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Οδθγόσ για δθμόςιουσ λειτουργοφσ (Lex Operators)
Θ βελτίωςθ του τρόπου προςζγγιςθσ, αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ, κακϊσ και θ προςοχι που πρζπει να λαμβάνουν τα κφματα των
ςυγκεκριμζνων βίαιων πράξεων είναι ηθτιματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ και υψθλισ
προτεραιότθτασ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τα κράτθ-μζλθ.
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Daphne ΛΛΛ “LEXOP: Lex-operators -all together for

women victims of intimate partner violence” ανταποκρίνεται ςε αυτι τθν
προτεραιότθτα αναπτφςςοντασ ςτισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ (Λταλία, Λςπανία, Ελλάδα,
Γαλλία)

δυναμικά,

διεπιςτθμονικά

δίκτυα

επαγγελματιϊν-λειτουργϊν

που

εμπλζκονται ςτθν πρόλθψθ, αντιμετϊπιςθ και καταπολζμθςθ τθσ ενδοοικογενειακισ και ςυντροφικισ βίασ.
Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει τθ ςυςςωρευμζνθ εμπειρία που αποκτικθκε
αφενόσ μζςω τθσ επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ του φαινομζνου ςε εκνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, αφετζρου κατά τθ διάρκεια τθσ δυναμικισ διαδικαςίασ τθσ
επιμόρφωςθσ,

όπου

οι

επαγγελματίεσ-λειτουργοί

διατφπωςαν

προτάςεισ

δικτφωςθσ και ςυνεργαςίασ δουλεφοντασ επάνω ςε ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ
περίπτωςθσ.
Απευκφνεται ςε δθμόςιουσ επαγγελματίεσ-λειτουργοφσ που εμπλζκονται ςτθν
αντιμετϊπιςθ και καταπολζμθςθ τθσ ενδο-οικογενειακισ και ςυντροφικισ βίασ
(δικαςτζσ, ειςαγγελείσ, αςτυνομικοί, ιατροδικαςτζσ, δικθγόροι του δθμοςίου και
ιδιωτικοφ τομζα).
Κατά τθ διάρκεια των δυο χρόνων υλοποίθςισ του (2011-2013), υπό τον ςυντονιςμό
του Ρανεπιςτθμίου τθσ Μπολόνια (Alma Mater Studiorum – University of Bologna) ,
το πρόγραμμα LEXOP ζφερε ςε επαφι διακρατικοφσ εταίρουσ, εμπειρογνϊμονεσ ςε
κζματα ηθτθμάτων φφλου και ιςότθτασ, νομικοφσ επιςτιμονεσ και ακαδθμαϊκοφσ,
δθμόςιουσ

και

ιδιϊτεσ

επαγγελματίεσ-λειτουργοφσ

(δικαςτζσ,

ειςαγγελείσ,

ιατροδικαςτζσ, αςτυνομικοφσ, δικθγόρουσ), προκειμζνου να ςχεδιαςτεί ζνα
διεπιςτθμονικό επιμορφωτικό πρόγραμμα που απευκφνεται ςτουσ πλζον
αρμόδιουσ επαγγελματίεσ-λειτουργοφσ και ςτοχεφει ςε δυο κφρια αποτελζςματα:
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(α) ςτθν επιμόρφωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ όλων των επαγγελματιϊν-λειτουργϊν
(lex-operators) οι οποίοι εμπλζκονται ςτθν αντιμετϊπιςθ και καταπολζμθςθ τθσ
ενδο-οικογενειακισ και ςυντροφικισ βίασ (intimate partner violence) προκειμζνου
να αποκτιςουν μια πιο ςφαιρικι αντίλθψθ του κζματοσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να
παρζμβουν ςτθν αντιμετϊπιςθ ενόσ τόςο πολφπλοκου κζματοσ το οποίο ζχει
ιςτορικζσ, κοινωνικζσ, ψυχολογικζσ, ςυναιςκθματικζσ, ζμφυλεσ και πολιτιςμικζσ
διαςτάςεισ,
(β) ςτθν δθμιουργία ενόσ διεπιςτθμονικοφ δικτφου ςυνεργαςίασ, ςτα πρότυπα ενόσ
πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ, με ςαφείσ και κακοριςμζνουσ ρόλουσ και αρμοδιότθτεσ
τόςο ςε επίπεδο υπθρεςιϊν όςο και ςε επίπεδο ςτελεχιακοφ δυναμικοφ,
προκειμζνου κάκε περιςτατικό να αντιμετωπίηεται ςυντονιςμζνα, γριγορα και
αποτελεςματικά για τθν βζλτιςτθ προςταςία των κυμάτων, τθ δίωξθ του κφτθ και
τθν απόδοςθ τθσ δικαιοςφνθσ.
Το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ ανζλαβαν από
κοινοφ ςτθν Ελλάδα το ΚΕΝΤΟ ΓΥΝΑΛΚΕΛΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΛ ΕΕΥΝΩΝ – ΔΛΟΤΛΜΑ και
το ΚΕΝΤΟ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΚΑΛ ΕΡΛΜΟΦΩΣΘΣ «ΔΘΜΘΤΑ». Οι εκπαιδευτικζσ
δραςτθριότθτεσ υλοποιικθκαν ςτθν πόλθ τθσ Ακινασ το διάςτθμα ΜαρτίουΑπριλίου 2012 και υποςτθρίχτθκαν τόςο από τθ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των
Φφλων του Υπουργείου Εςωτερικϊν όςο και από τθ Γενικι Γραμματεία Διαφάνειασ
και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ.

ΚΕΝΣΡΟ ΓΤΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΩΝ «ΔΙΟΣΙΜΑ»
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ΕΙΑΓΩΓΗ
Οι πολιτικζσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν ςτθν Ελλάδα είναι
ςχετικά πρόςφατεσ ςε ςφγκριςθ με τισ πολιτικζσ των άλλων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν.
Σιμερα, ςε μια εποχι όπου θ κοινωνικι ςυνοχι απειλείται λόγω τθσ οικονομικισ
κρίςθσ που μαςτίηει τθν Ελλάδα ωσ χϊρα τθσ ευρωηϊνθσ, είναι κρίςιμο να
κατανοιςουμε ςε βάκοσ τον προβλθματικό τρόπο με τον οποίο ςυνεργάηονται
μεταξφ τουσ οι υφιςτάμενεσ δομζσ υποςτιριξθσ των γυναικϊν κυμάτων βίασ και οι
άλλοι κεςμικοί και υπθρεςιακοί φορείσ, ϊςτε να βροφμε τισ κατάλλθλεσ απαντιςεισ
τόςο ςε κεςμικό επίπεδο όςο και ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και
ςυνοχισ.
Στο

κείμενο

που

ακολουκεί,

κα

παρουςιάςουμε

αρχικά

μια

ςφντομθ

περιοδολόγθςθ των βαςικϊν πολιτικϊν για τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των
γυναικϊν ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και τισ δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ απζναντι ςτισ
Ευρωπαϊκζσ Αρχζσ και τουσ διεκνείσ κεςμοφσ. Στθν ςυνζχεια κα περιγράψουμε τθν
ςθμερινι υπάρχουςα κατάςταςθ τόςο κεςμικό επίπεδο όςο και ςτο επίπεδο των
υποςτθρικτικϊν δομϊν, παρουςιάηοντασ μια ςφντομθ ανάλυςθ

του ιςχφοντοσ

νομικοφ πλαιςίου. Θ εμπειρία τθσ οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ του προγράμματοσ
επιμόρφωςθσ των LEX OPERATORS ςτθν Ακινα τον περαςμζνο Μάρτιο εμπλοφτιςε
τισ απόψεισ μασ για ζνα πλαίςιο αρχϊν – πρωτοκόλλου λειτουργίασ και ςυνζργιασ
των δθμόςιων και ιδιωτικϊν lex operators αντίςτοιχα. Τα βαςικά ςθμεία ενόσ
τζτοιου πρωτοκόλλου εκκζτουμε επίςθσ ςτο παρόν κείμενο, ςυνοδεφοντάσ το
τζλοσ, με τισ προτάςεισ μασ για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ λειτουργίασ τουσ και
τθσ αποτελεςματικισ τουσ παρζμβαςθσ.
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1. ΟΙ ΕΘΝΙΚΕ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΒΙΑ ΚΑΣΑ
ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ (2000-2013)
Ππωσ είναι γνωςτό, οι πολιτικζσ για τθν ιςότθτα των φφλων

ςτθν Ελλάδα,

αποτζλεςαν αντικείμενο διακριτισ δθμόςιασ πολιτικισ από το 1981, δθλαδι με μια
ςθμαντικι υςτζρθςθ αφοφ οι αντίςτοιχεσ Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ χρονολογοφνται
ιδθ από τθν δεκαετία του 1970. Θ υςτζρθςθ αυτι ακολοφκθςε και τισ
εξειδικευμζνεσ πολιτικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν.
Οι αρχικζσ ειδικότερεσ δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ προζρχονται από τθ Σφμβαςθ για τθν
Εξάλειψθ των Διακρίςεων κατά των γυναικϊν (CEDAW) που υπεγράφθ το 1979 και
τθν οποία θ Ελλάδα ζχει κυρϊςει ιδθ από το 1983 (Ν. 1342/1983). Το 2001 κφρωςε
και το Ρροαιρετικό τθσ Ρρωτόκολλο (Ν. 2952/2001). Πμωσ θ Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ
του ΟΘΕ για τθν Εξάλειψθ των Διακρίςεων ςε βάροσ των γυναικϊν, αξιολογϊντασ το
2002 τθν πρόοδο τθσ Ελλάδασ ςτον τομζα αυτό, ςτθ βάςθ τθσ ελλθνικισ Ζκκεςθσ
1996-2000, ςυνζςτθςε τθν ταχεία υιοκζτθςθ νομοκεςίασ για τθν ενδοοικογενειακι
βία και τθ βία κατά ςυνοικοφντων προςϊπων και τθ λιψθ μζτρων
ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ κοινωνίασ μζςω των ΜΜΕ και των ςχολικϊν εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων. Στθν ίδια κατεφκυνςθ κινείται και θ Σφςταςθ που απθφκυνε ςτθν
Ελλάδα θ Επιτροπι Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΘΕ, ςτισ 31 Μαρτίου 2005,
εξετάηοντασ τθν πορεία εφαρμογισ του Διεκνοφσ Συμφϊνου για τα Ατομικά και τα
Ρολιτικά Δικαιϊματα. Θ Επιτροπι αυτι ςυνζςτθςε τθν προϊκθςθ ςυγκεκριμζνων
νομοκετικϊν διατάξεων για τθν ενδοοικογενειακι βία και τθ βία κατά
ςυνοικοφντων ςτθν ποινικι νομοκεςία, ςυμπεριλαμβανομζνου και του βιαςμοφ
ςτον γάμο. Εξάλλου θ Ελλάδα υπζγραψε το Μάιο του 2011 ςτθν Κωνςταντινοφπολθ
τθ Σφμβαςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν πρόλθψθ τθσ Βίασ κατά των
γυναικϊν και τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ θ οποία μζλλει να κυρωκεί.1
Θ ψιφιςθ του Ν. 3500/2006 για τθν ενδοοικογενειακι βία, τον οποίο κα
αναλφςουμε ςε επόμενο κεφάλαιο, ζβαλε προςωρινά ζνα τζρμα ςτισ παραπάνω
ςυνεχόμενεσ ςυςτάςεισ.

1

Θ ςφμβαςθ παρατίκεται ςε www.isotita.gr
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Στθν Ελλάδα υπάρχει το τελευταίο διάςτθμα μια ανανζωςθ του γενικότερου πεδίου
παρζμβαςθσ ςχετικά με τθ βία κατά των γυναικϊν. Συνοπτικά μποροφμε να ποφμε
ότι ζχει διαμορφωκεί ζνα πλαίςιο δυο ταχυτιτων που αποτελείται από τθν μια, από
τουσ κλαςικοφσ κεςμικοφσ και υπθρεςιακοφσ φορείσ (αςτυνομία, ιατροδικαςτικι
υπθρεςία – νοςθλευτικό προςωπικό, ειςαγγελείσ, δικαςτζσ, δικθγόροι, κοινωνικζσ
υπθρεςίεσ διμων) και από τθν άλλθ, από μια μερικι αλλά εξαιρετικά ςθμαντικι
ανανζωςθ και επζκταςθ του υπό δθμόςιο ζλεγχο δικτφου των δομϊν υποςτιριξθσ
(ξενϊνεσ, Συμβουλευτικά Κζντρα). Ραράλλθλα, θ μεταρρφκμιςθ ςτθν περιφερειακι
και τοπικι αυτοδιοίκθςθ (Καλλικράτθσ) και τθν εκχϊρθςθ τθσ άςκθςθσ κοινωνικισ
πολιτικισ εκ μζρουσ τουσ, δθμιοφργθςε το κεςμικό πλαίςιο για τθ δθμιουργία
δομϊν και υπθρεςιϊν κοινωνικοφ χαρακτιρα, με τθν ενςωμάτωςθ τθσ οπτικισ του
φφλου (Gender mainstreaming), αλλά με πολλά προβλιματα ακόμθ, που ζχουν να
κάνουν κυρίωσ με τθν ορκολογικι κατανομι τουσ και τθν ζλλειψθ υλικϊν και
ανκρϊπινων πόρων.
Το ηιτθμα τθσ ανάπτυξθσ τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν, παραμζνει ανοιχτό, κακϊσ οι
λίγεσ και περιοριςμζνθσ εμβζλειασ κεματικζσ ΜΚΟ ι άλλεσ εκελοντικζσ οργανϊςεισ
αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ δράςθσ τουσ,
εξαρτϊμενεσ ςχεδόν αποκλειςτικά από τθν κρατικι – ευρωπαϊκι επιχοριγθςθ,
εμποδιηόμενεσ ζτςι να παίξουν ζναν ςθμαντικό ςυμπλθρωματικό ρόλο δίπλα ςτισ
δθμόςιου χαρακτιρα υποςτθρικτικζσ δομζσ και υπθρεςίεσ.
Ειδικότερα, θ κατάςταςθ ςιμερα ςτθν Ελλάδα, παρά τθν κζςπιςθ και εφαρμογι
των νόμων 3064/2002 (Καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων, των εγκλθμάτων
κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ, τθσ πορνογραφίασ ανθλίκων και γενικότερα τθσ
οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ

γενετιςιασ ηωισ και αρωγι ςτα κφματα των

πράξεων αυτϊν) και 3500/2006 (Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ
και άλλεσ διατάξεισ), δεν ζχει διαφοροποιθκεί ωσ προσ το μζγεκοσ και τθν ζκταςθ
τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ των γυναικϊν με ςτόχο τθν ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ
και τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ. Αντίκετα, αυξικθκαν οι δολοφονίεσ γυναικϊν από
τουσ ςυντρόφουσ τουσ, τα εγκλιματα τιμισ, θ ςωματικι και ψυχολογικι
κακοποίθςθ των γυναικϊν. Ενδεικτικά: Κατά το 2009 (μζχρι και τον Σεπτζμβριο) τα
Συμβουλευτικά Κζντρα τθσ ΓΓΛΦ ςτθν Ακινα και τον Ρειραιά δζχκθκαν 1.661
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τθλεφωνιματα και διεξιγαγαν 657 ραντεβοφ με γυναίκεσ οι οποίεσ ηιτθςαν και
ζλαβαν

ψυχοκοινωνικι

ςτιριξθ

και

νομικι

ςυμβουλευτικι

για

κζματα

κακοποίθςθσ.

2.

