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Δείκτης 1 Ετήσιος αριθμός γυναικών (ηλικίας 18 ετών και άνω) θυμάτων 
συντροφικής βίας από άνδρες (ηλικίας 18 ετών και άνω), όπως 
καταγράφεται από την αστυνομία 

Ορισμός Κάθε πράξη σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας μεταξύ 
πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων, ανεξάρτητα από το αν ο δράστης 
μοιράζεται ή μοιραζόταν κατά το παρελθόν την ίδια στέγη με το θύμα 

 
Αριθμητής 
 

Ο αριθμός των γυναικών, ηλικίας 18 ετών και άνω, που έπεσαν θύμα 
οποιασδήποτε πράξης σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής 
βίας η οποία τελέστηκε από ερωτικό σύντροφο εντός περιόδου 12 μηνών, 
όπως καταγράφεται από την αστυνομία  

Τι μετρά Ο δείκτης αυτός μετρά τον αριθμό των γυναικών, ηλικίας 18 ετών και άνω, 
που έπεσαν θύμα οποιασδήποτε πράξης σωματικής, σεξουαλικής, 
ψυχολογικής ή οικονομικής βίας η οποία τελέστηκε από άνδρα ερωτικό 
σύντροφο (ηλικίας 18 ετών και άνω) εντός περιόδου 12 μηνών, όπως 
καταγράφεται από την αστυνομία. 

Τρόπος 
υπολογισμού 
 

 

Για τον συγκεκριμένο δείκτη απαιτούνται διαθέσιμες πληροφορίες από 
ολοκληρωμένη περίοδο 12 μηνών. Οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες 
για τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη είναι ο αριθμός των γυναικών 
θυμάτων σε περιστατικά που συνδέονται με την άσκηση συντροφικής βίας 
κατά τη διάρκεια της περιόδου των 12 μηνών.  

Πηγές 
πληροφοριών 

Πηγή πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν τα αρχεία της αστυνομίας για 
την εγκληματικότητα. 

Μονάδες μέτρησης Μονάδα μέτρησης μπορεί να αποτελέσει ο αριθμός των γυναικών θυμάτων. 

Πληθυσμοί Στον πληθυσμό του αριθμητή περιλαμβάνονται όλες οι γυναίκες που 
κατήγγειλαν περιστατικά άσκησης συντροφικής βίας εντός της περιόδου 
των 12 μηνών.  

Απαιτούμενη 
αναλυτική 
κατανομή 

Φύλο θύματος 
Φύλο δράστη 
Σχέση θύματος-δράστη = πρώην ή νυν σύζυγος ή σύντροφος, είτε ο 
αυτουργός διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με το θύμα είτε όχι 
Ηλικία θύματος (18 ετών και άνω) 

Περίοδος αναφοράς Ημερολογιακό έτος ή περίοδος 12 μηνών 
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Δείκτης 2 Ετήσιος αριθμός καταγγελθέντων αδικημάτων που συνδέονται με την 
άσκηση συντροφικής βίας κατά γυναικών από άνδρες (ηλικίας 18 ετών 
και άνω) 

Ορισμός Κάθε πράξη σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας μεταξύ 
πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων, ανεξάρτητα από το αν ο δράστης 
μοιράζεται ή μοιραζόταν κατά το παρελθόν την ίδια στέγη με το θύμα 
Ο δράστης θα πρέπει να είναι άνδρας και το θύμα γυναίκα και θα πρέπει να 
υπάρχει ή να υπήρχε μεταξύ τους ερωτική σχέση. 
Οι καταγγελθείσες αξιόποινες πράξεις αφορούν περιστατικά που 
καταγράφονται από τις αστυνομικές αρχές. 

Είδος ή είδη 
συμπεριφοράς ή 
αδικημάτων που 
πρέπει να 
εξετάζονται 

Μπορούν να συμπεριλαμβάνονται όλες οι ακόλουθες μορφές βίας: 
• σωματική βία: σωματική επίθεση, πρόκληση σωματικής βλάβης, 

ξυλοδαρμός, στέρηση της ελευθερίας, ανθρωποκτονία από αμέλεια· 
• σεξουαλική βία: βιασμός, σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική 

παρενόχληση, συζυγικός βιασμός· 
• ψυχολογική βία: εξαναγκασμός, δυσφήμηση και εξύβριση, 

παρενόχληση, ταπείνωση, παραμέληση, απομόνωση, συκοφαντία, 
απειλές, παρενοχλητική παρακολούθηση, ψυχολογική κακοποίηση· 

• οικονομική βία: ζημία περιουσίας, κλοπή προσωπικής περιουσίας, 
περιορισμός της ατομικής ελευθερίας, οικονομική εξάρτηση, άρνηση 
καταβολής διατροφής, καταναγκαστική εργασία σε οικιακές 
εργασίες 

υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ή υπήρχε ερωτική σχέση μεταξύ του 
δράστη (άνδρα) και του θύματος (γυναίκας). 

Αριθμητής 
 

Ο αριθμός των καταγγελθέντων αδικημάτων που συνδέονται με την 
άσκηση συντροφικής βίας και διαπράχθηκαν από άνδρες (ηλικίας 18 ετών 
και άνω) εντός περιόδου 12 μηνών  

Τι μετρά Ο δείκτης αυτός μετρά τον αριθμό των αδικημάτων που έχουν καταγραφεί 
από τις αστυνομικές αρχές και συνδέονται με κάθε μορφή συντροφικής 
βίας που ασκήθηκε από άνδρες (ηλικίας 18 ετών και άνω) εντός περιόδου 
12 μηνών. 

Τρόπος 
υπολογισμού 
 
 

 

Για τον συγκεκριμένο δείκτη απαιτούνται διαθέσιμες πληροφορίες από 
ολοκληρωμένη περίοδο 12 μηνών. Οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες 
για τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη είναι ο συνολικός αριθμός 
καταγγελθεισών αξιόποινων πράξεων που συνδέονται με τις διάφορες 
μορφές συντροφικής βίας (ή με τη συντροφική βία εν γένει) κατά τη 
διάρκεια της περιόδου των 12 μηνών.  

Πηγές 
πληροφοριών 

Πηγή πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν τα αρχεία της αστυνομίας για 
την εγκληματικότητα. 

Μονάδες μέτρησης Μονάδα μέτρησης μπορεί να αποτελέσει ο αριθμός των αδικημάτων. 

