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Ειςαγωγι 
 

Το Κζντρο Γυναικείων Μελετϊν και Ερευνϊν «Διοτίμα» (Κζντρο Διοτίμα) είναι αςτικι μθ 

κερδοςκοπικι εταιρεία με προφίλ γυναικείασ Μθ Κυβερνθτικισ Οργάνωςθσ. Δθμιουργικθκε 

το 1989 με πρωτοβουλία μιασ διεπιςτθμονικισ ομάδασ γυναικϊν.  

 

Στακερι επιδίωξθ του Κζντρου Διοτίμα, κατά τθν πολυετι δράςθ του, είναι θ ςυςτθματικι 

ανάδειξθ και αντιμετϊπιςθ των διακρίςεων ςε βάροσ των γυναικϊν, ςε όλα τα επίπεδα τθσ 

κοινωνικισ, πολιτικισ και οικονομικισ ηωισ. Με όραμα  τθν υπεράςπιςθ των ζμφυλων 

δικαιωμάτων, το Κζντρο Διοτίμα πραγματοποιεί ζρευνεσ και μελζτεσ ςε κζματα φφλου και 

ιςότθτασ, παρζχει επιμορφϊςεισ πάνω ςε ζμφυλα ηθτιματα, ςυμμετζχει ςε δράςεισ 

ςυνθγορίασ και πραγματοποιεί εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ 

αναδεικνφοντασ κζματα ζμφυλων διακρίςεων, τζλοσ λειτουργεί ωσ Κζντρο Παροχισ 

Υποςτθρικτικϊν Υπθρεςιϊν, από το 1996. 

 

Αποςτολι του Κζντρου είναι επίςθσ θ πολφπλευρθ ςτιριξθ των γυναικϊν που ζχουν υποςτεί 

ζμφυλθ/ενδοοικογενειακι βία και ανικουν ςε ευάλωτεσ και κοινωνικά αποκλειςμζνεσ ομάδεσ 

(προςφφγιςςεσ, μετανάςτριεσ, άνεργεσ, μονογενείσ, κ.ά.), μζςω τθσ παροχισ νομικισ βοικειασ 

και δικαςτικισ εκπροςϊπθςθσ, εξατομικευμζνθσ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ, ςυνοδείασ - 

διαμεςολάβθςθσ ςε δθμόςιεσ /τοπικζσ υπθρεςίεσ (υγείασ, αςφάλιςθσ, ξενϊνεσ, κ.λπ.).  

 

Στο πλαίςιο τθσ ςτιριξθσ των επιηωςϊν ζμφυλθσ βίασ οργανϊνονται επίςθσ ομάδεσ 

ενδυνάμωςθσ προςφυγιςςϊν/μεταναςτριϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ τουσ, ςεμινάρια 

ενθμζρωςθσ για τα δικαιϊματά τουσ, δράςεισ πρόλθψθσ, εργαςτιρια και δράςεισ 

ευαιςκθτοποίθςθσ για άνδρεσ πρόςφυγεσ (male engagement) με ςτόχο τθν ανάδειξθ βαςικϊν 

εννοιϊν για τθν ζμφυλθ βία και τισ ςυνζπειζσ τθσ, κακϊσ και τθν αναγνϊριςθ των ζμφυλων 

ςτερεοτφπων.  

 

Επιπλζον το Κζντρο Διοτίμα ωσ φορζασ επιμόρφωςθσ διοργανϊνει και παρζχει προγράμματα 

επιμόρφωςθσ με ςτόχο τθν εκπαίδευςθ ςυγκεκριμζνων ομάδων επαγγελματιϊν 

(αςτυνομικϊν, δικθγόρων, δικαςτικϊν, ειςαγγελζων, ιατροδικαςτϊν, προςωπικοφ υγείασ, 

κοινωνικϊν λειτουργϊν, κ.α.) αναφορικά με ηθτιματα όπωσ θ προςταςία και θ αςφάλεια, το 

φφλο και θ ζμφυλθ βία, το νομικό πλαίςιο για τθ νομικι ςτιριξθ των επιηωςϊν ζμφυλθσ βίασ, 

κ.ά. Σθμειϊνεται ενδεικτικά ότι από τον Ιανουάριο του 2018 ζωσ και τον Μάιο του 2020 ςτα 

προγράμματα επιμόρφωςθσ ςυμμετείχαν περιςςότεροι από 1.300 άτομα.  

 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα ζργα  του Κζντρου Διοτίμα που υλοποιικθκαν ι 

ολοκλθρϊκθκαν εντόσ του 2018. 



 

 
 
 
 

 
 
 

I. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΕΡΓΑ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ι 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΝΣΟ ΣΟΤ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SGBV prevention and response and legal aid in Refugee sites in Attica, Thessaly, Athens, 

Thessaly and Thessaloniki urban areas as well as Moria on Lesvos 

 
Σίτλοσ ζργου SGBV prevention and response and legal aid in Refugee sites in Attica 

(Skaramangas, Malakasa, Ritsona), Thessaly (Larissa-Koutsochero), 
Athens, Thessaly and Thessaloniki urban areas as well as Moria on 
Lesvos.  

Πθγι χρθματοδότθςθσ UNHCR 
Περίοδοσ υλοποίθςθσ 01.01.2018 - 31.12.2018 
κοπόσ του ζργου Η πρόλθψθ, αντιμετϊπιςθ και παροχι υπθρεςιϊν ολοκλθρωμζνθσ 

υποςτιριξθσ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ (GBV Case Management), 
δικτφωςθσ και ενδυνάμωςθσ των προςφυγιςςϊν, που διζμεναν ςε 
δομζσ προςωρινισ φιλοξενίασ τθσ Αττικισ, τθσ Κεντρικισ Ελλάδασ, τθσ 
Θεςςαλίασ, τθσ Θεςςαλονίκθσ και τθσ Λζςβου.  