ΟΙ

ΔΡΑΕΙ

ΣΟΤ

ΕΘΝΙΚΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΓΙΑ

ΣΗΝ

ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΒΙΑ
Ρρϊτθ φορά εκπονείται ςτθν Ελλάδα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα δράςθσ για τθν
καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ (διακριτό από το πρόγραμμα ιςότθτασ του οποίου
τμιμα αποτελοφςε μζχρι ςιμερα) με πλιρθ χρθματοδότθςθ από το ΕΠΑ.
Οι βαςικζσ δζςμεσ δράςεων του εκνικοφ προγράμματοσ αφοροφν:2

α. ΝΟΜΟΘΕΙΑ - Βελτίωςθ και ενίςχυςθ τθσ νομοκεςίασ
Στο πλαίςιο τθσ ανακεϊρθςθσ του Ροινικοφ Κϊδικα πρόκειται να ανακεωρθκοφν οι
νόμοι για τθν ενδοοικογενειακι βία (Ν.3500/2006) ο νόμοσ για τον βιαςμό και τθν
εμπορία ανκρϊπων – διακίνθςθ γυναικϊν (trafficking). Άμεςθ προτεραιότθτα
αποτελεί θ Επικφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθ Δράςθ
κατά τθσ Διακίνθςθσ και εμπορίασ ανκρϊπων του 2005

β. ΔΟΜΕ - Δθμιουργία υμβουλευτικών Κζντρων και Ξενώνων


Ρροβλζπεται θ δθμιουργία δώδεκα (12) υμβουλευτικών Κζντρων τθσ

Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ των Φφλων (ΓΓΛΦ), ζνα ςε κάκε διοικθτικι
περιφζρεια τθσ χϊρασ και αναβακμίςτθκαν τα δφο (2) Κζντρα τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Ιςότθτασ των Φφλων που λειτουργοφν ιδθ ςτθν Αττικι, ζνα ςτθν
Ακινα και ζνα ςτον Ρειραιά. Τα Κζντρα προβλζπεται να ςτελεχωκοφν με
επιςτθμονικό προςωπικό (ψυχολόγοσ, κοινωνικόσ λειτουργόσ, νομικόσ, διοικθτικόσ
υπάλλθλοσ).

2

Ρθγι:http://www.isotita.gr/var/uploads/Press/25112009_Ethniko_programma_bia.pdf.

Θ υλοποίθςθ του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ και οι δζςμεσ δράςεων οι οποίεσ παρουςιάηονται δεν ζχει
ολοκλθρωκεί και επομζνωσ παρατίκεται ωσ ςχεδιαςμόσ και προβλεπόμενεσ δράςεισ.
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Ρροβλζπεται θ δθμιουργία ξενώνων από τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ

Αυτοδιοίκθςθσ ςτισ πρωτεφουςεσ των 13 Ρεριφερειϊν όπου υπάρχουν τα
Συμβουλευτικά Κζντρα τθσ ΓΓΛΦ και αναβακμίςτθκε ο ζνασ ξενώνασ που ιδθ
λειτουργεί. Οι ξενϊνεσ είναι δυναμικότθτασ 20 κζςεων διαμονισ ο κακζνασ για τισ
γυναίκεσ με τα παιδιά τουσ, με εξειδικευμζνο ςε κζματα βίασ επιςτθμονικό
προςωπικό


Λειτουργεί ιδθ μια τθλεφωνικι γραμμι SOS εκνικισ εμβζλειασ τθσ ΓΓΛΦ

για τθν άμεςθ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ των γυναικϊν κυμάτων βίασ ςε 24/ωρθ
βάςθ /365 θμζρεσ το χρόνο. Θ γραμμι λειτουργεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ για να
καλφψει τισ ανάγκεσ των μεταναςτριϊν.

γ. ΤΠΗΡΕΙΕ - Ανάπτυξθ υπθρεςιών υποςτιριξθσ, νομικι βοικεια, θλεκτρονικι
πλθροφόρθςθ
Ραροχι υποςτιριξθσ και αρωγισ από τα υμβουλευτικά Κζντρα τθσ ΓΓΙΦ και τουσ
Ξενώνεσ των ΟΣΑ:


Ενθμζρωςθ και εξειδικευμζνθ πλθροφόρθςθ



Ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ των κακοποιθμζνων γυναικϊν και των παιδιϊν τουσ



Νομικι Συμβουλευτικι και πλθροφόρθςθ για τα δικαιϊματά τουσ



Ραραπομπι ι και Συνοδεία των γυναικϊν ςτισ αςτυνομικζσ και ειςαγγελικζσ

αρχζσ, ςτα νοςοκομεία, ςε άλλεσ υπθρεςίεσ.
υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν κοινωνικι και οικονομικι ζνταξθ των
κακοποιθμζνων γυναικϊν από άλλουσ φορείσ (ΟΑΕΔ, Υπουργείο Υγείασ και
Ρρόνοιασ κ.λ.π):


Ραροχι νομικισ βοικειασ (legal aid) ςε ςυνεργαςία με τουσ Δικθγορικοφσ

Συλλόγουσ.


Ηλεκτρονικι πλθροφόρθςθ και ςυμβουλευτικι με αυτοεξυπθρζτθςθ (e-

services) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (portal) τθσ ΓΓΛΦ.

δ. ΠΡΟΛΗΨΗ - Ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνώμθσ
Καμπάνιεσ ενθμζρωςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ για τισ μορφζσ βίασ λόγω φφλου
(ενδοοικογενειακι βία, trafficking, βιαςμόσ, κλπ) που απευκφνεται:
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Αφενόσ ςε γυναίκεσ με ςφνκθμα τφπου ΣΡΑΣΤΕ ΤΘ ΣΛΩΡΘ ϊςτε να

ενκαρρυνκοφν να απευκυνκοφν ςτα ςυμβουλευτικά κζντρα και να ηθτιςουν αρωγι


Αφετζρου ςε άνδρεσ με ςφνκθμα τφπου ΜΘΔΕΝΛΚΘ ΑΝΟΧΘ ϊςτε να

ενκαρρυνκοφν να δθλϊςουν ότι δεν είναι βίαιοι π.χ. καμπάνια τθσ «λευκισ
κορδζλασ».

Επιπροςκζτωσ

Ραδιοτθλεόραςθσ

ςε

ςυνεργαςία

με

το

Εκνικό

υμβοφλιο

αποτρζπεται θ διάδοςθ μθνυμάτων που καλλιεργοφν τθν

προςβολι τθσ αξιοπρζπειασ των γυναικϊν και αναπαράγουν πράξεισ βίασ κατά των
γυναικϊν.

ε. ΚΑΣΑΡΣΙΗ - Κατάρτιςθ ςτελεχιακοφ δυναμικοφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
Κατάρτιςη δημόςιων λειτουργών
Ρροβλζπεται κατάρτιςθ όλων των

δθμόςιων λειτουργϊν ςτουσ οποίουσ

απευκφνονται τα κφματα βίασ για να ηθτιςουν βοικεια (αςτυνομικοί,
επαγγελματίεσ υγείασ και πρόνοιασ ειςαγγελείσ, δικαςτζσ κλπ) αλλά και των
ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων ςτισ γυναικείεσ φυλακζσ, ϊςτε να αντιμετωπίηουν
ορκότερα και με ευαιςκθςία όςουσ εμπλζκονται ςε πράξεισ βίασ κατά των
γυναικϊν. Τα προγράμματα εκπαίδευςθσ

υλοποιοφνται ςε ςυνεργαςία με το

Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
Κατάρτιςη των ςτελεχών των ςυμβουλευτικών κζντρων και των ξενώνων.
Τα ςτελζχθ των ςυμβουλευτικϊν κζντρων και των ξενϊνων (κοινωνικοί λειτουργοί,
ψυχολόγοι, κλπ) κα εκπαιδευκοφν ςτισ ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ των κυμάτων και
των κυτϊν ςτισ περιπτϊςεισ βίασ ϊςτε να μποροφν να αντιμετωπίηουν με επάρκεια
τα προβλιματα που κα παρουςιαςκοφν.

ςτ. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ- ΕΡΕΤΝΑ
Επαναλαμβανόμενθ πανελλαδικι δειγματολθπτικι ζρευνα πλθκυςμοφ για τθ
διερεφνθςθ των παραμζτρων τθσ ζμφυλθσ βίασ και των ςυνεπειϊν τθσ ςτισ
ςυνκικεσ ηωισ και εργαςίασ γυναικϊν και ανδρϊν.
Κοινωνιολογικι ζρευνα για τα εγκλιματα τιμισ, τισ δολοφονίεσ γυναικϊν –
ςυντρόφων και τουσ βιαςμοφσ ϊςτε να διερευνθκοφν οι ςυνκικεσ οι οποίεσ
καλλιεργοφν επικετικζσ ςυμπεριφορζσ.
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Ανάπτυξθ εργαλείων παρακολοφκθςθσ του φαινομζνου (δείκτεσ, εκκζςεισ των
ςυναρμόδιων Υπουργείων – ςυμβάντα τθσ Αςτυνομίασ, περιςτατικά των
νοςοκομείων, ιατρικά πρωτόκολλα για κακοποίθςθ κλπ.

η. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ
Οι γυναικείεσ οργανϊςεισ και γενικότερα οι οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν
αναμζνεται να ενιςχφςουν τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ αντιμετϊπιςθσ των φαινομζνων
τθσ βίασ και κατ’ επζκταςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. Στο πλαίςιο του προγράμματοσ
ενίςχυςθσ των ΜΚΟ για τθν ιςότθτα των φφλων κα δοκεί πρόςκετθ ενίςχυςθ για
ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ που κα ςχεδιαςκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ κατά
των γυναικϊν.

θ. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΝΕΡΓΑΙΩΝ
Ζναρξθ διυπουργικισ ςυνεργαςίασ με τα ςυναρμόδια Υπουργεία Ρροςταςίασ του
Ρολίτθ (ςυνεργαςία ςτθν καταπολζμθςθ του trafficking και τθσ ενδοοικογενειακισ
βίασ) και Υγείασ και Κοινωνικισ Ρρόνοιασ (για τθν αρωγι ςτα κφματα) με ςτόχο τον
ςυντονιςμό των ενεργειϊν και τθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτισ πολιτικζσ
τουσ (gender mainstreaming).
Δραςτθριοποίθςθ του Εκνικοφ Ραρατθρθτθρίου για τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ
κατά των γυναικϊν που ιδρφκθκε από τθν Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων το 2003
με τθ ςυμμετοχι των γυναικείων οργανϊςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο
αυτό.

Το νζο κεςμικό πλαίςιο ωσ προσ τθν ριηικι αναδιάρκρωςθ του αυτοδιοικθτικοφ
ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ και οι νζεσ δυνατότθτεσ υλοποίθςθσ πολιτικϊν για τθν
καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν ςε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο.

Με τθν εφαρμογι του Νόμου 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» και τθν διαμόρφωςθ
νζων ευρφτερων αυτοδιοικθτικϊν ενοτιτων περιφερειακοφ επιπζδου ςυντίκεται
ζνα νζο τοπίο ςτο χϊρο τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, το οποίο ζχει ποιοτικά και
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ποςοτικά χαρακτθριςτικά που το αναδεικνφουν ςε φορζα χάραξθσ και υλοποίθςθσ
πολιτικϊν τόςο ςε τοπικό όςο και ςε υπερτοπικό επίπεδο. Ανοίγονται ςοβαρζσ
δυνατότθτεσ για τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν ιςότθτα των φφλων, μεταξφ των
οποίων θ καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν κατζχει εξζχουςα κζςθ, ςτο
βακμό που οι ανανεωμζνεσ δθμοτικζσ και περιφερειακζσ υπθρεςίεσ κα αναλάβουν
να καταρτίςουν Τοπικά Ρρογράμματα Λςότθτασ των Φφλων με ςτοχευμζνεσ
δράςεισ.3

Πλαίςιο ςυνεργαςίασ ΓΓΙΦ με Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ τθσ χϊρασ.

Θ ΓΓΛΦ ζχει υπογράψει ζνα πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ με τουσ Δικθγορικοφσ
Συλλόγουσ τθσ χϊρασ, ϊςτε να εξαςφαλίςει κατά το δυνατόν

τθν δικαςτικι

ςυμπαράςταςθ των γυναικϊν κυμάτων βίασ που καταφεφγουν ςτουσ ξενϊνεσ και
τα ΣΚ και επικυμοφν τθν δικαςτικι διερεφνθςθ τθσ κακοποίθςθσ τουσ με βάςθ τον
νζο Νόμο 3500/2006, αλλά και άλλων ηθτθμάτων που ςχετίηονται ζμμεςα ι άμεςα.
(διαηφγιο, αςφαλιςτικά μζτρα για τθν επιμζλεια τζκνων, κλπ). Αυτό προχποκζτει
ειδικι εκπαίδευςθ που κα πρζπει να λάβουν οι δικθγόροι μζλθ των Συλλόγων που
επικυμοφν να ενταχκοφν ςε μια λίςτα Νομικισ Βοικειασ, ςε κζματα που άπτονται
τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθσ υποςτιριξθσ κυμάτων βίασ ϊςτε να μποροφν να
ανταπεξζλκουν ςτο ςφνκετο ζργο τθσ δικαςτικισ υποςτιριξθσ των κυμάτων και τθσ
ςυνεργαςίασ με τα εξειδικευμζνα ςτελζχθ των ΣΚ και Ξενϊνων .

3

Βλ. και ςχετικι πρόβλεψθ για τθν ςφςταςθ ςε κάκε ζδρα Ρεριφζρειασ Ρεριφερειακϊν Επιτροπϊν
Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ τθσ Βίασ κατά των Γυναικϊν (Ρ.Ε.Ρ.Α.Β.) ςτθν οποία κατζλθξε το
Ρόριςμα τθσ «Ειδικισ Νομοπαραςκευαςτικισ Επιτροπισ για τθν Επεξεργαςία Νόμου για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν 2010 -2012»
http://www.isotita.gr/var/uploads/POLICIES/NOMOPARASKEBASTIKES%20EPITROPES/PORISMA_ODE
_BIAS.pdf
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3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Θ ενδοοικογενειακι βία προβλζπεται ςτο ν. 3500/06 «Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
ενδοοικογενειακισ βίασ και άλλεσ διατάξεισ» ο οποίοσ περιλαμβάνει ςυνοπτικά τισ
παρακάτω ρυκμίςεισ:
α. Ορίηει τθν ενδοοικογενειακι βία, τθν οικογζνεια ι κοινότθτα και το κφμα.
Σφμφωνα με το αρ.1 ωσ ενδοοικογενειακι βία κεωρείται «θ τζλεςθ αξιόποινθσ
πράξθσ ςε βάροσ μζλουσ τθσ οικογζνειασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 6,7,8 και 9 του ν.
3500/06 και τα άρκρα 299 και 311 του Ροινικοφ Κϊδικα. Επίςθσ ωσ Οικογζνεια ι
κοινότθτα κεωρείται: α) το ςχιμα που αποτελείται από ςυηφγουσ ι γονείσ και
ςυγγενείσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ και τα εξ
υιοκεςίασ τζκνα τουσ, β) οι ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ μζχρι τετάρτου
βακμοφ και πρόςωπα των οποίων επίτροποσ, δικαςτικόσ παραςτάτθσ ι ανάδοχοσ
γονζασ ζχει οριςκεί μζλοσ τθσ οικογζνειασ, εφόςον ςυνοικοφν, κακϊσ και κάκε
ανιλικο πρόςωπο που ςυνοικεί ςτθν οικογζνεια και γ) θ μόνιμθ ςφντροφοσ του
άνδρα ι ο μόνιμοσ ςφντροφοσ τθσ γυναίκασ και τα τζκνα, κοινά ι ενόσ εξ αυτϊν,
εφόςον τα πρόςωπα αυτά ςυνοικοφν, όπωσ και οι τζωσ ςφντροφοι. Θ οικογζνεια
εδϊ διακρίνεται ςτθν οικογζνεια με τθ ςτενι ζννοια του όρου, όπου θ ςχζςθ των
ςυηφγων μεταξφ τουσ, των γονζων και τζκνων, κοινϊν ι ενόσ εκ των ςυηφγων,
δικαιολογεί τθν αυςτθρι αντιμετϊπιςθ αυτϊν των εγκλθμάτων, ανεξάρτθτα από το
εάν αυτοί ςυνοικοφν, και ςτθν οικογζνεια με τθν ευρφτερι τθσ ζννοια (οιονεί
οικογζνεια),δθλ. ςυγγενείσ μζχρι τετάρτου βακμοφ –ο τζταρτοσ βακμόσ επελζγθ για
το λόγο ότι μζχρι τον τζταρτο βακμό επζρχεται θ εξ αδιακζτου κλθρονομικι
διαδοχι. Επίςθσ θ ρφκμιςθ αυτι αφορά τουσ μόνιμουσ ςυντρόφουσ τα τζκνα τουσ,
κοινά, ενόσ εξ αυτϊν ι εξ υιοκεςίασ, εφόςον ςυνοικοφν. Με τον όρο τθσ ςυνοίκθςθσ
προςτατεφονται επίςθσ όλα τα ανιλικα πρόςωπα τα οποία ςυνοικοφν με τθν
οικογζνεια ανεξάρτθτα από τθ ςχζςθ και το λόγο ςυνοίκθςθσ. Τζλοσ, ωσ κφμα
ενδοοικογενειακισ βίασ κεωρείται κάκε πρόςωπο τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου
ςε βάροσ του οποίου τελείται αξιόποινθ πράξθ κατά τα άρκρα 6,7,8 και 9 του
παρόντοσ. Κφμα είναι και το μζλοσ, ςτθν οικογζνεια του οποίου τελζςκθκε
αξιόποινθ πράξθ, κατά τα άρκρα 299 και 311 του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και ο
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ανιλικοσ κατά τθν παράγραφο 2, ενϊπιον του οποίου τελείται μία από τισ
αξιόποινεσ πράξεισ τθσ παροφςασ διάταξθσ. Διευρφνεται θ ζννοια του κφματοσ και
ωσ εκ τοφτου ο κφκλοσ των αμζςωσ ηθμιωκζντων και άρα δικαιουμζνων ςε
παράςταςθ

