
 

 

 

 

Δελτίο Τφπου 

#Στα Πορτοκαλί: H καμπάνια των ΕΕΑ Grants για την εξάλειψη τησ βίασ 

κατά των γυναικϊν 

Αφορμή η ςημερινή Παγκόςμια Ημζρα Εξάλειψησ τησ βίασ κατά των γυναικϊν 

 

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2021  

Με αφορμι τον ςθμερινό εορταςμό τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ για τθν Εξάλειψθ τθσ Βίασ 

κατά των Γυναικϊν (25 Νοεμβρίου), θ Πρεςβεία τθσ Νορβθγίασ και 12 φορείσ που 

χρθματοδοτοφνται από τα EEA Grants ενϊνουν τθ φωνι τουσ ςε μια ςυμβολικι 

εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ, κακϊσ θ βία κατά των γυναικϊν ζχει εξελιχκεί ςε μια 

ςκιϊδθ πανδθμία, που λαμβάνει χϊρα παράλλθλα με τθν πανδθμία τθσ νόςου Covid-

19. Στόχοσ των φορζων που ςυμμετζχουν είναι θ ανάδειξθ του προβλιματοσ και των 

λφςεων που προωκοφνται μζςα από τα ΕΕΑ Grants, μζςω των οποίων διοχετεφονται 

περίπου 3,2 εκ ευρϊ ςε δράςεισ ενδυνάμωςησ και προςταςίασ των θυμάτων, κακϊσ 

και ςε προγράμματα γυναικείασ ενδυνάμωςησ.  

Συγκεκριμζνα, απόψε το βράδυ (25 Νοεμβρίου 2021) ςτην Αθήνα, θα φωτιςτοφν με 

χρϊμα πορτοκαλί θ Πρεςβεία τησ Νορβηγίασ, το Ίδρυμα Μποδοςάκη, το 

Φρουραρχείο του Δήμου Αθηναίων, όπου φιλοξενείται το Κζντρο Αλληλεγγφησ τησ 

Αθήνασ του SolidarityNow, κακϊσ και το ανοιχτό κζντρο διαμονισ A step forward των 

Γιατρϊν του Κόςμου. 

Στη Δράμα, η Ζνωςη Κυριϊν Δράμασ φωτίηει με χρϊμα πορτοκαλί το «Σπίτι Ανοιχτήσ 

Φιλοξενίασ», ζναν ξενϊνα που διακζτει δωμάτια πλιρωσ εξοπλιςμζνα για τθν 

φιλοξενία άγαμων μθτζρων, κακοποιθμζνων γυναικϊν και παιδιϊν. Με πρωτοβουλία 

τθσ Ζνωςθσ, επίςθσ, κα πραγματοποιθκεί ζκκεςθ ςε κεντρικι γκαλερί τθσ πόλθσ με 

κζμα τθ βία κατά των γυναικϊν.  

Στο Ηράκλειο, ο Σφνδεςμοσ Μελϊν Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομοφ 

Ηρακλείου κα πραγματοποιιςει τοπικζσ ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, μεταξφ των οποίων 

ζναν αςτικό ςυμβολικοφ χαρακτιρα αγϊνα δρόμου ενόσ χιλιομζτρου με τθ ςυμμετοχι 

περίπου 500 παιδιϊν που κα μεταφζρουν το μινυμα Όχι ςτθ Βία, καμπάνια ςτα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ για τισ διαφορετικζσ μορφζσ κακοποίθςθσ και πϊσ μπορεί να πει 



 

κανείσ Όχι ςτθν κακοποίθςθ, κακϊσ και διαδικτυακι εκδιλωςθ με ςχολεία για τθ βία 

ςτο διαδίκτυο. Ο χϊροσ που φιλοξενεί ςτα γραφεία του Σωματείου κα φωτιςτεί, 

επίςθσ, με χρϊμα πορτοκαλί. 

