
Πρακτικό 
Εγχειρίδιο
Για την Εξάλειψη της 
Σεξουαλικής Βίας Χρηματοδοτήθηκε από

την Ευρωπαϊκή Ένωση



Στην πραγματικότητα 
δεν υπάρχουν «άφωνοι». 
Υπάρχουν μόνο αυτοί που 
είναι σκοπίμως φιμωμένοι ή 
αυτοί που είναι καλύτερο να 
μην ακούγονται.

Αρουντάτι Ρόι (Arundhati Roy)
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Κεφάλαιο Δεύτερο

Έρευνα, συλλογή 
δεδομένων και βία με 
βάση το φύλο 
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Ευρωπαϊκά πρότυπα για τη 
συλλογή δεδομένων σχετικά 
με τη βία με βάση το φύλο

Η έρευνα και συλλογή δεδομένων είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την καταπολέμηση 
της ΣΒΠ. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE) αναγνωρίζει 
τη συλλογή δεδομένων ως βασική 
στρατηγική προτεραιότητα των κρατών 
μελών, όπως έχει επιβεβαιωθεί εκ νέου 
από τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου (ΕΣ) και τις πράξεις της ΕΕ:16

 ß Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την 
Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά 
των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας

Το άρθρο 11 απαιτεί από τα κράτη να 
«συγκεντρώσουν αναλυτικά σχετικά στατιστικά 
στοιχεία σε τακτά διαστήματα για περιπτώσεις 
κάθε μορφής βίας που καλύπτονται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης 

• να υποστηρίξουν την έρευνα στον τομέα 
όλων των μορφών βίας για να μελετήσουν 
τα βαθύτερα αίτια και αποτελέσματα, 
τα ποσοστά εμφάνισης και καταδίκης 
καθώς και την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων που λαμβάνονται για την 
εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης.»

• Τα μέρη θα προσπαθήσουν να διεξαγάγουν 
έρευνες με βάση τον πληθυσμό σε τακτά 
διαστήματα για να αξιολογήσουν την εξάπλωση

• και τις τάσεις όλων των μορφών βίας.
• Θα διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα 

είναι «διαθέσιμα για το κοινό» ως 
βάση για δημόσια συζήτηση.

Η Σύμβαση προσδιορίζει τα στοιχειώδη πρότυπα 
για τη διοικητική καταγραφή δεδομένων 
σχετικά με τα θύματα και τους δράστες, ενώ 
επισημαίνει ότι οι πληροφορίες θα πρέπει 
να διαχωρίζονται σύμφωνα με το φύλο, 
την ηλικία, το είδος της βίας, τη σχέση του 
δράστη με το θύμα και τη γεωγραφική θέση

 ß Οδηγία για τα Δικαιώματα των Θυμάτων 

Το άρθρο 28 της Οδηγίας για τα Δικαιώματα 
των Θυμάτων απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
γνωστοποιούν δεδομένα που καταδεικνύουν τον 
τρόπο με τον οποίο τα θύματα εγκληματικών 
πράξεων, όπως η ΣΒΠ, έχουν πρόσβαση στα 
δικαιώματα τα οποία θεσπίζονται στην Οδηγία17 

Προκλήσεις της συλλογής 
δεδομένων βίας με βάση το φύλο

Υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις όσον 
αφορά τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη 
ΒΒΦ σε επίπεδο ΕΕ. Οι εν λόγω προκλήσεις 
περιλαμβάνουν διαφορές στους νομικούς 
ορισμούς των μορφών βίας κατά των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, 
της συστηματικής έλλειψης διαχωρισμού 
των δεδομένων, της έλλειψης κοινών 
κανονιστικών συστημάτων μεταξύ των 
κλάδων (υγείας, εγκληματικότητας κλ.π.) και 
των χαμηλών επιπέδων των καταγγελιών.

Κανένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν 
έχει επίσημο νομικό ορισμό της ΒΒΦ και 
τα περισσότερα κράτη μέλη διαχωρίζουν 
τους διαφόρους τύπους της ΒΒΦ στην 
εθνική τους νομοθεσία, επισημαίνοντας 
χωριστά τον κάθε τύπο ΒΒΦ στους 
κώδικες ή τις νόμιμες διατάξεις τους.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία ανάμεσα στα 
κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τον ορισμό και 
το νομικό καθεστώς των πέντε κύριων μορφών 
ΒΒΦ που βιώνουν οι φοιτήτριες: βία από στενό 
σύντροφο, σεξουαλική κακοποίηση (εκτός του 
βιασμού), βιασμός, σεξουαλική παρενόχληση 
και μη εμφανής παρακολούθηση. Όλες αυτές 
οι προκλήσεις αντανακλώνται στις αναφορές 
για τα δεδομένα ανά χώρα της ESHTE.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτελεί σημαντικό 
βήμα προόδου για τη δημιουργία καλύτερων 
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4. Η ευθύνη για την ανταλλαγή δεδομένων 
με εξωτερικούς φορείς ήταν ασαφής.

