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ΦΥΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ  

Φύλο/Sex: 

•Αναφέρεται στις βιολογικές/ανατομικές διαφορές μεταξύ ανδρών 
/γυναικών  

•Δεν αλλάζει (πλην της χειρουργικής παρέμβασης) 

Κοινωνικό φύλο/Gender: 

•Αναφέρεται στις διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών/γυναικών 
καθορίζεται απο κοινωνικούς παράγοντες –ιστορία, πολιτισμός, 
παράδοση, θρησκεία, και καθορίζει τους  ρόλους, τις ευθύνες, τις 
ευκαιρίες τα προνόμια, τα όρια.  

•Οι ορισμοί του κοινωνικού φύλου υπόκεινται σε αλλαγές  

 
 

 

 



ΕΞΟΥςΙΑ, ΧΡΗςΗ ΒΙΑς, ςΥΝΑΙΝΕςΗ 

Χρήση βίας 

«Βία» μπορεί να είναι φυσική, συναισθηματική, κοινωνική ή 

οικονομική 

Η βία συμπεριλαμβάνει απειλές, καταδίωξη, η άλλες μορφές 

ψυχολογικής ή κοινωνικής πίεσης. Στόχος είναι η επιδιωκόμενη 

συμπεριφορά 

Η βία συνίσταται επίσης στη χρήση φυσικής δύναμης ή άλλων 

μέσων για να επιτύχει κανείς τον επιδιωκόμενο στόχο από ένα 

άτομο σε ασθενέστερη/ευάλωτη θέση.. 

 



ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ, ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ 

Συναίνεση: 

•Συναίνεση σημαίνει να λές «ναι» συμφωνώντας σε κάτι. 

Συναίνεση μετά ενημέρωση σημαίνει να κάνει κανείς μια 

ελεύθερη επιλογή μεταξύ ατόμων που η σχέση τους είναι 

ισοδύναμη. 

•Οι πράξεις έμφυλης βίας δεν συμβαίνουν μετά συναίνεση. 

• Παιδιά < 18 ετών δεν μπορούν να συναινέσουν για 

σεξουαλικές σχέσεις, για κλειτοριδεκτομές η αναγκαστικούς 

γάμους κλπ. 



ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ/ΣΑΣΕΣ -ΘΥΜΑΤΑ 

• Περιλαμβάνονται: 

• Παιδιά, ειδικά ασυνόδευτα παιδιά, Unaccompanied Minors 

(UAMs) 

• Γυναίκες, ασυνόδευτες γυναίκες χωρίς ανδρική προστασία 

γυναίκες επικεφαλής οικογένειας 

• Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας  

• Μέλη μειονοτήτων π.χ. Εθνικών, θρησκευτικών ή 

σεξουαλικών προτιμήσεων π.χ. MSM 

• Αιτούντες άσυλο /πρόσφυγες  

 



ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑςΚΗςΕΙ ΒΙΑ  

• Σύζυγοι/άτομα σε σχέση 

• Άτομα της κοινότητας με επιρροή (δάσκαλοι, ηγέτες) 

δυνάμεις ασφάλειας, στρατιώτες, αστυνομικοί.   

• Μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων (διεθνών, εθνικών, 

κλπ)  

• Ομοεθνείς 

• Συγγενείς (αδέλφια, θείοι, γονείς κλπ)  

• Οποιοσδήποτε είναι σε θέση εξουσίας.  

 

 



ΤΥΠΟΙ ΕΜΦΥΛΗς ΒΙΑς (GBV) 

• Σεξουαλική βία 

• Φυσική βία  

•  Συναισθηματική/ψυχολογική βια 

• Βίαιες παραδοσιακές πρακτικές 

• Κοινωνικοοικονομική βία 



 ςΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ    ΦΥΣΙΚΗ ΒΙΑ  

• Βιασμός  
(κολπικός/πρωκτικός) 

• Παιδική κακοποίηση   

• Απόπειρα βιασμού 

• Σεξουαλική κακοποίηση  

• Σεξουαλική εκμετάλλευση 

• Βιασμός ώς «όπλο» πολεμικό 
ή βασανιστηρίου  

• Σωματική βία 

• Trafficking /δουλεία  



ΣΥΝΕΠΕΙΕς ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

•Θάνατος : αυτοκτονία, δολοφονίες 

•Οξέα  φυσικά συμβάμματα: τραύματα, λοιμώξεις  

•Χρόνια προβλήματα: αναπηρίες, χρόνιες λοιμώξεις, γαστρεντερικά 

προβλήματα, διαταραχές ύπνου.  

