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Οι γυναικοκτονίες αποτελούν την κύρια αιτία πρόωρου θανάτου για τις γυναίκες παγκοσμίως, 

διαφορετική από την ανθρωποκτονία και άλλες μορφές έμφυλης βίας. Σύμφωνα με την Διακήρυξη της 

Βιέννης για τις Γυναικοκτονίες στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη του Εγκλήματος 

και την Ποινική Δικαιοσύνη1 «γυναικοκτονία είναι η δολοφονία γυναικών και κοριτσιών λόγω του φύλου 

τους, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή, μεταξύ άλλων: (1) της δολοφονίας των γυναικών ως 

αποτέλεσμα της βίας από τον ερωτικό σύντροφο, (2) των βασανιστηρίων και της μισογυνιστικής 

δολοφονίας γυναικών, (3) της δολοφονίας γυναικών και κοριτσιών στο όνομα της "τιμής", (4) της 

                                                           
1 Vienna Declaration on Femicide, United Nations, Economic and Social Council, Commission on Crime Prevention 
and Criminal Justice, Twenty-second session, Vienna, 22-26 April 2013, E/CN.15/2013/NGO/1, 
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-
2013-NGO1_E.pdf 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf


στοχευμένης δολοφονίας γυναικών και κοριτσιών στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων, (5) της 

δολοφονίας γυναικών για λόγους προίκας, (6) της δολοφονίας γυναικών και κοριτσιών λόγω του 

σεξουαλικού τους προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, (7) της δολοφονίας γηγενών και 

ιθαγενών γυναικών και κοριτσιών λόγω του φύλου τους, (8) της θηλυκής βρεφοκτονίας και 

εμβρυοκτονίας λόγω επιλογής με βάση το φύλο, (9) των θανάτων που σχετίζονται με τον ακρωτηριασμό 

των γεννητικών οργάνων, (10) των καταγγελιών για μαγεία, και (11) άλλων γυναικοκτονιών που 

συνδέονται με συμμορίες, οργανωμένο έγκλημα, εμπόρους ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων και 

διάδοση φορητών όπλων». 

Η έρευνα για τις γυναικοκτονίες είναι πλούσια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρώπη, κάποιοι φορείς 

χρηματοδότησαν στο παρελθόν πρωτοβουλίες για το φύλο και τη βία, αλλά όχι συγκεκριμένα για τη 

γυναικοκτονία, έως ότου η Δράση COST IS1206 «FEMICIDE ACROSS EUROPE»2 άρχισε να προωθεί την 

έρευνα και τη δράση (με την συμμετοχή 31 χωρών και διάρκεια προγράμματος 09/04/2013 - 

08/04/2017). 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το 

Έγκλημα3, τα θύματα ανθρωποκτονιών στην Ελλάδα το 2016 ήταν 58 άντρες και 26 γυναίκες. Γενικότερα, 

η πλειοψηφία των θυμάτων ανθρωποκτονιών είναι άντρες, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των 

θυμάτων ανθρωποκτονιών που σχετίζονται με το φύλο είναι γυναίκες.  

Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε και πιο πρόσφατη μελέτη του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Ναρκωτικά και το Έγκλημα, με τίτλο «Παγκόσμια Μελέτη για την Ανθρωποκτονία 2018 - Η δολοφονία 

γυναικών και κοριτσιών λόγω φύλου»4. Η μελέτη αυτή: 

• δίνει μια γενική εικόνα της έκτασης των δολοφονιών των γυναικών και των κοριτσιών λόγω 

φύλου. 

• παρέχει μια σε βάθος ανάλυση των δολοφονιών που διαπράττονται στο πλαίσιο της 

οικογενειακής σφαίρας και εξετάζει τις μορφές δολοφονιών λόγω φύλου που διαπράττονται 

εκτός της οικογενειακής σφαίρας, όπως οι δολοφονίες γυναικών σε συρράξεις και οι δολοφονίες 

γυναικών εργαζομένων του σεξ. 