πολιτικισ

αγωγισ

ςε

τρίτα

πρόςωπα

που

ζχουν

υποςτεί

αντανακλαςτικζσ ηθμιζσ.4
β) Απαγορεφει τθ χριςθ βίασ διακθρφττοντασ ςε κάκε κατεφκυνςθ ςτο αρ.2 ότι « Θ
άςκθςθ βίασ κάκε μορφισ μεταξφ των μελϊν τθσ οικογζνειασ απαγορεφεται». Θ
νομικι εννοιολόγθςθ τθσ βίασ για τθν οποία επζρχονται οι κυρϊςεισ που
προβλζπονται από το νόμο γίνεται ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ του νόμου 3500/06. Θ
βία ορίηεται με βάςθ τισ μορφζσ εκδιλωςισ τθσ και μάλιςτα ςτισ «κυριότερεσ
μορφζσ» τθσ, όπωσ τθ ςωματικι βία (απόλυτθ και ψυχολογικι), τθ βία κατά
πραγμάτων, τθν παράνομθ βία και απειλι και τζλοσ τον ψυχικό και ςωματικό
βαςανιςμό του κφματοσ. Μάλιςτα περαιτζρω και για τθν εννοιολόγθςθ των
ςοβαρότερων μορφϊν βίασ (όπωσ του βιαςμοφ, θ ποινικοποίθςθ του οποίου
αποτελοφςε και διεκνι δζςμευςθ τθσ χϊρασ μασ), οι ςυντάκτεσ τθσ αιτιολογικισ
ζκκεςθσ παραπζμπουν ςτθ Διακιρυξθ του Οργανιςμοφ των Θνωμζνων Εκνϊν για
τθν εξάλειψθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν.
γ) Ρεριλαμβάνει τθν ενδοοικογενειακι βία ςτα τεκμιρια κλονιςμοφ του γάμου
αντικακιςτϊντασ το δεφτερο εδάφιο του αρ. 1439 Α.Κ.5
δ) Απαγορεφει τθ ςωματικι βία ςε βάροσ των ανθλίκων προβλζποντασ ότι «Επί
αςκιςεωσ ςωματικισ βίασ ςε βάροσ ανθλίκου, ωε μζςου ςωφρονιςμοφ ςτο πλαίςιο
τθσ ανατροφισ του, εφαρμόηεται το άρκρο 1532 του ΑΚ».
Ρολλζσ επιφυλάξεισ ζχει προκαλζςει θ διατφπωςθ του άρκρου ότι θ εφαρμογι του
άρ.1532 του ΑΚ εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που θ βία κατά του ανθλίκου αςκείται

4

Σε ζκκεςθ επί του Νομοςχεδίου «για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ», Αϋ Διεφκυνςθ
Επιςτθμονικϊν μελετϊν, Τμιμα Νομοτεχνικισ Επεξεργαςίασ Σχεδίων και Ρροτάςεων Νόμων, Ροιν.
Χρον. ΝΗ/2007, ςελ. 94
5

Για περιςςότερα βλ. Δ. Ραπαδοποφλου- Κλαμαρι «Αςτικζσ διατάξεισ του ν. 3500/06 για τθν
ενδοοικογενειακι βία», Ενδοοικογενειακι βία: Ρροοπτικζσ μετά το ν. 3500/06. Ρρακτικά
Επιμορφωτικισ θμερίδασ 28/6/07, επιμ. Φ. Μθλιϊνθ, εκδ.Α. Σάκκουλα Ακινα-Κομοτθνι, 2008
ςελ.197-200.
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ωσ μζςο ςωφρονιςμοφ, ωσ να επιτρζπεται ςτισ άλλεσ περιπτϊςεισ που ενδεχόμενα
αςκείται, π.χ. για λόγουσ διαπαιδαγϊγθςθσ.6
ε) Ρροβλζπει τθ χρθματικι ικανοποίθςθ του πακόντοσ λόγω θκικισ βλάβθσ θ οποία
δεν μπορεί να είναι κατϊτερθ των 1000 ευρϊ, εκτόσ εάν ο πακϊν ηθτιςει μικρότερο
ποςό.
ςτ) Ρροβλζπει για τθν απλι και ςυνεχι ςωματικι βλάβθ, φυλάκιςθ ενόσ ζτουσ, για
τθν επικίνδυνθ ςωματικι βλάβθ, φυλάκιςθ 2 ετϊν, για τθ βαριά ςωματικι βλάβθ,
κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν, για τθ βαριά ςκοποφμενθ ςωματικι βλάβθ κάκειρξθ, για
τθν παράνομθ βία, φυλάκιςθ ζξι μθνϊν, για τθν απειλι φυλάκιςθ τουλάχιςτον 10
θμερϊν και για τθν προςβολι τθσ γενετιςιασ αξιοπρζπειασ φυλάκιςθ μζχρι 2 ετϊν.
η) Ρροςτατεφει τθν ζγκυο γυναίκα και τα άλλα ευάλωτα μζλθ τθσ οικογζνειασ από
τθν ενδοοικογενειακι βλάβθ που τελείται ςε βάροσ τουσ.
θ) Ροινικοποιεί το βιαςμό ςτο γάμο τροποποιϊντασ τισ διατάξεισ των άρκρων 336
παρ.1 και 338 παρ.1 ΡΚ και απαλείφοντασ τον όρο «εξϊγαμθ», ϊςτε ο βιαςμόσ και
θ κατάχρθςθ ςε αςζλγεια να είναι αξιόποινεσ και όταν τελοφνται εντόσ του γάμου.
κ) Ενιςχφει το πλαίςιο του προςτατευτικοφ πλζγματοσ με ςτόχο τθ γριγορθ
εκδίκαςθ

των

εγκλθμάτων

ενδοοικογενειακισ

βίασ,

τθν

αποφυγι

τθσ

«δευτερογενοφσ» κυματοποίθςθσ των κυμάτων και τθν προςταςία τουσ από τον
κοινωνικό τουσ διαςυρμό, γεγονόσ που κακιςτοφςε πολλζσ φορζσ ανζφικτθ τθν
καταγγελία των περιςτατικϊν ενδοοικογενειακισ βίασ.
ι) Ρροβλζπει τθν ποινικι διαμεςολάβθςθ (αρ.11-14). Θ ποινικι διαμεςολάβθςθ
είναι πρωτόγνωροσ κεςμόσ ςτθ χϊρα μασ, παρά το γεγονόσ ότι ωσ αναμορφωτικό
μζτρο με τθ μορφι τθσ «ςυνδιαλλαγισ μεταξφ ανθλίκου και δράςτθ και κφματοσ
για ζκφραςθ ςυγγνϊμθσ και εν γζνει εξϊδικθ διευκζτθςθ των ςυνεπειϊν τθσ
πράξθσ» προβλζφκθκε ςτο άρ. 122 παρ.1 ςτοιχ. Ε’ του ΡΚ (άρ.1 του Ν. 3189/2003).
Θ διαμεςολάβθςθ αφορά τα εγκλιματα ενδοοικογενειακισ βίασ που ζχουν
πλθμμελθματικό χαρακτιρα, με ςτόχο το κφμα να ζχει τα μζςα αςφάλειασ εκείνα
προκειμζνου να καταγγείλει τθ βίαιθ ςυμπεριφορά που υφίςταται χωρίσ να
6

Ειδικότερα βλ. Γ. Μόςχοσ « Θ προςταςία του παιδιοφ από τθ βία ςτθν οικογζνεια, ο Νόμοσ 3500/06
και ο Συνιγοροσ του Ραιδιοφ» ςε Ενδοοικογενειακι βία: Ρροοπτικζσ μετά το ν.3500/06. Ρρακτικά
Επιμορφωτικισ θμερίδασ 28/6/07», ό. Ραρ. ςελ. 87-107.
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ενεργοποιείται ο ψυχοφκόροσ, χρονοβόροσ, ςτιγματιςτικόσ μθχανιςμόσ τθσ
ποινικισ δικαιοςφνθσ με τθ ςτενι του ζννοια. Ο κεςμόσ αυτόσ παρζχει ςτα κφματα
τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχουν ςε μία διαδικαςία με ζναν αμερόλθπτο τρίτο, θ
οποία κα ζχει ςτόχο να βρεκοφν τρόποι επίλυςθσ αυτισ τθσ ςυμπεριφοράσ.
Θ διαδικαςία ενεργοποιείται είτε με τθν ζναρξθ προκαταρκτικισ εξζταςθσ μετά από
ζγκλθςθ του κφματοσ ι καταγγελία τρίτου είτε με τθν κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ του
αυτόφωρου. Θ δυνατότθτα τθσ διαμεςολάβθςθσ διερευνάται από τον αρμόδιο
ειςαγγελζα.7
Από τθν πλευρά του ο φερόμενοσ ωσ δράςτθσ, προκειμζνου να ξεκινιςει θ
διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ, κα πρζπει να δθλϊςει ανεπιφφλακτα ότι είναι
πρόκυμοσ ςωρευτικά: α) να υποςχεκεί ότι δεν κα τελζςει ςτο μζλλον οποιαδιποτε
πράξθ ενδοοικογενειακισ βίασ (λόγοσ τιμισ) και ότι ςε περίπτωςθ ςυνοίκθςθσ,
δζχεται να μείνει εκτόσ οικογενειακισ κατοικίασ για εφλογο χρονικό διάςτθμα, εάν
το προτείνει το κφμα. Για τθν υπόςχεςθ αυτι ςυντάςςεται ζκκεςθ, κατά τα άρκρα
148 επ. του Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ, β) να παρακολουκιςει ειδικό
ςυμβουλευτικό πρόγραμμα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ ςε
δθμόςιο φορζα, ςε όποιο τόπο και για όςο χρονικό διάςτθμα κρίνεται τοφτο
αναγκαίο από τουσ αρμόδιουσ κεραπευτζσ. Ο υπεφκυνοσ του προγράμματοσ
πιςτοποιεί τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρακολοφκθςισ του. Το ςχετικό πιςτοποιθτικό
επιςυνάπτεται ςτο φάκελο τθσ δικογραφίασ. Αναφζρονται δε ςε αυτό αναλυτικά το
αντικείμενο του ςυμβουλευτικοφ προγράμματοσ και ο αρικμόσ των ςυνεδριϊν που
παρακολοφκθςε ο ενδιαφερόμενοσ, γ)να άρει ι να αποκαταςτιςει, εφόςον είναι

7

Ρολλζσ επιφυλάξεισ ζχουν διατυπωκεί τόςο για τουσ ειςαγγελείσ όςο και για τουσ αςτυνομικοφσ, οι
οποίοι, παρά τισ φιλότιμεσ προςπάκειζσ τουσ εξαιτίασ του φόρτου κυρίωσ τθσ εργαςίασ τουσ αλλά
και τθσ μθ εξειδίκευςισ τουσ, επιφορτίηονται και με επιπλζον βάρθ και ευκφνεσ. Ωσ εκ τοφτου,
εκφράηεται θ άποψθ ότι «είναι αναγκαία θ ίδρυςθ και ενίςχυςθ υποςτθρικτικϊν δομϊν και θ
ςφςταςθ ειδικοφ ςϊματοσ κατάλλθλα εκπαιδευμζνων οικογενειακϊν λειτουργϊν που κα μποροφν
να ςυνδράμουν (τον ειςαγγελζα), ι ςτουσ οποίουσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να προςφφγουν
απευκείασ τα κφματα». Επίςθσ προτάςεισ, όπωσ θ ςτελζχωςθ τθσ Αςτυνομίασ με ειδικευμζνουσ
αςτυνομικοφσ ι θ ενίςχυςθ των αςτυνομικϊν τμθμάτων με γυναίκεσ, κινοφνται ςτθν κατεφκυνςθ τθσ
βελτιςτοποίθςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τθν αποτελεςματικότερθ εφαρμογι του νόμου.
Βλ. ςχετικά Ραρατθριςεισ και προτάςεισ του Συνδζςμου για τα Δικαιϊματα τθσ Γυναίκασ ςτο ςχζδιο
νόμου για τθν ενδοοικογενειακι βία. Ο Αγϊνασ τθσ γυναίκασ,τεφχ.81, ςελ 13
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δυνατόν, τισ ςυνζπειεσ που προκλικθκαν από τθν πράξθ και να καταβάλει εφλογθ
χρθματικι ικανοποίθςθ ςτον πακόντα.
Αν το κφμα τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ είναι ανιλικοσ, θ ποινικι διαμεςολάβθςθ
ενεργείται υπζρ αυτοφ και από κοινοφ από τον κατά τόπον αρμόδιο ειςαγγελζα
ανθλίκων και τον αςκοφντα τθν επιμζλεια , εφόςον αυτόσ δεν είναι το ίδιο
πρόςωπο με τον φερόμενο ωσ δράςτθ του εγκλιματοσ. Αν δεν υπάρξει ομοφωνία, θ
διαμεςολάβθςθ δεν είναι δυνατι. Ο ανιλικοσ δε που ζχει ςυμπλθρϊςει το 14 ο ζτοσ
τθσ θλικίασ του μπορεί, εφόςον το επικυμεί, να παρίςταται ςε αυτι και να
ακοφγεται.
Εφόςον