Πληθυσμοί Ο αριθμητής περιλαμβάνει το σύνολο των καταγγελθεισών αξιόποινων 
πράξεων που συνδέονται με τις διάφορες μορφές συντροφικής βίας.  

Απαιτούμενη 
αναλυτική 
κατανομή 

Φύλο θύματος 
Φύλο δράστη 
Σχέση θύματος-δράστη = πρώην ή νυν σύζυγος ή σύντροφος, είτε ο 
αυτουργός διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με το θύμα είτε όχι 
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Δείκτης 2 Ετήσιος αριθμός καταγγελθέντων αδικημάτων που συνδέονται με την 
άσκηση συντροφικής βίας κατά γυναικών από άνδρες (ηλικίας 18 ετών 
και άνω) 

Περίοδος αναφοράς Ημερολογιακό έτος ή περίοδος 12 μηνών 

 

Δείκτης 3 Ετήσιος αριθμός ανδρών (ηλικίας 18 ετών και άνω) που διαπράττουν 
πράξεις συντροφικής βίας κατά γυναικών (και ποσοστό των δραστών 
επί του ανδρικού πληθυσμού) 

Ορισμός Ως δράστης θεωρείται «πρόσωπο με το οποίο η αστυνομία έχει έλθει σε επίσημη 
επαφή και το οποίο είναι ύποπτο / έχει συλληφθεί ή έχει λάβει προειδοποίηση σχετικά 
με ποινικό αδίκημα συντροφικής βίας». 
Ανάλογα με το στάδιο συλλογής στοιχείων σε κάθε κράτος μέλος, τα στοιχεία σχετικά 
με τους δράστες θα πρέπει να συλλέγονται είτε κατά τον χρόνο πρώτης καταγγελίας 
του αδικήματος στην αστυνομία (στατιστικά στοιχεία «ΕΙΣΡΟΩΝ») είτε μετά την 
πρώτη καταγγελία του αδικήματος αλλά πριν από τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας 
(στατιστικά στοιχεία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ») είτε μετά την ολοκλήρωση της έρευνας 
(στατιστικά στοιχεία «ΕΚΡΟΩΝ»).  

Είδος ή είδη 
συμπεριφοράς ή 
αδικημάτων που 
πρέπει να 
εξετάζονται 

Σε αυτόν τον δείκτη μπορούν να συμπεριληφθούν διάφορα είδη 
συμπεριφοράς, μεταξύ των οποίων τα ακόλουθα: 

• σωματική βία: σωματική επίθεση, πρόκληση σωματικής βλάβης, 
ξυλοδαρμός, στέρηση της ελευθερίας, ανθρωποκτονία από αμέλεια· 

• σεξουαλική βία: βιασμός, σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική 
παρενόχληση, συζυγικός βιασμός· 

• ψυχολογική βία: εξαναγκασμός, δυσφήμηση και εξύβριση, 
παρενόχληση, ταπείνωση, παραμέληση, απομόνωση, συκοφαντία, 
απειλές, παρενοχλητική παρακολούθηση, ψυχολογική κακοποίηση· 

• οικονομική βία: ζημία περιουσίας, κλοπή προσωπικής περιουσίας, 
περιορισμός της ατομικής ελευθερίας, οικονομική εξάρτηση, άρνηση 
καταβολής διατροφής, καταναγκαστική εργασία σε οικιακές εργασίες 

υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ή υπήρχε ερωτική σχέση μεταξύ του 
δράστη (άνδρα) και του θύματος (γυναίκας). 

Αριθμητής 
Παρονομαστής 
 

Αριθμητής: ο αριθμός (ανδρών) δραστών (ηλικίας 18 ετών και άνω) 
οποιασδήποτε πράξης που συνδέεται με την άσκηση συντροφικής βίας κατά 
των γυναικών 
Παρονομαστής: ο συνολικός ανδρικός πληθυσμός (ηλικίας 18 ετών και άνω) 

Τι μετρά Ο δείκτης αυτός μετρά τον αριθμό και το ποσοστό των ανδρών οι οποίοι 
τέλεσαν πράξεις που συνδέονται με την άσκηση συντροφικής βίας 
(συμπεριλαμβανομένων των πράξεων σωματικής, σεξουαλικής, 
ψυχολογικής ή οικονομικής βίας) κατά των γυναικών συντρόφων τους εντός 
περιόδου 12 μηνών, όπως καταγράφονται από την αστυνομία.  

Τρόπος 
υπολογισμού 
 
 

 

Για τον συγκεκριμένο δείκτη απαιτούνται διαθέσιμες πληροφορίες από 
ολοκληρωμένη περίοδο 12 μηνών. Οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες 
για τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη είναι ο αριθμός των ανδρών που 
τέλεσαν πράξεις συντροφικής βίας, καθώς και ο συνολικός ανδρικός 
πληθυσμός.  

Πηγές πληροφοριών Πηγή πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν τα αρχεία της αστυνομίας για 
την εγκληματικότητα και τα αρχεία των δικαστικών αρχών. 

Μονάδες μέτρησης Μονάδα μέτρησης μπορεί να αποτελέσει ο αριθμός των δραστών. 
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Δείκτης 3 Ετήσιος αριθμός ανδρών (ηλικίας 18 ετών και άνω) που διαπράττουν 
πράξεις συντροφικής βίας κατά γυναικών (και ποσοστό των δραστών 
επί του ανδρικού πληθυσμού) 

Πληθυσμοί Στον πληθυσμό του αριθμητή περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις 
δραστών (άνδρες) οποιασδήποτε πράξης σχετικής με την άσκηση 
συντροφικής βίας. 
Ο παρονομαστής είναι το σύνολο του (ανδρικού) πληθυσμού. 

Απαιτούμενη 
αναλυτική 
κατανομή 

Φύλο δράστη 
Φύλο θύματος 
Σχέση θύματος-δράστη = πρώην ή νυν σύζυγος ή σύντροφος, είτε ο 
αυτουργός διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με το θύμα είτε όχι 
Ηλικία του θύματος (18 ετών και άνω) 
Άλλη προαιρετική αναλυτική κατανομή: κατάσταση αναπηρίας, καθεστώς 
μετανάστη ή πρόσφυγα 

Περίοδος αναφοράς Ημερολογιακό έτος ή περίοδος 12 μηνών 
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Δείκτης 4 Ετήσιος αριθμός γυναικών (ηλικίας 18 ετών και άνω) θυμάτων 

σωματικής συντροφικής βίας από άνδρες (ηλικίας 18 ετών και άνω), 
όπως καταγράφεται από την αστυνομία 

Ορισμός Κάθε πράξη η οποία προκαλεί σωματική βλάβη στη σύντροφο ή την πρώην 
σύντροφο ως αποτέλεσμα παράνομης άσκησης πίεσης με χρήση σωματικής 
δύναμης. Η σωματική βία μπορεί να λάβει, μεταξύ άλλων, τη μορφή επίθεσης 
μείζονος και ήσσονος σημασίας, στέρησης της ελευθερίας και ανθρωποκτονίας 
από αμέλεια. 