• εξετάζει την κλίμακα των δολοφονιών γυναικών και κοριτσιών από τον ερωτικό σύντροφο και 

την οικογένεια, και περιγράφει διαφορετικές μορφές δολοφονιών γυναικών λόγω φύλου. 

• εξετάζει επίσης τα χαρακτηριστικά των δραστών στις δολοφονίες από ερωτικούς συντρόφους, 

τη σχέση μεταξύ θανατηφόρας και μη θανατηφόρας βίας κατά των γυναικών, και την 

ανταπόκριση της ποινικής δικαιοσύνης. 

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και συγκλονιστικά. Προκύπτει ότι παρότι οι γυναίκες και τα κορίτσια 

αποτελούν ένα σαφώς μικρότερο ποσοστό των θυμάτων ανθρωποκτονιών συνολικά σε σύγκριση με τους 

άντρες (20% ως προς 80%), φέρουν το μεγαλύτερο βάρος των ανθρωποκτονιών από τον ερωτικό 

σύντροφο και την οικογένεια (64% ως προς 36%) και τον ερωτικό σύντροφο (82% ως προς 18%) (βλ. 

Εικόνα 1). 

                                                           
2 IS1206 - Femicide across Europe, https://www.cost.eu/actions/IS1206/#tabs|Name:overview 
3 United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC), https://dataunodc.un.org/ 
4 Global Study on Homicide 2018 - Gender-related killing of women and girls, United Nations Office On Drugs and 
Crime (UNODC), Vienna, November 2018, https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf 

https://www.cost.eu/actions/IS1206/#tabs|Name:overview


 

Εικόνα 1: Στατιστικά στοιχεία για τις ανθρωποκτονίες συνολικά και τις δολοφονίες από τον ερωτικό 

σύντροφο και την οικογένεια (μαζί) και από τον ερωτικό σύντροφο (ξεχωριστά) (πηγή: Global Study on 

Homicide 2018, UNODC) 

Τα ευρήματα αυτά (στοιχεία του 2017) δείχνουν ότι αν και οι άνδρες είναι τα κυριότερα θύματα 

ανθρωποκτονιών παγκοσμίως, οι γυναίκες συνεχίζουν να φέρουν το μεγαλύτερο βάρος της 

θανατηφόρας θυματοποίησης ως αποτέλεσμα έμφυλων στερεοτύπων και ανισοτήτων. 

Πολλά από τα θύματα των "γυναικοκτονιών" δολοφονούνται από τους σημερινούς και πρώην 

συντρόφους τους, αλλά δολοφονούνται επίσης από πατέρες, αδελφούς, μητέρες, αδελφές και άλλα μέλη 

της οικογένειας λόγω του ρόλου τους και της ιδιότητάς τους ως γυναικών. 

Ο θάνατος εκείνων που δολοφονήθηκαν από ερωτικούς συντρόφους δεν προκύπτει συνήθως από 

τυχαίες ή αυθόρμητες πράξεις, αλλά από την αποκορύφωση προηγούμενης έμφυλης βίας. Η ζήλια και ο 

φόβος της εγκατάλειψης είναι κάποια από τα κίνητρα. 

Επομένως, η κατανόηση της έκτασης και των μοτίβων της δολοφονίας γυναικών και κοριτσιών απαιτεί 

την ειδική ανάλυση της ανθρωποκτονίας από τον ερωτικό σύντροφο και την οικογένεια (βλ. Εικόνες 2 

και 3). 



 

Εικόνα 2: Στατιστικά στοιχεία για τις γυναικοκτονίες συνολικά και αναλυτικά από τον ερωτικό 

σύντροφο και την οικογένεια (πηγή: Global Study on Homicide 2018, UNODC) 

 

Εικόνα 3: Στατιστικά στοιχεία για τις γυναικοκτονίες από τον ερωτικό σύντροφο, την οικογένεια και 

δράστες εκτός οικογένειας (πηγή: Global Study on Homicide 2018, UNODC) 



Η διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με την ανθρωποκτονία από ερωτικό σύντροφο και οικογένεια 

σημαίνει ότι τέτοιες δολοφονίες γυναικών αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος από άλλες μορφές 

"γυναικοκτονιών" και ότι η ανάλυση επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι γυναίκες 

και τα κορίτσια από ορισμένους κανόνες, επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές και στερεότυπους 

έμφυλους ρόλους. 