Εκπρόςωποι των 12 φορζων που ςτθρίηουν τθν πρωτοβουλία τθσ Πρεςβείασ τθσ 

Νορβθγίασ κα μοιραςτοφν τισ ςκζψεισ τουσ ςτθ διαδικυτακι εκδοχι τθσ καμπάνιασ 

#ΣταΠορτοκαλί, που κα τρζξει ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ τθσ Πρεςβείασ από 

ςιμερα και μζχρι τθν 1θ Δεκεμβρίου 2021.  

Βία κατά των γυναικϊν: μια ςκιϊδησ πανδημία 

Το ςφνολο των φορζων που αςχολοφνται ενεργά με τθν εξάλειψθ τθσ βίασ κατά των 

γυναικϊν κάνουν λόγο για μια ςκιϊδθ πανδθμία, κακϊσ όλοι οι δείκτεσ καταδεικνφουν 

αφξθςθ των κρουςμάτων βίασ, κυρίωσ ενδοοικογενειακισ βίασ, κατά τθ διάρκεια τθσ 

πανδθμίασ τθσ νόςου Covid-19 και των περιοριςτικϊν μζτρων που εφάρμοςαν πολλζσ 

κυβερνιςεισ για τον ζλεγχό τθσ. 

Ειδικότερα, ςε ό,τι αφορά τθν Ελλάδα*: 

 Από 1/3/2019 ζωσ 29/2/2020, 5.343 γυναίκεσ απευκφνκθκαν ςτα 

ςυμβουλευτικά κζντρα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Οικογενειακισ Πολιτικισ και 

Ιςότθτασ. Από αυτζσ, το 86% ανζφεραν ότι υφίςτανται ενδοοικογενειακή βία. 

 Από 1/3/2019 ζωσ 29/2/2020 θ 24ωρθ τθλεφωνικι γραμμι SOS 15900 

κατζγραψε 5.755 κλήςεισ. Το αντίςτοιχο διάςτθμα από 1/3/2020 ζωσ 28/2/2021 

καταγράφθκαν 9.961 κλιςεισ, μια αφξηςη τησ τάξεωσ του 73%. 

 Το 2020 το Τμιμα Αντιμετϊπιςθσ Ενδοοικογενειακισ Βίασ τθσ Ελλθνικισ 

Αςτυνομίασ κατζγραψε 5.413 περιςτατικά. Ο αρικμόσ των κυμάτων 

ενδοοικογενειακισ βίασ ανιλκε ςτα 5.809, εκ των οποίων το 73% ιταν γυναίκεσ. 

 Το 2020 καταγράφθκαν ςτθ χϊρα μασ εννιά ανθρωποκτονίεσ με θφματα 

γυναίκεσ. Ωσ τον Νοζμβριο του 2021, ζχουν καταγραφεί ιδθ 14 

ανκρωποκτονίεσ με κφματα γυναίκεσ. 

*Στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακήσ Πολιτικήσ και Ιςότητασ και την  Ελληνική Αςτυνομία, με επεξεργαςία από το 

επιςτημονικό προςωπικό του Εργαςτηρίου Σπουδϊν Φφλου του Παντείου Πανεπιςτημίου. 

 

Η ςυνειςφορά των ΕΕΑ Grants: 3,2 εκ ευρϊ ςε ζργα αντιμετϊπιςησ τησ βίασ κατά των 

γυναικϊν, με δράςεισ ςε όλη την Ελλάδα 

Η Νορβθγία και οι δότριεσ χϊρεσ των ΕΕΑ Grants ςυμβάλλουν ςυςτθματικά ςτθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν και ςτθρίηουν τθν ενδυνάμωςι τουσ. Το 

ςφνολο των ςχετικϊν κονδυλίων, μζςω των προγραμμάτων των EEA Grants ςτθν 

Ελλάδα, ανζρχεται ςε ςε 3,2 εκ €, κατά τθν παροφςα χρθματοδοτικι περίοδο, που 

εκτείνεται χρονικά ωσ το 2024.   