ςυμφωνθκεί

θ

διαδικαςία

τθσ

ποινικισ

διαμεςολάβθςθσ,

τότε

καταχωρίηεται ςε ειδικι μερίδα ςτο δελτίο ποινικοφ μθτρϊου και τθρείται για
χρονικό διάςτθμα ίςο με το χρόνο παραγραφισ που προβλζπεται από το νόμο για
το ζγκλθμα ςτο οποίο αφορά. Αν ο ενδιαφερόμενοσ ςυμμορφωκεί προσ τουσ όρουσ
τθσ ποινικισ διαμεςολάβθςθσ για το χρονικό διάςτθμα τριϊν ετϊν, τότε θ ςχετικι
διαδικαςία ολοκλθρϊνεται και εξαλείφεται θ ποινικι δίωξθ τθσ πολιτείασ για το
ζγκλθμα που αφορά. Εάν ο Ειςαγγελζασ διαπιςτϊςει υπαίτια μθ ολοκλιρωςθ τθσ
ποινικισ διαμεςολάβθςθσ, διακόπτει τθ διαδικαςία και προκαλεί τθν αναδρομικι
άρςθ των επελκόντων αποτελεςμάτων. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο Ειςαγγελζασ
αναςφρει τθν υπόκεςθ από το αρχείο, θ δε ποινικι διαδικαςία ςυνεχίηεται κατά τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ, χωρίσ να επιτρζπεται πλζον θ
υποβολι νζου αιτιματοσ για ποινικι διαμεςολάβθςθ. Ενόςω διαρκεί θ ποινικι
διαμεςολάβθςθ, τελεί ςε εκκρεμοδικία θ πράξθ ςτθν οποί αυτι αφορά. Θ άςκθςθ
ποινικισ δίωξθσ για πράξθ για τθν οποία εξαλείφκθκε θ ποινικι δίωξθ τθσ
πολιτείασ, λόγω ολοκλθρϊςεωσ τθσ διαδικαςίασ ποινικισ διαμεςολάβθςθσ, είναι
απαράδεκτθ. Θ παραγραφι τθσ πράξθσ αναςτζλλεται μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ
διαδικαςίασ τθσ ποινικισ διαμεςολάβθςθσ. Θ άρνθςθ ενόσ εκ των διαδίκων να
δεχκεί τθ διαμεςολάβθςθ ι τθν αποτυχία ολοκλθρϊςεωσ τθσ, για οποιαδιποτε
αιτία, δεν επάγονται ςε βάροσ αυτϊν καμία αρνθτικι ουςιαςτικι ι δικονομικι
ςυνζπεια ςτθν ποινικι δίκθ που ακολουκεί. Εξάλλου θ ςυμφωνία των μερϊν για τθν
ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ τθσ ποινικισ διαμεςολάβθςθσ ιςχφει ωσ ςυμβιβαςμόσ ωσ
προσ τισ χρθματικζσ αξιϊςεισ για το ζγκλθμα τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ. Αν μζςα
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ςτθν τριετία από τθν αρχειοκζτθςθ με διάταξθ του ειςαγγελζα ο φερόμενοσ ωσ
δράςτθσ δεν ςυμμορφωκεί προσ τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ, τότε αυτι μπορεί να
ανατραπεί με πρωτοβουλία του πακόντοσ (αφορά κυρίωσ περιπτϊςεισ όπου
ικανοποιικθκαν μικρότερεσ αξιϊςεισ του κφματοσ), όςα, δε, ζχουν καταβλθκεί
λόγω τθσ ςυμφωνίασ μπορεί να αναηθτθκοφν κατά τισ διατάξεισ του
αδικαιολόγθτου πλουτιςμοφ. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ τριετίασ από τθν
αρχειοκζτθςθ τθσ υπόκεςθσ, ο ςυμβιβαςμόσ πλζον δεν μπορεί να ανατραπεί για
κανζνα λόγο, ενϊ αποκλείεται επίςθσ θ αναηιτθςθ των καταβλθκζντων ςε
ςυμμόρφωςθ προσ τθ ςυμφωνία για ποινικι διαμεςολάβθςθ. Τα ίδια ιςχφουν και
για τθ λφςθ του γάμου μζςα ςτθν τριετία. Ραρά το γεγονόσ ότι ςκοπόσ του νόμου
είναι θ προςταςία τθσ οικογζνειασ, προβλζπεται ότι θ ςυμφωνία των ςυηφγων για
ποινικι διαμεςολάβθςθ δεν παρακωλφει το δικαίωμα τουσ να ηθτιςουν διαηφγιο ι
να ςυναινζςουν ςε διαηφγιο. Άλλο βζβαια εάν κατά τθν κρίςθ του δικαςτθρίου θ
ςυμφωνία των ςυηφγων ςε διαμεςολάβθςθ ςυνιςτά ςυγγνϊμθ και κατά ςυνζπεια
λόγο απόςβεςθσ του λόγου διαηυγίου.
Θ ποινικι διαμεςολάβθςθ είναι ζνασ νζοσ κεςμόσ, θ επιτυχία του οποίου εξαρτάται
κυρίωσ από τουσ Ειςαγγελείσ που καλοφνται να τον εφαρμόςουν.8
Πμωσ από τθν ιδθ ςφντομθ εφαρμογι του νόμου διαπιςτϊνεται προσ το παρόν θ
μθ ετοιμότθτα των υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςι του. Θ κυριότερθ δε δυςκολία
ςτθν εφαρμογι του νόμου ζγκειται ςτθν ζλλειψθ προγραμμάτων κεραπευτικοφ ι
ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα, ςτθν κατάλλθλθ ςτελζχωςθ των υπθρεςιϊν και τθν
ανεπαρκι ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των επαγγελματιϊν.9
8

Με τθ με αρ.501/εγκ2/8/2007 ο Ειςαγγελζασ του Αρείου Ράγου προβλζπει: α)να οριςτεί ςτισ
Ειςαγγελίεσ Ρρωτοδικϊν Ακθνϊν και Κεςςαλονίκθσ, αλλά και ςε όςεσ το επιτρζπει ο αρικμόσ των
υπθρετοφντων ειςαγγελικϊν λειτουργϊν, με πράξθ του διευκφνοντοσ τισ Ειςαγγελίεσ αυτζσ
ςυγκεκριμζνοσ ειςαγγελικόσ λειτουργόσ, με τον αναπλθρωτι του, για τθν επεξεργαςία και τον
χειριςμό των δικογραφιϊν που αναφζρονται ςε ηθτιματα εγκλθμάτων ενδοοικογενειακισ βίασ
κακϊσ και ςε ηθτιματα ποινικισ διαμεςολαβιςεωσ, β)να φροντίςουν οι ειςαγγελείσ για τθν τιρθςθ
ειδικοφ αρχείου τοποκετιςεωσ των δικογραφιϊν του άρ. 12 παρ. 5 εδ. Β’ του ν.3500/06 και γ) να
ενθμερϊςουν τουσ υπαλλιλουσ των γραφείων ποινικοφ μθτρϊου για τισ διατάξεισ που εκδίδονται
κατά τθ διαδικαςία τθσ ποινικισ διαμεςολαβιςεωσ.
9

Στο με αρ. ΓΓ/1958/9-3-2007 ζγγραφο τθσ Γενικισ Γραμματζα Λςότθτασ προσ τον Υπουργό
Δικαιοςφνθσ ςθμειϊνεται χαρακτθριςτικά: «Από επαφζσ μασ με αρμόδιουσ ειςαγγελείσ, με τθν
ευκαιρία περιςτατικϊν που προςζφυγαν ςτα Συμβουλευτικά μασ Κζντρα, διαπιςτϊςαμε ότι μζχρι
ςτιγμισ δεν ζχει ξεκινιςει θ διαδικαςία ποινικισ διαμεςολάβθςθσ ςτθν Ακινα και τον Ρειραιά χωρίσ
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ια) Ρεριλαμβάνει μία ςειρά δικονομικϊν διατάξεων. Οι δικονομικζσ αυτζσ διατάξεισ
δίνουν ζμφαςθ ςτα ακόλουκα: α) τα μζτρα που διατάςςονται από το δικαςτιριο ςε
υποκζςεισ ενδοοικογενειακισ βίασ, π.χ. ςτθν απομάκρυνςθ του κακ’ ου από τθν
οικογενειακι οικία, τθ μετοίκθςι του, τθν απαγόρευςθ να προςεγγίηει τον τόπο
κατοικίασ και εργαςία του πακόντοσ κ.ά. μζτρα, τα οποία ιδθ εφαρμόηονται
επιτυχϊσ ςε άλλεσ χϊρεσ του εξωτερικοφ, ΘΡΑ, Αυςτρία, Σουθδία, αποτρζποντασ
τθν υποτροπι και τθ κυματοποίθςθ, β) παρζχουν ιδιαίτερθ προςταςία ςτουσ
ανιλικουσ- κφματα βίασ, οι οποίοι και δυςκολεφονται να καταγγείλουν τισ πράξεισ
βίασ εναντίον τουσ, προλαμβάνοντασ τθν ενδεχόμενθ ατιμωρθςία των δραςτϊν.
Λόγω κυρίωσ και τθσ ιδιαίτερθσ εγγφτθτασ τθσ ςχζςθσ τουσ, προβλζπει ότι θ
παραγραφι των ςχετικϊν εγκλθμάτων αρχίηει από τθ μζρα τθσ ενθλικίωςισ τουσ,
ότι θ αναςτολι τθσ παραγραφισ δεν ζχει χρονικό περιοριςμό (δθλ. θ εκδίκαςθ των
πλθμμελθμάτων μπορεί να γίνει και μετά τθν παρζλευςθ οκτϊ ετϊν από το χρόνο
τελζςεϊσ τουσ), ότι δεν κλθτεφονται ωσ μάρτυρεσ ςτο δικαςτιριο, εκτόσ εάν θ
εξζταςι τουσ κρίνεται αναγκαία, αλλά ότι θ κατάκεςθ τουσ αναγιγνϊςκεται, εφόςον
υπάρχει, γ) προβλζπουν ότι θ ποινικι δίωξθ των εγκλθμάτων ενδοοικογενειακισ
βίασ αςκείται αυτεπάγγελτα, ενϊ ςε βάροσ του υπαιτίου εφαρμόηεται θ διαδικαςία
που προβλζπεται για τα πλθμμελιματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφϊρω
(περιλαμβάνοντασ και τθν υποχρεωτικι κράτθςθ του κατθγορουμζνου επί
τριθμζρου ςε περίπτωςθ αναβολισ), εξαςφαλίηοντασ τθν ταχεία απονομι τθσ
δικαιοςφνθσ και αποτρζποντασ κάκε προςπάκεια ςυναλλαγισ δράςτθ-κφματοσ,

ωςτόςο να ζχει αναςταλεί θ εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων. Ρροζκυψε επίςθσ ότι υπάρχει
ανάγκθ ζκδοςθσ εγκυκλίου για τθν εφαρμογι του νόμου και πραγματοποίθςθσ ειδικϊν
εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων για τθν περαιτζρω ενθμζρωςθ των ειςαγγελζων. Επίςθσ κεωροφμε ότι κα
πρζπει να διευκρινιςτεί το ειδικό ςυμβουλευτικό-κεραπευτικό πρόγραμμα που ορίηει το άρ.11 παρ.2
εδ. Β του ν.3500/06, με τθν αποςτολι καταλόγων με δθμόςιουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ κα
παραπζμπεται το πρόςωπο ςτο οποίο αποδίδεται θ τζλεςθ αδικιματοσ ςτο πλαίςιο του νόμου,
προκειμζνου να παρακολουκιςει κεραπευτικό πρόγραμμα». Ειδικά για τισ διαςτάςεισ του νόμου
αναφορικά με τουσ επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ βλ. Β. Τομαρά «Διαςτάςεισ τθσ ενδοοικογενειακισ
βίασ: Ο Ν. 3500/06 και ο ρόλοσ των ειδικϊν ψυχικισ υγείασ» ςε Ενδοοικογενειακι βία: Ρροοπτικζσ
μετά το ν.3500/06, επιμ. Φ. Μθλιϊνθ, Εκδ. Α.Σάκκουλα, Ακινα-Κομοτθνι 2008, ςελ.77-86. Επίςθσ
για τα κεραπευτικά προγράμματα ειδικά για άνδρεσ δράςτεσ βλ. ςτο ίδιο Φ. Μθλιϊνθ « Θ Γυναίκα
Κφμα- Δράςτισ. Θ προλθπτικι αξία τω προγραμμάτων για βίαιουσ άνδρεσ», ςελ.285-300, Γ. Κατςίκθ «
Κεραπεία βίαιων ανδρϊν ςτο πλαίςιο τθσ Ροινικισ Διαμεςολάβθςθσ. Διαπιςτϊςεισ και
προβλθματιςμοί με αφορμι το ν.3500/06», ςελ.301-311.
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δ)προωκεί τθ ςυνεργαςία των δικαςτικϊν και προνοιακϊν υπθρεςιϊν προκειμζνου
να ςχθματιςκεί ςαφισ εικόνα για τα τεκταινόμενα ςτο οικογενειακό περιβάλλον, ε)
προβλζπει τθν τιρθςθ τθσ εχεμφκειασ από τισ αρμόδιεσ αςτυνομικζσ αρχζσ και
απαγορεφει κατά τθν προανάκριςθ που διενεργείται ςτο πλαίςιο τθσ αυτόφωρθσ
διαδικαςίασ να ανακοινϊνουν οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ςτοιχεία
δράςτθ και κφματοσ και με οποιοδιποτε τρόπο, διαςφαλίηοντασ τθν αποφυγι τθσ
κοινωνικισ διαπόμπευςθσ τθσ οικογζνειασ αλλά και των μελϊν τθσ.
ιβ) Ρεριλαμβάνει ρυκμίςεισ για τθν αρωγι των κυμάτων. Τα κφματα τθσ
ενδοοικογενειακισ βίασ μποροφν να ηθτιςουν θκικι ςυμπαράςταςθ και τθν
αναγκαία υλικι ςυνδρομι από ΝΡΔΔ και ΝΡΛΔ που λειτουργοφν ειδικά για τουσ
ςκοποφσ αυτοφσ υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ και από τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των οργανιςμϊν τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ. Επίςθσ καλοφνται οι αςτυνομικζσ αρχζσ να ςυνδράμουν ςε αυτι τθν
υποςτιριξθ των κυμάτων ενδοοικογενειακισ βίασ, ενθμερϊνοντασ τα ίδια τα
κφματα αλλά και τουσ αρμόδιουσ φορείσ. Για δε υλικι ςυνδρομι αυτϊν των
κυμάτων, προκειμζνου να διεκδικιςουν δικαςτικά τα δικαιϊματά τουσ ,
προβλζπεται θ εφαρμογι του δικαιϊματοσ τθσ πενίασ άρ. 196 ΚΡολΔ ειδικά για τθ
διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων και τθ ρφκμιςθ τθσ προςωρινισ και
επείγουςασ κατάςταςθσ. Θ εφαρμογι αυτισ τθσ διάταξθσ προχποκζτει τθν
ενίςχυςθ των υπαρχουςϊν εξειδικευμζνων δομϊν, π.χ. των Συμβουλευτικϊν
Κζντρων για τθ Βία κατά των Γυναικϊν, είτε με τθν επζκταςι τουσ κυρίωσ ςε πόλεισ
που δεν υπάρχουν τζτοιεσ δομζσ είτε με τθν αφξθςθ του ςτελεχιακοφ τουσ
δυναμικοφ, τθν εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν άλλων δομϊν του αμιγοφσ αλλά και
ευρφτερου δθμόςιου τομζα οι οποίεσ παρενκετικά αςχολοφνται με κζματα
ενδοοικογενειακισ βίασ ςτθ διάςταςθ του φφλου, τθν εξειδίκευςθ των
επαγγελματιϊν