Δράςεισ που υλοποίθςε ο 
φορζασ 

Οι δράςεισ μασ απευκφνκθκαν κυρίωσ ςε γυναίκεσ και νεαρά κορίτςια 
(16 ετϊν και άνω) και αφοροφν α) Διαχείριςθ περιςτατικϊν ζμφυλθσ 
βίασ, β) Ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςε επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ 
(ςυμβουλευτικι και πρϊτεσ βοικειεσ ψυχικισ υγείασ από κοινωνικι 
λειτουργό και ψυχολόγο) γ) Νομικι ςυμβουλευτικι και βοικεια από 
κινθτι μονάδα δικθγόρων δ) υνοδεία ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Επίςθσ 
ζγιναν οι εξισ δράςεισ:  

 Ομάδεσ ενδυνάμωςθσ γυναικϊν προςφφγων (π.χ. ςεμινάρια 
ςχετικά με τθ αναπαραγωγικι υγεία) και δθμιουργία 
επιτροπϊν προςφυγιςςϊν με ςτόχο οι γυναίκεσ πρόςφυγεσ να 
ζχουν ςθμαντικό ρόλο ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων 

 Εκπαιδευτικζσ δράςεισ (μακιματα ηωγραφικισ,  γυμναςτικισ, 
Αγγλικά, εκμάκθςθ Η/Τ.)  

 Δράςεισ πρόλθψθσ για τθν κινθτοποίθςθ τθσ κοινότθτασ και 
τθν ευαιςκθτοποίθςθ του πλθκυςμοφ των δομϊν,  για τθν 
ζμφυλθ βία, με τθ ςυμμετοχι ανδρϊν προςφφγων. 

 Εκπαιδεφςεισ επαγγελματιϊν άλλων φορζων που 
δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο ςε ηθτιματα όπωσ: 
«Προςταςία και Αςφάλεια», «Βαςικζσ Αρχζσ τθσ Ζμφυλθσ 
Βίασ», «Άςυλο και νομικά ηθτιματα ςτθν Ελλάδα» 

Ωφελοφμενεσ/οι  Αρικμόσ επιηωςϊν ζμφυλθσ βίασ που υποςτθρίχκθκαν 
ψυχοκοινωνικά: 518 άτομα  

 Αρικμόσ επιηωςϊν ζμφυλθσ βίασ που ζλαβαν νομικι βοικεια: 
265 (καλφφκθκαν περιςςότερα από 1350 αιτιματα) 

 Αρικμόσ ωφελοφμενων που ςυμμετείχαν ςε δράςεισ 
πρόλθψθσ, ενδυνάμωςθσ, κ.λπ.: 920 
 

Γενικό φνολο Ωφελοφμενων Ατόμων: 1.703 άτομα 
υνεργαςία με φορείσ το πλαίςιο του ζργου το Κζντρο Διοτίμα ςυνεργάςτθκε με πλικοσ 

δθμόςιων φορζων, κοινωνικϊν υπθρεςιϊν και μθ κυβερνθτικϊν 
οργανϊςεων. Ενδεικτικά: Τπθρεςία Αςφλου, ΕΚΚΑ, ΕΛΑ, 
ςυμβουλευτικά κζντρα,  Intersos, Perichoresis, Iliahtida, Praksis, Omnes, 
Solidarity Now, TDH and Caritas Hellas, DRC, Arsis, Praxis, Melissa, κ.λπ. 



2. Enhancing capacity of front-line workers to identify and respond to GBV, with a special 

focus on child survivors 

Σίτλοσ ζργου Enhancing capacity of front-line workers to identify and respond to GBV, 
with a special focus on child survivors 

Πθγι χρθματοδότθςθσ UNICEF/ Refugee & Migrant Response in Greece. 
Περίοδοσ υλοποίθςθσ 01.01.2018 - 30.09.2018 
κοπόσ & ςτόχοι του ζργου Η ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των επιηωςϊν/επιηϊντων, ζμφυλθσ βίασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των γυναικϊν και των παιδιϊν όλων των 
θλικιϊν. τόχοι του ζργου: θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων  για  
εργαηομζνουσ/εσ  ςτο πεδίο, για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ 
ζμφυλθσ βίασ ςτον προςφυγικό/ μεταναςτευτικό πλθκυςμό.  

Δράςεισ που υλοποίθςε ο 
φορζασ 

Α. Ενίςχυςθ δεξιοτιτων επαγγελματιϊν πρϊτθσ γραμμισ με ςτόχο τθν 
αποτελεςματικότερθ αναγνϊριςθ και ανταπόκριςθ ςτουσ κινδφνουσ και 
τα περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ. το πλαίςιο τθσ επιμόρφωςθσ δόκθκε 
προτεραιότθτα ςε τρεισ διακριτζσ ομάδεσ επαγγελματιϊν:  

 Εκπαιδευτικοφσ που εργάηονται ςε περιβάλλον τυπικισ ι 
άτυπθσ εκπαίδευςθσ 

 Προςωπικό/ ςτελζχθ που εργάηονται με αςυνόδευτα ανιλικα 
ςε ξενϊνεσ φιλοξενίασ και προςτατευμζνεσ ηϊνεσ 

 Επαγγελματίεσ πρϊτθσ γραμμισ από πολφ-επιςτθμονικζσ 
ομάδεσ που περιλάμβαναν τθν αςτυνομία, ιατρικό προςωπικό, 
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ.  