Παρόλο που περιγράφονται άλλες μορφές δολοφονίας γυναικών και κοριτσιών λόγω φύλου, όπως η 

θηλυκή βρεφοκτονία και η δολοφονία ιθαγενών ή γηγενών γυναικών, δεδομένου ότι υπάρχουν αυστηροί 

περιορισμοί ως προς τη διαθεσιμότητα δεδομένων, παρέχονται μόνο αποδεικτικά στοιχεία που 

βασίζονται στη βιβλιογραφία. 

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται σε αυτή τη μελέτη βασίζονται σε στατιστικές ανθρωποκτονιών που 

παράγονται από εθνικά στατιστικά συστήματα στα οποία αναφέρεται η σχέση μεταξύ του θύματος και 

του δράστη ή το κίνητρο. Ενώ ο διαχωρισμός των στοιχείων ανθρωποκτονίας σε επίπεδο χώρας έχει 

βελτιωθεί με την πάροδο των ετών, οι περιφερειακές και παγκόσμιες εκτιμήσεις βασίζονται σε 

περιορισμένο αριθμό χωρών, με την Αφρική και την Ασία να παρουσιάζουν τα περισσότερα κενά. 

 

Εικόνα 4: Θηλυκά θύματα ανθρωποκτονιών από τον ερωτικό σύντροφο και την οικογένεια (μαζί) και 

από τον ερωτικό σύντροφο (ξεχωριστά) ως ποσοστό των συνολικών θυμάτων θηλυκών 

ανθρωποκτονιών, ανά περιοχή (πηγή: Global Study on Homicide 2018, UNODC) 

Αν και ο μεγαλύτερος αριθμός γυναικών και κοριστιών δολοφονείται από τον ερωτικό σύντροφο ή την 

οικογένεια στην Ασία, αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο στην Αφρική (βλ. Εικόνα 5). 



 

Εικόνα 5: Θηλυκά θύματα ανθρωποκτονιών από τον ερωτικό σύντροφο ή την οικογένεια ως απόλυτος 

αριθμός και ως ποσοστό πληθυσμού ανά περιοχή (πηγή: Global Study on Homicide 2018, UNODC) 

Η παγκόσμια αυτή έρευνα καταλήγει ότι συνολικά 87.000 γυναίκες δολοφονήθηκαν εκ προθέσεως το 

2017. Περισσότερες από τις μισές (58%) - 50.000 - δολοφονήθηκαν από τον ερωτικό σύντροφο ή την 

οικογένεια, γεγονός που σημαίνει ότι 137 γυναίκες σε όλο τον κόσμο δολοφονούνται καθημερινά από 

ένα μέλος της οικογένειάς τους. Περισσότερο από το ένα τρίτο (30.000) των γυναικών που 

δολοφονήθηκαν εκ προθέσεως το 2017 δολοφονήθηκαν από τον σημερινό ή τον πρώην ερωτικό τους 

σύντροφο - κάποιον που κανονικά θα περίμεναν να εμπιστεύονται. 

Μια παγκόσμια πλατφόρμα γνώσης που εμπλουτίζεται συνεχώς παρέχοντας πληροφόρηση για τις 

γυναικοκτονίες είναι το Παρατηρητήριο Γυναικοκτονιών 5, ένα κοινό πρόγραμμα της Ένωσης Μελετών 

των Ηνωμένων Εθνών και της Ομάδας Femicide του Γραφείου Διασύνδεσης ACUNS της Βιέννης. Παρέχει 

επιλεγμένες, υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα των γυναικοκτονιών και απευθύνεται 

στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, στους φορείς του συστήματος ποινικής 

δικαιοσύνης, στους επαγγελματίες του χώρου, στους ακαδημαϊκούς, στους ακτιβιστές, αλλά και σε 

μεμονωμένα άτομα που ασχολούνται με αυτό το φρικτό φαινόμενο. 