ςτθν

ιδιαιτερότθτα

τθσ

παροχισ

υπθρεςιϊν

ςε

κζματα

ενδοοικογενειακισ βίασ, τθ ςυνεργαςία των εμπλεκομζνων φορζων με τθ
δθμιουργία Δικτφου αλλά και μίασ Διαρκοφσ Επιτροπισ ςυντονιςμοφ και
παρακολοφκθςθσ των δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ
κατά των ςυνοικοφντων προςϊπων, τθν ενεργοποίθςθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ,
είτε ςε επίπεδο ενθμζρωςθσ του κοινοφ είτε ςε επίπεδο παροχι υπθρεςιϊν. Επίςθσ
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ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ και για τθν αποτελεςματικότερθ εφαρμογι των παραπάνω
κα πρζπει να προχωριςει θ χϊρα μασ ςτθν εκπόνθςθ ενόσ Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ
για τθν καταπολζμθςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ και βίασ κατά ςυνοικοφντων
προςϊπων όπωσ ζχουν ιδθ πράξει άλλεσ χϊρεσ ςτο εξωτερικό.
ιγ)Ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτθν αποκάλυψθ περιςτατικϊν
ενδοοικογενειακισ βίασ. Στο άρ. 23 προβλζπει ότι ο εκπαιδευτικόσ πρωτοβάκμια2σ
και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ο οποίοσ είτε γίνεται μάρτυρασ είτε διαπιςτϊνει,
ςτο πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ του ζργου, ότι ζχουν ςυμβεί ςε βάροσ του ανθλίκου
καλείται να ενθμερϊςει χωρίσ κακυςτζρθςθ το διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ. Ο
διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ ανακοινϊνει αμζςωσ τθν αξιόποινθ πράξθ ςτον
αρμόδιο ειςαγγελζα. Αυτι θ πρόβλεψθ του νόμου για τθν άμεςθ εμπλοκι τθσ
ποινικισ δικαιοςφνθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον όπου παρζχεται εκπαίδευςθ ζχει
προκαλζςει τθ δικαιολογθμζνθ ανθςυχία πολλϊν, κακόςον θ παιδεία κα πρζπει να
λειτουργεί απρόςκοπτα, χωρίσ τθ δαμόκλεια ςπάκθ τθσ καταςτολισ.
Ο νόμοσ για τθν ενδοοικογενειακι βία από τθν άποψθ του φφλου είναι πολφ
ςθμαντικόσ. Ραρόλα αυτά ο νόμοσ αυτόσ καυτθριάηεται10 ςε δφο κυρίωσ ςθμεία
10

Για τθν κριτικι του νόμου από τθν οπτικι του φφλου βλ. κυρίωσ « Ραρατθριςεισ και Ρροτάςεισ για
τθν ενδοοικογενειακι βία τθσ ad hoc επιτροπισ του Συνδζςμου για τα Δικαιϊματα τθσ γυναίκασ»,
Αγϊνασ τθσ Γυναίκασ, τεφχ. 79, Λοφλιοσ – Δεκζμβριοσ 2005, αλλά και ολόκλθρο το παραπάνω τεφχοσ,
όπου με τον ειδικότερο τίτλο « Αφιζρωμα ςτθν ενδοοικογενειακι βία» περιλαμβάνει εξαιρετικι φλθ
για τθν ενδοοικογενειακι βία, «Ραρατθριςεισ και προτάςεισ του Συνδζςμου για τα δικαιϊματα τθσ
γυναίκασ ςτο ςχζδιο νόμου για τθν ενδοοικογενειακι βία», Ο Αγϊνασ τθσ Γυναίκασ, τεφχ. 81,
Λοφλιοσ- Δεκζμβριοσ 2006, ςελ. 11-13, « Αποςπάςματα από ακρόαςθ τθσ Α. Γιωτοποφλουθ
Μαραγκοποφλου ςτθ 2 ςυνεδρίαςθ τθσ Διαρκοφσ Επιτροπισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Δθμόςιασ Τάξθσ
και Δικαιοςφνθσ τθσ Βουλισ, που ςυηιτθςε το ςχζδιο νόμου για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
ενδοοικογενειακισ βίασ», 30/8/2006, Ο Αγϊνασ τθσ Γυναίκασ, τεφχ. 81, Λοφλιοσ- Δεκζμβριοσ 2006,
ςελ.14-15, Α. Κοτςαμπάςθ « Θ ενδοοικογενειακι βία ωσ κοινωνικό φαινόμενο και θ παρεχόμενθ
ζννομθ προςταςία ςτο Αςτικό δίκαιο», Αρμενόπουλοσ, Οκτϊβριοσ 2006, τευχ. 10, Α. Γοφλιαρου « Ο
νόμοσ για τθν ενδοοικογενειακι βία» Καταργϊντασ τα εμπόδια. Συμβουλευτικι και ενδυνάμωςθ
γυναικϊν, επιμ. Λ. Τατά- Αρςζλ, Μ. Χαρίτου- Φατοφρου, Κ. Αδαμάκθ, εκδ. Ελλθνικά γράμματα,
Ακινα 2008, ςελ. 339-354. Επίςθσ για τθν εν γζνει κριτικι του νόμου βλ. Χ. Δθμόπουλου, « Το ςχζδιο
ο
νόμου για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ», ΡοινΔικ, 8-9/2006, ζτοσ 9 , ςελ.10401051, όπου παρά ρισ εν γζνει κετικζσ κρίςεισ τθσ νομοκετικισ πρωτοβουλίασ ςθμειϊνεται ότι
«εκείνο όμωσ που δεν επιδιϊκει το παρόν ςχζδιο νόμου – όπωσ ατυχϊσ οριςμζνοι υποςτιριξανείναι τθ Μθδενικι Ανοχι ( No tolerance) , θ οποία όχι μόνον εγγράφεται ςε διαφορετικό είδοσ
αντεγκλθματικισ πολιτικισ, αλλά είναι ολοςχερϊσ αδφνατθ θ εφαρμογι τθσ επί του φαινομζνου τθσ
ενδοοικογενειακισ βίασ», Κ. Ραπακεοδϊρου, « Θ ποινικοποίθςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ:
Συγκριτικι προςζγγιςθ», ΡοινΔικ 1/2007 (ζτοσ 10), ςελ.71-79, ο οποίοσ, ςυγκρίνοντασ τισ
ευρωπαϊκζσ νομοκεςίεσ, διατυπϊνει ςυμπεραςματικά ότι θ ποινικοποίθςθ τθσ ενδοοικογενειακισ
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που αφοροφν το νομοτεχνικό του ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι του. Ωσ προσ τθν
ποινικι αντιμετϊπιςθ διατυπϊνεται θ άποψθ ότι κα ιταν νομοκετικά αρτιότερθ όχι
θ αυτοτελισ ρφκμιςθ τθσ ενδο-οικογενειακι βίασ με ζναν ξεχωριςτό νόμο, το
ν.3500/06, αλλά θ ζνταξθ και θ ενςωμάτωςθ των ρυκμίςεων ςτουσ αντίςτοιχουσ
Κϊδικεσ, τον Ροινικό Κϊδικα και τον Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ. Οι επιφυλάξεισ
αυτζσ είναι ςθμαντικζσ και πρζπει να ιδωκοφν ςτο πλαίςιο τθσ ζμφυλθσ διάςταςθσ
του εγκλιματοσ τθσ ενδο-οικογενειακισ βίασ θ οποία καλεί τθν άρςθ των
κοινωνικϊν αιτίων που προκαλοφν το ίδιο το φαινόμενο τθσ ενδοοικογενειακισ
βίασ.
Ο νόμοσ 3500/06 «Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενδο-οικογενειακισ βίασ και άλλεσ
διατάξεισ»

αποτελεί

ζνα

ςθμαντικό

βιμα

ςτθν

αντιμετϊπιςθ

τθσ

ενδοοικογενειακισ βίασ, κυρίωσ γιατί: α) εννοιολογεί τθ βία, β) διευρφνει τθν
ζννοια τθσ οικογζνειασ προχωρϊντασ ςτθ νομικι αναγνϊριςθ τθσ κοινωνικισ
πραγματικότθτασ και τθν ζνταξθ και άλλων «οικογενειακϊν ςχθμάτων» με τθν
ευρφτερθ ζννοια του όρου ςτο προςτατευτικό του πλαίςιο, γ) αποτρζπει το
ςτιγματιςμό, τθ διαπόμπευςθ και τθ «δευτερογενι κυματοποίθςθ» των κυμάτων,
δ) διαςφαλίηει μία δικαιοςφνθ φιλικι προσ το κφμα, παρζχοντασ τισ εγγυιςεισ και
τθν αςφάλεια για άμεςθ ενεργοποίθςι τθσ, αίροντασ παράλλθλα επιφυλάξεισ και
αναςφάλειεσ, ε) προβλζπει εναλλακτικοφσ κεςμοφσ του αυςτθροφ δικανικοφ
μθχανιςμοφ, παρζχοντασ ποικιλία και πολλζσ δυνατότθτεσ ςτα κφματα, ςτ) ειςάγει
νζουσ κεςμοφσ, π.χ. ποινικι διαμεςολάβθςθ, κεραπευτικά προγράμματα για

βίασ ςυνιςτά μία από τισ προτεραιότθτεσ τθσ ςφγχρονθσ αντεγκλθματικισ πολιτικισ, ενϊ ςυνιςτά
μζςο προςταςίασ των γυναικϊν και των παιδιϊν και , ωσ εκ τοφτου, και θ ποινικοποίθςθ τθσ
ενδοοικογενειακισ βίασ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ αποτελεί βιμα προσ κετικι εξζλιξθ του νομικοφ
πολιτιςμοφ. Για τθν αξιολόγθςθ του νόμου και τθν εκτίμθςθ των προβλθμάτων εφαρμογισ του βλ. Ξ.
Δθμθτρίου « Ενδοοικογενειακι βία: Ρροοπτικζσ μετά το ν.3500/06 για τθν ενδοοικογενειακι βία» ςε
Ενδοοικογενειακι ομϊνυμο κλπ, επιμ. Φ. Μθλιϊνθ, ςελ. 45-50. Επίςθσ ςτο ίδιο οι ςυμβολζσ των Σ.
Γκρόηου « Ο νόμοσ 3500/06 για τθν ενδοοικογενειακι βία», ςελ. 151-162, Λ. Ντογιάκου « Κατάρτιςθ
ςχεδίου νόμου για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ» ςελ. 163-176, Ν. Λίβου « Σκζψεισ
για τθν ποινικι αντιμετϊπιςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ» ςελ. 163-176, Ν. Λίβου « Σκζψεισ για τθν
ποινικι αντιμετϊπιςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ», ςελ. 177-196, Ρ. Μπρακουμάτςου
¨Ραρατθριςεισ –Σκζψεισ- Ρροτάςεισ επί του νζου Νόμου για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
ενδοοικογενειακισ βίασ», ςελ. 201-220
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δράςτεσ που εγγυϊνται τθν πολυπριςματικι και πολυ-παραγοντικι προοςζγγιςθ
(multi agency approach) τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ,
αναγνωρίηοντασ για πρϊτθ φορά τθν πολυδιάςταςθ του προβλιματοσ.
Πμωσ παρά τισ ςθμαντικζσ και καινοτόμεσ ρυκμίςεισ του ο ν. 3500/06 «Για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ και άλλεσ διατάξεισ» κα μποροφςε να
βελτιωκεί προσ τθν κατεφκυνςθ που διαμορφϊνεται από τθ Σφμβαςθ του
Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ Βίασ κατά των
γυναικϊν και τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ.
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4. ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Συνζπειεσ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν
4.1. ωματικζσ


τραυματιςμοί διαφόρων ειδϊν και τα αποτελζςματά τουσ όπωσ καψίματα,

κοψίματα, χειρονομίεσ κλπ


αποβολζσ



ςωματικζσ αναπθρίεσ



εξάρτθςθ από ουςίεσ



αλκοολιςμόσ

Τo άρκρο 6: «Ενδοοικογενειακι ςωματικι βλάβθ» του ν. 3500/06 ςυμπεριλαμβάνει
όλεσ τισ παραπάνω μορφζσ ςωματικισ βλάβθσ εκτόσ τθσ εξάρτθςθσ από τισ ουςίεσ
και τον αλκοολιςμό.

4.2. Απώλεια ςχζςεων και υλικζσ ςυνζπειεσ


Κοινωνικι και οικογενειακι απομόνωςθ, απϊλεια ςθμαντικϊν ςχζςεων



Απϊλεια τθσ εργαςίασ



Απϊλεια τθσ ςτζγθσ και του επιπζδου τθσ προθγοφμενθσ ηωισ



Χρζθ



Μικρι πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ επειδι δεν παρζχονται, δεν είναι γνωςτζσ ι

επειδι θ πρόςβαςθ ςε αυτζσ απαγορεφεται από το δράςτθ ι επειδι το κφμα είναι
αλλοδαπόσ/ι και δε γνωρίηει τθ δομι, φοβάται ότι κα τθσ πάρουν τα παιδιά τθσ


Ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ ςτισ υπθρεςίεσ ι ςτουσ φορείσ, φόβοσ για το ςτίγμα



Μικρι πρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ εξαιτίασ τθσ ελλειποφσ ςυνζργειασ των

αρμοδίων φορζων, του κακεςτϊτοσ τθσ μετανάςτευςθσ ι τθσ ελλειποφσ γνϊςθσ τθσ
γλϊςςασ


Ελλιπισ ςυντονιςμόσ των υπθρεςιϊν, απομονωμζνθ εργαςία και ανταλλαγι

πλθροφοριϊν μεταξφ των αρμοδίων φορζων και οργανιςμϊν


Εμπόδια τα οποία δθμιουργοφνται από τισ αντιλιψεισ και τισ ςτάςεισ του

κακενόσ αλλά και των δικαςτϊν οι οποίοι κα κρίνουν το κφμα
25
With the contribution
of Daphne III financial instrument
of the European Community



Απομόνωςθ,

φτωχό

κοινωνικό,

φιλικό,

οικογενειακό

περιβάλλον,

αποςτάςεισ εξαιτίασ πολιτιςμικϊν λόγων ι προκαταλιψεων


Ζλλειψθ νόμιμθσ άδειασ παραμονισ για τισ γυναίκεσ μετανάςτριεσ οι οποίεσ

είναι περιςςότερο εκτεκειμζνεσ ςτισ απειλζσ και τον εκβιαςμό


Ρροςταςία του υψθλοφ κοινωνικοφ επιπζδου



Ρροβλιματα εξουςίασ ι ςχζςεων ςτο ηευγάρι



Φτωχζσ οικονομικζσ ςυνκικεσ που κακιςτοφν το κφμα οικονομικά

εξαρτθμζνο από το βίαιο ςφντροφο


Ρροβλθματικζσ ςυνκικεσ ςτζγαςθσ (πχ ιδιοκτθςία του ςπιτιοφ/ ενοικίαςθ

από το ςφντροφο ι τθν οικογζνειά του)
Ο ν. 3500/06 «Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ» ςε διάφορεσ
διατάξεισ του προβλζπει πολλά από τα παραπάνω αναφερόμενα ηθτιματα όπωσ
τθν αρωγι των κυμάτων (αρ. 21 παρ. 1), τθ δωρεάν δικαςτικι ςυμπαράςταςθ των
απόρων κυμάτων βίασ (αρ. 22), τθν προςταςία των μαρτφρων με τθν ανωμοτί
κατάκεςι των μελϊν τθσ οικογζνειασ (αρ. 19), τθν προςωρινι ρφκμιςθ τθσ
ςτζγαςθσ του κφματοσ με τθν απομάκρυνςθ του δράςτθ από τθν οικογενειακι
κατοικία (αρ. 15), τθν ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ των κυμάτων και ςτθν
ενθμζρωςθ και ςυνζργεια των φορζων (αρ. 21 παρ. 2).
Πμωσ δεν υπάρχει πρόβλεψθ για τθν ανικανότθτα του κφματοσ ενδοοικογενειακισ
βίασ να εργαςτεί ι για τθ χοριγθςθ κάποιου επιδόματοσ ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ
δικαςτικισ απόφαςθσ που κα ρυκμίηει τθ διατροφι του κφματοσ και των παιδιϊν
του.

