές λύσεις στο πρόβλημα. Η φυγή από μια 
κατάσταση που προκαλεί τρόμο πρέπει να είναι στο μυαλό όλων μας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΊΚΗ ΚΑΊ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΊΑ 
Η συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει άμεσα στην αναγνώριση της βίας, 
στην εξεύρεση λύσεων και στην αποφυγή του πανικού. Η ψυχοθεραπεία 
δίνει την ευκαιρία της βαθιάς ενδοσκόπησης και της υπέρβασης του 
τραύματος. Η οικογενειακή θεραπεία και η θεραπεία ζεύγους μπορεί να 
πάει παραπέρα στην οριοθέτηση ή επούλωση των σχέσεων μεταξύ των 
ανθρώπων.
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