Β. Εκνικισ εμβζλειασ αποτίμθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ και των 
εμποδίων που αντιμετωπίηονται κατά τθν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ 
ςτιριξθσ επιηωςϊν ζμφυλθσ βίασ ςτθν Αττικι, τθν Κεντρικι και 
Ανατολικι Μακεδονία, τα νθςιά και τον Ζβρο θ οποία περιλάμβανει και 
προτάςεισ πολιτικισ.  

Ωφελοφμενεσ/οι  238 επαγγελματίεσ ςυμμετείχαν ςε ςεμινάρια 

 146 άτομα ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα και ςυγκεκριμζνα ςε 
ομάδεσ εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ και ςυνεντεφξεισ (78 άτομα 
από τον γθγενι πλθκυςμό και 68 άτομα από τον προςφυγικό 
πλθκυςμό) 

 Η ζρευνα τθσ UNICEF δθμοςιοποιικθκε ευρζωσ και ζφταςε ςε 
περιςςότερουσ από 5.000 παραλιπτεσ/ - τριεσ 

υνεργαςία με φορείσ το πλαίςιο του ζργου το Κζντρο Διοτίμα ςυνεργάςτθκε με πλικοσ 
φορζων και μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων. Ενδεικτικά: ΕΚΚΑ,  ΕΛΑ 
(γυναίκεσ και άνδρεσ αςτυνομικοί από τθν υποδιεφκυνςθ προςταςίασ 
ανθλίκων και τθ διεφκυνςθ μετανάςτευςθσ), Διεφκυνςθ πρωτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ Α’ Ακινασ, ΚΕΕΛΠΝΟ, Πρόγραμμα Φίλοσ, Ιπποκράτειο 
Νοςοκομείο (Θεςςαλονίκθ), Solidarity Now, Caritas Hellas, GCR, Aitima, 
Action aid, GRC, Hestia Hellas, Arsis, IATAP, TdH, Perichoresis, DRC, 
Praksis, Omnes, Iliahtida, IRC, Antigone, UNHCR, GSGE, Network for 
Children's Rights, METADRASI, Τπουργείο Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ, 
Ecumenical Refugee Program (KSPM) of the Church of 
Greece, Welcommon, κ.λπ. 

 

 



3. SPEAK ΙΙ– Safety, Protection, Empowerment, raising Awareness and Knowledge on key 

gender-based violence issues 

 
Σίτλοσ ζργου SPEAK II – Safety, Protection, Empowerment, Raising Awareness and 

Knowledge on Key GBV Issues 

Πθγι χρθματοδότθςθσ Philip Morris International – Papastratos 
Περίοδοσ υλοποίθςθσ 01.09.2018 ζωσ 30.04.2019 

κοπόσ του ζργου Παροχι νομικϊν υπθρεςιϊν (νομικισ βοικειασ και δικαςτικισ 
εκπροςϊπθςθσ) ςε επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ. Εκςτρατεία 
ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν ζμφυλθ βία. 

Δράςεισ που υλοποίθςε ο 
φορζασ 

 Νομικι βοικεια ι/ και δικαςτικι εκπροςϊπθςθ ςε 79 
γυναίκεσ με χαμθλό ειςόδθμα (κάτω των 10.000 ευρϊ) 

 Ψθφιακι καμπάνια για τθν ευαιςκθτοποίθςθ του ευρφτερου 
κοινοφ ςε ςχζςθ με τθν ζμφυλθ βία με τθ δθμιουργία 15 
καταχωριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων πρωτότυπων video, 
φωτογραφιϊν, γραφιςτικϊν κ.λπ.). 

Ωφελοφμενεσ το πλαίςιο του ζργου υποςτθρίχκθκαν 79 γυναίκεσ με χαμθλό 
ειςόδθμα, ενϊ τα υλικά τθσ ψθφιακισ καμπάνιασ ζφταςαν ςε 
περιςςότερουσ από 800 χιλιάδεσ κεατζσ. 

υνεργαςία με φορείσ υνεργαςία με υμβουλευτικά Κζντρα των Διμων (του Δικτφου Δομϊν 
για τθν Πρόλθψθ και Καταπολζμθςθ τθσ Βίασ κατά των Γυναικϊν των 
ΓΓΙΦ/ ΚΕΘΙ), Ξενϊνεσ, το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ), 
κ.λπ. 

 

  



 
4. The Survivor Project: Enhancing Services for Refugee and Migrant GBV Survivors 

 
Σίτλοσ ζργου The Survivor Project: Enhancing Services for Refugee and Migrant GBV Survivors 

Πθγι χρθματοδότθςθσ DG Justice/ Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme 

Περίοδοσ υλοποίθςθσ 01.09.2018 ζωσ 30.08.2020 

υντονιςτισ φορζασ ΚΓΜΕ Διοτίμα 

Εταίροι  International Rescue Committee (IRC),  

 Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ των Φφλων (νυν Γενικι Γραμματεία 
Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων) 

 Κζντρο Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ (ΚΕΘΙ). 

