
 

 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο 

της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί με το Ν 

2667/1998 σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων». Σε αυτήν μετέχουν 

πρόσωπα οριζόμενα από σαράντα ένα φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και 

πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

"Ενδοοικογενειακή βία στον καιρό του κορωνοϊού: Οι γυναικείες οργανώσεις 

καταθέτουν την εμπειρία τους" 

 

Η ΕΕΔΑ ως το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα 

προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, παρακολουθεί στενά τα ζητήματα της 

ενδοοικογειακής βίας και γνωμοδοτεί συστηματικά ως προς τη λήψη αναγκαίων 

μέτρων για την αντιμετώπισή του. 

Εκτενές κείμενο παρατηρήσεων, στο πλαίσιο της αποστολής της, είχε υποβάλλει 

η Επιτροπή επί του Νομοσχεδίου για την κύρωση της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης. 

Έκτοτε η EΕΔΑ παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης και θα μπορούσε να 

συνδράμει ουσιαστικά την Πολιτεία στην παραγωγή οριζόντιων πολιτικών (που 

θα ενσωματώνουν αποτελεσματικά την αρχή της ισότητας των φύλων σε όλους 
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τους τομείς) και στη θέσπιση κατάλληλων μέτρων και στους τρεις άξονες που 

αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της Σύμβασης: την πρόληψη, την 

προστασία και τη δίωξη. 

Μάλιστα, η Επιτροπή, μέσα από τον θεσμικό της ρόλο, ως bridge builder, δηλ. 

γέφυρα που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και του 

Κράτους, φέρνοντάς τους πιο κοντά, όπως άλλωστε έχει αναγνωρίσει και ο 

εθνικός νομοθέτης, θα μπορούσε να αναλάβει δράσεις ευαισθητοποίησης της 

κοινωνίας των πολιτών, σε συστηματική βάση, σε συνεργασία και με τις ΜΚΟ, τα 

ΜΜΕ και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και δράσεις εκπαίδευσης των 

επαγγελματιών που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των περιστατικών. 

Πρόκειται για βασικές υποχρεώσεις των κρατών στο πλαίσιο της Σύμβασης. 

Όσον αφορά την περίοδο που διανύουμε, της πανδημίας, θα θέλαμε να αναφέρουμε, 

ότι η ΕΕΔΑ καθόλη τη διάρκεια του εγκλεισμού, συνεδρίαζε σε εβδομαδιαία βάση, 

διαδικτυακώς, με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

φορέων, ώστε, να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις, να αξιολογήσει τον αντίκτυπο 

των περιοριστικών μέτρων, να παρέχει στην κυβέρνηση τις κατάλληλες συμβουλές, και 

παράλληλα να ενημερώνει την κοινή γνώμη για τα δικαιώματά της και τους σχετικούς 

κινδύνους παραβίασής τους, εξαιτίας της πανδημίας.  
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Τα Δ.Τ. από τις Συνεδριάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΔΑ. 

Όπως τονίστηκε σε όλες τις Συνεδριάσεις, τα οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται, θα 

πρέπει να μεριμνούν για τα άτομα που απειλούνται. 

Στη συζήτηση για την ενδοοικογενειακή βία, όπου κλήθηκε και παρέστη η Γ.Γ. 

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, η ΕΕΔΑ εξέφρασε την έντονη 

ανησυχία της από την αύξηση των περιστατικών κατά την περίοδο της 

καραντίνας (τα επίσημα στοιχεία μιλούν για τετραπλασιασμό σχεδόν των 

καταγγελιών στη γραμμή SOS). Η Επιτροπή αναγνωρίζει βεβαίως το γεγονός ότι 

η Πολιτεία πραγματοποίησε και πραγματοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης και 

υποστήριξης, επαναλαμβάνει ωστόσο την ανάγκη για συντονισμένη κρατική 

δράση και διασφάλιση, ότι τα θύματα επωφελούνται μέτρων ειδικής 

προστασίας.  

Καλεί λοιπόν την Πολιτεία να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες, και μετά το 

τέλος της υγειονομικής κρίσης, όπως:  

- Συστηματική παροχή υπηρεσιών πρόληψης και ψυχολογικής, κοινωνικής, 

νομικής στήριξης και φιλοξενίας σε γυναίκες που βρίσκονται σε απειλή, 
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συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων: αλλοδαπές γυναίκες, γυναίκες με 

αναπηρία και ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. 

- Διαρκείς εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τις διαθέσιμες 

τηλεφωνικές γραμμές και τις υπάρχουσες δομές 

- Ενίσχυση των δομών της υγείας και της αστυνομίας 

- Ενίσχυση όλων των υπηρεσιών και των τηλεφωνικών γραμμών καταγγελιών 

και 

- Διασφάλιση της αποτελεσματικής πρόσβασης των θυμάτων στη δικαιοσύνη. 

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι η ενδοοικογενειακή βία προϋπήρχε της  της 

καραντίνας  και δεν τελειώνει με τη λήξη της καραντίνας. 

 

 