Είδος ή είδη 
συμπεριφοράς ή 
αδικημάτων που 
πρέπει να 
εξετάζονται 

Σωματική επίθεση 
Πρόκληση σωματικής βλάβης 
Ξυλοδαρμός 
Στέρηση της ελευθερίας 

 
Αριθμητής 
 

Ο αριθμός των γυναικών, ηλικίας 18 ετών και άνω, που έπεσαν θύμα πράξης 
σωματικής βίας η οποία τελέστηκε από άνδρα ερωτικό σύντροφο (ηλικίας 
18 ετών και άνω) εντός περιόδου 12 μηνών, όπως καταγράφεται από την 
αστυνομία 

Τι μετρά Ο δείκτης αυτός μετρά τον αριθμό των γυναικών, ηλικίας 18 ετών και άνω, 
που έπεσαν θύμα πράξης σωματικής βίας η οποία τελέστηκε από άνδρα 
ερωτικό σύντροφο (ηλικίας 18 ετών και άνω) εντός περιόδου 12 μηνών, 
όπως καταγράφεται από την αστυνομία. 

Τρόπος 
υπολογισμού 
 
 
 
 
 

Για τον συγκεκριμένο δείκτη απαιτούνται διαθέσιμες πληροφορίες από 
ολοκληρωμένη περίοδο 12 μηνών. Οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες 
για τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη είναι ο αριθμός των γυναικών 
θυμάτων οποιασδήποτε πράξης σωματικής βίας που τελέστηκε από άνδρα 
ερωτικό σύντροφο (ηλικίας 18 ετών και άνω) κατά τη διάρκεια της περιόδου 
των 12 μηνών. 
 
  

Πηγές 
πληροφοριών 
 

Πηγή πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν τα αρχεία της αστυνομίας για 
την εγκληματικότητα. 

Μονάδες μέτρησης 
 

Μονάδα μέτρησης μπορεί να αποτελέσει ο αριθμός των γυναικών θυμάτων. 

Πληθυσμοί Στον πληθυσμό του αριθμητή περιλαμβάνονται όλες οι γυναίκες που 
κατήγγειλαν περιστατικά σωματικής συντροφικής βίας εντός της περιόδου 
των 12 μηνών. 

Απαιτούμενη 
αναλυτική 
κατανομή 

Φύλο θύματος 
Φύλο δράστη 
Σχέση θύματος-δράστη = πρώην ή νυν σύζυγος ή σύντροφος, είτε ο 
αυτουργός διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με το θύμα είτε όχι 
Ηλικία θύματος (18 ετών και άνω) 

Περίοδος αναφοράς Ημερολογιακό έτος ή περίοδος 12 μηνών 
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Δείκτης 5 Ετήσιος αριθμός γυναικών (ηλικίας 18 ετών και άνω) θυμάτων 
ψυχολογικής συντροφικής βίας από άνδρες (ηλικίας 18 ετών και άνω), 
όπως καταγράφεται από την αστυνομία  

Ορισμός βασικών 
όρων 

Κάθε πράξη ή συμπεριφορά η οποία προκαλεί ψυχική βλάβη στη σύντροφο ή 
την πρώην σύντροφο. Η ψυχολογική βία μπορεί να λάβει, μεταξύ άλλων, τη 
μορφή εξαναγκασμού, δυσφήμησης, εξύβρισης ή παρενόχλησης.  

Είδος ή είδη 
συμπεριφοράς ή 
αδικημάτων που 
πρέπει να 
εξετάζονται 

Εξαναγκασμός 
Δυσφήμηση και εξύβριση 
Παρενόχληση 
Ταπείνωση 
Παραμέληση 
Απομόνωση 
Συκοφαντία 
Απειλές 
Παρενοχλητική παρακολούθηση 
Ψυχολογική κακοποίηση 

 
Αριθμητής 
 

Ο αριθμός των γυναικών, ηλικίας 18 ετών και άνω, που έπεσαν θύμα πράξης 
ψυχολογικής βίας η οποία τελέστηκε από άνδρα ερωτικό σύντροφο (ηλικίας 
18 ετών και άνω) εντός περιόδου 12 μηνών, όπως καταγράφεται από την 
αστυνομία 

Τι μετρά Ο δείκτης αυτός μετρά τον αριθμό των γυναικών, ηλικίας 18 ετών και άνω, 
που έπεσαν θύμα πράξης ψυχολογικής βίας η οποία τελέστηκε από άνδρα 
ερωτικό σύντροφο (ηλικίας 18 ετών και άνω) εντός περιόδου 12 μηνών, 
όπως καταγράφεται από την αστυνομία. 

Τρόπος 
υπολογισμού 
 
 

 

Για τον συγκεκριμένο δείκτη απαιτούνται διαθέσιμες πληροφορίες από 
ολοκληρωμένη περίοδο 12 μηνών. Οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες 
για τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη είναι ο αριθμός των γυναικών 
θυμάτων οποιασδήποτε πράξης ψυχολογικής βίας η οποία τελέστηκε από 
ερωτικό σύντροφο κατά τη διάρκεια της περιόδου των 12 μηνών.  

Πηγές 
πληροφοριών 

Πηγή πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν τα αρχεία της αστυνομίας για 
την εγκληματικότητα. 

Μονάδες μέτρησης Μονάδα μέτρησης μπορεί να αποτελέσει ο αριθμός των γυναικών θυμάτων. 

Πληθυσμοί Στον πληθυσμό του αριθμητή περιλαμβάνονται όλες οι γυναίκες που έπεσαν 
θύμα περιστατικών ψυχολογικής συντροφικής βίας εντός της περιόδου των 
12 μηνών.  