Κφριεσ 
δράςεισ/ενζργειεσ 

 Διαπολιτιςμικι διαμεςολάβθςθ  

 Ενίςχυςθ ικανοτιτων και ςυςτθμάτων παραπομπισ μζςω κατάρτιςθσ, 
προκαταρκτικϊν ςεμιναρίων και κακιζρωςθσ διαδικαςιϊν λειτουργίασ 

 Ευαιςκθτοποίθςθ & πλθροφόρθςθ 

 Διαςυνοριακι μάκθςθ και ανταλλαγι γνϊςεων 

Τπθρεςίεσ που 
υλοποιεί ο φορζασ 

 Εκπαίδευςθ γυναικϊν πολιτιςμικϊν διαμεςολαβθτριϊν προκειμζνου να 
παρζχουν υπθρεςίεσ ςτα Αραβικά και ςτα Φαρςί ςτα ςυμβουλευτικά 
κζντρα, ςτουσ ξενϊνεσ και τθ Γραμμι Ο 15900 τθσ ΓΓΟΠΙΦ. 

 Κατάρτιςθ εργαηόμενων ςε δθμόςιεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και μθ 
κυβερνθτικζσ δομζσ ςτθν Αττικι, ςτθ Λζςβο και ςτθ Θεςςαλονίκθ * 

 χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ςεμιναρίων για μελλοντικοφσ επαγγελματίεσ 
(φοιτιτριεσ/ -εσ κοινωνικισ εργαςίασ και αςτυνομικι ακαδθμία) για 
κζματα ζμφυλθσ βίασ **υνολικά κα πραγματοποιθκοφν 15 
εκπαιδεφςεισ και ςεμινάρια+ 

 Κακιζρωςθ διαδικαςιϊν λειτουργίασ και μθχανιςμϊν παραπομπισ  ςε 
υπθρεςίεσ απόκριςθσ ςτθν ζμφυλθ βία. 

 Παραγωγι υλικοφ ευαιςκθτοποίθςθσ και πλθροφόρθςθσ, ςε διάφορεσ 
γλϊςςεσ& Δθμιουργία ψθφιακισ πλατφόρμασ για τθν ανταλλαγι 
υλικοφ 

 Διεξαγωγι διακρατικϊν επιςκζψεων ανταλλαγισ δεξιοτιτων, ςχετικά 
με τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τθν ζμφυλθ βία, ςτθν Ευρϊπθ 

 Τλοποίθςθ διαδραςτικοφ εργαςτθρίου ςχετικά με τθν ζμφυλθ βία 

Αρικμόσ ωφελοφμενων Σο ζργο απευκφνεται πρωτίςτωσ ςε  γυναίκεσ και νεαρά κορίτςια, προςφφγιςςεσ 
και μετανάςτριεσ. Οι άντρεσ, τα αγόρια και τα LGBTQI άτομα, που ανικουν ςτον 
προςφυγικό πλθκυςμό, κα ωφελθκοφν ζμμεςα, μζςω τθσ κατάρτιςθσ των 
ςτελεχϊν δθμόςιων φορζων. το πλαίςιο του προγράμματοσ κα καταρτιςτοφν 
500 επαγγελματίεσ (κοινωνικοί λειτουργοί, ςτελζχθ ΜΚΟ επαγγελματίεσ, 
 διαμεςολαβθτζσ/τριεσ, δθμόςιοι υπάλλθλοι, εμπειρογνϊμονεσ ιςότθτασ 
φφλου). Ζωσ και τον Ιοφνιο του 2020 είχαν εκπαιδευτεί περιςςότεροι από 220 
επαγγελματίεσ διάφορων ειδικοτιτων. θμειϊνεται ότι το 30% του ςυνόλου των 
εκπαιδευόμενων ιταν φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ.  

υνεργαςία με φορείσ το πλαίςιο του ζργου το Κζντρο Διοτίμα ςυνεργάηεται με πλικοσ δθμόςιων 
φορζων (π.χ. ΕΛΑ, πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ, κ.λπ.) και μθ κυβερνθτικϊν 
οργανϊςεων. 

 



5. “Enhancing GBV prevention and response mechanisms in urban population in Attica and 

Thessaloniki”  

Σίτλοσ ζργου Enhancing GBV prevention and response mechanisms in urban 
population in Attica and Thessaloniki 

Πθγι χρθματοδότθςθσ International Rescue Committee (IRC)/ European Civil Protection and 
Humanitarian Aid Operations (ECHO) 

Περίοδοσ υλοποίθςθσ 01.09.2017 – 31.12.2018 

κοπόσ του ζργου Ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ γυναικϊν και αντρϊν προςφφγων που ζχουν 
υποςτεί ι υπόκεινται ζμφυλθ βία για ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ και 
νομικι βοικεια (και εκπροςϊπθςθ), ευαιςκθτοποίθςθ των ανδρϊν 
προςφφγων ςε κζματα ζμφυλθσ βίασ και ιςότθτασ των φφλων, 
ανάπτυξθ μιασ ςαφοφσ πορείασ παραπομπϊν για κζματα ζμφυλθσ βίασ 
ςτο αςτικό περιβάλλον. Σο ζργο υλοποιικθκε ςτθν Ακινα και ςτθν 
Θεςςαλονίκθ. 

Δράςεισ που υλοποίθςε ο 
φορζασ 

 Παροχι δωρεάν νομικισ βοικειασ ςε προςφφγιςςεσ επιηϊςεσ 
ζμφυλθσ βίασ,  ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκπροςϊπθςθσ ςε 
δικαςτιρια κακϊσ και, πιλοτικά, ςε άντρεσ επιηϊντεσ 
ςεξουαλικισ βίασ. 

 Παροχι εξατομικευμζνθσ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ ςε 
περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ. 