4.3. Ψυχολογικζσ


Υψθλό επίπεδο φόβου εξαιτίασ απειλϊν ι βίασ



Ανθςυχία που ςχετίηεται με τα παιδιά όπωσ ο φόβοσ του retaliation,

επικυμία για τα παιδιά να μεγαλϊςουν με ζναν πατζρα, θ γυναίκα φοβάται ότι κα
τθσ πάρουν τα παιδιά


Ζλλειψθ κυμοφ, μικρι αντίςταςθ, απομείωςθ



Μικρό επίπεδο προςωπικισ υποςτιριξθσ



Αιςκιματα ευαλωτότθτασ, απϊλειασ και προδοςίασ
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Απϊλεια τθσ αυτοεκτίμθςθσ

Θ ψυχολογικι βία ρυκμίηεται ςτο άρκρο 7 του ν. 3500/06 το οποίο ςτθν παρ. 2
προβλζπει ότι: «Το μζλοσ τθσ οικογζνειασ το οποίο προκαλεί τρόμο ι ανθςυχία ςε
άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειασ, απειλϊντασ το με βία ι άλλθ παράνομθ πράξθ ι
παράλειψθ, τιμωρείται με φυλάκιςθ».
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5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΚΣΤΩΗ ΣΩΝ LEX
OPERATORS ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣΕΡΑ ΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Ππωσ παρατθροφμε, ςτο παραπάνω περιγραφόμενο πλαίςιο πολιτικϊν, γφρω από
το ςτακερό και κεςμοκετθμζνο ςφςτθμα των Lex Operators (Αςτυνομία,
ειςαγγελείσ, δικαςτζσ, ιατροδικαςτικι υπθρεςία, δικθγόροι) που αςχολείται με τθν
εφαρμογι του Νόμου και που θ εςωτερικι λειτουργία τουσ και ο τρόποσ
ςυνεργαςίασ τουσ προβλζπεται δεςμευτικά ςτο Νόμο, αρκρϊνεται ζνα δεφτερο
δίκτυο, δθμόςιου χαρακτιρα μεν αλλά με ρόλο κακαρά υποςτθρικτικό
(Συμβουλευτικά Κζντρα, Ξενϊνεσ, Υπθρεςίεσ των Διμων, Γραμμι ΣΟΣ). Μια τρίτθ
δικτφωςθ αφορά τθν Κοινωνία των Ρολιτϊν (ΜΚΟ, εκελοντικζσ οργανϊςεισ,
Δικθγορικοί Σφλλογοι κλπ) για τθν οποία υπάρχουν δυνθτικά ρόλοι και πόροι για
τθν κοινωνικι τουσ παρζμβαςθ.
Τα παραπάνω τρία επίπεδα που ςχθματικά περιγράφουμε λειτουργοφν μζχρι
ςτιγμισ με διαφορετικζσ ταχφτθτεσ και θ ποιότθτα τθσ μεταξφ τουσ επικοινωνίασ
είναι αρκετά χαμθλι, με ςυνζπεια τθν παροχι μθ αποτελεςματικϊν υπθρεςιϊν ςτα
κφματα βίασ.
Ειδικότερα, όςον αφορά το πρϊτο επίπεδο, που αφορά δθλαδι κατά κφριο λόγο τισ
αςτυνομικζσ αρχζσ και το ςφςτθμα απονομισ δικαιοςφνθσ, παρόλο το δεςμευτικό
πλαίςιο που υπαγορεφει τθν δράςθ τουσ και τθν μεταξφ τουσ επικοινωνία,
εντοπίηονται ςοβαρά ελλείμματα που ςχετίηονται με τθν ζλλειψθ ςχετικισ
εκπαίδευςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των ςτελεχϊν, ελλείψεισ και κενά ςτο
ςφςτθμα ςυλλογισ των αποδείξεων και των δικαςτικϊν τεκμθρίων, αδυναμία
διαχείριςθσ του κρίςιμου χρόνου (κακυςτερθμζνθ προφφλαξθ του κφματοσ,
ςυλλογι αποδεικτικοφ υλικοφ, ζκδοςθ διατάξεων και αποφάςεων, κλπ). Το
τελευταίο ςχετίηεται και με μια ζλλειψθ αντικειμενικότθτασ των ειδικϊν ςτελεχϊν,
ιδίωσ νοςθλευτϊν/τριϊν και ιατροδικαςτϊν, κακϊσ κεωροφν ςυχνά ότι
εξυπθρετοφν τισ ανακριτικζσ αρχζσ καλφπτοντασ τα κενά του αποδεικτικοφ υλικοφ
με τισ δικζσ τουσ επιςθμάνςεισ. Ραρατθρείται επίςθσ χαμθλό επίπεδο ςυνεργαςίασ
με άλλουσ κοινωνικοφσ φορείσ υποςτιριξθσ π.χ. δομζσ υποςτιριξθσ και αρωγισ
κυμάτων, ψυχικισ υγείασ κ.α.
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Αντίςτοιχα, ςτο δεφτερο επίπεδο, δθλαδι ςτο δίκτυο υποςτθρικτικϊν δομϊν,
παρόλο τον καινοτόμο χαρακτιρα του, το βαςικότερο πρόβλθμα είναι το ευάλωτο
πλαίςιο λειτουργίασ του, τόςο λόγο τισ περιοριςμζνθσ εξαςφάλιςθσ των
απαιτοφμενων υλικϊν πόρων από τθν ζνταξθ του ςτο ΕΣΡΑ, όςο και λόγω τθσ
αναςφάλειασ των εργαςιακϊν ςχζςεων των ςτελεχϊν που απαςχολοφνται με
ευζλικτεσ μορφζσ απαςχόλθςθσ λόγω του περιοριςμζνου χρονικοφ ορίηοντα του
ζργου ςυνολικά ωσ ςυγχρθματοδοτοφμενου. Ρροβλιματα εντοπίηονται ακόμθ και
ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ που προςλαμβάνεται με
αντικειμενικά κριτιρια ςφμφωνα με τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ διαφάνειασ (ΑΣΕΡ),
κακϊσ θ ταχφρρυκμθ εκπαίδευςθ τθσ οποίασ τυγχάνουν εξ ανάγκθσ τα ςτελζχθ
αυτά δεν μπορεί να καλφψει τθν ζλλειψθ κοινωνικισ και επαγγελματικισ εμπειρίασ
που απαιτείται για ζνα τόςο ευαίςκθτο ηιτθμα.
Ρεραιτζρω, θ νζα δομι του αυτοδιοικθτικοφ ςυςτιματοσ (Καλλικράτθσ), ζχει
ςοβαρά προβλιματα λειτουργίασ, τόςο ςτο επίπεδο τθσ εξειδίκευςθσ των
αρμοδιοτιτων ϊςτε να αποφεφγονται οι επικαλφψεισ, όςο και ςτο επίπεδο τθσ
ςτελζχωςθσ, κακϊσ ςτθν περίοδο τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ, δεν υπάρχουν οι
ςχετικοί πόροι.
Αλλά και ςτο τρίτο επίπεδο, αυτό τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν, εμφανίηονται
ςοβαρζσ δυςλειτουργίεσ, κακϊσ αυτοφ του είδουσ οι ςυλλογικζσ δράςεισ για να
μποροφν να προςφζρουν, πρζπει να ζχουν ζναν ηωτικό χϊρο παρζμβαςθσ και τθν
κατάλλθλθ ελάχιςτθ υλικι υποςτιριξθ ϊςτε να μποροφν να λειτουργοφν και να
παρεμβαίνουν. Θ υποςτιριξθ που παρζχεται ςε αυτζσ τισ οργανϊςεισ από το
Κράτοσ προζρχεται κυρίωσ από ευρωπαϊκά κονδφλια ςτο πλαίςιο εξειδικευμζνων
προγραμμάτων και είναι αποςπαςματικι. Τθν ίδια ςτιγμι ο χϊροσ παρζμβαςθσ που
προβλζπεται γι αυτζσ είναι αρκετά περιοριςμζνοσ, τόςο ωσ προσ τθν αξιοποίθςθ τθσ
εμπειρογνωμοςφνθσ τουσ ςτο επίπεδο του ςχεδιαςμοφ πολιτικϊν όςο και ωσ προσ
τθν παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν. Επιπλζον, οι κάκε μορφισ ΜΚΟ,
εκελοντικζσ οργανϊςεισ κλπ, δεν ζχουν αποκαταςτιςει ζνα κοινά αποδεκτό πλαίςιο
επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ και ςυνακόλουκα με το πρϊτο επίπεδο
(αςτυνομία, ςφςτθμα απονομισ δικαιοςφνθσ, κλπ) και το δεφτερο επίπεδο
(Συμβουλευτικά Κζντρα, Ξενϊνεσ, Διμοι, κλπ).
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Συνολικά πρζπει επίςθσ να υπογραμμίςουμε τθν ζλλειψθ ενόσ πλθροφοριακοφ
δικτφου – διαβακμιςμζνου κατ’ ανάγκθ – ςτο οποίο να ζχουν κατ’ ελάχιςτον
πρόςβαςθ και αναφορά όλοι οι κόμβοι και τα επίπεδα του παραπάνω πλαιςίου,
πράγμα που κα ςυνζβαλε μεταξφ άλλων ςτθν παγίωςθ ενόσ «υπθρεςιακοφ
ςυνεχοφσ» ςτθν αντιμετϊπιςθ των περιςτατικϊν βίασ.
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6. ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΤΝΕΡΓΙΑ ΣΩΝ
LEX OPERATORS
Οι βαςικζσ αρχζσ ενόσ πρωτοκόλλου λειτουργίασ και ςυνεργαςίασ των LEX
OPERATORS

τόςο μεταξφ τουσ όςο και μεταξφ των άλλων δυο επιπζδων

παρζμβαςθσ ςτο πεδίο, πρζπει να κατατείνουν:
Α) ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ και
περίκαλψθσ των κυμάτων,
Β) ςτθν αποτελεςματικι κακοδιγθςθ ςτθ ςυλλογι των αποδείξεων και των
δικαςτικϊν τεκμθρίων,
Γ) ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ εργαλείου εκπαίδευςθσ απευκυνόμενο ςε ειδικοφσ ϊςτε
να αναβακμίηουν το επίπεδο των γνϊςεων τουσ και τθσ ευαιςκθτοποίθςισ τουσ
ςχετικά με τθν ζμφυλθ κατανόθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν και των πολλαπλϊν
ςυνεπειϊν τθσ ςε ατομικό, κοινωνικό, πολιτιςμικό και οικονομικό επίπεδο .
Στθ ςυνζχεια περιγράφονται ςε γενικζσ γραμμζσ οι προτάςεισ οι οποίεσ
διατυπϊκθκαν

και

τισ

οποίεσ

επεξεργάςτθκαν

οι

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ

εκπαιδευόμενοι/εσ ςτο επιμορφωτικό Ρρόγραμμα που υλοποιικθκε ςτθν Ακινα.
Συνοπτικά λοιπόν το προτεινόμενο πλαίςιο αρχϊν λειτουργίασ πρζπει να
περιλαμβάνει:

6.1. ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ LEX OPERATORS
α. Κανόνεσ λειτουργίασ – περιγραφι κακθκόντων / υποχρεϊςεων τθσ κάκε
υπθρεςίασ – κόμβου του κεςμοκετθμζνου ι του άτυπου δικτφου παρζμβαςθσ.
Ρροτείνεται θ διαδικαςία αυτι να κεςπιςτεί αρχικά με πρωτοβουλία των πλζον
ευζλικτων κόμβων του ευρφτερου πλαιςίου (αρχικά μεταξφ των ΜΚΟ κλπ, ςτθ
ςυνζχεια μεταξφ Δομϊν υποςτιριξθσ και αρωγισ δθλαδι Συμβουλευτικά Κζντρα
και ξενϊνεσ και ςτθ ςυνζχεια να επικοινωνθκεί με τον «ςκλθρό πυρινα» του πεδίου
(αςτυνομία, δικαςτικό ςϊμα, ειςαγγελία, ιατροδικαςτικι υπθρεςία, δικθγόροι).
β. Πλθροφοριακό δίκτυο με διαδραςτικι ςχεδίαςθ που να αποκακιςτά μια κοινι
γλϊςςα επικοινωνίασ μεταξφ των κόμβων και των επιπζδων παρζμβαςθσ, με τθν
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ίδια μζκοδο όπωσ παραπάνω. Το πλθροφοριακό αυτό δίκτυο κα βαςίηεται και κα
παρακολουκεί τισ βακμίδεσ οργάνωςθσ και τθ διαδρομι των βθμάτων παρζμβαςθσ
κωδικοποιϊντασ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ, ϊςτε να υπάρχει κοινι παρακολοφκθςθ
των περιςτατικϊν και άμεςθ δυνατότθτα ςυνζργιασ. (Ρροβλιματα απορριτου – βλ.
λειτουργία ΜΚΟ, ιατρικϊν υπθρεςιϊν ςτισ υπθρεςίεσ αςφλου και μετανάςτευςθσ).
Ειδικά ζντυπα υποχρεωτικισ αναφοράσ και λεπτομεροφσ καταγραφισ ςε
ςυνεργαςία με τισ ειςαγγελικζσ αρχζσ που κα απευκφνονται ςτα αςτυνομικά
τμιματα και ςτθν ιατροδικαςτικι υπθρεςία και τισ νοςθλευτικζσ υπθρεςίεσ, ϊςτε
να αποφεφγονται οι υποκειμενικζσ και εκτόσ του κρίςιμου χρόνου εκτιμιςεισ που
υπονομεφουν τθ δικαςτικι διερεφνθςθ των περιςτατικϊν βίασ.
γ. Σφςτθμα πιςτοποίθςθσ των εξειδικευμζνων ςτελεχϊν.
δ. Τακτικι εκπαίδευςθ των ειδικϊν και αρχικά των υπευκφνων του κάκε φορζα,
ςτισ παραπάνω διαδικαςίεσ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ καλι γνϊςθ τουσ.
ε. Αξιοποίθςθ των νζων υπθρεςιϊν των «Καλλικρατικϊν» Διμων ωσ βαςικό
ςυντονιςτικό κόμβο αναφοράσ και ειςόδου ςτο ευρφτερο ςφςτθμα – δίκτυο.
Στελζχωςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν από ειδικοφσ/εσ ςτθν υποςτιριξθ κυμάτων βίασ.
ςτ. Ρρόβλεψθ του κεςμοφ του/τθσ ςυνοδοφ κατάλλθλα εκπαιδευμζνου/θσ που κα
ςυνοδεφει τα κφματα ςε κάκε ςτάςθ των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν.
η. Θεςμοκζτθςθ των εργαλείων εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ (βλ. ενδεικτικά
παράρτθμα), ϊςτε να λαμβάνονται υπόψθ οι ςχετικζσ παράμετροι κυρίωσ από τα
αςτυνομικά όργανα.
θ. Διερεφνθςθ

των αναγκϊν των κυμάτων μζςω ενιαίου και αξιόπιςτου

ερωτθματολογίου ςε όλουσ τουσ ξενϊνεσ φιλοξενίασ.
κ. Λειτουργία κινθτισ μονάδασ παρζμβαςθσ με αναφορά τθν ςυντονιςτικι βακμίδα
τθσ Δθμοτικισ υπθρεςίασ, ϊςτε να κερδθκεί το ςτοίχθμα τθσ ζγκαιρθσ παρζμβαςθσ.
Κινθτι μονάδα τθσ ιατροδικαςτικισ υπθρεςίασ και εκτόσ των εφετειακϊν εδρϊν.
ι. Σφςτθμα αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν που παρζχονται από κάκε φορζα, κόμβο
του ςυςτιματοσ κάκε επιπζδου.
κ. Ρειραματικι εφαρμογι των παραπάνω ςε ζναν μικρότερο κφκλο αρχικά
εξειδικευμζνων κόμβων του ευρφτερου δικτφου (ΜΚΟ, ΣΚ, Ξενϊνεσ, Σφλλογοι) και
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διάχυςθ των αποτελεςμάτων ϊςτε να καταςτεί ζνασ μοχλόσ πίεςθσ προσ τθν
Ρολιτεία.

