
 

Ανακοίνωση Νο 259/25.11.2021 

Σήμερα (25 Νοεμβρίου) η Διεθνής  Ημέρα για την εξάλειψη της βίας 

κατά των Γυναικών 

Το Union Eurobank ως πρωτοπόρος συνδικαλιστική οργάνωση δεν 

ξεχνά τις προγραμματικές του δηλώσεις για την προστασία των 

συναδέλφων γυναικών από κάθε μορφής βία με αιχμή την 

καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο της 

εργασίας.   

 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την 

εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, καθώς και τα 

κρούσματα περιστατικών ενδοοικοογενειακής βίας 

αυξάνονται, το Vouliwatch παρουσιάζει στοιχεία για την 

Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την 

εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, καθώς και τα 

ανησυχητικά, αυξανόμενα κρούσματα περιστατικών ενδοοικοογενειακής βίας σε 

όλο τον κόσμο εν μέσω πανδημίας, το Vouliwatch παρουσιάζει στοιχεία για την 

Ελλάδα και την Ευρώπη καθώς τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα μας. 

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της στις 17 Δεκεμβρίου 1999, 

ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά 

των Γυναικών για να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση. 

Η Ημέρα αυτή είχε καθιερωθεί ήδη από το 1981 από γυναικείες οργανώσεις, 

σε ανάμνηση της φρικτής δολοφονίας των τριών αδελφών Μιραμπάλ, πολιτικών 

αγωνιστριών από την Δομινικανή Δημοκρατία, με διαταγή του δικτάτορα 

Τρουχίλο. 

https://www.news247.gr/pagosmiahmera
https://www.news247.gr/kakopoiisi
https://vouliwatch.gr/news/article/vouliwatch-tima
https://www.news247.gr/oie
https://www.news247.gr/gynaikoktonia
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Η  κ α τά σ τα σ η σ ή μ ε ρα  

Ο ΟΗΕ, ήδη από τον Ιούνιο του 2020, προειδοποίησε για μια ακόμη 

πανδημία, εκτός από αυτή του κορονοϊού: την παγκόσμια αύξηση των περιστατικών 

ενδοοικογενειακής βίας. 

Σύμφωνα με την πρόσφατη εκστρατεία 

ενημέρωσης της Διεθνούς Αμνηστίας, σε όλον τον 

κόσμο, έχουν αυξηθεί σημαντικά οι αναφορές 

περιστατικών βίας κατά γυναικών και κοριτσιών 

κατά τη διάρκεια της καραντίνας και των άλλων 

περιοριστικών μέτρων, τα οποία ανάγκασαν πολλές 

γυναίκες να παραμείνουν παγιδευμένες στο ίδιο 

σπίτι με τους καταπιεστές τους ή δεν τους επέτρεψαν να έχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσίες στήριξης και ασφάλειας. 

Από το ξέσπασμα της πανδημίας οι τηλεφωνικές γραμμές στήριξης και οι 

ξενώνες φιλοξενίας σε όλη την Ευρώπη έχουν αναφέρει μια ανησυχητική αύξηση 

στις κλήσεις από γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της καραντίνας και των 

άλλων περιοριστικών μέτρων. 

Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, μία 

στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική βία, σεξουαλική βία, ή και τις δύο μορφές 

βίας από την ηλικία των 15 ετών και έπειτα. 

Το 55% των γυναικών έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με μία ή περισσότερες 

μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης ενώ το 11% έχει υποστεί ψηφιακή 

παρενόχληση. Μία στις είκοσι έχει βιαστεί. 

Σ το ι χ εία  γ ι α  τη ν  Ελ λ ά δα  

 υπόθεση ενδοοικογενειακή- το 68% των γυναικών που υπέστησαν κακοποίηση 

είναι έγγαμες 

 υπόθεση διεθνής -το 16% των γυναικών που απευθύνονται στα 

Συμβουλευτικά Κέντρα είναι αλλοδαπές 

 όχι ταξική – 70% των θυμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και ανώτερης ή 

ανώτατης εκπαίδευσης και πάνω από το 50% των δραστών δευτεροβάθμιας ή 

ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. 
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Η  νο μ ο θ ε σία  σ τη ν  χ ώ ρα  μ α ς  γ ια  τη  βί α  κα τά  των 

γ υ ναι κ ώ ν  

Ν. 4531/2018 | Νόμος για την καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών: 

Πρόκειται για την ενσωμάτωση και κύρωση στην ελληνική νομοθεσία της 

απόφασης-σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την 

Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, 

γνωστή και ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. 

Χαρακτηριστικό της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης είναι ότι αποδίδει 

έμφαση στην πρόληψη. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποχρέωση των 

συμβαλλόμενων κρατών να εξασφαλίσουν την κατάρτιση επαγγελματιών που 

ασχολούνται με τα θύματα βίας και την υλοποίηση θεραπευτικών προγραμμάτων 

για τους δράστες εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας. 

Αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

ασκούμενης βίας κατά των γυναικών προβλέπεται η λειτουργία ενός 

ολοκληρωμένου δικτύου δομών και υπηρεσιών με αντικείμενο την προσφορά 

ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συμβουλευτικής αλλά και ασφαλούς διαμονής 

στις γυναίκες- θύματα έμφυλης βίας. 

Βασική της καινοτομία συνιστά η ίδρυση μηχανισμού παρακολούθησης υπό 

την ονομασία η GREVIO. Ως ανεξάρτητο όργανο συγκροτείται από τεχνοκράτες και 

είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης, από τα 

κράτη-μέλη που την έχουν υπογράψει. 

Ακόμα, τροποποιήθηκαν διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, ώστε να 

εναρμονιστούν με τη Σύμβαση, όπως η κατάργηση της διάταξης του ποινικού 

κώδικα που προέβλεπε την παύση της ποινικής δίωξης, αν μεταξύ του δράστη του 

αδικήματος της αποπλάνησης ανηλίκου κάτω των 15 ετών και του θύματος 

τελέστηκε γάμος. 

Πηγή: news24725  

https://www.news247.gr/