 Διοργάνωςθ δράςεων επιμόρφωςθσ για δικθγόρουσ που είναι 
εγγεγραμμζνεσ ςτο μθτρϊο δωρεάν νομικισ βοικειασ κακϊσ 
και δικθγόρουσ που εργάηονται με προςφφγιςςεσ που ζχουν 
υποςτεί ζμφυλθ βία. 

 Δράςεισ ενδυνάμωςθσ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ των δεξιοτιτων 
των γυναικϊν, τθ δυνατότθτά τουσ για αυτόνομθ μετακίνθςθ 
ςτθν πόλθ, τον οικογενειακό προγραμματιςμό, τθν αφξθςθ τθσ 
γνϊςθσ τουσ ςχετικά με τθ νομοκεςία για τθν ζμφυλθ βία ςτθν 
Ελλάδα και τθ διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων τουσ. 

Ωφελοφμενεσ/οι  162 γυναίκεσ ζλαβαν υπθρεςίεσ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ 

 13 άντρεσ ζλαβαν υπθρεςίεσ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ  

 160 γυναίκεσ ζλαβαν υπθρεςίεσ νομικισ ςτιριξθσ   

 8 άντρεσ  ζλαβαν υπθρεςίεσ νομικισ ςτιριξθσ  

 64 επαγγελματίεσ ςυμμετείχαν ςε επιμορφωτικζσ δράςεισ 

 55 γυναίκεσ ςυμμετείχαν ςε δράςεισ ενδυνάμωςθσ 

υνεργαςία με φορείσ το πλαίςιο του ζργου το Κζντρο Διοτίμα ςυνεργάςτθκε με πλικοσ 
φορζων και μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων. Ενδεικτικά αναφζρονται: 
MsF Geneva, Freemovement Skateboarding,  AMAKA, ΙΜΕΓΕΒΕΕ,   NGO 
Hestia Hellas, Multifunctional Center for Refugees (MFC) of the Greek 
Red Cross, Mental health Day Center Vavel for refugees and 
migrants, Melissa migrant women network, Greek Refugee Forum, 
Solidarity Now, Generation 2.0,  Zataar NGO- Orange House, 
NOSTOS, Amurtel, Network for Children’s Rights, Action for Women, 
METAdrasi, EKKA, UNHCR, κλπ. 

 



6. SPEAK Ι – Safety, Protection, Empowerment, raising Awareness and Knowledge on key 

gender-based violence issues  

 

Σίτλοσ ζργου SPEAK I – Safety, Protection, Empowerment, raising Awareness and 
Knowledge on key gender-based violence issues 

Πθγι χρθματοδότθςθσ Philip Morris International – Papastratos 

Περίοδοσ υλοποίθςθσ 15.09.2017  ζωσ 15.07.2018 

κοπόσ του ζργου Ενδυνάμωςθ των γυναικϊν που ζχουν βιϊςει ζμφυλθ βία μζςω τθσ 
παροχισ νομικισ βοικειασ και νομικισ εκπροςϊπθςθσ από το τμιμα 
νομικϊν υπθρεςιϊν του Κζντρου Διοτίμα και τθν παράλλθλθ 
διοργάνωςθ δράςεων κατάρτιςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ. 

Δράςεισ που υλοποίθςε ο 
φορζασ 

 Παροχι νομικϊν υπθρεςιϊν (νομικισ βοικειασ και δικαςτικισ 
εκπροςϊπθςθσ) ςε επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ.  

 Διοργάνωςθ εργαςτθρίων  κατάρτιςθσ ςε βαςικζσ ζννοιεσ για 
το φφλο, τισ διακρίςεισ λόγω φφλου και τθ βία με βάςθ το 
φφλο, με ςτόχο νζουσ 18-26 ετϊν. 

 Διοργάνωςθ ψθφιακισ καμπάνιασ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ 
του ευρφτερου κοινοφ ςε ςχζςθ με τθν ζμφυλθ βία. 

Αρικμόσ & τίτλοι ενεργειϊν 
ανά κατθγορία δράςθσ  

 Νομικι υποςτιριξθ ι και δικαςτικι εκπροςϊπθςθ ςε 100 
γυναίκεσ με χαμθλά ειςοδιματοσ (κάτω των 10.000€) 

 Διοργάνωςθ 11 εργαςτθρίων ευαιςκθτοποίθςθσ 

 Ψθφιακι καμπάνια με τθ δθμιουργία 31 καταχωριςεων 
(ςυμπεριλαμβανομζνων πρωτότυπων βίντεο, φωτογραφιϊν, 
γραφιςτικϊν, κ.λπ.). 

Ωφελοφμενεσ/οι  100 γυναίκεσ με χαμθλό ειςόδθμα 

 176 ςυμμετζχοντεσ/ ςυμμετζχουςεσ ςε εργαςτιρια 
ευαιςκθτοποίθςθσ  

 Σα υλικά τθσ ψθφιακισ καμπάνιασ ζφταςαν ςε περιςςότερουσ 
από 1 εκατομμφριο κεατζσ 

υνεργαςία με φορείσ υνεργαςία με υμβουλευτικά Κζντρα των Διμων (του Δικτφου Δομϊν 
για τθν Πρόλθψθ και Καταπολζμθςθ τθσ Βίασ κατά των Γυναικϊν των 
ΓΓΙΦ/ΚΕΘΙ), Ξενϊνεσ, το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ), 
κ.λπ. 

