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Κέντρο Διοτίμα 



Το Κέντρο Διοτίμα είναι μια γυναικεία μη 
κερδοσκοπική οργάνωση με δράση από το 
1989, εξειδικευμένη σε ζητήματα έμφυλης 
ισότητας. 

Όραμα μας είναι η προάσπιση των έμφυλων 
δικαιωμάτων και η προώθηση ενός κόσμου 
έμφυλης δικαιοσύνης. 

Αποστολή μας η πολύπλευρη στήριξη των 
γυναικών που έχουν υποστεί έμφυλη βία και 
ανήκουν σε κοινωνικά αποκλεισμένες 
ομάδες (άνεργες, μονογονείς, γυναίκες με 
χαμηλά εισοδήματα, προσφύγισσες, 
μετανάστριες).

Η παρέμβαση μας είναι ολιστική  και 
στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση 
των συνεπειών της έμφυλης βίας, την 
ενδυνάμωση της φωνής των γυναικών και 
την προώθηση της έμφυλης ισότητας σε 
όλους τους τομείς της κοινωνικής, 
πολιτικής, οικονομικής ζωής.

 

About us 



Πεδία δράσης  









Πυρήνας της δράσης μας είναι η παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης σε 
επιζώσες έμφυλης βίας. 

Ταυτόχρονα πραγματοποιούμε:  

επιμορφώσεις σε επαγγελματίες και το 
ευρύ κοινό
εκστρατείες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης
έρευνες για ζητήματα φύλου και έμφυλης 
βίας
δράσεις συνηγορίας

Η μεθοδολογία που αξιοποιούμε στηρίζεται 
στη Φεμινιστική προσέγγιση, με πυρήνα την 
ενδυνάμωση, τη συμπεριληπτική υποστήριξη 
και τη φροντίδα· και τη Διαθεματική 
προσέγγιση, ως ανοιχτή διαδικασία μεταξύ 
θεωρίας και εμπειρίας από το πεδίο.



O φορέας μας είναι ο μοναδικός στην 
Ελλάδα που παρέχει ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες εξειδικευμένης νομικής 
βοήθειας σε θύματα έμφυλης βίας 
(Ελληνίδες, μετανάστριες, προσφύγισσες). 

Η νομική βοήθεια περιλαμβάνει: 
δωρεάν νομική συμβουλευτική, δικαστική 
εκπροσώπηση και κάλυψη όλων των 
δικαστικών εξόδων. 

Παράλληλα στηρίζουμε τις γυναίκες 
παρέχοντάς τους εξατομικευμένη 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συνοδεία - 
διαμεσολάβηση και διερμηνεία. 

Από το 2016, όλες οι υπηρεσίες μας 
παρέχονται και στον προσφυγικό πληθυσμό 
(γυναίκες , ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, άντρες - θύματα 
έμφυλης βίας και βασανιστηρίων).

Υπηρεσίες για 
επιζώσες 



05Το 2021 υποστηρίξαμε 
1.361 επιζώσες
έμφυλης βίας σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο 
και Σάμο. 
Περίπου 800 γυναίκες έλαβαν 
εξειδικευμένη νομική βοήθεια 
και δικαστική εκπροσώπηση. 



Στις καινοτόμες δράσεις πρόληψης που 
πραγματοποιούμε συμπεριλαμβάνονται οι 
πολύγλωσσες ομάδες ενδυνάμωσης 
γυναικών και οι ομάδες αντρικής 
συμπερίληψης. 

Μέσα από τις ομάδες ενδυνάμωσης, 
επιδιώκουμε την ενημέρωση των γυναικών 
για τα δικαιώματά τους, το χτίσιμο δεσμών 
αλληλεγγύης και δικτύων 
αλληλοϋποστήριξης για την ενίσχυση της 
αυτονομίας τους. 

Ομάδες 
ενδυνάμωσης  



Ομάδες 
συμπερίληψης 
Οι ομάδες ανδρικής συμπερίληψης (male 
engagement) απευθύνονται σε νεαρούς 
άνδρες πρόσφυγες.

Στα εργαστήρια προσεγγίζουμε ζητήματα 
ισότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
έμφυλων στερεοτύπων, έμφυλης βίας, 
αλλά και ζητήματα πολιτειότητας. 

Στόχος μας είναι οι συμμετέχοντες να 
ξανασκεφτούν ποια στοιχεία συγκροτούν 
το ανδρικό υποκείμενο που εμπλέκεται σε 
περιστατικά έμφυλης βίας, να τους 
οδηγήσουμε να επανεξετάσουν τη σχέση 
τους με τον εαυτό και την αρρενωπότητά, 
τις εικόνες και τις προσδοκίες για την 
ανδρική ταυτότητα, που έχουν εμπεδώσει 
κατά την έμφυλη κοινωνικοποίησή τους. 



Το 2021 
περίπου 3.000 άτομα
πήραν μέρος 
σε ομάδες ενδυνάμωσης, 
πρόληψης, 
ευαισθητοποίησης 
και αντρικής 
συμπερίληψης. 









