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                        ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ 

 

Σε πρόςφατθ ανακοίνωςθ του Γραφείου Τφπου του Υπουργείου Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Υποκζςεων, ςθμειϊνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάςτθμα καταγράφεται 

αφξθςθ των καταγγελιϊν ςτθν Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 για περιςτατικά ζμφυλθσ και 

ενδοοικογενειακισ βίασ, ενϊ ςθμαντικόσ είναι και ο αρικμόσ των γυναικϊν που αναγκάηονται 

να εγκαταλείψουν τθν οικογενειακι τουσ εςτία για να μθν τεκεί ςε κίνδυνο θ ηωι τουσ και να 

φιλοξενθκοφν ςε αςφαλείσ χϊρουσ. Σφμφωνα με τα διαθζςιμα ςτοιχεία, το πρώτο εξάμηνο 

του 2021 η Γραμμή SOS 15900 δζχθηκε πάνω από 4 χιλιάδεσ κλήςεισ, εκ των οποίων οι 2.869 

αφοροφςαν ςε περιςτατικά βίασ. 

Με αφορμι τα ανθςυχθτικά αυτά ςτοιχεία, κρίνεται απαραίτθτο να γνωρίηουν όλοι οι 

πολίτεσ τι προβλζπει θ εκνικι νομοκεςία για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ, 

ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να καταγγείλουν άμεςα τα ςχετικά περιςτατικά απευκυνόμενοι 

ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ. 

 

Νομικό πλαίςιο 

Στθ χϊρα μασ, το 2006 ψθφίςτθκε ο ν.3500/2006 (εφεξισ «Νόμοσ»), ωσ τροποποιθκείσ 

ιςχφει, ςκοπόσ του οποίου είναι να αντιμετωπιςκεί το φαινόμενο τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ 

ςτθ βάςθ των αρχϊν τθσ ελευκερίασ, τθσ αυτοδιάκεςθσ και τθσ αξιοπρζπειασ του ατόμου, 

ϊςτε να ενιςχυκεί θ αρμονικι ςυμβίωςθ των προςϊπων ςτο πλαίςιο τθσ οικογζνειασ.  

Στο Νόμο, ωσ ενδοοικογενειακι βία ορίηεται θ τζλεςθ αξιόποινθσ πράξθσ, ςε βάροσ 

μζλουσ τθσ οικογζνειασ. Η προςταςία του νόμου εκτείνεται ςτουσ ςυηφγουσ ι τα πρόςωπα που 

ςυνδζονται με ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, ςε γονείσ και ςυγγενείσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ εξ 

αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ και τα εξ υιοκεςίασ τζκνα τουσ. Επιπλζον, ςτθν οικογζνεια 

περιλαμβάνονται, εφόςον ςυνοικοφν, ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ μζχρι τετάρτου 

βακμοφ και πρόςωπα των οποίων επίτροποσ, δικαςτικόσ παραςτάτθσ ι ανάδοχοσ γονζασ ζχει 

οριςκεί μζλοσ τθσ οικογζνειασ, κακϊσ και κάκε ανιλικο πρόςωπο που ςυνοικεί ςτθν 

οικογζνεια. Προςτατεφονται, ακόμθ, οι μόνιμοι ςφντροφοι και τα τζκνα, κοινά ι ενόσ εξ 

αυτϊν, οι τζωσ ςφηυγοι, τα μζρθ του ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ που ζχει λυκεί, κακϊσ και οι τζωσ 

μόνιμοι ςφντροφοι. Τζλοσ, κφμα ενδοοικογενειακισ βίασ κεωρείται το μζλοσ, ςτθν οικογζνεια 

του οποίου τελζςκθκε αξιόποινθ πράξθ, κατά τα άρκρα 299 και 311 του Ποινικοφ Κϊδικα, 
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κακϊσ και ο ανιλικοσ, ενϊπιον του οποίου τελείται μία από τισ αξιόποινεσ πράξεισ που 

προβλζπει ο Νόμοσ. 

Τα ποινικά αδικιματα που προβλζπονται ςτο Νόμο είναι θ ενδοοικογενειακι ςωματικι 

βλάβθ, θ ενδοοικογενειακι παράνομθ βία και απειλι, ο βιαςμόσ και θ κατάχρθςθ ςε 

αςζλγεια, θ ενδοοικογενειακι προςβολι τθσ γενετιςιασ αξιοπρζπειασ, κακϊσ και θ 

ανκρωποκτονία με πρόκεςθ και θ κανατθφόρα ςωματικι βλάβθ. 

Σθμειϊνεται ότι, αν ο πακϊν είναι ανιλικοσ, θ ζναρξθ τθσ προκεςμίασ παραγραφισ 

αναςτζλλεται μζχρι τθν ενθλικίωςι του και για ζνα ζτοσ μετά, εφόςον πρόκειται για 

πλθμμζλθμα και για τρία ζτθ μετά, εφόςον πρόκειται για κακοφργθμα.  

Η ποινικι δίωξθ για τα εγκλιματα τθσ ενδοοικογενειακισ ςωματικισ βλάβθσ, τθσ 

ενδοοικογενειακισ παράνομθσ βίασ και απειλισ, τθσ ενδοοικογενειακισ προςβολισ τθσ 

γενετιςιασ αξιοπρζπειασ, κακϊσ και τθσ παρακϊλυςθσ απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ, αςκείται 

αυτεπαγγζλτωσ, ενϊ προβλζπεται θ τιρθςθ τθσ αυτόφωρθσ διαδικαςίασ, με ςτόχο τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ ταχείασ απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ και τθν αποτροπι τθσ διαιϊνιςθσ τθσ 

εντάςεωσ ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των μελϊν τθσ οικογζνειασ. 

Τζλοσ, ςτον ίδιο Νόμο προβλζπεται θ παροχι αρωγισ ςε κφματα ενδοοικογενειακισ 

βίασ, θ οποία ςυνίςταται ςτθν θκικι ςυμπαράςταςθ και τθν αναγκαία υλικι ςυνδρομι από 

φορείσ που λειτουργοφν αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ και παρζχουν υπθρεςίεσ 

ψυχολογικισ και κοινωνικισ ςτιριξθσ, ενϊ είναι δυνατι θ παροχι του ευεργετιματοσ πενίασ 

του άρκρου 194 ΚΠολΔ, ςτθν περίπτωςθ που υποβλθκεί από το κφμα αίτθςθ λιψθσ 

αςφαλιςτικϊν μζτρων για προςωρινι ρφκμιςθ τθσ κατάςταςθσ (προςωρινι διατροφι, 

προςωρινι επιμζλεια ανιλικου τζκνου κτλ.). 

 