  



7. Building a Safety Net for Migrant and Refugee Women  

Σίτλοσ ζργου Building a Safety Net for Migrant and Refugee Women  

Πθγι Χρθματοδότθςθσ Rights, Equality and Citizenship (REC) 2014-2020 

Περίοδοσ υλοποίθςθσ Δεκζμβριοσ 2016 – Νοζμβριοσ 2018 

υντονιςτισ φορζασ Κζντρο Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ (ΚΕΘΙ)  

Εταίροι  Differenza Donna ONG, (Ιταλία-ΜΚΟ),  

 SURT Foundation  (Ιςπανία-ΜΚΟ),  

 Κζντρο Γυναικείων Μελετϊν και Ερευνϊν Διοτίμα (Ελλάδα- 
ΜΚΟ),  

 Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ των Φφλων (Ελλάδα-Τπουργείο 
Εςωτερικϊν). 

κοπόσ του ζργου Πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν, οι οποίεσ είναι 
μετανάςτριεσ και πρόςφυγεσ ςτθν Ιταλία, τθν Ιςπανία και τθν Ελλάδα. 

Δράςεισ που υλοποίθςε ο 
φορζασ 

Σο  Κζντρο Διοτίμα είχε τθν επιςτθμονικι ευκφνθ του ζργου και τθν 
ευκφνθ για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν 
ςεμιναρίων ςτθν Ελλάδα, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων 
επαγγελματιϊν πεδίου ςε ςχζςθ με τθν ζμφυλθ βία. Επίςθσ, ςε 
ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ εταίρουσ του ζργου, ςυνζταξε, δθμοςίευςε 
και κοινοποίθςε, εκπαιδευτικά πακζτα που μποροφν να αξιοποιθκοφν 
από επαγγελματίεσ και εκπαιδευτζσ ςτο μζλλον. Σζλοσ το Κζντρο 
Διοτίμα υλοποίθςε δραςτθριότθτεσ ενδυνάμωςθσ και νομικισ 
ενθμζρωςθσ με τθ ςυμμετοχι γυναικϊν προςφφγων και μεταναςτριϊν, 
με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ αναφοράσ περιπτϊςεων ζμφυλθσ βίασ και τθν 

ενίςχυςθ των δράςεων ςυνθγορίασ για κζματα που τισ αφοροφν.   
Ωφελοφμενοι &Ωφελοφμενεσ  235 μετανάςτριεσ και προςφφγιςςεσ  

 185 επαγγελματίεσ που εκπαιδεφτθκαν 

υνεργαςία με φορείσ Σο Κζντρο Διοτίμα ςυνεργάςτθκε με περιςςότερουσ από 25 φορείσ και 
ΜΚΟ ςτο πλαίςιο του ζργου. Ενδεικτικά αναφζρονται: ΕΛΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ, 
Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεςςαλονίκθσ, ΑΡΙ, Caritas, GCR, PRaKsis, Solidarity 
Now, κ.λπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΙ. ΔΡΑΕΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ/ ΚΑΣΑΡΣΙΗ & 
ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ 

 
  



BUILDING A SAFETY NET FOR MIGRANT AND REFUGEE WOMEN (2018) 
Σίτλοσ προγράμματοσ 

επιμόρφωςθσ 
Ομάδα-ςτόχοσ 

 

Πθγι 
χρθματοδότθςθσ 

Περίοδοσ& Σόποσ υλοποίθςθσ Διάρκεια Αρικμόσ 
ςυμμετεχουςϊν/-

χόντων 

 

 

 

 

GBV Training for 
Multi-Disciplinary 

Teams 

 

 

 

Police officers, 
NGO Staff, 

Medical 
Professionals 

and other Social 
Services Staff 

 

 

 

 

 

 

RIGHTS, 
EQUALITY AND 

CITIZENSHIP 
(REC) 2014-

2020 

30/01-01/02/2018Ακινα, 
Hestia Hellas 

3 
θμζρεσ 

30 

13-
15/02/2018Θεςςαλονίκθ, 

Κεντρικι Δθμοτικι 
Βιβλιοκικθ 

3 
θμζρεσ 

44 

27/02-02/03/2018Ακινα, 
ΕΚΚΑ 

3 
θμζρεσ 

36 

 

Ημερίδα 
Ευαιςκθτοποίθςθσ 

για τθν ζμφυλθ 
βία 

Τποςτθρικτικό 
προςωπικό ςε 

δομζσ 
φιλοξενίασ 

προςφφγων 

26/7/2018 Κδρυμα Ρόηα 
Λοφξεμπουργκ 

1 θμζρα 9 

Τποςτθρικτικό 
προςωπικό ςε 

δομζσ 
φιλοξενίασ 

προςφφγων 

27/7/2018 Κδρυμα Ρόηα 
Λοφξεμπουργκ 

1 θμζρα 17 

ENHANCING CAPACITY OF FRONT-LINE WORKERS TO IDENTIFY AND RESPOND TO GBV, WITH A SPECIAL 
FOCUS ON CHILD SURVIVORS (2018) 

 

GBV Training for 
Multi-Disciplinary 

Teams 

 

Police officers, 
NGO Staff, 

Medical 
Professionals 

and other Social 
Services Staff 

 

 

UNICEF 

2/2/2018 Ακινα, Hestia 
Hellas 

1 θμζρα 22 

16/2/2018Θεςςαλονίκθ, 
Κεντρικι Δθμοτικι 

Βιβλιοκικθ 

1 θμζρα 33 

2/3/2018 Ακινα, ΕΚΚΑ 1 θμζρα 35 

Increasing 
understanding of 

GBV for educators 
in non-formal 

education 

Educators at 
non-formal 

accommodation 
settings 

 