Οι επιμορφωτικές μας δράσεις 
αναπτύσσονται χρόνο με το χρόνο, ενώ 
απευθύνονται σε διάφορα κοινά: 

επαγγελματίες, με στόχο την αναγνώριση 
και αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης 
βίας
ευρύ κοινό (νέους/ νέες, μαθήτριες/ες), με 
στόχο την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα 
φύλου, συναίνεσης και βίας 
εταιρείες, με στόχο την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση

Στα σεμινάρια ακολουθούμε διαδραστικές 
μεθόδους κατάλληλες για ενήλικους.

Επιμορφώσεις



Φέτος 700 άτομα 
συμμετείχαν στα 
σεμινάρια 
του Κέντρου Διοτίμα



Εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης 







Οι καμπάνιες αποτελούν για εμάς βασικό 
εργαλείο ενημέρωσης, αφύπνισης και 
κινητοποίησης του ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου. 

Μέσα από αυτές επιδιώκουμε:

να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες

να μεταβάλουμε τα έμφυλα στερεότυπα 

να διαμορφώσουμε μια συλλογική 
κουλτούρα μηδενικής ανοχής στην 
έμφυλη βία

Για να το πετύχουμε, σε χρειαζόμαστε
δίπλα μας.



Το 2021 
δημιουργήσαμε και 
συμμετείχαμε σε 
2 ψηφιακές 
καμπάνιες με πάνω 
από 1,5 
εκατομμύριο views



Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η συμμετοχή μας 
στη viral καμπάνια Μη με αφήσεις ποτέ, με 
θέμα την ενδοοικογενειακή βία και τις 
γυναικοκτονίες, που κέρδισε το Gold Lion 
στο Διεθνές Φεστιβάλ Δημιουργικότητας 
των Καννών.

Μη με αφήσεις 
ποτέ

Δείτε την ταινία μικρού μήκους 

https://youtu.be/O59OPJrm8MI


Η έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας μέσα 
στην πανδημία και ο περιορισμός των 
δυνατοτήτων πρόσβασης στις υπηρεσίες 
υποστήριξης αποτέλεσαν το θέμα της 
καμπάνιας Unlock your power.

Μέσω της καμπάνιας στέλνουμε το μήνυμα 
πως κάθε γυναίκα μπορεί να ξεφύγει από 
την κακοποίηση, αν «ξεκλειδώσει» τη 
δύναμη που κρύβει μέσα της και ζητήσει 
βοήθεια. 

Unlock your power 

Δείτε ολόκληρη την καμπάνια 

https://diotima.org.gr/unlock/


Η ερευνητική μας δράση είναι αδιάλειπτη 
από το 1989:

Πραγματοποιούμε έρευνες πεδίου, 
εφαρμόζοντας τη φεμινιστική και 
συμπεριληπτική προσέγγιση. 

Διατυπώνουμε και διαχέουμε προτάσεις 
πολιτικής, στη βάση της ερευνητικής μας 
δουλειάς και της εργασίας στο πεδίο. 

Δημιουργούμε εργαλεία άσκησης πολιτικής 
για την προώθηση της έμφυλης ισότητας. 

Σκοπός μας είναι  η ενσωμάτωση της 
οπτικής του φύλου σε κοινωνικές, 
εργασιακές, μεταναστευτικές, ενταξιακές 
και άλλες πολιτικές.

Ερευνητική δράση 



H  μελέτη καλύπτει ένα σημαντικό κενό στη 
βιβλιογραφία, εστιάζοντας στις ιστορίες 
των κοριτσιών που μεταναστεύουν στην 
Ελλάδα. 

Βασίστηκε σε πρωτογενές υλικό, με 
ασυνόδευτα και συνοδευόμενα κορίτσια και 
γονείς, που κατέθεσαν την εμπειρία του 
ταξιδιού τους στην Ελλάδα εστιάζοντας 
στους λόγους μετανάστευσης, στις 
συνθήκες μετακίνησης και άφιξης τους στη 
χώρα, καθώς και στα όνειρα και τις 
προσδοκίες τους για το μέλλον.

Το 2021 
δημοσιεύσαμε 
τη μελέτη 
"Girls on the move" 



Συνηγορία
Οι δράσεις συνηγορίες αποτελούν συστατικό 
στοιχείο του έργου μας. 

Αγωνιζόμαστε σταθερά για να δώσουμε 
φωνή στις ανάγκες και τα δικαιώματα 
αποκλεισμένων ομάδων γυναικών, 
συμμετέχοντας σε εθνικά και διεθνή forum, 
φεμινιστικά δίκτυα, διαδικασίες δημόσιας 
διαβούλευσης, ομάδες άσκησης πίεσης, 
δίκτυα ανάδειξης και προώθησης 
κοινωνικών θέσεων και διεκδίκησης 
δικαιωμάτων των γυναικών.