Απαιτούμενη 
αναλυτική 
κατανομή 

Φύλο θύματος 
Φύλο δράστη 
Σχέση θύματος-δράστη = πρώην ή νυν σύζυγος ή σύντροφος, είτε ο αυτουργός 
διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με το θύμα είτε όχι 
Ηλικία θύματος (18 ετών και άνω) 

Περίοδος αναφοράς Ημερολογιακό έτος ή περίοδος 12 μηνών 
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Δείκτης 6 Ετήσιος αριθμός γυναικών (ηλικίας 18 ετών και άνω) θυμάτων 

σεξουαλικής συντροφικής βίας από άνδρες (ηλικίας 18 ετών και άνω), 
όπως καταγράφεται από την αστυνομία  

Ορισμός Κάθε σεξουαλική πράξη που τελείται χωρίς τη συναίνεση του θύματος. Η 
σεξουαλική βία μπορεί να λάβει τη μορφή βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης.  

Είδος ή είδη 
συμπεριφοράς ή 
αδικημάτων που 
πρέπει να 
εξετάζονται 

 Βιασμός 
 Σεξουαλική επίθεση 
 Σεξουαλική παρενόχληση 
Συζυγικός βιασμός 

Αριθμητής 
 

Ο αριθμός των γυναικών, ηλικίας 18 ετών και άνω, που έπεσαν θύμα πράξης 
σεξουαλικής βίας η οποία τελέστηκε από άνδρα ερωτικό σύντροφο (ηλικίας 
18 ετών και άνω) εντός περιόδου 12 μηνών, όπως καταγράφεται από την 
αστυνομία 

Τι μετρά Ο δείκτης αυτός μετρά τον αριθμό των γυναικών, ηλικίας 18 ετών και άνω, 
που έπεσαν θύμα πράξης σεξουαλικής βίας η οποία τελέστηκε από άνδρα 
ερωτικό σύντροφο (ηλικίας 18 ετών και άνω) εντός περιόδου 12 μηνών, 
όπως καταγράφεται από την αστυνομία. 

Τρόπος 
υπολογισμού 
 
 

 

Για τον συγκεκριμένο δείκτη απαιτούνται διαθέσιμες πληροφορίες από 
ολοκληρωμένη περίοδο 12 μηνών. Οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες 
για τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη είναι ο αριθμός των γυναικών 
θυμάτων οποιασδήποτε πράξης σεξουαλικής βίας η οποία τελέστηκε από 
ερωτικό σύντροφο κατά τη διάρκεια της περιόδου των 12 μηνών.  

Πηγές 
πληροφοριών 

Πηγή πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν τα αρχεία της αστυνομίας για 
την εγκληματικότητα. 

Μονάδες μέτρησης Μονάδα μέτρησης μπορεί να αποτελέσει ο αριθμός των γυναικών θυμάτων. 

Πληθυσμοί Στον πληθυσμό του αριθμητή περιλαμβάνονται όλες οι γυναίκες που έπεσαν 
θύμα περιστατικών σεξουαλικής συντροφικής βίας εντός της περιόδου των 
12 μηνών.  

Απαιτούμενη 
αναλυτική 
κατανομή 

Φύλο θύματος 
Φύλο δράστη 
Σχέση θύματος-δράστη = πρώην ή νυν σύζυγος ή σύντροφος, είτε ο αυτουργός 
διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με το θύμα είτε όχι 
Ηλικία θύματος (18 ετών και άνω) 

Περίοδος αναφοράς Ημερολογιακό έτος ή περίοδος 12 μηνών 
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Δείκτης 7 Ετήσιος αριθμός γυναικών (ηλικίας 18 ετών και άνω) θυμάτων 
οικονομικής συντροφικής βίας από άνδρες (ηλικίας 18 ετών και άνω), 
όπως καταγράφεται από την αστυνομία 

Ορισμός Κάθε πράξη ή συμπεριφορά η οποία προκαλεί οικονομική βλάβη στη σύντροφο 
ή την πρώην σύντροφο. Η οικονομική βία μπορεί να λάβει, μεταξύ άλλων, τη 
μορφή ζημίας περιουσίας, περιορισμού της πρόσβασης σε οικονομικούς 
πόρους, στην εκπαίδευση ή στην αγορά εργασίας ή τη μορφή μη τήρησης 
οικονομικών υποχρεώσεων, όπως της καταβολής διατροφής. 

Είδος ή είδη 
συμπεριφοράς ή 
αδικημάτων που 
πρέπει να 
εξετάζονται 

Ζημία περιουσίας 
Κλοπή προσωπικής περιουσίας 
Περιορισμός της ατομικής ελευθερίας 
Οικονομική εξάρτηση 
Άρνηση καταβολής διατροφής 
Καταναγκαστική εργασία σε οικιακές εργασίες 

Αριθμητής 
 

Ο αριθμός των γυναικών, ηλικίας 18 ετών και άνω, που έπεσαν θύμα πράξης 
οικονομικής βίας η οποία τελέστηκε από άνδρα ερωτικό σύντροφο (ηλικίας 
18 ετών και άνω) εντός περιόδου 12 μηνών, όπως καταγράφεται από την 
αστυνομία 

Τι μετρά Ο δείκτης αυτός μετρά τον αριθμό των γυναικών, ηλικίας 18 ετών και άνω, 
που έπεσαν θύμα πράξης οικονομικής βίας η οποία τελέστηκε από άνδρα 
ερωτικό σύντροφο (ηλικίας 18 ετών και άνω) εντός περιόδου 12 μηνών, 
όπως καταγράφεται από την αστυνομία. 

Τρόπος 
υπολογισμού 
 
 

Για τον συγκεκριμένο δείκτη απαιτούνται διαθέσιμες πληροφορίες από 
ολοκληρωμένη περίοδο 12 μηνών. Οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες 
για τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη είναι ο συνολικός αριθμός των 
γυναικών θυμάτων οποιασδήποτε πράξης οικονομικής βίας η οποία 
τελέστηκε από ερωτικό σύντροφο κατά τη διάρκεια της περιόδου των 
12 μηνών.  

Πηγές 
πληροφοριών 

Πηγή πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν τα αρχεία της αστυνομίας για 
την εγκληματικότητα. 

Μονάδες μέτρησης Μονάδα μέτρησης μπορεί να αποτελέσει ο αριθμός των γυναικών θυμάτων. 

Πληθυσμοί Στον πληθυσμό του αριθμητή περιλαμβάνονται όλες οι γυναίκες που έπεσαν 
θύμα περιστατικών οικονομικής συντροφικής βίας εντός της περιόδου των 
12 μηνών.  