6.2. ΠΡΟΣΑΕΙ-ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ11
Στισ υποκζςεισ ενδοοικογενειακισ βίασ, εμπλζκονται πλείονεσ του ενόσ φορείσ που
αςκοφν δθμόςια εξουςία ι υπθρεςία. Στισ υποκζςεισ που δθμοςιοποιοφνται από το
κφμα ςυνικωσ, ι και αυτεπαγγζλτωσ (ςπανιότερα ), ανακφπτει θ αναγκαιότθτα
δράςθσ πολλϊν φορζων. Θ δράςθ αυτι, είτε κοινι, είτε παράλλθλθ, οφείλει να
είναι ςυντονιςμζνθ προκειμζνου πρϊτον, να μθν χακεί ο αναγκαίοσ χρόνοσ,
δεφτερον να διαςφαλιςτοφν τα δικαιϊματα του κφματοσ και τρίτον να παραχκεί
αποτζλεςμα ωσ προσ τθν προςταςία του κφματοσ.
ΑΣΤΝΟΜΙΑ
Στθν Ελλάδα ο πρϊτοσ φορζασ εξουςίασ που ζρχεται ςε επαφι με τα κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ είναι θ αςτυνομικι αρχι. Στισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων
τα κφματα καταφεφγουν ςτα οικεία αςτυνομικά τμιματα. Το προςωπικό των
τμθμάτων αυτϊν αποτελείται από νζα κυρίωσ άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ. Από τθν
πενταετι εμπειρία μου ςτθν ποινικι δίωξθ και τθν επί διετία εναςχόλθςι μου με
υποκζςεισ Ενδο-οικογενειακισ βίασ, παρατιρθςα ότι οι άνδρεσ αςτυνομικοί είναι
πιο απρόκυμοι να εκκινιςουν μια υπόκεςθ ενδο-οικογενειακισ βίασ από τισ
γυναίκεσ ςυναδζρφουσ τουσ. Συνικωσ επικαλοφνται ότι πρζπει να καταφφγει το
κφμα ςτθν Ειςαγγελία, πράγμα που και ψευδζσ είναι και αναποτελεςματικό, κακϊσ
θ Ειςαγγελία λειτουργεί οριςμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ και ζχει περιοριςμζνεσ τεχνικζσ
δυνατότθτεσ. Ρεραιτζρω, ζχει παρατθρθκεί ότι το προςωπικό των Α.Τ είναι
ανεκπαίδευτο ωσ προσ τον χειριςμό τζτοιων υποκζςεων. Ρ.χ ςτθν Λςπανία υπάρχει
ειδικό αςτυνομικό ςϊμα για υποκζςεισ ενδο-οικογενειακισ βίασ, ενϊ ςτθν Ελλάδα
ο χειριςμόσ ανατίκεται ςε όλουσ γενικά τουσ αςτυνομικοφσ υπαλλιλουσ.

11

Αυτό το τμιμα του Οδθγοφ βαςίηεται ςτθν εξειδικευμζνθ παρουςίαςθ του Νικόλαου Ορνεράκθ, ο
οποίοσ διετζλεςε Ειςαγγελζασ ενδοοικογενειακισ βίασ, ςτο πλαίςιο τθσ διακρατικισ ςυνάντθςθσ ςτο
Τορίνο.
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Ο ρόλοσ των αςτυνομικϊν κακίςταται ζτςι πολφ ςθμαντικόσ για τθν πορεία τθσ
υπόκεςθσ. Εάν το ζγκλθμα ζχει τελεςτεί επ’ αυτοφϊρω, ο αςτυνομικόσ πρζπει να
λάβει κατάκεςθ του κφματοσ και όλων των αυτοπτϊν ι ουςιωδϊν μαρτφρων, να
ςυλλάβει το δράςτθ και να παραπζμψει το κφμα ςε ιατροδικαςτι για άμεςθ
εξζταςθ προκειμζνου να εξακριβωκεί το μζγεκοσ και θ ζνταςθ τθσ προςβολισ,
κυρίωσ ςε εγκλιματα ςωματικϊν βλαβϊν. Εδϊ πρζπει να παρατθρθκεί ότι εξ’ αιτίασ
τθσ μθ φπαρξθσ ιατροδικαςτι τισ μθ εργάςιμεσ ϊρεσ, θ παραπομπι γίνεται με τθν
χοριγθςθ μιασ γραπτισ παραγγελίασ, τθν οποία και προςκομίηει το ίδιο το κφμα
ςτον ιατροδικαςτι. Αυτό όμωσ ενζχει τον κίνδυνο το κφμα να μθν μεταβεί εκεί για
διάφορουσ λόγουσ ( ψυχολογικοφσ, προςωπικοφσ ακόμα και οικονομικοφσ ), με
αποτζλεςμα να δυςχερανκεί ακολοφκωσ θ ζρευνα για τθν αξιόποινθ πράξθ.
Ζχει επίςθσ παρατθρθκεί ότι οι κατακζςεισ που λαμβάνουν οι αςτυνομικοί ςυχνά
είναι ελλιπείσ και αποςπαςματικζσ με αποτζλεςμα να αποδυναμϊνεται θ
αποδεικτικι τουσ αξία. Ρροτείνεται θ διενζργεια ςεμιναρίων ςε ανακριτικοφσ
υπαλλιλουσ, με τθν κακοδιγθςθ ειςαγγελικϊν λειτουργϊν. Ιδθ ςτισ Αςτυνομικζσ
Σχολζσ λειτουργοφν τζτοια τμιματα, ςτα οποία όμωσ δεν διδάςκονται ενδελεχϊσ
υποκζςεισ ενδο-οικογενειακισ βίασ.
Άλλεσ υποχρεϊςεισ των αςτυνομικϊν είναι να κατάςχουν τα μζςα του εγκλιματοσ
και να αποςτζλλουν αυτά προσ εξζταςθ ςτα αρμόδια εργαςτιρια τθσ ΕΛ.ΑΣ. Επίςθσ
πρζπει να ςυνεννοοφνται με τα αρμόδια ιδρφματα ι φορείσ που λειτουργοφν για τθ
φιλοξενία των κυμάτων. Ακόμθ κα ζπρεπε να φροντίηουν και για τθν νομικι
κάλυψθ του κφματοσ με τθν παροχι δικθγόρου, κάτι όμωσ που μζχρι τϊρα δεν
λειτουργεί, κακϊσ θ παροχι νομικισ προςταςίασ και μάλιςτα δωρεάν, χωλαίνει
ιδιαίτερα ςτο νομικό μασ ςφςτθμα.

ΙΑΣΡΟΔΙΚΑΣΕ-ΙΑΣΡΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
Οι ιατροδικαςτζσ ςυνικωσ επιλαμβάνονται αρκετζσ ϊρεσ μετά το ςυμβάν, κακϊσ
δεν υπάρχει άμεςοσ δίαυλοσ επικοινωνίασ με τθν αςτυνομία τισ μθ εργάςιμεσ
κυρίωσ ϊρεσ. Αλλά και για πρακτικοφσ λόγουσ ςτισ περιπτϊςεισ περιςτατικϊν ενδοοικογενειακισ βίασ, ο ιατροδικαςτισ δεν μεταβαίνει ςτο ΑΤ ι τθν οικία του
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κφματοσ, αλλά πρζπει το κφμα να μεταβεί ςε αυτόν, κατόπιν γραπτισ παραγγελίασ
του Α.Τ, τθν οποία και προςκομίηει το ίδιο το κφμα για πρακτικοφσ λόγουσ και για
οικονομία χρόνου. Ο ιατροδικαςτισ οφείλει να εξετάςει ενδελεχϊσ το κφμα και να
ςυντάξει ςαφι ζκκεςθ, μθ επιδζχουςα αμφιςβιτθςθ θ αμφίςθμθ ερμθνεία.
Τα πράγματα φαίνονται να διαφοροποιοφνται ςτθν περίπτωςθ που το κφμα είναι
νοςθλευόμενο, κακϊσ ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ θ εξζταςθ είναι άμεςθ και θ
καταγραφι των τραυμάτων ενδελεχισ και αναλυτικι. Και ς’ αυτιν όμωσ τθν
περίπτωςθ δεν υπάρχει επικοινωνία με ειδικοφσ επιςτιμονεσ, όπωσ ψυχολόγουσ ι
κοινωνικοφσ λειτουργοφσ.

ΕΙΑΓΓΕΛΕΙ-ΔΙΚΑΣΕ
Οι δικαςτικοί λειτουργοί διαδραματίηουν ζναν πολφ βαςικό και κυριαρχικό ρόλο
ςτθ διαδικαςία. Πμωσ υπάρχει το μειονζκτθμα ότι δεν επιτρζπεται οιαδιποτε
παρζμβαςθ ι ςφςταςθ ςτο ζργο τουσ, για αυτό και οποιοδιποτε γραπτό κείμενο
για να τουσ δεςμεφει κα πρζπει να είναι κεςμοκετθμζνο και να μθν προςκροφει
ςτθν αρχι τθσ προςωπικισ και λειτουργικισ τουσ ανεξαρτθςίασ.
Ραρ’ όλα αυτά φρονοφμε ότι θ ςυνεργαςία των εμπλεκομζνων φορζων με τισ
διοικθτικζσ υπθρεςίεσ των δικαςτθρίων και των ειςαγγελιϊν είναι επιβεβλθμζνθ.
Τα όςα δικαιϊματα προβλζπει ο νόμοσ 3500/2006 ςτα κφματα Ενδο-οικογενειακισ
βίασ, αςκοφνται με αίτθςθ του κφματοσ, είτε μζςω του δικαςτθρίου, είτε μζςω του
ειςαγγελζωσ. Στθν πράξθ τα μζτρα αυτά, είτε είναι θ απομάκρυνςθ του δράςτθ εκ
τθσ οικίασ τθσ οικογζνειασ, είτε θ λιψθ αςφαλιςτικϊν μζτρων ςε βάροσ του,
ςπανίωσ εφαρμόηονται είτε λόγω άγνοιασ περί τθσ φπαρξισ τουσ και τθσ ςχετικισ
διαδικαςίασ, είτε και λόγω απροκυμίασ των δικαςτικϊν και ειςαγγελικϊν
λειτουργϊν να τα χορθγιςουν. Αυτό που χρειάηεται είναι ςυνεχισ επικοινωνία και
ενθμζρωςθ των λοιπϊν φορζων εξουςίασ με τισ δικαςτικζσ αρχζσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Ραρατίκεται απόςπαςμα από τθν περιλθπτικι ειςιγθςθ τθσ κασ Λ. Τςιβάκου,
(Ομότιμθ Κακ. Ραντείου Ρανεπιςτθμίου) προκειμζνου να τροφοδοτθκεί θ δθμόςια
ςυηιτθςθ ςτθν κατεφκυνςθ αποτελεςματικότερθσ ςυνζργιασ και δικτφωςθσ όλων
των εμπλεκομζνων μερϊν (stakeholders) αλλά και ευρφτερα τθσ κοινωνίασ
προκειμζνου να αμβλυνκεί το φαινόμενο τθσ βίασ κατά των γυναικϊν.
Στο ςεμινάριο Βία κατά των γυναικών: ανάγκη για πολφ-παραγοντική προςζγγιςη
του φαινομζνου» και με κζμα: «Ηθτιματα επικοινωνίασ και ςυνζργιασ ςτο πλαίςιο
πολφπλοκων ςυςτθμάτων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Ραράγοντεσ αποτελεςματικισ
διαχείριςθσ κρίςεων. Ο ρόλοσ τθσ κουλτοφρασ. Συναντίλθψθ και νόθμα υπό τθν
οπτικι τθσ κεωρίασ των οργανϊςεων» υποβλικθκαν οριςμζνεσ απόψεισ οι οποίεσ
παρουςιάηουν ενδιαφζρον για διάφορουσ αποδζκτεσ και παρατίκενται ςτθ
ςυνζχεια.
«Θ προςωπικι μου εκτίμθςθ, απ’ όςα ελζχκθςαν κατά τθν διάρκεια αυτοφ του
ςεμιναρίου, είναι πωσ το δίκτυο, προκειμζνου να ζχει ςυνεκτικότθτα και
δυνατότθτεσ καλισ επικοινωνίασ, κα πρζπει ο κφριοσ κορμόσ του να αποτελείται
από κόμβουσ εξειδικευμζνουσ ςε κζματα ενδοοικογενειακισ βίασ και ιδίωσ
γυναικείασ κακοποίθςθσ. Σε ςφνδεςθ με αυτζσ, αλλά με ρόλο περιφερειακό ωσ προσ
τθν πολιτικι και ςτρατθγικι του δικτφου, να υπάρχουν άλλεσ οργανϊςεισ που
κεςμικά ζχουν επωμιςτεί κακικοντα προςταςίασ κυμάτων ενδοοικογενειακισ βίασ,
χωρίσ ωςτόςο αυτά τα κακικοντα να αποτελοφν τον πυρινα των αρμοδιοτιτων
τουσ. Υπ’ αυτι τθν οπτικι, τα αςτυνομικά τμιματα δφνανται να καταςτοφν
δευτερεφοντεσ κόμβοι του δικτφου, κακϊσ δεν διακζτουν μόνιμθ μονάδα και
προςωπικό που να αςχολείται ςτακερά με το ηιτθμα τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ
και τθσ γυναικείασ κακοποίθςθσ, οφτε προωκοφν επί ςυνεχοφσ βάςεωσ ανάλογθ
εμπειρογνωμοςφνθ και ευαιςκθςία.
Οργανϊςεισ ανικουςεσ ςτο ςφςτθμα τθσ δικαιοςφνθσ, όπωσ θ ειςαγγελία και ο
δικθγορικόσ ςφλλογοσ, ενϊ μποροφν να αποτελοφν ςθμαντικοφσ κόμβουσ του
δικτφου, λόγω τθσ αποκλειςτικά νομικισ τουσ εξειδίκευςθσ δεν δφνανται να είναι θ
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«κφρα» του. Οι δικθγόροι ωςτόςο, ωσ εξειδικευμζνο προςωπικό, είναι ςκόπιμο να
ςυμμετζχουν ωσ οργανικά, τακτικά μζλθ ςτο ςυντονιςτικό κζντρο. Οφτε βεβαίωσ
κάποια ιδιωτικι ΜΚΟ μπορεί να αποτελζςει τθν «κφρα» του δικτφου, κακϊσ δεν
απολαμβάνει κοινωνικισ νομιμοποίθςθσ.
Κατόπιν αυτοφ, δφο κατά τθ γνϊμθ μου είναι οι φορείσ οι οποίοι ςυγκεντρϊνουν τισ
προχποκζςεισ να αποτελζςουν το ςυντονιςτικό κζντρο του δικτφου, είτε κάκε ζνασ
μόνοσ του, είτε ςυνεργαηόμενοι: οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των Διμων οι οποίεσ κατά
τθν γνϊμθ μου κα πρζπει απαραιτιτωσ να ενταχκοφν ςτο δίκτυο, και το
εξουςιοδοτθμζνο ανά διμο ι περιφζρεια, ςυμβουλευτικό κζντρο. Κρίνω πωσ οι
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των διμων είναι οι πιο ενδεδειγμζνεσ, διότι διακζτουν τθν
οργανωςιακι ςτακερότθτα που τα ςυμβουλευτικά κζντρα υποπτεφομαι πωσ
ςτεροφνται.