Επομένως ακόμη και όταν συλλέγονται, τα 
δεδομένα δεν συμβάλλουν στην ευρύτερη 
κατανόηση της συχνότητας του θέματος 
σε επιμέρους ιδρύματα ή διακλαδικά.

Η σημασία της συλλογής 
δεδομένων στα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι δείκτες επιτυχίας στην αντιμετώπιση της 
ΣΒΠ μπορεί να αποτελέσουν πρόκληση για 
τα ΑΕΙ, καθώς αναλαμβάνουν συντονισμένες 
προσπάθειες για την ανάπτυξη σαφών πολιτικών 
και για τη δημιουργία μιας εύκολα προσβάσιμης 
και κατανοητής διαδικασίας κατάρτισης 
καταγγελιών. Αρχικά ήταν αναμενόμενο ότι 
ο αριθμός των καταγγελιών θα αυξανόταν 
και αυτό θα αποτελούσε μια σαφή πρόκληση 
σε θεσμικό επίπεδο. Ωστόσο, οι πολιτικές 
και οι διαδικασίες που ανταποκρίνονται στα 
συλλεχθέντα δεδομένα και τα ζητήματα που 
εντοπίζονται από αυτά, θα πρέπει να οδηγήσουν 
στη μείωση της ΣΒΠ με την πάροδο του χρόνου.

Η συλλογή δεδομένων είναι απαραίτητη 
προκειμένου τα ΑΕΙ να κατανοήσουν το κατά 
πόσον οι πολιτικές τους συνδράμουν στην 
πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
βίας μέσω της τεκμηριωμένης πληροφόρησης, 
αναπτύσσοντας μια βάση δεδομένων για τον 
υπολογισμό της συντελεσθείσας προόδου. 
Τα αναλυτικά στοιχεία είναι εξαιρετικά 
σημαντικά, ιδίως για την κατανόηση των 
εμπειριών ευάλωτων ομάδων, όπως οι γυναίκες 
που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, οι 
γυναίκες με ειδικές ανάγκες και η κοινότητα 
LGBTQ+, συμπεριλαμβανομένων των μη 
δυαδικών φοιτητών/τριών. Οι υπάρχουσες 
περιορισμένες έρευνες δείχνουν υψηλότερα 
ποσοστά συχνότητας της σεξουαλικής βίας σε 
πιο περιθωριοποιημένες κοινότητες, ενώ οι 
στρατηγικές και οι πολιτικές πρέπει να αναλυθούν 
σύμφωνα με τις διακλαδικές εμπειρίες και 

πρακτικών σχετικά με τη συλλογή δεδομένων 
ΒΒΦ εντός της ΕΕ. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 
της Δράσης κατά της Βίας κατά των Γυναικών 
και της Ενδοοικογενειακής Βίας (GREVIO), ένα 
ανεξάρτητο όργανο εμπειρογνωμόνων που είναι 
υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
της Σύμβασης, θα καταρτίσει και θα δημοσιεύσει 
εκθέσεις αξιολόγησης των νομοθετικών και 
άλλων μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη για 
την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης. 
Η GREVIO θα εκδώσει εκθέσεις και συστάσεις 
όπου απαιτείται δράση για την εξάλειψη των 
πράξεων βίας που καλύπτονται από τη Σύμβαση. 
Η ικανοποίηση των προτύπων που έχει θέσει 
η Σύμβαση για το ζήτημα της βίας, αλλά και η 
συλλογή δεδομένων, θα αυξήσει σημαντικά την 
κατανόηση και την ικανότητά μας να εξαλείψουμε 
κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών.