Φετινές 
συμμετοχές 








Υποβολή υπομνήματος στην ΕΕΔΑ για το 
εργασιακό νομοσχέδιο που προβλέπει την 
Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας «Για την εξάλειψη 
της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της 
εργασίας» κ.ά (Μάιος 2021)

Κατάθεση προτάσεων για το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των 
Φύλων 2021-2025 (Ιούλιος – Αύγουστος 
2021)

Συμμετοχή στο Consultation meeting on 
EIGE’s indicators on intimate partner 
violence (Νοέμβριος 2021)

Συνεργασία με την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (GREVIO) για την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης στην Ελλάδα 
(Νοέμβριος 2021).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προγράμματα 2021



Νέα προγράμματα 

Πηγή
χρηματοδότησης Active Citizens Fund»-Ελλάδα, Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2014- 2021

Περίοδος
υλοποίησης 01.11.2021 έως 31.01.2022

Σκοπός και
στόχοι του
έργου

Η ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου φορέων των δύο χωρών (Ελλάδας-
Νορβηγίας), η ανταλλαγή καλών πρακτικών ως προς την πρόληψη και την
αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και η από κοινού
επεξεργασία μεθόδων ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης που αξιοποιούν
σύγχρονες και ευέλικτες τεχνολογίες.

Δράσεις που θα
υλοποιήσει
φορέας

Καταγραφή και διαμοιρασμός των βασικών προβλημάτων και αναγκών που
υπάρχουν κατά τη δημιουργία μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης (e-course) 
Σχεδιασμός της δομής και του περιεχομένου του e-course για τη
σεξουαλική παρενόχληση 
Εντοπισμός και κατάρτισης των τεχνικών απαιτήσεων για τη δημιουργία
ενός e-course.  
Στόχος η συμβολή στην προαγωγή της ισότητας των φύλων και την
καταπολέμηση της έμφυλης βίας μέσω της ενημέρωσης και της
ευαισθητοποίησης: 
ατόμων που μπορεί να έχουν υποστεί ή να είναι σε κίνδυνο να υποστούν
σεξουαλική παρενόχληση ως προς τα δικαιώματά και τους τρόπους
υποστήριξής τους 
επαγγελματιών που είναι σε θέση να οργανώσουν δράσεις και πολιτικές
πρόληψης της σεξουαλικής παρενόχλησης σε χώρους εκπαίδευσης και
εργασίας 
του ευρέως κοινού

Ωφελούμενες/οι
-Άτομα που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ή είναι σε κίνδυνο 
-Επαγγελματίες στο πεδίο της πρόληψης και στην υποστήριξη ατόμων που
έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση.

Συνεργασία με
φορείς

Για την υλοποίηση του προγράμματος το Κέντρο Διοτίμα συνεργάστηκε με
το KUN, Κέντρο για την Ισότητα και τη Διαφορετικότητα στη Νορβηγία.

Τίτλος έργου
«Διμερής πρωτοβουλία για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για
μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης (e-course) σχετικά με τη σεξουαλική
παρενόχληση»



Πηγή
χρηματοδότησης

Active 
citizens fund - EEA  Grants *

Περίοδος
υλοποίησης

01.07.2021 
έως 01.06.2022

Σκοπός και
στόχοι του
έργου

Η συνηγορία για την ένταξη των προσφύγων/ισσών και
αιτούντων/σών διεθνούς προστασίας στην ελληνική
κοινωνία, μέσα από ένα πλέγμα πολυεπίπεδων δράσεων
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης. Η καταγραφή
της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με την πρόσβαση στη
στέγαση, την υγεία και την απασχόληση αλλά και τυχόν
παραβιάσεις των τριών αυτών θεμελιωδών, για την
αξιοπρεπή ανθρώπινη διαβίωση, δικαιωμάτων. Η δημιουργία
προτάσεων πολιτικής σε φορείς λήψης αποφάσεων στην
Ελλάδα και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Δράσεις που θα
υλοποιήσει
φορέας

* Αναφορές σχετικά με την πρόσβαση προσφύγων/ισσών και
αιτούντων/σών διεθνούς προστασίας στην υγεία, στέγαση,
απασχόληση 
* Ψηφιακή καμπάνια ευαισθητοποίησης 
* Άρθρα στην Popaganda αλλά και σε άλλα ΜΜΕ
πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας 
* Ειδικές ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις που θα
απευθύνονται στους/τις πρόσφυγες/ισσες και αιτούντες/
σες άσυλο 
*Επιμορφώσεις φοιτητριών/φοιτητών δημοσιογραφίας και
δημόσιων λειτουργών σε ζητήματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων

Ωφελούμενες/οι Πρόσφυγες/σσες, φοιτητές/τριες δημοσιογραφίας/σχολών
επικοινωνίας, δημόσιοι λειτουργοί

Συνεργασία με
φορείς

Συντονιστής φορέας: Ελληνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες (ΕΣΠ). Εταίροι: Κέντρο Διοτίμα, International
Rescue Committee Hellas (IRC), Popaganda

Τίτλος έργου
«Do the 
human right thing: Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα
Δικαιώματα των Προσφύγων»



Πηγή
χρηματοδότησης

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του
Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς

Περίοδος
υλοποίησης 22.04.2021 έως 15.09.2021

Σκοπός του
έργου

Η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των έμφυλων
διακρίσεων και ανισοτήτων στην δημόσια σφαίρα και την
ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής και πολιτικής
εκπροσώπησης.

