
Σχέδιο     Δράσης   «ARIADNE:   Developing and supporting multi-sectoral
police reporting procedures to prevent and respond to domestic
violence against women» (  Ανάπτυξη     και     Υποστήριξη     Διατομεακών
Διαδικασιών     Αστυνομικής     Αναφοράς     για     την     Πρόληψη     και     την
Αντιμετώπιση     της     Ενδοοικογενειακής     βίας     κατά     των     γυναικών  ) 

Το  ΕΚΚΑ  συμμετέχει  ως  εταίρος  στο  Σχέδιο  Δράσης «ARIADNE»  που
υλοποιείται  με  συντονιστή  εταίρο  το  Κέντρο  Μελετών  Ασφαλείας
(ΚΕ.ΜΕ.Α.),  με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -  Γενική
Δ/νση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (EC – DG JUSTICE & CONSUMERS), στο
πλαίσιο του  Rights,  Equality &  Citizenship (REC)  Programme (2014-2020)
and Pilot Projects 2015 of DG Justice and Consumers.

Εταίροι  είναι,  επίσης,  ο  Δήμος  Αθηναίων-Δ/νση Κοινωνικής  Αλληλεγγύης
(Γραφείο  Ισότητας),  το  Κέντρο  Ερευνών  για  θέματα  Ισότητας  (ΚΕΘΙ),  η
Εταιρεία  Συμβούλων  «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»  και  η  Εταιρία  Μελέτης  Σοβαρών  &
Επιμενουσών Ψυχικών Διαταραχών «Ανάκτηση». 

Στόχος  του  έργου  είναι  να  συμβάλλει  στην  ευαισθητοποίηση  και
εκπαίδευση των ελλήνων αστυνομικών σχετικά με την έμφυλη βία κατά
των γυναικών καθώς και την ενδοοικογενειακή βία, με απώτερο στόχο τη
συστηματική  και  βάσει  τυποποιημένων  διαδικασιών  καταγραφή  των
αναφορών  συμβάντων  βίας.  Η  Ελληνική  Αστυνομία  θα  διευρύνει  την
αντίληψη για το ρόλο της στο τομέα της ασφάλειας με τη συνεργασία με
Υπηρεσίες  και  Φορείς,  όπως  το  ΕΚΚΑ και  το  ΚΕΘΙ,  που  γνωρίζουν  τις
ιδιαιτερότητες στην προσέγγιση των γυναικών θυμάτων καθώς και τις
ανάγκες υποστήριξης και προστασίας. 
 
Το Σχέδιο περιλαμβάνει τα παρακάτω πακέτα επιμέρους δράσεων:

- Διενέργεια ποιοτικής έρευνας για τη διερεύνηση των πεποιθήσεων
που επικρατούν μεταξύ των αστυνομικών σχετικά με το θέμα.

- Ανάπτυξη πολυ-τομεακής προσέγγισης στη μεθοδολογία παρέμβασης
της Αστυνομίας  

- Εκπαίδευση  αστυνομικών  στα  ζητήματα  ενδοοικογενειακής  και
έμφυλης βίας 

- Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό τη διευκόλυνση της
δικτύωσης και συνεργασίας των αστυνομικών με αρμόδιους φορείς

- Διάχυση των στόχων και των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης

Το  ΕΚΚΑ  θα  δραστηριοποιηθεί  κυρίως  στην  εκπαίδευση  των
αστυνομικών με τη συμβολή στη σύνταξη του εκπαιδευτικού εργαλείου και
στις εκπαιδευτικές συναντήσεις καθώς και στη δράση της διάχυσης των
στόχων. 

Διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου: 15/12/2016 – 14/12/2018