Απαιτούμενη 
αναλυτική 
κατανομή 

Φύλο θύματος 
Φύλο δράστη 
Σχέση θύματος-δράστη = πρώην ή νυν σύζυγος ή σύντροφος, είτε ο 
αυτουργός διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με το θύμα είτε όχι 
Ηλικία θύματος (18 ετών και άνω) 

Περίοδος αναφοράς Ημερολογιακό έτος ή περίοδος 12 μηνών 
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Δείκτης 8 Ετήσιος αριθμός γυναικών (ηλικίας 18 ετών και άνω) θυμάτων που 
καταγγέλλουν βιασμούς που διαπράχθηκαν από άνδρες (ηλικίας 
18 ετών και άνω), όπως καταγράφεται από την αστυνομία  

Ορισμός Σεξουαλική διείσδυση, κολπική, πρωκτική ή στοματική, με τη χρήση 
αντικειμένου ή μερών του σώματος, χωρίς συναίνεση, και/ή μέσω 
εξαναγκασμού, χρήσης σωματικής δύναμης ή εκμετάλλευσης της ευάλωτης 
θέσης του θύματος 

Είδος ή είδη 
συμπεριφοράς ή 
αδικημάτων που 
πρέπει να 
εξετάζονται 

Βιασμός 
 

Αριθμητής 
 

Ο αριθμός των γυναικών, ηλικίας 18 ετών και άνω, που έπεσαν θύμα 
βιασμού (ο οποίος διαπράχθηκε από άνδρες ηλικίας 18 ετών και άνω) εντός 
περιόδου 12 μηνών, όπως καταγράφεται από την αστυνομία  

Τι μετρά Ο δείκτης αυτός μετρά το ποσοστό των γυναικών θυμάτων βιασμού (από 
άνδρες ηλικίας 18 ετών και άνω) οι οποίες ανέφεραν το περιστατικό στην 
αστυνομία (εντός περιόδου ενός έτους).  

Τρόπος 
υπολογισμού 
 

Για τον συγκεκριμένο δείκτη απαιτούνται διαθέσιμες πληροφορίες από 
ολοκληρωμένη περίοδο 12 μηνών. Οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες 
για τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη είναι ο συνολικός αριθμός των 
γυναικών θυμάτων βιασμού κατά τη διάρκεια της περιόδου των 12 μηνών.  

Πηγές 
πληροφοριών 

Πηγή πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν τα αρχεία της αστυνομίας για 
την εγκληματικότητα. 

Μονάδες μέτρησης Μονάδα μέτρησης μπορεί να αποτελέσει ο αριθμός των γυναικών θυμάτων. 

Πληθυσμοί Στον πληθυσμό του αριθμητή περιλαμβάνονται όλες οι γυναίκες που έπεσαν 
θύμα βιασμού εντός της περιόδου των 12 μηνών.  

Απαιτούμενη 
αναλυτική κατανομή 

Φύλο θύματος 
Φύλο δράστη 

Ηλικία θύματος (18 ετών και άνω) 

Περίοδος αναφοράς Ημερολογιακό έτος ή περίοδος 12 μηνών 
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Δείκτης 9 Γυναίκες θύματα συντροφικής γυναικοκτονίας (ηλικίας 18 ετών και 
άνω) που διαπράττεται από άνδρα ερωτικό σύντροφο (ηλικίας 18 ετών 
και άνω), ως ποσοστό των γυναικών θυμάτων ανθρωποκτονίας (ηλικίας 
18 ετών και άνω) 

Ορισμός Η θανάτωση γυναίκας από ερωτικό σύντροφο ή ο θάνατος γυναίκας ως 
αποτέλεσμα πρακτικής που προκαλεί βλάβες στις γυναίκες. Ως ερωτικός 
σύντροφος νοείται πρώην ή νυν σύζυγος ή σύντροφος, ανεξάρτητα από το αν ο 
δράστης μοιράζεται ή μοιραζόταν κατά το παρελθόν την ίδια στέγη με το θύμα. 

Είδος ή είδη 
συμπεριφοράς ή 
αδικημάτων που 
πρέπει να 
εξετάζονται 

Δολοφονία 
Ανθρωποκτονία 
Ανθρωποκτονία από αμέλεια 
Ανθρωποκτονία με πρόθεση 

Αριθμητής 
Παρονομαστής 

Αριθμητής: ο αριθμός των γυναικών που έπεσαν θύμα ανθρωποκτονίας 
διαπραχθείσας από ερωτικό σύντροφο εντός περιόδου 12 μηνών 
Παρονομαστής: ο συνολικός αριθμός των γυναικών που έπεσαν θύμα 
ανθρωποκτονίας εντός περιόδου 12 μηνών 

Τι μετρά Ο δείκτης αυτός μετρά το ποσοστό των θανάτων γυναικών που έπεσαν θύμα 
ανθρωποκτονίας από ερωτικό σύντροφο (εντός περιόδου ενός έτους). Ο 
δράστης θα πρέπει να είναι άνδρας ερωτικός σύντροφος (ηλικίας 18 ετών 
και άνω). 

Τρόπος 
υπολογισμού 
 

Για τον συγκεκριμένο δείκτη απαιτούνται διαθέσιμες πληροφορίες από 
ολοκληρωμένη περίοδο 12 μηνών. Οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες 
για τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη είναι ο συνολικός αριθμός των 
γυναικών που έπεσαν θύμα ανθρωποκτονίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 
των 12 μηνών.  

Πηγές 
πληροφοριών 

Πηγή πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν τα αρχεία της αστυνομίας για 
την εγκληματικότητα. 

Μονάδες μέτρησης Μονάδα μέτρησης μπορεί να αποτελέσει ο αριθμός των γυναικών θυμάτων 
ή ο αριθμός των αδικημάτων. 

Πληθυσμοί Στον πληθυσμό του αριθμητή περιλαμβάνονται όλες οι γυναίκες που έπεσαν 
θύμα ανθρωποκτονίας η οποία διαπράχθηκε στο πλαίσιο συντροφικής βίας 
εντός της περιόδου των 12 μηνών.  