Δράσεις που θα
υλοποιήσει ο
φορέας

* Εννοιολογική αποσαφήνιση της πολιτικής εν γένει και της
πολιτικής συμμετοχής ειδικότερα 
* Βιβλιογραφική επισκόπηση και αξιοποίηση πορισμάτων
προηγούμενων ερευνών 
* Θεωρητική τεκμηρίωση και αξιοποίηση μιας διευρυμένης
έννοιας του φύλου πέρα από μια αυστηρή διχοτομική
πρόσληψη 
* Συζήτηση για χρήσιμα εννοιολογικά εργαλεία όπως η
Ιδιότητα του Πολίτη/Πολιτότητα και η οικουμενικότητα της
έννοιας αυτής 
* Συζήτηση για την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που αφορά
μέτρα πολιτικής σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής
(Κοινοβούλιο κτλ.) αλλά και σε κινηματικό ή τοπικό επίπεδο
(Κοινωνία Πολιτών) 
* Επικαιροποίηση και κριτική προσέγγιση του μέτρου των
ποσοστώσεων και ενισχυτικών μέτρων /κινήτρων, με στόχο
την αύξηση της πολιτικής συμμετοχής (των γυναικών και
άλλων ομάδων) και την ενίσχυση της πολιτικής τους
εκπροσώπησης

Τίτλος έργου
«Προτάσεις και μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση
των έμφυλων ανισοτήτων στο πεδίο της πολιτικής
συμμετοχής και εκπροσώπησης»



Πηγή
χρηματοδότησης Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ένταξης και Μετανάστευσης (EPIM)

Περίοδος
υλοποίησης 01.04.2021 έως 30.06.2021

Σκοπός του
έργου

Η ανάπτυξη ενός Κώδικα ολοκληρωμένης πολιτικής
προστασίας ο οποίος παρέχει σαφή και πρακτική
καθοδήγηση για το προσωπικό, τις εθελόντριες/ντες,
ασκούμενες/ους και εξωτερικούς συνεργάτες σχετικά με το
πώς μπορούν να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για
όποια/ον αλληλεπιδρά, συμμετέχει ή/και επωφελείται από
δραστηριότητες και τις υπηρεσίες του Κέντρου Διοτίμα
(συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ενηλίκων, παιδιών,
εργαζομένων και εξωτερικών συνεργατών). Επιπλέον, ο
Κώδικας αποτελεί την «ομπρέλα» για όλους τους τομείς του
Κέντρου που πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προστασίας και
παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής της
πολιτικής.

Δράσεις που θα
υλοποιήσει ο
φορέας

*Ανάπτυξη Κώδικα ολοκληρωμένης πολιτικής προστασίας
(Safeguarding Policy). * Παραδοτέα 
Safeguarding SEA Policy 
Child safeguarding Policy

Ωφελούμενες/οι Μέλη, στελέχη, εργαζόμενες/οι του Κέντρου Διοτίμα,
εθελόντριες/ντες, ωφελούμενες/οι των υπηρεσιών του.

Συνεργασία με
φορείς

Η υλοποίηση αποτέλεσε μια συνεργατική πρωτοβουλία του
Δικτύου Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων (NEF). Ο Κώδικας
υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Francesca Stuer,
ανεξάρτητη σύμβουλο πολιτικών διασφάλισης προστασίας.

Τίτλος έργου “Ενίσχυση του κώδικα προστασίας του Κέντρου Διοτίμα
(πολιτικές & διαδικασίες)”



Πηγή
χρηματοδότησης UNICEF

Περίοδος
υλοποίησης 01.04.2021 έως 30.06.2021

Σκοπός του
έργου

Η ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων διερμηνέων
και πολιτισμικών διαμεσολαβητ(ρι)ών για την υποστήριξη
επιζωσών έμφυλης βίας. Συγκεκριμένα, η: 
* Ενίσχυση της υπάρχουσας γνώσης τους σχετικά με την
έμφυλη βία 
* Ενίσχυση της ικανότητάς τους να διαχειρίζονται
περιστατικά έμφυλης βίας όταν καταγγέλλονται 
* Παροχή των κατάλληλων εργαλείων, που θα
χρησιμοποιούν κατά τη συνεργασία τους με άλλους
επαγγελματίες στη διαδικασία της υποστήριξης 
* Καταγραφή των αντιλήψεών τους σχετικά με το φύλο, τις
αρρενωπότητες και τις θηλυκότητες.

Δράσεις που θα
υλοποιήσει ο
φορέας

* Μετάφραση στα ελληνικά του εκπαιδευτικού υλικού της
UNICEF-WRC’s και προσαρμογή στο ελληνικό πλαίσιο 
* Παράδοση δέκα διήμερων σεμιναρίων

Ωφελούμενες/οι 200 διερμηνείς και πολιτισμικές διαμεσολαβήτ(ρι)ες

Τίτλος έργου
«Υποστήριξη επιζωσών έμφυλης βίας: Ανάπτυξη
ικανοτήτων των διερμηνέων και πολιτισμικών
διαμεσολαβητ(ρι)ών»