UNICEF 

26-27/03/ 
2018Ακινα,HIGGS 

2 
θμζρεσ 

11 

2-3-/04/ 
2018Ακινα,HIGGS 

2 
θμζρεσ 

29 

Increasing 
understanding of 

GBV for educators 
informal education 

Teachers 
working at 

primary 
education 
settings 

 

UNICEF 

16/06 & 
18/06/2018Ακινα, Hestia 

Hellas 

2 
θμζρεσ 

8 

  



ENHANCING CAPACITY OF FRONT-LINE WORKERS TO IDENTIFY AND RESPOND TO GBV, WITH A SPECIAL 
FOCUS ON CHILD SURVIVORS (2018) - συνέχεια 

Σίτλοσ 
προγράμματοσ 
επιμόρφωςθσ 

Ομάδα-ςτόχοσ 

 

Πθγι 
χρθματοδότθςθσ 

Περίοδοσ& Σόποσ υλοποίθςθσ Διάρκεια Αρικμόσ 
ςυμμετεχουςϊν/- 

όντων 

 

 

GBV Training 
for UAC Shelter 

Providers 

 

 

Professionals 
working at 

accommodation 
facilities 

 

 

UNICEF 

12, 13 & 27/06/2018 
Thessaloniki, IANAP 

3 
θμζρεσ 

13 

14, 15 & 
28/06/2018Thessaloniki, 

IANAP 

3 
θμζρεσ 

12 

09, 10 & 19/07/2018 
Ακινα, θμείο ΑΡΙ 

3 
θμζρεσ 

14 

 

SPEAK - Safety, Protection and women’s Empowerment expressing Agency and Raising Awareness 
(2018) 

Πλικοσ Ημερίδων Ενθμζρωςθσ/Ευαιςκθτοποίθςθσ με τίτλο "ΕΜΦΤΛΗ ΒΙΑ - SPEAK" που απευκφνκθκαν ςε 
νζουσ και νζεσ θλικίασ 18 ζωσ 26 ετϊν, είχαν διάρκεια 1 θμζρα και πραγματοποιικθκαν από τον Μάρτιο ζωσ 
τον Ιοφνιο του 2018 ςτθν Ακινα (ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο, ςτο ΕΜΠ, ςτθν ΑΠΑΙΣΕ, ςτθν ιβιτανίδειο, 
ςτο Εργαςτιριο πουδϊν Φφλου του Παντείου Πανεπιςτθμίου, ςτο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ, και ςτα 
γραφεία του Κζντρου Διοτίμα).τισ θμερίδεσ ςυμμετείχαν περιςςότερα από130 άτομα, ενϊ το ζργο 
χρθματοδοτικθκε από το PMI Papastratos. 

 

REC Survivor 2018 - 2020 
Σίτλοσ προγράμματοσ 

επιμόρφωςθσ 
Ομάδα-ςτόχοσ 

 

Πθγι χρθματοδότθςθσ Περίοδοσ& Σόποσ 
υλοποίθςθσ 

Διάρκεια Αρικμόσ 
ςυμμετεχουςϊν/ -

όντων 

Public Sector staff 
Trainings ‘Working 

with Cultural 
mediators’ Training 

Επαγγελματίεσ 
πρϊτθσ 

γραμμισ 
(εργαηόμενεσ 
ςε κοινωνικζσ 

υπθρεςίεσ, 
διμουσ, 

ςυμβουλ. 
κζντρα, 

ξενϊνεσ) ςε 
Ακινα, 

Θεςςαλονίκθ 
και Λζςβο 

REC 4/12/2018Ακιν
α, HIGGS 

1 θμζρα 17 

15/12/2018 
Θεςςαλονίκθ, 

Holiday Inn 

1 θμζρα 21 

17/1/2019Επιμε
λθτιριο Λζςβου 

1 θμζρα 13 

τα γραφιματα που ακολουκοφν αποτυπϊνονται τα άτομα που ζχουν επιμορφωκεί ανά ζτοσ (01), ο 

αρικμόσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ/ επιμόρφωςθσ ανά ζτοσ (02), από το 2017 ζωσ το 2020, κακϊσ 

και θ γεωγραφικι κατανομι τουσ ςε επίπεδο χϊρασ (Training Portfolio, CRWI Diotima, 2020). 

 

  



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

IIΙ. ΑΛΛΕ ΔΡΑΕΙ – ΤΝΗΓΟΡΙΑ, ΚΑΜΠΑΝΙΕ 
ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ, Κ.ΛΠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018: υνθγορία | Ευαιςκθτοποίθςθ  
Δεληία Τύπος & Κοινέρ επιζηολέρ 
 

 
 

 

 Σεπτζμβριοσ 2018:  «Χειρότερθ θ κατάςταςθ ςτθ Μόρια παρά τισ εξαγγελίεσ των Αρχϊν», Κοινι 
επιςτολι του Κζντρου Διοτίμα και άλλων 18 ΜΚΟ,  βλ. εδϊ 

 

 Φεβρουάριοσ 2018: «Κοινι διλωςθ Κζντρου Διοτίμα και IRC για τθν ζμφυλθ βία ςτον 
προςφυγικό πλθκυςμό», βλ. εδϊ 
 

 Ιανουάριοσ 2018: “Greece, EU: Move Asylum Seekers to Safety“ κοινι επιςτολι 20 οργανϊςεων 
βλ. εδϊ 

 

 

Σςμμεηοσή ζε επιηποπέρ ζηη Βοςλή  

 
 