Προκλήσεις της συλλογής 
δεδομένων σχετικά με τη 
βία με βάση το φύλο στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ορισμένα κοινά θέματα που σχετίζονται 
με τη συλλογή δεδομένων ΣΒΠ προέκυψαν 
από τη συνεργασία μας με τα ΑΕΙ:

1. Η συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με 
τη ΣΒΠ δεν απαιτείται συνήθως σε θεσμικό 
επίπεδο για την κατάρτιση καταγγελιών. 
Όταν απαιτούνταν, το προσωπικό και 
οι φοιτητικοί φορείς αγνοούσαν σε 
μεγάλο βαθμό αυτή την ευθύνη.

2. Στην περίπτωση που καταγράφονταν τα 
περιστατικά, συχνά δεν υπήρχε κεντρικό 
σύστημα συλλογής δεδομένων. Οι πληροφορίες 
που συλλέγονταν δεν ακολουθούσαν μια 
τυποποιημένη μορφή, έχοντας την τάση 
να παραμένουν εντός των ορίων του 
τμήματος στο οποίο συλλέχθηκαν.

3. Τα ΑΕΙ δεν είχαν εντολή να 
μοιράζονται τα δεδομένα αυτά σε 
κεντρικό ή διακλαδικό επίπεδο.
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Είναι δύσκολο να ληφθούν 
πληροφορίες σχετικά με την 
έκταση και τις συνέπειες της 
βίας κατά των γυναικών καθώς 
συχνά παραμένει κρυφή. Ως εκ 
τούτου υπάρχει μια διαρκής 
έλλειψη διαθέσιμων και 
συγκρίσιμων δεδομένων τόσο 
σε επίπεδο Κρατών Μελών 
όσο και σε επίπεδο ΕΕ, γεγονός 
που περιορίζει την κατανόηση 
της πραγματικής έκτασης της 
βίας κατά των γυναικών και τις 
συνέπειές της και εμποδίζει την 
περαιτέρω ανάπτυξη πολιτικών, 
στρατηγικών και δράσεων.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2012), 
Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την 



τα πρόσθετα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
ευάλωτες ομάδες. Πρόκληση κάθε μεμονωμένου 
ιδρύματος είναι να διασφαλίσει ότι τα σύνολα 
δεδομένων που αφορούν μειονοτικές ομάδες 
είναι αρκετά μεγάλα ώστε να καλύπτουν τη ΣΒΠ, 
πράγμα το οποίο μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα 
μέσω της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων.

Κατευθυντήρια αρχή για τη συλλογή δεδομένων 
είναι ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής κάθε 
προσώπου υποβάλλει μία καταγγελία και 
κάθε προσώπου που έχει διαπράξει ΣΒΠ. 
Πρέπει να υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα 
εχεμύθειας, περιορίζοντας τις πληροφορίες 
σε όσο το δυνατόν λιγότερους πρόσωπα. Τα 
διοικητικά δεδομένα πρέπει να είναι ανώνυμα 
και τα μέρη πρέπει να γνωρίζουν το είδος των 
πληροφοριών που συλλέγονται, τα πρόσωπα 
που έχουν πρόσβαση σε αυτά και για ποιο 
σκοπό, και το εάν καταγράφονται προσωπικές 
πληροφορίες. Τα δεδομένα που συλλέγονται 
πρέπει να είναι σχετικά και να αποτελούν μέρος 
ενός συντονισμένου πλαισίου. Όλα τα δεδομένα 
πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με τον Γενικό 
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Ενώ δεν είναι δυνατόν να αναμένεται από 
τα ΑΕΙ να συλλέγουν δεδομένα στην έκταση 
που απαιτείται από τα κράτη στο πλαίσιο της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, άκρως 
σημαντικό είναι ότι η συλλογή δεδομένων 
αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής 
τους για την αντιμετώπιση της κουλτούρας 
της ΣΒΠ εντός μιας πανεπιστημιούπολης. Στην 
πραγματικότητα η εν λόγω συλλογή και έρευνα 
δεδομένων συμβάλλουν στην πυροδότηση 
μιας εθνικής συνομιλίας για το θέμα.

Συλλογή δεδομένων

 ß Έρευνες στον φοιτητικό πληθυσμό

Οι έρευνες σε φοιτητές/φοιτήτριες αποτελούν 
σημαντική πηγή πληροφοριών, καθώς πολλοί/
ές επιζώντες/επιζήσασες σεξουαλικής βίας 
δεν καταγγέλλουν τις εμπειρίες τους.18

Οι έρευνες επιτρέπουν στα ιδρύματα 
να αντιλαμβάνονται την κουλτούρα του 
ιδρύματος, καθώς και τις υπάρχουσες 
και μελλοντικές εμπειρίες ΣΒΠ.