Πηγή
χρηματοδότησης UNICEF

Περίοδος
υλοποίησης 01.02.2021 έως 15.04.2022

Σκοπός του
έργου

Το πρόγραμμα αφορούσε την αντιμετώπιση της έμφυλης
βίας στον νέο καταυλισμό της Λέσβου, στον οποίο
μετεγκαταστάθηκαν πρόσφυγες, μετά την καταστροφική
πυρκαγιά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ). Ο
κύριος στόχος του προγράμματος ήταν ο εντοπισμός, η
καταγραφή και παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε
επιζώσες έμφυλης βίας, η παροχή υπηρεσιών έκτακτης
ανάγκης φιλοξενίας για επιζώσες βίας λόγω φύλου (GBV)
και για γυναίκες που βρίσκονταν σε υψηλό κίνδυνο από βία
λόγω φύλου και οι παραπομπές εσωτερικά και εξωτερικά
σε αρμόδιους φορείς. Οι παρεμβάσεις αυτές
πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο διαχείρισης της υπόθεσης,
από ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών (συντονιστής,
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διερμηνείς και
κοινωνικοί επιστήμονες).

Δράσεις που θα
υλοποιήσει ο
φορέας

* Ενίσχυση της υπάρχουσας ομάδας διαχείρισης της
έμφυλης βίας του Κέντρου Διοτίμα στη Λέσβο, με στόχο την
ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες.  
* Παρεμβάσεις της ομάδας διαχείρισης υποθέσεων SGBV
στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), για την
καταγραφή του πληθυσμού, την ενημέρωση των υπηρεσιών
του Κέντρου Διοτίμα, την παροχή ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης, την παροχή έκτακτης στέγασης σε επιζώσες
έμφυλης βίας (GBV) και γυναίκες με υψηλό κίνδυνο βίας
λόγω φύλου και παραπομπές στις κατάλληλες υπηρεσίες.

Ωφελούμενες/οι Προσφύγισσες, επιζώσες έμφυλης βίας, γυναίκες σε
κίνδυνο άσκησης έμφυλης βίας

Συνεργασία με
φορείς

Επικεφαλής της κοινοπραξίας: lRC Hellas. Συνεργασία με τις
υπηρεσίες του ΚΥΤ Λέσβου και φορείς και ΜΚΟ στο πεδίο.

Τίτλος έργου

«Πολυτομεακή υποστήριξη έκτακτης ανάγκης σε ευάλωτα
παιδιά και οικογένειες στη Λέσβο – Οι επιζώσες GBV ή/
και όσες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο έμφυλης βίας
εντοπίζονται και παραπέμπονται να λάβουν
ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, πραγματοποιείται διαχείριση
περιστατικών και παρέχεται έκτακτη φιλοξενία”



Πηγή
χρηματοδότησης Ίδρυμα Μποδοσάκη

Περίοδος
υλοποίησης 01.01.2021 έως 31.10.2021

Σκοπός του
έργου

Η υποστήριξη επιζωσών κάθε μορφής έμφυλης βίας,
Ελληνίδων και μεταναστριών, που κατοικούν στην
περιφέρεια Αττικής και έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000
ευρώ. 
Στόχοι 
* αποτελεσματική νομική υποστήριξη 
* ενδυνάμωση μέσω ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής 
* πρόληψη της έμφυλης βίας

Δράσεις που θα
υλοποιήσει ο
φορέας

* Νομική βοήθεια από ειδικευμένους δικηγόρους.
Συγκεκριμένα: νομική συμβουλευτική, συνδρομή στην
υποβολή μήνυσης, εκπροσώπηση σε ποινικό δικαστήριο,
σύνταξη δικογράφων ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινών
διαταγών ή/και αγωγών και εκπροσώπηση στα σχετικά
Δικαστήρια, συνδρομή στη διαδικασία έκδοσης άδειας
διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (σε περιπτώσεις
μεταναστριών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα) κ.ά. 
* Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική από εξειδικευμένη
ψυχολόγο. Περιλαμβάνει την παροχή των πρώτων
βοηθειών ψυχικής υγείας (3 συνεδρίες), την παραπομπή και
διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες κ.ά. 
* Ψηφιακή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση που
απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό, με στόχο την
ενεργοποίηση και συμβολή του στην εξάλειψη του
φαινομένου της έμφυλης βίας και την υποστήριξη των
επιζωσών.

Ωφελούμενες/οι Ελληνίδες και μετανάστριες επιζώσες έμφυλης βίας

Συνεργασία με
φορείς

Συνεργασία με δημόσιους φορείς και ΜΚΟ στο πλαίσιο
παραπομπών κλπ.

Τίτλος έργου Νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στην Αττική



Συνεχίζονται 

Πηγή
Χρηματοδότησης Foundation Open Society Institute (FOSI)

Περίοδος
υλοποίησης 01.04.2021 έως 31.12.2021

Στόχος του
έργου

Στόχος του προγράμματος είναι να αντιμετωπιστούν τα
κενά και οι ελλείψεις που έχουν καταγραφεί σε επίπεδο
παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και υπηρεσιών
ψυχικής υγείας για έφηβους και νέους πρόσφυγες που είναι
επιζώντες σεξουαλικής κατά κύριο λόγο βίας, αλλά και
άλλων μορφών βίας ή βασανιστηρίων.

