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«Η ενδοοικογενειακή βία κατά τη διάρκεια της πανδημίας - ευαισθητοποίηση και ενημέρωση,
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών» ήταν το αντικείμενο του διαδικτυακού εργαστήριου, το
οποίο διοργανώθηκε από την Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το Αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνομίας και πραγματοποιήθηκε σήμερα (27-07-2020) στην αίθουσα «Παύλος
Μπακογιάννης»

Κατά τη διάρκεια εργαστηρίου απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην
Αθήνα, κα Kate Smith, η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων, κα Μαρία Συρεγγέλα και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος
Μιχαήλ Καραμαλάκης.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι «δίνουμε έμφαση στην πρόληψη και
δείχνουμε μηδενική ανοχή στο αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας», ενώ μιλώντας για το
«αόρατο» αυτό αδίκημα - όπως έχει χαρακτηριστεί- κάλεσε τα θύματα να σπάσουν τον
κύκλο της σιωπής, να μιλήσουν και να αναφέρουν τη βία που δέχονται. «Διακοπή του κύκλου
βίας σημαίνει διακοπή του κύκλου της σιωπής», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως
«έως σήμερα, η βία, κυρίως κατά των γυναικών, εξακολουθεί να υπάρχει και σε μεγάλα
ποσοστά, παρά την πολιτική και κοινωνική πρόοδο της κοινωνίας μας. Πρέπει να
εξαλειφθούν τα στερεότυπα, να ξεπεραστεί αυτό που μέχρι τώρα θεωρείται ταμπού. Αυτό
είναι ένα πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα, αλλά πάνω απ' όλα αφορά προσωπικές
συμπεριφορές και επιλογές». Καταλήγοντας σημείωσε: «ότι στόχος των αστυνομικών που
εξειδικεύονται στην αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας είναι να
αντιμετωπίζουν καθεμία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις και κάθε θύμα με τη μέγιστη
επαγγελματική ευθύνη».
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Η Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρθηκε στη μακρά συνεργασία μεταξύ των δύο
χωρών σε πολλούς τομείς, όπως και στην αναγκαιότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και
εμπειριών και στον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας. Σημείωσε ότι τέτοιου είδους
συνεργασίες συμβάλλουν σημαντικά, εκτός των άλλων, και στην οικοδόμηση στελεχιακού
δυναμικού για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας.

Η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων αναγνώρισε την
αποτελεσματικότητα των ελληνικών Αρχών στην αντιμετώπιση του φαινομένου της
ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, ενώ περαιτέρω
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ όλων των
εμπλεκομένων Φορέων.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Η ενδοοικογενειακή βία
ως φαινόμενο λαμβάνει διαστάσεις αρνητικού κοινωνικού ζητήματος τόσο ευρωπαϊκά όσο
και διεθνώς, προβάλλοντας επιτακτική τη συμμετοχή Φορέων Επιβολής του Νόμου και την
ανάπτυξη αγαστών συνεργασιών για την αποτελεσματική και αποφασιστική αντιμετώπισή
του.

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως γυναίκες, παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες,
παγιδεύονται στα δίχτυα της ενδοοικογενειακής βίας και οι ανύπαρκτες πολλές φορές
διέξοδοι καταγγελίας του προβλήματος λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες.

H Ελληνική Αστυνομία σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία με τη συνδιοργάνωση του
σημερινού διαδικτυακού εργαστηρίου επεκτείνουν την επωφελή ανταλλαγή γόνιμων ιδεών
και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας και συγκεκριμένα στον
τρόπο με τον οποίο το συγκεκριμένο φαινόμενο μπορεί να αντιμετωπιστεί, με ιδιαίτερη
στόχευση σε περίοδο ιδιαζουσών κοινωνικών συνθηκών, όπως η πανδημία του Κορωνοϊού.

Η εκπαίδευση και η ολιστική ενημέρωση και κατάρτιση των στελεχών μας
πραγματοποιείται ήδη με απτά αποτελέσματα ως προς το χειρισμό σχετικών καταγγελιών
και την παροχή ορθών κατευθυντήριων οδηγιών προς τα θύματα. Επίσης, η διαρκής
ενημέρωση και η δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας πολιτών, θυμάτων και φορέων, με όσο
το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος απήχησης συνιστά διαρκή μας μέριμνα και στόχευση.»
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Στο σεμινάριο, που αποτελείτο από δυο μέρη, αναπτύχτηκαν θεματολογίες που αφορούν
στην ενδοοικογενειακή βία εναντίον γυναικών, ατόμων με αναπηρίες και ηλικιωμένων, ενώ,
μεταξύ άλλων, δόθηκε έμφαση στην αστυνόμευση, την αξιολόγηση κινδύνου, το χειρισμό
των υποθέσεων, στην υποστήριξη επιζώντων, στα εργαλεία επικοινωνίας και στη
συνεργασία πολλαπλών Οργανισμών.

Συμμετείχαν, στο πρώτο μέρος, αστυνομικοί από το Τμήμα και τα Γραφεία Αντιμετώπισης
Ενδοοικογενειακής Βίας, Αξιωματικοί Υπηρεσίας Αστυνομικών Τμημάτων και στελέχη της
Βρετανικής Αστυνομίας. Επίσης, συμμετείχε η Εισαγγελέας Ενδοοικογενειακής Βίας της
Εισαγγελίας του Πρωτοδικείου Αθηνών κα Γεωργίου Αντωνία και η Αντιεισαγγελέας του
Πρωτοδικείου Αθηνών κα Μαρία Αγγελούδη, καθώς και Βρετανή Εισαγγελέας, αρμόδια για
θέματα αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας.

Στο δεύτερο μέρος συμμετείχαν εκπρόσωποι κρατικών Φορέων της χώρας καθώς και μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων και των δύο χωρών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα
αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Αστυνομικός Σύνδεσμος της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, κ.
Neil Smithson.
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