                                                           
5 Fem[in]icide Watch, http://femicide-watch.org/ 



Μια πρώτη έκδοση αυτής της πλατφόρμας παρουσιάστηκε και δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2017 με την 

ευκαιρία της 26ης συνόδου της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη του Εγκλήματος και 

την Ποινική Δικαιοσύνη (22-26 Μαΐου 2017). Η πρόσφατα αναβαθμισμένη πλατφόρμα παρέχει: 

 βασικές πληροφορίες για το ζήτημα των γυναικοκτονιών (κύριοι ορισμοί, στοιχεία, αριθμοί, 

δεδομένα, στατιστικά στοιχεία) 

 κείμενα ορόσημα που έχουν εκδοθεί από βασικούς φορείς 

 μια διαδραστική βάση γνώσης καλών πρακτικών σε πολλαπλούς τομείς (συλλογή δεδομένων, 

νομοθεσία, δικαιοδοσία κ.λ.π.) 

 τοπικούς και περιφερειακούς / εθνικούς φακέλους, χρονοδιαγράμματα, καταλόγους ανάγνωσης 

 άμεση πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο και από διάφορους 

κλάδους. 

Παράλληλα στην Ευρώπη αναπτύχθηκε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Γυναικοκτονίες 6, μια 

πρωτοβουλία έρευνας και υπεράσπισης που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018. Το έργο του βασίζεται σε 

δύο θεματικές: 

1. την πρόληψη των γυναικοκτονιών μέσω της δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού συστήματος 

συλλογής δεδομένων για την μέτρηση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την έκταση των 

γυναικοκτονιών  

2. την πρόληψη των γυναικοκτονιών μέσω της διενέργειας πανευρωπαϊκών ερευνών για τον 

εντοπισμό των κενών στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. 

Στην Ελλάδα, από την άλλη, υπάρχει το Παρατηρητήριο της Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας των Φύλων 7. Αποτελεί έναν κόμβο διάχυσης δεικτών φύλου που αφορούν στην αποτύπωση 

της ανισότητας ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες σε 13 πεδία πολιτικής. Περιλαμβάνει 82 δείκτες φύλου, 

που είτε έχουν υιοθετηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την παρακολούθηση της 

Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, είτε ανταποκρίνονται σε ειδικότερες εθνικές προτεραιότητες. Οι 

δείκτες συνοδεύονται από τα μεταδεδομένα καθώς από έγγραφα που αφορούν σε σχετικές ή συναφείς 

εκθέσεις και μελέτες. Ως προς τις γυναικοκτονίες το πιο συναφές πεδίο είναι το πεδίο πολιτικής Δ – Βία 

κατά των γυναικών, που όμως δεν περιλαμβάνει κάποιο δείκτη σχετικό με τις γυναικοκτονίες (βλ. Εικόνα 

6). Γενικότερα στην ιστοσελίδα δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για γυναικοκτονίες. 

Από την πλευρά της η Ελληνική Αστυνομία παρέχει μόνο κάποια συνοπτικά στατιστικά στοιχεία 8 για το 

αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση (299ΠΚ) σε συνδυασμό με τον Ν. 3500/06 Περί 

Ενδοοικογενειακής Βίας, διαχωρίζοντας μεν τα θύματα σε άνδρες και γυναίκες, αλλά χωρίς να 

προσδιορίζονται οι γυναικοκτονίες (βλ. Πίνακα 1). 

Τέλος, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στις στατιστικές για τον πληθυσμό, στην ενότητα δημογραφία, 

παρέχει στοιχεία για τους θανάτους 9, χωρίς ωστόσο και πάλι να διακρίνονται οι γυναικοκτονίες. 