Δράσεις που θα
υλοποιήσει ο
φορέας

* Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε
άνδρες επιζώντες έμφυλης βίας 
* Έρευνα σε αστικές περιοχές της Αττικής για την
καταγραφή των υφιστάμενων αναγκών του πληθυσμού –
στόχου, καθώς και των υφιστάμενων υπηρεσιών στις
οποίες μπορούν να απευθυνθούν 
* Επιμορφώσεις για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και
γνώσεων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας 
* Δημιουργία ομάδων ενδυνάμωσης για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα

Ωφελούμενοι

Έφηβοι πρόσφυγες (ασυνόδευτοι ή όχι) και νέοι άνδρες
(άνω των 16) που διαμένουν σε αστικές περιοχές της
Αθήνας ή στην περιφέρεια Αττικής. Στο πλαίσιο του
προγράμματος αναμένεται ότι θα ωφεληθούν περισσότεροι
από 100 εξυπηρετούμενοι.

Συνεργασία με
φορείς

Για τις εξειδικευμένες ανάγκες του προγράμματος το
Κέντρο Διοτίμα θα συνεργαστεί ενδεικτικά με οργανώσεις
στέγασης (π.χ. ΔΟΜ), ψυχιατρικές κλινικές δημόσιων
νοσοκομείων, ΜΚΟ που παρέχουν ψυχιατρική υποστήριξη
(π.χ. Βαβέλ,Orlando), Κέντρα Κοινότητας, τον Δήμο
Αθηναίων, κ.λπ.

Τίτλος έργου
«Ενισχύοντας την ψυχική υγεία και τα δικαιώματα: Πέρα
από τα έμφυλα στερεότυπα (Strengthening MHR: beyond
gender stereotypes)»



Πηγή
χρηματοδότησης

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  
στην Ελλάδα (UNHCR Greece)

Περίοδος
υλοποίησης 01.01.2021 έως 31.12.2021

Σκοπός του
έργου

Η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης, οι
οποίες περιλαμβάνουν δράσεις πρόληψης και ενδυνάμωσης
της προσφυγικής κοινότητας (community empowerment
interventions), διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV
case management) και παροχής νομικής βοήθειας στις
περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Λέσβου,
Σάμου, Χίου και Λέρου. Οι υπηρεσίες του προγράμματος
παρέχονται από κατά τόπους ομάδες αποτελούμενες από
εξειδικευμένους επαγγελματίες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί
λειτουργοί, διερμηνείς, δικηγόροι, κοινωνικές επιστήμονες
για τις δράσεις πρόληψης) και από δικηγόρους που
παρέχουν νομική στήριξη εξ αποστάσεως.

Δράσεις που θα
υλοποιήσει ο
φορέας

* Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένης
της εκπροσώπησης σε δικαστήρια σε άτομα που έχουν
υποστεί έμφυλη βία ή αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο *
Παροχή εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο
πλαίσιο της διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV
case management) * Ανάπτυξη μηχανισμού παραπομπής
περιστατικών έμφυλης βίας σε αρμόδιους φορείς, όπως
δημόσιες υπηρεσίες, ΜΚΟ κ.ά. * Πραγματοποίηση δράσεων
πρόληψης (ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα της
έμφυλης βίας, ενδυνάμωση των προσφυγικών κοινοτήτων,
δράσεις ανδρικής συμπερίληψης) μέσα από τη στενή
συνεργασία με τις κατά τόπους προσφυγικές κοινότητες.

Ωφελούμενες/οι Προσφύγισσες και πρόσφυγες που έχουν υποστεί έμφυλη
βία ή αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο.

Συνεργασία με
φορείς

Συνεργασία με τα κατά τόπους ΚΥΤ/κέντρα φιλοξενίας, με
δημόσιους φορείς και ΜΚΟ.

Τίτλος έργου

«Υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης
βίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο και εξ αποστάσεως
στα νησιά» (GBV prevention and response services in
Athens, Thessaloniki, Lesvos and remotely to the islands)



Πηγή
χρηματοδότησης DG Justice / Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme

Περίοδος
υλοποίησης 15.04.2020 – 15.04.2022

Συντονιστής
φορέας Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ)

Εταίροι Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)Δήμος ΑθηναίωνΚΓΜΕ
ΔιοτίμαΚέντρο Γυναικών ΚαρδίτσαςAction Aid Hellas

Σκοπός και
στόχοι του
έργου

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη διεπιστημονικής προσέγγισης
για την αστυνομική καταγραφή περιστατικών ενδοοικογενειακής
βίας με στόχο την πρόληψη και ανταπόκριση σε περιστατικά
ενδοοικογενειακής βίας κατά μεταναστριών/προσφυγισσών.
Στόχοι του έργου είναι να προσδιορίσει τις Τυποποιημένες
Διαδικασίες (Standard Operating Procedures/ SOPs) και να
προτείνει συναφείς πολιτικές στην ελληνική πολιτεία προκειμένου
να ευαισθητοποιηθούν οι αστυνομικοί υπάλληλοι ώστε α) να
προχωρήσουν σε δράσεις και συνεργασίες με οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών β) να αντιμετωπίσουν τις μειωμένες
αναφορές για περιστατικά 