 

 

Ειδικότερα: 

 Μζςω του προγράμματοσ για τθν κοινωνία των πολιτϊν Active Citizens Fund, με 

διαχειριςτι το Ίδρυμα Μποδοςάκθ και τον οργανιςμό SolidarityNow, 

χρθματοδοτοφνται ςυνολικά 19 ζργα που αφοροφν τθν καταπολζμθςθ τθσ 

ζμφυλθσ βίασ και τθ γυναικεία ενδυνάμωςθ. Η χρθματοδότθςθ φτάνει ςτα 

1.870.000 € και οι δράςεισ των ζργων αναπτφςςονται ςε όλθ τθν ελλθνικι 

επικράτεια. Περιςςότερα για το πρόγραμμα εδϊ  

 Το ανοιχτό κζντρο διαμονισ A Step forward των Γιατρϊν του Κόςμου, που 

λειτουργεί από το 2020 ςτο κζντρο τθσ Ακινασ, φιλοξενεί γυναίκεσ αιτοφντεσ 

άςυλο και τα παιδιά τουσ. Η ARSIS Θεςςαλονίκησ λειτουργεί διαμερίςματα 

θμιαυτόνομθσ διαβίωςθσ ευάλωτων γυναικϊν κυμάτων βίασ εντόσ του 

οικιςτικοφ ιςτοφ τθσ πόλθσ. Το ςφνολο τθσ επιχοριγθςθσ για τα δυο αυτά ζργα 

φκάνει τα 1.194.000 € και εντάςςεται ςτο πρόγραμμα «Άςυλο και 

Μετανάςτευςη: Αντιμετϊπιςη επειγουςϊν αναγκϊν για την υποδοχή και 

καταγραφή των αιτοφντων άςυλο και για τη ςτζγαςη ευάλωτων ομάδων» και 

διαχειριςτι επιχοριγθςθσ τθ ΣΟΛ Crowe ςε ςυνεργαςία με τθ HumanRights360. 

Περιςςότερα για το πρόγραμμα εδϊ  

 Μζςω του προγράμματοσ διμερϊν ςχζςεων, το Εργαςτήρι Σπουδϊν Φφλου του 

Παντείου Πανεπιςτημίου, ςε ςυνεργαςία με επιςτιμονεσ από τθν Νορβθγία και 

τθν Ιςλανδία, μελετοφν τισ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ ςε κρίςιμουσ για τα δυο 

φφλα τομείσ, όπωσ θ ζμφυλθ βία, θ επιςτιμθ, θ εργαςία, θ διακυβζρνθςθ και θ 

δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτισ δράςεισ τθσ κοινότθτασ, και τροφοδοτοφν τθν 

επιςτθμονικι κοινότθτα με ςφγχρονα δεδομζνα. Ο προυπολογιςμόσ του ζργου, 

που ονομάηεται ProGender, είναι 135.500 €. Όλα τα επιςτθμονικά ςτοιχεία που 

προκφπτουν από το ζργο είναι διακζςιμα εδϊ 
 

O Νορβηγόσ Πρζςβησ ςτην Ελλάδα, Frode Overland Andersen, αναφζρκθκε ςτθ 

ςθμαςία πίςω από τθν πρωτοβουλία των φορζων που ςυμμετζχουν:  

«Η βία κατά των γυναικϊν υπονομεφει το κοινωνικό ςυμβόλαιο. Είμαςτε ευτυχείσ που 

ςυνεργαηόμαςτε με 12 ςθμαντικοφσ ελλθνικοφσ φορείσ ϊςτε να ευαιςκθτοποιιςουμε 

τθν κοινι γνϊμθ για τθν καταπολζμθςθ αυτοφ του καταςτροφικοφ φαινομζνου. Η 

καταπολζμθςθ τθσ βίασ και θ δράςθ για τθν ενδυνάμωςθ και τθν ιςότθτα των γυναικϊν 

είναι μια ςθμαντικι αποςτολι για όλεσ τισ κοινωνίεσ, είτε είναι θ ελλθνικι είτε θ 

νορβθγικι».  