Στισ 12 Δεκεμβρίου 2018 είχαμε τθν ευκαιρία 
να μοιραςτοφμε τισ απόψεισ και τθν εμπειρία 
μασ ςτθν Υποεπιτροπι Δράςθσ του Ελλθνικοφ 
Κοινοβουλίου για τθ Δράςθ κατά τθσ Εμπορίασ 
Ανκρϊπων τθσ Ειδικισ Μόνιμθσ Επιτροπισ 
Ιςότθτασ, Νεότθτασ και Δικαιωμάτων του 
Ανκρϊπου.  
Η δικθγόροσ τθσ Νομικισ μασ Υπθρεςίασ, 
Ιωάννα Στεντοφμθ, τοποκετικθκε για τθν 
επιτακτικι ανάγκθ καταπολζμθςθσ του 
χαμθλοφ ποςοςτοφ αναφοράσ των 
περιςτατικϊν, ενϊ εξζφραςε τισ ανθςυχίεσ μασ 
ςχετικά με τισ αναφερόμενεσ διϊξεισ επιηωςϊν 
εμπορίασ ανκρϊπων. 

 

https://diotima.org.gr/ekriktiki-katastasi-sti-moria-para-tis-exaggelies-ton-archon/
https://diotima.org.gr/3341/
https://diotima.org.gr/en/greece-eu-move-asylum-seekers-to-safety/


Δπάζειρ εςαιζθηηοποίηζηρ και ενημέπυζηρ  

Καμπάνια Don’t  Skip  

H ψθφιακι καμπάνια «Don’t Skip» ςτόχο είχε 

να ευαιςκθτοποιιςει τθν κοινωνία, ιδίωσ τουσ 

νζουσ και τισ νζεσ, ϊςτε να μθν προςπερνάμε 

τα κακθμερινά περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ και 

το ςεξιςμό. Η πρϊτθ φάςθ τθσ καμπάνιασ 

υλοποιικθκε το 2018, με τθν ευγενικι 

υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ Παπαςτράτοσ, 

αποςπϊντασ πάνω από 1,3 εκατ. views  

 

 

Εκδήλυζη για ηην Παγκόζμια Ημέπα εξάλειτηρ ηηρ βίαρ καηά ηυν 

γςναικών  

 

Με αφορμι τθν 25θ Νοεμβρίου 2018, το Κζντρο 

Διοτίμα διοργάνωςε ανοιχτι εκδιλωςθ 

παρουςίαςθσ τθσ καμπάνιασ «Don’t  Skip – Μθν 

προςπερνάσ τθν ζμφυλθ βία», ςτο Τριανόν, με 

τθ ςυμμετοχι όλων των ςυντελεςτϊν τθσ 

καμπάνιασ και πλικοσ κόςμου.  

 

 

 

 

 

https://diotima.org.gr/emfyli-via-i-nea-kampania-tis-diotima-don-2/
https://diotima.org.gr/emfyli-via-i-nea-kampania-tis-diotima-don-2/


Δπάζειρ για ηιρ 16 μέπερ ακηιβιζμού ενάνηια ζηην έμθςλη βία ζε 

Λέζβο, Θεζζαλονίκη, Λάπιζα Καπδίηζα 

Μοίραςμα ενθμερωτικοφ υλικοφ, εκδθλϊςεισ 

και ςυηθτιςεισ, με τθ ςυμμετοχι ντόπιου και 

προςφυγικοφ πλθκυςμοφ ςε ςυνεργαςία με 

τθν Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ 

πρόςφυγεσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια των 16 

θμερϊν ακτιβιςμοφ  (25/11 ζωσ 10/12/2018).  

   

 

 

 

 

 

Σςνδιοπγάνυζη ηος θεζηιβάλ “Raise your voice 2018” 

 

Το Κζντρο Διοτίμα ςυνδιοργάνωςε μαηί με 

δεκάδεσ άλλεσ οργανϊςεισ, το Φεςτιβάλ “Raise 

your voice” με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ για 

το human trafficking, τθν Κυριακι 18 

Νοεμβρίου 2018, ςτθν Τεχνόπολθ, 

υλοποιϊντασ workshop ενθμζρωςθσ για τθν 

ζμφυλθ βία, ςυμμετζχοντασ ςε διεκνζσ 

ςυνζδριο για τθν εμπορία ανκρϊπων κλπ   
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Σςνδιοπγάνυζη Ημεπίδαρ «Πποκλήζειρ και πποοπηικέρ ζηη 

διασείπιζη ηος πποζθςγικού» 

 
 

Η θμερίδα πραγματοποιικθκε με αφορμι τθν ολοκλιρωςθ του διετοφσ (2016 – 2018) ευρωπαϊκοφ 
διακρατικοφ προγράμματοσ «Χτίηουμε ζνα δίκτυ αςφαλείασ για τισ γυναίκεσ πρόςφυγεσ και 
μετανάςτριεσ», ςτο οποίο ςυμμετείχαν ωσ εταίροι το Κζντρο Διοτίμα, θ Differenza Donna ONG, θ 
SURT Foundation , θ Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ των Φφλων, με ςυντονιςτι φορζα το ΚΕΘΙ. 
 
Παρουςιάςτθκαν οι ευρωπαϊκζσ προκλιςεισ και προοπτικζσ ςτθ διαχείριςθ του προςφυγικοφ 
ηθτιματοσ και ηθτιματα πρόλθψθ και ανταπόκριςθ  ςτθν ζμφυλθ βία ςτουσ προςφυγικοφσ 
πλθκυςμοφσ. 
 
 

 