Δράσεις που θα
υλοποιήσει 
φορέας

Δημιουργία πιλοτική διατομεακής Εθνικής Πλατφόρμας για την
προώθηση της διεπιστημονικής προστασίας μεταναστριών/
προσφυγισσών επιζωσών ενδοοικογενειακής βίας με στόχο τον
έλεγχο των Τυποποιημένων Διαδικασιών με έμφαση στον ρόλο της
αστυνομίας. Αποτίμηση της συμπεριφορικής αλλαγής των (164)
αστυνομικών που θα εκπαιδευτούν Διεξαγωγή πρωτογενούς
έρευνας πεδίου που θα απευθυνθεί σε μετανάστριες και
προσφύγισσες επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας.Διοργάνωση (24)
συναντήσεων διαβούλευσης με διεπιστημονικές ομάδες
εργασίας.Διοργάνωση (24) συναντήσεων με διατομεακές ομάδες 

Ωφελούμενες/οι

Άμεσα ωφελούμενες/οι: 120 αστυνομικοί υπάλληλοι και 100
επαγγελματίες από δημόσιους φορείς και ΜΚΟ, 15 μετανάστριες/
προσφύγισσες επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας (που θα
συμμετάσχουν στην ποιοτική έρευνα), 164 αστυνομικοί υπάλληλοι
(που θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης) και 200
συμμετέχοντες/σες σε συνέδρια. Οι έμμεσα ωφελούμενες/οι μέσω
των δράσεων δημοσιότητας (1000 φυλλάδια, 200 αφίσες, βίντεο, 4
ενημερωτικά δελτία και 4 δελτία τύπου, 5 ημερίδες και 2 συνέδρια,
2 ψηφιακές καμπάνιες, 4 εργαστήρια) αναμένονται περί τις
500.000. 

Συνεργασία με
φορείς

Στο πλαίσιο του έργου το Κέντρο Διοτίμα θα συνεργαστεί με
σημαντικό αριθμό δημόσιων φορέων και μη κυβερνητικών
οργανώσεων.

Τίτλος έργου
ARIANDE 2: Developing and supporting multidisciplinary police
reporting procedures to prevent and respond to domestic violence
against migrant/ refugee women.



Πηγή
χρηματοδότησης DG Justice / Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme

Περίοδος
υλοποίησης 01.05.2020 – 01.05.2022

Συντονιστής
φορέας

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA, CENTRE D’ESTUDIS I
RECERCA EN MIGRACIONS (UAB-CER-M),

Εταίροι

SURT, FUNDACIO DE DONES FUNDACIO PRIVADA (SURT), 
 
TURKISCH-DEUTSCHER FRAUENVEREIN EV (Papatya),  
 
ΚΓΜΕ Διοτίμα, 
 
LA VOIX DES FEMMES (VdF)

Σκοπός και
στόχοι του
έργου

Σκοπός του έργου είναι η επιμόρφωση επαγγελματιών που
εργάζονται με γυναίκες οι οποίες ενδεχομένως να είναι θύματα
εξαναγκαστικών γάμων. Στόχοι του έργου: α) Εκτίμηση αναγκών και
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες β) Ενίσχυση
της κατάρτισης των επαγγελματιών, προκειμένου να βελτιωθούν
οι υπηρεσίες υποστήριξης και οι διαδικασίες έγκαιρης βοήθειας, γ)
Ευαισθητοποίηση και πολιτών δ) Διάχυση των πορισμάτων του
προγράμματος στους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής

Δράσεις που θα
υλοποιήσει
φορέας

Συμμετοχή στην έρευνα μέσω:  
α) διοργάνωσης ομάδων εστίασης με θεσμικούς φορείς και
μεταναστευτικές οργανώσεις που εμπλέκονται στην πρόληψη και
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας (και των εξαναγκαστικών γάμων)  
β) διοργάνωσης εργαστηρίου για την παραγωγή εκπαιδευτικού
υλικού  
γ) διεξαγωγής δευτερογενούς έρευνας για τη διεπιστημονική
εννοιολόγηση των εξαναγκαστικών γάμων, τη συγκέντρωση
δεδομένων για το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ. 
Δράσεις ευαισθητοποίησης επαγγελματιών/εκπαιδευτικών και
πιθανών θυμάτων προκειμένου να αναδειχθούν τα βασικά
χαρακτηριστικά της έμφυλης βίας και των εξαναγκαστικών γάμων
καθώς και οι υφιστάμενες υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων.

Ωφελούμενες/οι
Επαγγελματίες πρώτης γραμμής που εργάζονται στην εκπαίδευση,
στην υγεία, στην αστυνομία, στη δικαιοσύνη, σε κοινωνικές
υπηρεσίες, σε υπηρεσίες στήριξη θυμάτων έμφυλης βίας, κ.λπ.

Συνεργασία με
φορείς

Στο πλαίσιο του έργου το Κέντρο Διοτίμα θα συνεργαστεί με
αρμόδιους δημόσιους φορείς καθώς και με μη κυβερνητικές
οργανώσεις που δρουν στο κοινωνικό πεδίο.