Απαιτούμενη 
αναλυτική 
κατανομή 

Φύλο θύματος 
Φύλο δράστη 
Σχέση θύματος-δράστη = πρώην ή νυν σύζυγος ή σύντροφος, είτε ο 
αυτουργός διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με το θύμα είτε όχι 
Ηλικία θύματος (18 ετών και άνω) 

Περίοδος αναφοράς Ημερολογιακό έτος ή περίοδος 12 μηνών 
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Δείκτης 10 Ετήσιος αριθμός εντολών προστασίας που ζητήθηκαν και χορηγήθηκαν 
σε υποθέσεις συντροφικής βίας κατά γυναικών ανά τύπο δικαστηρίου 

Ορισμός Ως εντολή προστασίας στο πλαίσιο της βίας κατά των γυναικών νοείται η 
«δικαστική διαταγή βάσει της οποίας ο δράστης υποχρεούται να απέχει από 
ορισμένες πράξεις και να μην προσεγγίζει το θύμα». Η έκδοση εντολών 
προστασίας είναι δυνατή βάσει του ποινικού ή του αστικού δικαίου. 

Είδος ή είδη 
συμπεριφοράς ή 
αδικημάτων που 
πρέπει να 
εξετάζονται 

Στο πλαίσιο των περιστατικών συντροφικής βίας, η εντολή προστασίας 
αποτελεί ταχύ ένδικο βοήθημα για την προστασία των προσώπων που 
διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν οποιασδήποτε μορφής βία μέσω της 
απαγόρευσης, του περιορισμού ή της επιβολής συγκεκριμένης 
συμπεριφοράς στον δράστη. 
 
Το ευρύ φάσμα των μέτρων που καλύπτονται από τις εν λόγω εντολές έχει 
ως αποτέλεσμα να υπάρχουν εντολές με διάφορες ονομασίες, όπως εντολή 
περιοριστικών μέτρων, εντολή απαγόρευσης επικοινωνίας, εντολή έξωσης, 
εντολή προστασίας ή ασφαλιστικά μέτρα. 
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφορα είδη εντολών προστασίας, μεταξύ 
των οποίων οι ακόλουθες: 

• εθνικές εντολές προστασίας και ευρωπαϊκές εντολές προστασίας· 
• αιτηθείσες εντολές προστασίας και χορηγηθείσες εντολές 

προστασίας· 
• εντολές προστασίας στο πλαίσιο τόσο του ποινικού δικαίου όσο και 

του αστικού δικαίου. 

Αριθμητής 
 

• Αριθμός εντολών προστασίας που αιτήθηκαν γυναίκες, ηλικίας 
18 ετών και άνω, θύματα συντροφικής βίας (όλων των μορφών βίας) 
σε ποινικά δικαστήρια. 

• Αριθμός εντολών προστασίας που χορηγήθηκαν σε γυναίκες, 
ηλικίας 18 ετών και άνω, θύματα συντροφικής βίας από ποινικά 
δικαστήρια. 

• Αριθμός εντολών προστασίας που αιτήθηκαν γυναίκες, ηλικίας 
18 ετών και άνω, θύματα συντροφικής βίας (όλων των μορφών βίας) 
σε αστικά/οικογενειακά δικαστήρια. 

• Αριθμός εντολών προστασίας που χορηγήθηκαν σε γυναίκες, 
ηλικίας 18 ετών και άνω, θύματα συντροφικής βίας από 
αστικά/οικογενειακά δικαστήρια. 

Τι μετρά Οι δείκτες αυτοί μετρούν τον αριθμό των εντολών προστασίας που 
ζητήθηκαν και χορηγήθηκαν από ποινικά και αστικά/οικογενειακά 
δικαστήρια σε υποθέσεις άσκησης συντροφικής βίας κατά γυναικών (από 
άνδρες) εντός περιόδου 12 μηνών. 

Τρόπος 
υπολογισμού 
 
 

Για τον συγκεκριμένο δείκτη απαιτούνται διαθέσιμες πληροφορίες από 
ολοκληρωμένη περίοδο 12 μηνών. Οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες 
για τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη είναι ο συνολικός αριθμός εντολών 
προστασίας που εκδόθηκαν από τα ποινικά και αστικά/οικογενειακά 
δικαστήρια σχετικά με υποθέσεις συντροφικής βίας κατά τη διάρκεια της 
περιόδου των 12 μηνών.  

Πηγές 
πληροφοριών 

Πηγή πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν τα δικαστικά αρχεία ποινικού 
και αστικού/οικογενειακού δικαίου 
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Δείκτης 10 Ετήσιος αριθμός εντολών προστασίας που ζητήθηκαν και χορηγήθηκαν 
σε υποθέσεις συντροφικής βίας κατά γυναικών ανά τύπο δικαστηρίου 

Μονάδες μέτρησης Μονάδα μέτρησης μπορεί να αποτελέσει ο αριθμός των εντολών 
προστασίας. 

Πληθυσμοί Ο αριθμητής περιλαμβάνει τον αριθμό των εντολών προστασίας που 
ζητήθηκαν και χορηγήθηκαν από ποινικά και αστικά/οικογενειακά 
δικαστήρια σε υποθέσεις συντροφικής βίας εντός περιόδου 12 μηνών. 

Απαιτούμενη 
αναλυτική 
κατανομή 

Φύλο θύματος 
Φύλο δράστη 
Σχέση θύματος-δράστη = πρώην ή νυν σύζυγος ή σύντροφος, είτε ο 
αυτουργός διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με το θύμα είτε όχι 

Περίοδος αναφοράς Ημερολογιακό έτος ή περίοδος 12 μηνών 
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Δείκτης 11 Ετήσιος αριθμός ανδρών (ηλικίας 18 ετών και άνω) κατά των οποίων 
ασκείται δίωξη για συντροφική βία κατά γυναικών  

Ορισμός Ως πρόσωπα κατά των οποίων ασκείται δίωξη νοούνται οι «φερόμενοι ως 
δράστες κατά των οποίων κινήθηκε διαδικασία άσκησης δίωξης κατά το 
έτος αναφοράς. Δίωξη κατά των εν λόγω προσώπων μπορεί να ασκηθεί από 
την εισαγγελία ή από την αρχή επιβολής του νόμου που είναι αρμόδια για 
την άσκηση διώξεων, σε εθνικό επίπεδο, ανεξάρτητα από την απόφαση 
περάτωσης της υπόθεσης» (Eurostat-UNODC).  