 ß Διοικητικά δεδομένα

Τα διοικητικά δεδομένα περιλαμβάνουν 
πληροφορίες που συλλέγονται ως μέρος των 
μηχανισμών καταγγελίας και δημοσιοποίησης. Οι 
εν λόγω πληροφορίες μπορούν να συγκεντρωθούν 
από πληθώρα πηγών του ΑΕΙ, όπως ιατρικές 
υπηρεσίες, Φοιτητικοί Σύλλογοι, ομάδες 
συμβουλευτικής και εξειδικευμένη υποστήριξη. 
Τα ΑΕΙ πρέπει να καθορίσουν τον τρόπο 
ταξινόμησης και καταγραφής των δεδομένων από 
τις εν λόγω πηγές με ασφάλεια και ευαισθησία.

 ß Καταγραφή καταγγελιών

Όταν λαμβάνει χώρα μια επίσημη καταγγελία, 
πρέπει να συλλέγονται συγκεκριμένες 
πληροφορίες σε συμμόρφωση με τον GDPR, όπως:

• η ηλικία και το φύλο τόσο του/της δράστη/
δράστριας όσο και του/της επιζώντος/
επιζήσασας και η σχέση μεταξύ τους

• άλλες σχετικές πληροφορίες –όπως 
οι ειδικές ανάγκες, η εθνικότητα ή ο 
σεξουαλικός προσανατολισμός–

• που θα επιτρέψουν την καταγραφή των 
εμπειριών των ευάλωτων ομάδων

• το κατά πόσον η επίθεση ήταν 
πρόσφατη είτε παλαιότερη.

Οι τύποι των πράξεων που θα πρέπει 
να καταγράφονται περιλαμβάνουν:

• μη εμφανή παρακολούθηση
• σεξουαλική βία
• σεξουαλική παρενόχληση
• ψυχολογική βία σεξουαλικής φύσης, 

συμπεριλαμβανομένων ενεργειών ή απειλών 
που πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου

Οι έρευνες, η συλλογή δεδομένων και ο 
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σχολιασμός της ομάδας εστίασης θα πρέπει να 
συλλέγονται με ευαισθησία, λαμβάνοντας υπόψη 
τον ενδεχόμενο εκ νέου τραυματισμό του/της 
επιζώντος/επιζήσασας. Έτσι ο προσδιορισμός 
των κατάλληλων μέσων για τη συλλογή των 
πληροφοριών, καθώς και η διαθέσιμη στήριξη, 
έχουν ουσιαστική σημασία. Οι έρευνες πρέπει 
να χρησιμοποιούν ενιαία ορολογία και ίσως 
χρειαστεί να δώσουν παραδείγματα των τύπων 
της ΣΒΠ, καθώς ορισμένες συμπεριφορές έχουν 
κανονικοποιηθεί έτσι ώστε τα εμπλεκόμενα 
πρόσωπα να μην τις αναγνωρίζουν ως τέτοιες.

 ß Κατανόηση του αντίκτυπου 

Η διάσταση του φύλου θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά τη συλλογή δεδομένων σε σχέση 
με τη ΣΒΠ. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ο 
αντίκτυπος αυτού του ζητήματος τόσο για τις 
γυναίκες όσο και τους άνδρες, προκειμένου 
να μετρηθεί με ακρίβεια η συχνότητά του. 
Τα δεδομένα θα πρέπει να καταγράφουν τη 
συχνότητα εμφάνισης της ΣΒΠ, καθώς και 
της βλάβης που προκλήθηκε από τη ΣΒΠ. 
Αυτό έχει ζωτική σημασία για την κατανόηση 
της διακλαδικότητας της σεξουαλικής βίας, 
καθώς και για τη διερεύνηση του τρόπου με 
τον οποίο οι εμπειρίες διαφορετικών ομάδων 
επηρεάζονται από τα πολιτισμικά πρότυπα, καθώς 
και το πώς τα εν λόγω πρότυπα επηρεάζουν 
τη σοβαρότητα της προκληθείσας βλάβης 
και την επανάληψη της θυματοποίησης.

Υπάρχουν ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές 
βέλτιστων πρακτικών για τη συλλογή αυτών των 
δεδομένων, που αναφέρονται σε μια συλλογή 
εγγράφων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τίτλο 
«Διασφάλιση της Έρευνας και της Συλλογής 
Δεδομένων σχετικά με τη Βία κατά των 
Γυναικών και την Ενδοοικογενειακή Βία: Άρθρο 
11 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης».19
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