Μάλιστα η αιτία θανάτου σε συνδυασμό με το φύλο δεν αναφέρεται πάντα – για παράδειγμα δεν υπήρχε 

για το 2017 (βλ. Εικόνα 7), ενώ υπήρχε για το 2016 (βλ. Εικόνα 8). Και πάλι όμως, για το 2016 στις αιτίες 

                                                           
6 European Observatory on Femicide, https://www.um.edu.mt/research/femicide 
7 Παρατηρητήριο της Ισότητας των Φύλων, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 
http://paratiritirio.isotita.gr/genqua_portal/  
8 Στατιστικά Στοιχεία Ελληνικής Αστυνομίας 
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=81&Itemid=73&lang=  
9 Ελληνική Στατιστική Αρχή https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/-  

https://www.um.edu.mt/research/femicide
http://paratiritirio.isotita.gr/genqua_portal/
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=81&Itemid=73&lang
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/-


θανάτου για τις γυναίκες δεν απεικονίζονται οι γυναικοκτονίες (βλ. Εικόνα 9). Εμβαθύνοντας περαιτέρω 

στη μεθοδολογία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, προκύπτει ότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη 

καταχώρησης των γυναικοκτονιών ούτε στο Δελτίο Θανάτου (βλ. Εικόνα 10) ούτε στο Ιατρικό 

Πιστοποιητικό Θανάτου (βλ. Εικόνα 11). 

 

Εικόνα 6: Δείκτες για το πεδίο πολιτικής Δ – Βία κατά των γυναικών (πηγή: Παρατηρητήριο της Ισότητας 

των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων) 



 

Πίνακας 1: Στοιχεία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση (299ΠΚ) σε συνδυασμό με τον Ν. 

3500/06 Περί Ενδοοικογενειακής Βίας (πηγή: Ελληνική Αστυνομία) 

 

 

Εικόνα 7: Διαθέσιμες χρονοσειρές για τους θανάτους το 2017 (πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή) 
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2010 26 28 17 11 28

2011 22 25 13 12 25

2012 12 13 7 6 13

2013 21 21 8 13 19 2

2014 16 19 7 12 17 2

2015 15 16 5 11 14 2

2016 18 19 6 13 18 1

2017 9 11 4 7 11

ΘΥΜΑΤΑ

Στοιχεία για το αδίκημα της Ανθρωποκτονίας με 

πρόθεση (299ΠΚ) σε συνδυασμό με Ν.3500/06 

Περί Ενδοοικογενειακής Βίας τα έτη 2010-2017 

στην επικράτεια

ΕΤΟΣ

ΠΗΓΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ)



 

Εικόνα 8: Διαθέσιμες χρονοσειρές για τους θανάτους το 2016 (πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή) 

 

 

 

Εικόνα 9: Θάνατοι στην Ελλάδα κατά φύλο με αιτία θανάτου το 2016 (πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή) 

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2016, κατά φύλο, ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου

(Συνεπτυγμένος Διεθνής Κατάλογος του 1975)

ΘΗΛΕΙΣ

Κωδικός Αιτίες θανάτων Κωδικοί icd-10 ανά κατηγορία

Σύνολο

Σύνολο 58,250

Ε54.
Αυτοκτονία και αυτοεπιβαλλόμενη κάκωση

X60-X84, Y870
81

Ε55.

Αθρωποκτονία και κάκωση επιβαλλόμενη 

εκ προθέσεως από άλλα πρόσωπα X85-Y09, Y871
23

Ε56. Άλλη βίαιη ενέργεια Y100-Y369, Y872, Y890, Y891 23



 

Εικόνα 10: Δελτίο Θανάτου (πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή) 

 

 

Εικόνα 11: Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου (πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή) 

Συμπεράσματα και συστάσεις: 

 Οι χώρες έχουν αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των 

δολοφονιών λόγω φύλου με διάφορους τρόπους, υιοθετώντας νομικές τροποποιήσεις, έγκαιρες 

παρεμβάσεις και προσπάθειες πολλαπλών φορέων, καθώς και δημιουργώντας ειδικές μονάδες 

και εφαρμόζοντας κατάρτιση στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. 