•Χρήση ουσιών 

•Κατάχρηση αλκοόλ/ουσιών 

•Προβλήματα αναπαραγωγικής υγείας αποβολές, ανεπιθύμητες 

εγκυμοσύνες, ΣΜΝ/HIV, διαταραχές εμμηνοροής, σεξουαλικές 

διαταραχές 
 



ΨΥΧΙΚΕς ΔΙΑΤΑΡΑΧΕς 

• Μετατραυματικό stress -Post traumatic stress 

• Αγχώδεις διαταραχές  

• Αισθήματα ντροπής, ανασφάλειας, ενοχής  

• Προβλήματα ψυχικής υγείας 

• Αυτοκτονικές ιδέες, προβλήματα συμπεριφοράς 

• Αποπειρες αυτοκτονίας 



Τι θα πρέπει να γίνεται στα τμήματα επειγόντων 

περιστατικών;; 

• Οι επιζήσαντες/σασες να υφίστανται μια γρήγορη εκτίμηση 

αναγκών και ιατρική εξέταση 

• Συμβουλευτική. 

• Να τους δοθεί η δυνατότητα να αναφέρουν το περιστατικό 

στην αστυνομία.  

• Να μπορούν να συλλεγούν στοιχεία για περαιτέρω διαχείριση. 

• Να προσφέρονται τα φάρμακα για την πρόληψη των ΣΜΝ και 

της εγκυμοσύνης. 



PEP ΓΙΑ ΤΗΝ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ 

• Αναγκαία η επαφή με γιατρό μιας ΜΕΛ για να δοθουν 

οδηγίες προκειμένου να χορηγηθεί ή οχι PEP,  δηλ., 

αντιρετροϊκά για ένα μήνα. Τα φάρμακα είναι διαθέσιμα 

στα νοσοκομεία και έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα 

αλλά όχι  100%.   

• Τηλέφωνα:  

•  2105212054 24h  ΚΕΕΛΠΝΟ 

•  2105212133 γραφείο HIV/ΣΜΝ, ΚΕΕΛΠΝΟ 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ 

ΚΡΙΣΗ 

• Η ευκαιρία για τη διαμόρφωση πρωτοκόλλου 

για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής και 

έμφυλης βιας  

• Συνεργάσθηκαν: Υπουργείο Μεταναστευτικής 

πολιτικής, ΚΕΕΛΠΝΟ, έδρα ιατροδικαστικής 

ΕΚΠΑ, Ηealth working group, EKEΠΥ 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΣΤΟΧΟΙ: 

• Βασικές έννοιες, οδηγίες για την επείγουσα ιατρική και ψυχοκοινωνική 

αντιμετωπιση και διαχείριση θύματος βίας /βιασμου καθώς και για την 

περαιτέρω παρακολούθησή του  

• Εξετάσεις που συνιστώνται αρχικά και για την παρακολούθησή του 

• Στοχεύει: στην αντικειμενική και κοινή καταγραφή των περιστατικών 

• Στη συλλογή στοιχείων που μπορουν να βοηθήσουν τη 

νομική διαχείριση 

• Στην καλύτερη αντιμετώπιση του/της επιζήσαντος/σας  

 

 

 



ΕΩς ΤΩΡΑ: 

• Υιοθετήθηκε απο το UNFPA, το UNCHR  και παρουσιάζεται στις 

εκπαιδεύσεις του 

• O IOM διαμόρφωσε προγραμμα εκπαιδευσης για την έμφυλη βια και το 

trafficking που χρηματοδοτήθηκε απο την Κοινότητα με βαση αυτό το 

εργαλείο 

• Παρουσιάστηκε στη Βουλη την Πέμπτη, 30/03/2017, σε συνεδρίαση της  

Ειδικής  Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου : Γυναικεία Υγεία- Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία. 

• Ο υπουργός υγείας υποσχέθηκε την εφαρμογή του σε όλα τα 
νοσοκομεία της χωρας 



 
“IT IS SAID THAT WE WERE ALL BORN UNDER A STAR; 

WHEN I WATCH THE STARS AT NIGHT I ASK WHICH 
OF THEM IS MINE, SO THAT I CAN CHANGE IT FOR 

ANOTHER ONE.” 
 

--Survivor of GBV, Peru 
(in Velzeboer et al., 2003) 

 



• botsi @ keelpno.gr  

• 210 7265168 

• 210 5212875 

 