 

 

https://www.activecitizensfund.gr/
https://www.asylumandmigration-eeagrants.gr/
https://progender.panteion.gr/


 

 

Με αφορμι τθν Παγκόςμια Ημζρα για τθν Εξάλειψθ τθσ Βίασ κατά των Γυναικϊν, η 

Υφυπουργόσ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποθζςεων, Μαρία Συρεγγζλα επιςιμανε τα 

εξισ:  «Η φετινι παγκόςμια θμζρα για τθν εξάλειψθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν 

ςυμπίπτει με τθν εμφάνιςθ του κινιματοσ του #metoo ςτθ Ελλάδα. Ζχουμε πλζον 

διαμορφϊςει ζνα πλαίςιο, ζνα περιβάλλον εμπιςτοςφνθσ και αςφάλειασ ϊςτε τα 

κφματα να καταγγείλουν τισ κακοποιθτικζσ πράξεισ, κακιςτϊντασ ςαφζσ ότι καμία 

μορφι βίασ ι εξουςιαςτικισ ςχζςθσ δεν είναι αποδεκτι και ότι οι γυναίκεσ δεν είναι 

μόνεσ. Ζχουν βοικεια. Το Δίκτυο Δομϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμογραφικισ και 

Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων και του Υπουργείου Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Υποκζςεων, ςτθρίηει κάκε γυναίκα. Παρζχει 24ωρθ τθλεφωνικι ςτιριξθ 

από τθ γραμμι SOS 15900 και κοινωνικι, ψυχολογικι, νομικι και εργαςιακι ςτιριξθ 

και ενδυνάμωςθ ςτα Συμβουλευτικά Κζντρα μασ ςε όλθ τθν Ελλάδα. 

Στο πλαίςιο τθσ ενδυνάμωςθ των γυναικϊν υλοποιοφμε το ζργο «Κζντρο Καινοτομίασ 

για Γυναίκεσ» (GIL4W) ςε ςυνεργαςία τον Νορβθγικό οργανιςμό ECWT. Η πρωτοβουλία 

ζχει ςτόχο τθν ενεργοποίθςθ πολυεπίπεδων ςυνεργαςιϊν του δθμόςιου και του 

ιδιωτικοφ τομζα για τθν ενδυνάμωςθ των γυναικϊν με ζμφαςθ ςτθν ζρευνα και τθν 

καινοτομία και τθν αφξθςθ τθσ γυναικείασ εργαςίασ και επιχειρθματικότθτασ, 

ενςωματϊνοντασ ταυτόχρονα τθν οπτικι του φφλου. Ασ μθν ξεχνάμε πωσ για να βγει 

μία γυναίκα από τον κφκλο τθσ βίασ πρζπει να είναι οικονομικά ανεξάρτθτθ και να 

λειτουργεί ςε ζνα περιβάλλον απαλλαγμζνο από τθ βία και τα ζμφυλα ςτερεότυπα». 

Λίγα λόγια για τα EEA Grants 

O Χρθματοδοτικόσ Μθχανιςμόσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΧΜ-ΕΟΧ | EEA 

Grants) αντιπροςωπεφει τθ ςυνειςφορά τθσ Ιςλανδίασ, του Λιχτενςτάιν και τθσ 

Νορβθγίασ ςτθ μείωςθ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν ανιςοτιτων και ςτθν 

ενδυνάμωςθ των διμερϊν ςχζςεων με 15 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ανάμεςα ςτισ οποίεσ 

είναι και θ Ελλάδα. Το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ για τθν Ελλάδα, ςτο πλαίςιο τθσ 

παροφςασ χρθματοδοτικισ περιόδου, που εκτείνεται ωσ το 2024, είναι 116,7 εκ ευρϊ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 

Ιςτότοποσ Πρεςβείασ Νορβθγίασ 

 

#ΣταΠορτοκαλί 

The Norwegian Embassy in Athens, Greece | Facebook 

https://www.norway.no/en/Greece/services-info/eea-and-norway-grants/
https://www.facebook.com/NorwegianEmbassyAthens