 Πρέπει να παρέχεται μια πιο ολοκληρωμένη σειρά συντονισμένων υπηρεσιών από την 

αστυνομία, τα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης, τις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές 

υπηρεσίες. Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί και να αντιμετωπιστεί η δολοφονία γυναικών 

και κοριτσιών λόγω φύλου, οι άνδρες πρέπει να συμμετέχουν σε προσπάθειες για την 



καταπολέμηση της βίας από ερωτικούς συντρόφους και των ανθρωποκτονιών που σχετίζονται 

με την οικογένεια, και για την αλλαγή των πολιτισμικών κανόνων, ώστε να απομακρύνονται από 

τον βίαιο ανδρισμό και τα έμφυλα στερεότυπα. 

 Τα τυποποιημένα στοιχεία σχετικά με τις δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών λόγω φύλου 

παραμένουν αποσπασματικά και ανεπαρκούς ποιότητας για την παρακολούθηση των τάσεων 

και την κατανόηση της κλίμακας του προβλήματος. 

 Η εφαρμογή της Διεθνούς Ταξινόμησης του Εγκλήματος για Στατιστικούς Σκοπούς (ICCS) 

επιτρέπει στις χώρες να αναπτύξουν έναν τυποποιημένο και βιώσιμο τρόπο καταγραφής της 

έμφυλης διάστασης σε όλα τα αδικήματα και διευκολύνει τη μέτρηση της βίας κατά των 

γυναικών και των κοριτσιών. Μεταξύ των πολλών χαρακτηριστικών της, η ICCS ορίζει ένα 

τυποποιημένο πλαίσιο για την καταγραφή των χαρακτηριστικών φύλου των θυμάτων και των 

δραστών σε σχέση με όλα τα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας. Ως εκ 

τούτου, μπορεί να προσθέσει αξία στα συλλεγόμενα δεδομένα, επιτρέποντας μια πιο διεξοδική 

και εις βάθος ανάλυση, καθώς και ένα συγκρίσιμο σύστημα συλλογής δεδομένων μεταξύ των 

χωρών για τις δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών που σχετίζονται με το φύλο. 

 Η Ελλάδα δεν διαθέτει παρατηρητήριο για τις γυναικοκτονίες με τυποποιημένα δεδομένα και 

ικανοποιητική ποιότητα ώστε να παρακολουθεί και να έχει ακριβή εικόνα της έκτασης, των 

τύπων και των αιτιών των γυναικοκτονιών, και να μπορεί να είναι σε θέση να αναπτύξει πιο 

αποτελεσματική στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

 Η Ελληνική Αστυνομία και η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα πρέπει να καταγράφουν τις 

γυναικοκτονίες εφαρμόζοντας την Διεθνή Ταξινόμηση του Εγκλήματος για Στατιστικούς Σκοπούς 

(ICCS).  

 Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων θα πρέπει να εντάξει και να δημοσιεύει τις 

γυναικοκτονίες στο Παρατηρητήριο της Ισότητας των Φύλων, να αναλύει εις βάθος τα δεδομένα, 

μεταξύ άλλων τα χαρακτηριστικά των θυμάτων και των δραστών, την σχέση τους, τα κίνητρα και 

τις βαθύτερες αιτίες των εγκλημάτων αυτών, την ποινική αντιμετώπιση, και να προτείνει 

συγκεκριμένα μέτρα, πολιτικές και στρατηγικές για την εξάλειψη του προβλήματος, τα οποία να 

αξιολογεί σε τακτική βάση. Επίσης να συμμετέχει στα σχετικά Παρατηρητήρια στην Ευρώπη και 

διεθνώς, να συνεισφέρει και να υιοθετεί καλές πρακτικές. 