Είδος ή είδη 
συμπεριφοράς ή 
αδικημάτων που 
πρέπει να 
εξετάζονται 

Η πράξη ή οι πράξεις για τις οποίες μπορεί να ασκηθεί δίωξη κατά του 
προσώπου (άνδρα), ηλικίας 18 ετών και άνω, αφορούν οποιαδήποτε μορφή 
συντροφικής βίας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: 

• σωματική βία: σωματική επίθεση, πρόκληση σωματικής βλάβης, 
ξυλοδαρμός, στέρηση της ελευθερίας, ανθρωποκτονία από αμέλεια· 

• σεξουαλική βία: βιασμός, σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική 
παρενόχληση, συζυγικός βιασμός· 

• ψυχολογική βία: εξαναγκασμός, δυσφήμηση και εξύβριση, 
παρενόχληση, ταπείνωση, παραμέληση, απομόνωση, συκοφαντία, 
απειλές, παρενοχλητική παρακολούθηση, ψυχολογική κακοποίηση· 

• οικονομική βία: ζημία περιουσίας, κλοπή προσωπικής περιουσίας, 
περιορισμός της ατομικής ελευθερίας, οικονομική εξάρτηση, άρνηση 
καταβολής διατροφής, καταναγκαστική εργασία σε οικιακές εργασίες 

υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πράξεις τελέστηκαν κατά της πρώην ή 
της νυν συντρόφου του. 

Αριθμητής Ο αριθμός των ανδρών, ηλικίας 18 ετών και άνω, εις βάρος των οποίων 
ασκήθηκε δίωξη για (περιστατικό σχετικό με) συντροφική βία κατά των 
πρώην ή των νυν γυναικών συντρόφων τους 

Τι μετρά Ο δείκτης αυτός μετρά τον αριθμό των ανδρών, ηλικίας 18 ετών και άνω, εις 
βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη λόγω (περιστατικού) συντροφικής βίας 
κατά των πρώην ή των νυν γυναικών συντρόφων τους εντός περιόδου 
12 μηνών. 

Τρόπος 
υπολογισμού 
 

Για τον συγκεκριμένο δείκτη απαιτούνται διαθέσιμες πληροφορίες από 
ολοκληρωμένη περίοδο 12 μηνών. Οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες 
για τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη είναι τα πρόσωπα εις βάρος των 
οποίων ασκήθηκε δίωξη για υποθέσεις συντροφικής βίας.  

Πηγές 
πληροφοριών 

Πηγή πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν τα αρχεία της αστυνομίας για 
την εγκληματικότητα και τα αρχεία των δικαστικών αρχών. 

Μονάδες μέτρησης Μονάδα μέτρησης μπορεί να αποτελέσει ο αριθμός των 
προσώπων/δραστών κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. 

Πληθυσμοί Τα πρόσωπα κατά των οποίων ασκήθηκε δίωξη για λόγους συντροφικής βίας  

Απαιτούμενη 
αναλυτική 
κατανομή 

Φύλο θύματος 
Φύλο δράστη 
Σχέση θύματος-δράστη = πρώην ή νυν σύζυγος ή σύντροφος, είτε ο 
αυτουργός διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με το θύμα είτε όχι 

Περίοδος αναφοράς Ημερολογιακό έτος ή περίοδος 12 μηνών 
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Δείκτης 12 Ετήσιος αριθμός ανδρών (ηλικίας 18 ετών και άνω) που καταδικάζονται 

για άσκηση συντροφικής βίας κατά γυναικών  

Ορισμός Ο αριθμός των προσώπων που καταδικάζονται για άσκηση συντροφικής 
βίας κατά γυναικών αναφέρεται στο σύνολο των (ανδρών) δραστών οι 
οποίοι έχουν κατηγορηθεί και καταδικαστεί για οποιαδήποτε πράξη 
συντροφικής βίας κατά γυναικών από το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. 
 
Καταδικασθέντα είναι τα «πρόσωπα τα οποία κρίνονται ένοχα από 
οποιοδήποτε νομικό όργανο που έχει τη δικαιοδοσία να εκδώσει 
καταδικαστική απόφαση δυνάμει του εθνικού ποινικού δικαίου, ανεξάρτητα 
από την επικύρωση ή μη της καταδικαστικής απόφασης σε μεταγενέστερο 
χρόνο» (Eurostat-UNODC). 

Είδος ή είδη 
συμπεριφοράς ή 
αδικημάτων που 
πρέπει να 
εξετάζονται 

Η πράξη ή οι πράξεις για τις οποίες μπορεί να εκδοθεί καταδικαστική 
απόφαση σε βάρος του προσώπου (άνδρα), ηλικίας 18 ετών και άνω, και να 
τεθεί το εν λόγω πρόσωπο υπό κράτηση μπορούν να αφορούν οποιαδήποτε 
μορφή συντροφικής βίας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: 

• σωματική βία: σωματική επίθεση, πρόκληση σωματικής βλάβης, 
ξυλοδαρμός, στέρηση της ελευθερίας, ανθρωποκτονία από αμέλεια· 

• σεξουαλική βία: βιασμός, σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική 
παρενόχληση, συζυγικός βιασμός· 

• ψυχολογική βία: εξαναγκασμός, δυσφήμηση και εξύβριση, 
παρενόχληση, ταπείνωση, παραμέληση, απομόνωση, συκοφαντία, 
απειλές, παρενοχλητική παρακολούθηση, ψυχολογική κακοποίηση· 

• οικονομική βία: ζημία περιουσίας, κλοπή προσωπικής περιουσίας, 
περιορισμός της ατομικής ελευθερίας, οικονομική εξάρτηση, άρνηση 
καταβολής διατροφής, καταναγκαστική εργασία σε οικιακές εργασίες 

υπό την προϋπόθεση ότι το θύμα ήταν γυναίκα και πρώην ή νυν σύντροφός 
του δράστη. 

Αριθμητής 
 

Ο αριθμός των ανδρών (ηλικίας 18 ετών και άνω) που καταδικάστηκαν για 
(περιστατικά σχετικά με) άσκηση συντροφικής βίας κατά της νυν ή πρώην 
συντρόφου τους εντός περιόδου 12 μηνών 

Τι μετρά Ο δείκτης αυτός μετρά τον αριθμό των ανδρών (ηλικίας 18 ετών και άνω) εις 
βάρος των οποίων έχει εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση για 
(περιστατικά σχετικά με) άσκηση συντροφικής βίας κατά της νυν ή πρώην 
συντρόφου τους. 