Τίτλος έργου FM-OUT! Finding ways out to forced marriages: prevention,
protection and support tools for practitioners across Europe



Πηγή
χρηματοδότησης

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της
International Rescue Committee

Περίοδος
υλοποίησης 18.11.2020 έως 31.11.2021

Σκοπός του
έργου

Στο πλαίσιο των επειγουσών συνθηκών που έχουν προκύψει
έπειτα από την καταστροφή του ΚΥΤ στη Μόρια και τη
δημιουργία του νέου ΚΥΤ στο Καρά Τεπέ, το εν λόγω
πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των ομάδων και των
δράσεων του Κέντρου Διοτίμα στη Λέσβο.

Δράσεις του
έργου

α) Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε  
επιζώσες/ντες έμφυλης βίας, εντός του ΚΥΤ και στην πόλη
της Λέσβου  
β) Παροχή νομικής συμβουλευτικής  
γ) Παροχή προσωρινής στέγασης σε επείγοντα περιστατικά  
έμφυλης βίας

Ωφελούμενες/οι Επιζώσες και επιζώντες έμφυλης βίας που διαμένουν στο
ΚΥΤ του Καρά Τεπέ

Συνεργασία με
φορείς

Συνεργασία με δημόσιους φορείς και μη κυβερνητικές
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται/παρεμβαίνουν στον
προσφυγικό πληθυσμό παρέχοντας υπηρεσίες

Τίτλος έργου Ενισχύοντας τις υπηρεσίες για τις επιζώσες έμφυλης βίας
στο ΚΥΤ στο Καρά Τεπέ



Πηγή
χρηματοδότησης UNICEF

Περίοδος
υλοποίησης 01/10/2020-30/01/2021

Σκοπός του
έργου

Η πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και η
υποστήριξη των προσφυγισσών στη νέα δομή της Λέσβου.

Δράσεις του
έργου

α) Ομαδικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή επιζωσών  
και έφηβων κοριτσιών  
β) Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και παραπομπή σε  
αρμόδιες υπηρεσίες  
γ) Εκπαιδεύσεις επαγγελματιών, αναφορικά με τις βασικές  
έννοιες της έμφυλης βίας, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής
υγείας κ.ά.

Ωφελούμενες/οι Προσφύγισσες και έφηβα κορίτσια

Συνεργασία με
φορείς

Συνεργασία με δημόσιους φορείς και μη κυβερνητικές
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται/παρεμβαίνουν στον
προσφυγικό πληθυσμό παρέχοντας υπηρεσίες

Τίτλος έργου Συμμετοχή της κοινότητας στην προστασία επιζωσών
έμφυλης βίας στο Καρά Τεπέ



Πηγή
χρηματοδότησης

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της 
Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα

Περίοδος
υλοποίησης 01.02.2021 έως 31.03.2021

Σκοπός του
έργου

Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των επιζωσών και του
ευρύτερου κοινού σχετικά με την αύξηση της
ενδοοικογενειακής βίας κατά την περίοδο της πανδημίας, τα
δικαιώματα των επιζωσών, την υποστήριξή τους από το
οικείο περιβάλλον τους.

Δράσεις του
έργου

* Έκδοση οδηγού με τη μορφή συχνών ερωτήσεων και
απαντήσεων, που περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες
που χρειάζεται να γνωρίζουν οι επιζώσες
ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και κάθε άτομο που θέλει να
βοηθήσει. * Ψηφιακή καμπάνια με στόχο την
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την ενδοοικογενειακή
βία μέσα στην πανδημία.

Ωφελούμενες/οι Επιζώσες έμφυλης βίας, ευρύτερα το κοινό

Τίτλος έργου Δράσεις ευαισθητοποίησης για την ενδοοικογενειακή βία
στην περίοδο της πανδημίας



Πηγή
χρηματοδότησης Mediterranean Women’s Fund

Περίοδος
υλοποίησης 15.05.2020 έως 14.06.2021

Δράσεις που
υλοποίησε ο
φορέας

Στο πλαίσιο της πανδημίας της νόσου Covid-19 και των
έκτακτων αναγκών που ανέκυψαν, ενισχύθηκαν οι δράσεις
του Κέντρου Διοτίμα για την υποστήριξη επιζωσών
έμφυλης βίας. Στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση
του διαδικτυακού helpdesk του Κέντρου Διοτίμα, μέσω της
υποστήριξής του από εξειδικευμένες επαγγελματίες.

Αριθμός & τίτλοι
ενεργειών ανά
κατηγορία
δράσης 

Παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικής σε επιζώσες/
ώντες έμφυλης βίας ή/και σε άτομα που κινδυνεύουν από
αυτή, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης ψηφιακής
πλατφόρμας helpdesk.

Ωφελούμενες/οι Επιζώσες και επιζώντες έμφυλης βίας ή/και άτομα που
κινδυνεύουν από αυτή.

Συνεργασία με
φορείς

Συνεργασία με 
δημόσιους φορείς υποστήριξης και προστασίας και με ΜΚΟ
στο πλαίσιο παραπομπών 
κλπ.

Τίτλος έργου Υποστήριξη της ψηφιακής πλατφόρμας helpdesk