Από

τθν

άλλθ,

τα

ςυμβουλευτικά

κζντρα

διακζτουν

τθν

εμπειρογνωμοςφνθ, τθν ευαιςκθςία και τθν ευελιξία που λείπει μζχρι ςτιγμισ από
τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των διμων.
Αμφότερα, θ κοινωνικι υπθρεςία του διμου και το ςυμβουλευτικό κζντρο, ζχουν
κατ’ αρχάσ το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ τοπικότθτασ κακϊσ λειτουργοφν ςε
επίπεδο αυτοδιοίκθςθσ ι περιφζρειασ. Επίςθσ, ανικουν ςε κεςμοφσ, όπωσ ο Διμοσ
και το Υπουργείο Εςωτερικϊν, οι επιλογζσ των οποίων διζπονται από κριτιρια
αξιολογικά, όπωσ τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, του ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ
και αυτονομίασ του άλλου, ςυγγενι με αυτά που κα πρζπει να ζχει το δίκτυο.
Επιπρόςκετα, διακζτουν ι δφνανται να προςλάβουν ψυχολόγο, κοινωνικό
λειτουργό και δικθγόρο, άτομα δθλαδι με ειδίκευςθ αναγκαία για τθν κατανόθςθ
και βοικεια του κφματοσ. Ζτςι, εφόςον το κφμα κροφςει τθν «κφρα» τουσ, ιτοι τθν
«κφρα» του δικτφου, να γίνεται αμζςωσ αποδζκτθσ τθσ αναγκαίασ προςοχισ και
μεταχείριςθσ. Στθ ςυνζχεια, αφοφ λάβει τθν πρζπουςα ψυχολογικι και νομικι
υποςτιριξθ και ενθμερωκεί επί όλθσ τθσ διαδικαςίασ, το κφμα, εάν βεβαίωσ το
επικυμεί, παραπζμπεται ςτα επόμενα όργανα του δικτφου, αρχίηοντασ από τθν
αςτυνομία, ϊςτε να γίνει θ αναγκαία καταγραφι και νομικι προϊκθςθ και
παρακολοφκθςθ του όλου ηθτιματοσ. Εν τω μεταξφ, θ υπόκεςθ καταχωρείται από
το ςυντονιςτικό κζντρο ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του δικτφου, λαμβάνοντασ
ειδικό κωδικό για να παρακολουκείται και ελζγχεται κακ’ όλθ τθν πορεία του».
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πθγζσ

1. Εκνικό πρόγραμμα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ
http://www.isotita.gr/var/uploads/Press/25112009_Ethniko_programma_bia.pdf
2. Ρόριςμα τθσ «Ειδικισ Νομοπαραςκευαςτικισ Επιτροπισ για τθν Επεξεργαςία
Νόμου για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν 2010 -2012»
http://www.isotita.gr/var/uploads/POLICIES/NOMOPARASKEBASTIKES%20EPITROPE
S/PORISMA_ODE_BIAS.pdf
3. Σφμβαςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν Ρρόλθψθ και τθν Καταπολζμθςθ
τθσ Βίασ κατά των γυναικϊν και τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ ςε www.isotita.gr
4. «Μελζτθ για τθν ανάπτυξθ ενόσ πρότυπου ολοκλθρωμζνου ςχεδίου δράςεων τθσ
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ όφελοσ των γυναικϊν και τθν καταπολζμθςθ τθσ
βίασ.» - Κζντρο Γυναικείων Μελετϊν και Ερευνϊν – Διοτίμα, Ακινα 2009.

Βιβλιογραφικζσ αναφορζσ

1.Δ. Ραπαδοποφλου- Κλαμαρι «Αςτικζσ διατάξεισ του ν. 3500/06 για τθν
ενδοοικογενειακι βία», Ενδοοικογενειακι βία: Ρροοπτικζσ μετά το ν. 3500/06.
Ρρακτικά Επιμορφωτικισ θμερίδασ 28/6/07, επιμ. Φ. Μθλιϊνθ, εκδ.Α. Σάκκουλα
Ακινα-Κομοτθνι, 2008.

2.Γ. Μόςχοσ « Θ προςταςία του παιδιοφ από τθ βία ςτθν οικογζνεια, ο Νόμοσ
3500/06 και ο Συνιγοροσ του Ραιδιοφ» ςε Ενδοοικογενειακι βία: Ρροοπτικζσ μετά
το ν.3500/06. Ρρακτικά Επιμορφωτικισ θμερίδασ 28/6/07».
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3.Β. Τομαρά «Διαςτάςεισ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ: Ο Ν. 3500/06 και ο ρόλοσ των
ειδικϊν ψυχικισ υγείασ» ςε Ενδοοικογενειακι βία: Ρροοπτικζσ μετά το ν.3500/06,
επιμ. Φ. Μθλιϊνθ, Εκδ. Α.Σάκκουλα, ο.π

4. Φ. Μθλιϊνθ « Θ Γυναίκα Κφμα- Δράςτισ. Θ προλθπτικι αξία τω προγραμμάτων
για βίαιουσ άνδρεσ» ςτο Ενδοοικογενειακι βία: Ρροοπτικζσ μετά το ν.3500/06,
επιμ. Φ. Μθλιϊνθ, ο.π

5.Γ. Κατςίκθ « Κεραπεία βίαιων ανδρϊν ςτο πλαίςιο τθσ Ροινικισ Διαμεςολάβθςθσ.
Διαπιςτϊςεισ και προβλθματιςμοί με αφορμι το ν.3500/06»
6.« Αποςπάςματα από ακρόαςθ τθσ Α. Γιωτοποφλου- Μαραγκοποφλου ςτθ 2θ
ςυνεδρίαςθ τθσ Διαρκοφσ Επιτροπισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Δθμόςιασ Τάξθσ και
Δικαιοςφνθσ τθσ Βουλισ, που ςυηιτθςε το ςχζδιο νόμου για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
ενδοοικογενειακισ βίασ», 30/8/2006

7.Α. Γοφλιαρου « Ο νόμοσ για τθν ενδοοικογενειακι βία» Καταργϊντασ τα εμπόδια.
Συμβουλευτικι και ενδυνάμωςθ γυναικϊν, επιμ. Λ. Τατά- Αρςζλ, Μ. ΧαρίτουΦατοφρου, Κ. Αδαμάκθ, εκδ. Ελλθνικά γράμματα, Ακινα 2008

8.Ξ. Δθμθτρίου « Ενδοοικογενειακι βία: Ρροοπτικζσ μετά το ν.3500/06 για τθν
ενδοοικογενειακι βία» ςε Ενδοοικογενειακι βία: Ρροοπτικζσ μετά το ν.3500/06 για
τθν ενδοοικογενειακι βία» ςε επιμ. Φ. Μθλιϊνθ, ο.π.

9.Σ. Γκρόηου « Ο νόμοσ 3500/06 για τθν ενδοοικογενειακι βία», ςελ. 151-162, ςτο
« Ενδοοικογενειακι βία: Ρροοπτικζσ μετά το ν.3500/06 για τθν ενδοοικογενειακι
βία» επιμ. Φ. Μθλιϊνθ, ό.π.

10.Λ. Ντογιάκου « Κατάρτιςθ ςχεδίου νόμου για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
ενδοοικογενειακισ βίασ» ςτο « Ενδοοικογενειακι βία: Ρροοπτικζσ μετά το
ν.3500/06 για τθν ενδοοικογενειακι βία» ςε επιμ. Φ. Μθλιϊνθ, ό.π.
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11.Ν. Λίβου « Σκζψεισ για τθν ποινικι αντιμετϊπιςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ»
ςτο « Ενδοοικογενειακι βία: Ρροοπτικζσ μετά το ν.3500/06 για τθν
ενδοοικογενειακι βία», ςε επιμ. Φ. Μθλιϊνθ, ό.π.

12.Ρ. Μπρακουμάτςου ¨Ραρατθριςεισ –Σκζψεισ- Ρροτάςεισ επί του νζου Νόμου
για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ», ςτο « Ενδοοικογενειακι βία:
Ρροοπτικζσ μετά το ν.3500/06 για τθν ενδοοικογενειακι βία» ςε επιμ. Φ. Μθλιϊνθ,
ό.π.

13.Λ. Τςιβάκου «Ρεριλθπτικι ειςιγθςθ και ζκκεςθ ςυμπεραςμάτων» μελζτθ
κατατζκθκε ςτο πλαίςιο του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ LEXOP Mάρτιοσ 2012.

Περιοδικά

1.Χ. Δθμόπουλου, « Το ςχζδιο νόμου για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενδοοικογενειακισ
βίασ», ΡοινΔικ, 8-9/2006, ζτοσ 9ο

2.Κ. Ραπακεοδϊρου, « Θ ποινικοποίθςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ: Συγκριτικι
προςζγγιςθ», ΡοινΔικ 1/2007 (ζτοσ 10)

3.Α. Κοτςαμπάςθ « Θ ενδοοικογενειακι βία ωσ κοινωνικό φαινόμενο και θ
παρεχόμενθ ζννομθ προςταςία ςτο Αςτικό δίκαιο», Αρμενόπουλοσ, Οκτϊβριοσ
2006, τευχ. 10

4.« Ραρατθριςεισ και Ρροτάςεισ για τθν ενδοοικογενειακι βία τθσ ad hoc
επιτροπισ του Συνδζςμου για τα Δικαιϊματα τθσ γυναίκασ», Αγϊνασ τθσ Γυναίκασ,
τεφχ. 79, Λοφλιοσ – Δεκζμβριοσ 2005
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5.Ραρατθριςεισ και προτάςεισ του Συνδζςμου για τα Δικαιϊματα τθσ Γυναίκασ ςτο
ςχζδιο νόμου για τθν ενδοοικογενειακι βία. Ο Αγϊνασ τθσ γυναίκασ,τεφχ.81
Λοφλιοσ- Δεκζμβριοσ 2006

6.Αϋ Διεφκυνςθ Επιςτθμονικϊν μελετϊν, Τμιμα Νομοτεχνικισ Επεξεργαςίασ
Σχεδίων και Ρροτάςεων Νόμων, Ροιν. Χρον. ΝΗ/2007
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Ραρατίκεται

απόςπαςμα

ςυμπεραςμάτων

τθσ

κασ

από
Λ.

τθν

περιλθπτικι

Τςιβάκου,

ειςιγθςθ

Ομότιμθσ

και

Κακθγιτριασ

ζκκεςθ
Ραντείου

Ρανεπιςτθμίου θ οποία ανζπτυξε ςτο ςεμινάριο Βία κατά των γυναικών: ανάγκη για
πολφ-παραγοντική προςζγγιςη του φαινομζνου» το κζμα: «Ηθτιματα επικοινωνίασ
και ςυνζργιασ ςτο πλαίςιο πολφπλοκων ςυςτθμάτων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
Ραράγοντεσ αποτελεςματικισ διαχείριςθσ κρίςεων.

Ο ρόλοσ τθσ κουλτοφρασ.

Συναντίλθψθ και νόθμα υπό τθν οπτικι τθσ κεωρίασ των οργανϊςεων».
«Θ προςωπικι μου εκτίμθςθ, απ’ όςα ελζχκθςαν κατά τθν διάρκεια αυτοφ του
ςεμιναρίου, είναι πωσ το δίκτυο, προκειμζνου να ζχει ςυνεκτικότθτα και
δυνατότθτεσ καλισ επικοινωνίασ, κα πρζπει ο κφριοσ κορμόσ του να αποτελείται
από κόμβουσ εξειδικευμζνουσ ςε κζματα ενδοοικογενειακισ βίασ και ιδίωσ
γυναικείασ κακοποίθςθσ. Σε ςφνδεςθ με αυτζσ, αλλά με ρόλο περιφερειακό ωσ προσ
τθν πολιτικι και ςτρατθγικι του δικτφου, να υπάρχουν άλλεσ οργανϊςεισ που
κεςμικά ζχουν επωμιςτεί κακικοντα προςταςίασ κυμάτων ενδοοικογενειακισ βίασ,
χωρίσ ωςτόςο αυτά τα κακικοντα να αποτελοφν τον πυρινα των αρμοδιοτιτων
τουσ. Υπ’ αυτι τθν οπτικι, τα αςτυνομικά τμιματα δφνανται να καταςτοφν
δευτερεφοντεσ κόμβοι του δικτφου, κακϊσ δεν διακζτουν μόνιμθ μονάδα και
προςωπικό που να αςχολείται ςτακερά με το ηιτθμα τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ
και τθσ γυναικείασ κακοποίθςθσ, οφτε προωκοφν επί ςυνεχοφσ βάςεωσ ανάλογθ
εμπειρογνωμοςφνθ και ευαιςκθςία.
Οργανϊςεισ ανικουςεσ ςτο ςφςτθμα τθσ δικαιοςφνθσ, όπωσ θ ειςαγγελία και ο
δικθγορικόσ ςφλλογοσ, ενϊ μποροφν να αποτελοφν ςθμαντικοφσ κόμβουσ του
δικτφου, λόγω τθσ αποκλειςτικά νομικισ τουσ εξειδίκευςθσ δεν δφνανται να είναι θ
«κφρα» του. Οι δικθγόροι ωςτόςο, ωσ εξειδικευμζνο προςωπικό, είναι ςκόπιμο να
ςυμμετζχουν ωσ οργανικά, τακτικά μζλθ ςτο ςυντονιςτικό κζντρο. Οφτε βεβαίωσ
κάποια ιδιωτικι ΜΚΟ μπορεί να αποτελζςει τθν «κφρα» του δικτφου, κακϊσ δεν
απολαμβάνει κοινωνικισ νομιμοποίθςθσ.
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Κατόπιν αυτοφ, δφο κατά τθ γνϊμθ μου είναι οι φορείσ οι οποίοι ςυγκεντρϊνουν τισ
προχποκζςεισ να αποτελζςουν το ςυντονιςτικό κζντρο του δικτφου, είτε κάκε ζνασ
μόνοσ του, είτε ςυνεργαηόμενοι: οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των Διμων, οι οποίεσ
δυςτυχϊσ απουςίαηαν από το ςεμινάριο, και οι οποίεσ κατά τθν γνϊμθ μου κα
πρζπει απαραιτιτωσ να ενταχκοφν ςτο δίκτυο, και το εξουςιοδοτθμζνο ανά διμο ι
περιφζρεια, ςυμβουλευτικό κζντρο. Κρίνω πωσ οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των διμων
είναι οι πιο ενδεδειγμζνεσ, διότι διακζτουν τθν οργανωςιακι ςτακερότθτα που τα
ςυμβουλευτικά κζντρα υποπτεφομαι πωσ ςτεροφνται. Από τθν άλλθ, τα
ςυμβουλευτικά κζντρα διακζτουν τθν εμπειρογνωμοςφνθ, τθν ευαιςκθςία και τθν
ευελιξία που λείπει μζχρι ςτιγμισ από τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των διμων.
Αμφότερα, θ κοινωνικι υπθρεςία του διμου και το ςυμβουλευτικό κζντρο, ζχουν
κατ’ αρχάσ το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ τοπικότθτασ κακϊσ λειτουργοφν ςε
επίπεδο αυτοδιοίκθςθσ ι περιφζρειασ. Επίςθσ, ανικουν ςε κεςμοφσ, όπωσ ο Διμοσ
και το Υπουργείο Εςωτερικϊν, οι επιλογζσ των οποίων διζπονται από κριτιρια
αξιολογικά, όπωσ τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, του ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ
και αυτονομίασ του άλλου, ςυγγενι με αυτά που κα πρζπει να ζχει το δίκτυο.
Επιπρόςκετα, διακζτουν ι δφνανται να προςλάβουν ψυχολόγο, κοινωνικό
λειτουργό και δικθγόρο, άτομα δθλαδι με ειδίκευςθ αναγκαία για τθν κατανόθςθ
και βοικεια του κφματοσ. Ζτςι, εφόςον το κφμα κροφςει τθν «κφρα» τουσ, ιτοι τθν
«κιρα» του δικτφου, να γίνεται αμζςωσ αποδζκτθσ τθσ αναγκαίασ προςοχισ και
μεταχείριςθσ. Στθ ςυνζχεια, αφοφ λάβει τθν πρζπουςα ψυχολογικι και νομικι
υποςτιριξθ και ενθμερωκεί επί όλθσ τθσ διαδικαςίασ, το κφμα, εάν βεβαίωσ το
επικυμεί, παραπζμπεται ςτα επόμενα όργανα του δικτφου, αρχίηοντασ από τθν
αςτυνομία, ϊςτε να γίνει θ αναγκαία καταγραφι και νομικι προϊκθςθ και
παρακολοφκθςθ του όλου ηθτιματοσ. Εν τω μεταξφ, θ υπόκεςθ καταχωρείται από
το ςυντονιςτικό κζντρο ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του δικτφου, λαμβάνοντασ
ειδικό κωδικό για να παρακολουκείται και ελζγχεται κακ’ όλθ τθν πορεία του».
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