Τρόπος 
υπολογισμού 

Για τον συγκεκριμένο δείκτη απαιτούνται διαθέσιμες πληροφορίες από 
ολοκληρωμένη περίοδο 12 μηνών. Οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες 
για τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη είναι ο συνολικός αριθμός των 
ανδρών που καταδικάστηκαν για άσκηση συντροφικής βίας κατά τη 
διάρκεια της περιόδου των 12 μηνών.  

Πηγές 
πληροφοριών 

Πηγές πληροφοριών μπορούν να αποτελούν τα δικαστικά αρχεία. 

Μονάδες μέτρησης Μονάδα μέτρησης μπορεί να αποτελέσει ο αριθμός των καταδικασθέντων 
προσώπων. 

Πληθυσμοί Ο αριθμητής περιλαμβάνει τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για άσκηση 
συντροφικής βίας. 
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Δείκτης 12 Ετήσιος αριθμός ανδρών (ηλικίας 18 ετών και άνω) που καταδικάζονται 
για άσκηση συντροφικής βίας κατά γυναικών  

Απαιτούμενη 
αναλυτική 
κατανομή 

Φύλο θύματος 
Φύλο δράστη 
Σχέση θύματος-δράστη = πρώην ή νυν σύζυγος ή σύντροφος, είτε ο 
αυτουργός διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με το θύμα είτε όχι 

Περίοδος αναφοράς Ημερολογιακό έτος ή περίοδος 12 μηνών 
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Δείκτης 13 Ετήσιος αριθμός ανδρών (ηλικίας 18 ετών και άνω) που έχουν 

καταδικαστεί για άσκηση συντροφικής βίας κατά γυναικών και 
κρατούνται ή τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε μορφή στερητικής της 
ελευθερίας ποινής 

Ορισμός Ως πρόσωπα «τα οποία κρατούνται ή τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε 
μορφή στερητικής της ελευθερίας ποινής» θεωρούνται τα πρόσωπα που 
κρατούνται σε φυλακές, καταστήματα κράτησης ή σωφρονιστικά ιδρύματα 
κατόπιν έκδοσης οριστικής απόφασης στην υπόθεσή τους από αρμόδιο 
δικαστήριο. 

Είδος ή είδη 
συμπεριφοράς ή 
αδικημάτων που 
πρέπει να 
εξετάζονται 

Η πράξη ή οι πράξεις για τις οποίες μπορεί να εκδοθεί καταδικαστική 
απόφαση σε βάρος του προσώπου (άνδρα), ηλικίας 18 ετών και άνω, και να 
τεθεί το εν λόγω πρόσωπο υπό κράτηση μπορούν να αφορούν οποιαδήποτε 
μορφή συντροφικής βίας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: 

• σωματική βία: σωματική επίθεση, πρόκληση σωματικής βλάβης, 
ξυλοδαρμός, στέρηση της ελευθερίας, ανθρωποκτονία από αμέλεια· 

• σεξουαλική βία: βιασμός, σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική 
παρενόχληση, συζυγικός βιασμός· 

• ψυχολογική βία: εξαναγκασμός, δυσφήμιση και εξύβριση, 
παρενόχληση, ταπείνωση, παραμέληση, απομόνωση, συκοφαντία, 
απειλές, παρενοχλητική παρακολούθηση, ψυχολογική κακοποίηση· 

• οικονομική βία: ζημία περιουσίας, κλοπή προσωπικής περιουσίας, 
περιορισμός της ατομικής ελευθερίας, οικονομική εξάρτηση, άρνηση 
καταβολής διατροφής, καταναγκαστική εργασία σε οικιακές εργασίες 

υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πράξεις έχουν τελεστεί μεταξύ πρώην ή 
νυν συζύγων ή συντρόφων. 

Αριθμητής 
 

Ο αριθμός των ανδρών (ηλικίας 18 ετών και άνω) οι οποίοι καταδικάστηκαν 
για άσκηση συντροφικής βίας κατά της νυν ή της πρώην συντρόφου τους και 
κρατούνται σε φυλακές, καταστήματα κράτησης ή σωφρονιστικά ιδρύματα 

Τι μετρά Ο δείκτης αυτός μετρά τον αριθμό των ανδρών (ηλικίας 18 ετών και άνω) εις 
βάρος των οποίων εκδόθηκε οριστική καταδικαστική απόφαση για άσκηση 
συντροφικής βίας κατά της νυν ή πρώην συντρόφου τους και η 
καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους περιλαμβάνει στερητική της 
ελευθερίας ποινή (φυλακές, καταστήματα κράτησης ή σωφρονιστικά 
ιδρύματα), εντός περιόδου 12 μηνών. 

Τρόπος 
υπολογισμού 
 

Για τον συγκεκριμένο δείκτη απαιτούνται διαθέσιμες πληροφορίες από 
ολοκληρωμένη περίοδο 12 μηνών. Οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες 
για τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη είναι ο αριθμός των ανδρών που 
κρατούνται σε φυλακές, καταστήματα κράτησης ή σωφρονιστικά ιδρύματα 
και έχουν καταδικαστεί για άσκηση συντροφικής βίας εις βάρος της πρώην ή 
της νυν συντρόφου τους. 

Πηγές πληροφοριών Πηγές πληροφοριών μπορούν να αποτελούν τα δικαστικά αρχεία. 

Μονάδες μέτρησης Μονάδα μέτρησης μπορεί να αποτελέσει ο αριθμός των καταδικασθέντων 
προσώπων σε ποινή φυλάκισης. 

Πληθυσμοί Στον πληθυσμό του αριθμητή περιλαμβάνονται τα πρόσωπα (άνδρες) στα 
οποία έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή λόγω άσκησης 
συντροφικής βίας. 
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Δείκτης 13 Ετήσιος αριθμός ανδρών (ηλικίας 18 ετών και άνω) που έχουν 
καταδικαστεί για άσκηση συντροφικής βίας κατά γυναικών και 
κρατούνται ή τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε μορφή στερητικής της 
ελευθερίας ποινής 

Απαιτούμενη 
αναλυτική 
κατανομή 

Φύλο δράστη 
Φύλο θύματος 
Ηλικία θύματος (18 ετών και άνω) 
Σχέση θύματος-δράστη = πρώην ή νυν σύζυγος ή σύντροφος, είτε ο 
αυτουργός διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με το θύμα είτε όχι 

Περίοδος αναφοράς Ημερολογιακό έτος ή περίοδος 12 μηνών 
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