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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Σεξουαλική Παρενόχληση (ΣΠ) αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο, ευρέως 

διαδεδομένο, που μπορεί να συμβεί παντού- στο σπίτι, στο χώρο εργασίας, σε δημόσιους χώρους 

ακόμη και στο διαδίκτυο. Ωστόσο η ΣΠ στο χώρο εργασίας παρατηρείται συχνά και η επικράτησή 

της παρουσιάζει υψηλή ετερογένεια. Ορισμένα επαγγέλματα που θεωρούνται παραδοσιακά 

«ανδροκρατούμενα», όπως είναι η εργασία στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), συνδέονται με υψηλότερα 

ποσοστά Σεξουαλικής Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Κακοποίησης (ΣΚ). Οι επιπτώσεις της ΣΚ 

μπορεί να είναι καταστροφικές για τα θύματα, επηρεάζοντας την σωματική και ψυχική υγεία των 

θυμάτων όπως και την στρατιωτική τους εξέλιξη. Η μελέτη της ΣΠ και ΣΚ στις ΕΔ έχει λάβει 

ευρείες διαστάσεις σε αρκετές χώρες εδώ και χρόνια. Στην Ελλάδα τα διαθέσιμα στοιχεία για τη ΣΠ 

στο Στρατό είναι εξαιρετικά περιορισμένα. 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Στοχεύεται η μελέτη της Σεξουαλικής Παρενόχλησης που βιώνεται ή παρατηρείται στα 

εν ενεργεία στελέχη και το πολιτικό προσωπικό (άνδρες και γυναίκες) του Στρατού Ξηράς των 

Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ:  

Ι. ΥΛΙΚΟ: Η έρευνα απευθύνεται σε εν ενεργεία στελέχη και πολιτικό προσωπικό του Στρατού 

Ξηράς των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. 

ΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων θα γίνει με την μορφή 

συμπλήρωσης ανώνυμων ερωτηματολογίων (self report). Πιο αναλυτικά, οι συμμετέχοντες/ουσες 

καλούνται να συμπληρώσουν δύο (2) ερωτηματολόγια. Το πρώτο αφορά σε δημογραφικά στοιχεία 

του/ης ιδίου/ας. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας σαν μοντέλο τις 

έρευνες του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) το 1995 (DoD, 1995) 

και του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου το 2006 (Rutheford S. et al., 2006). Το 
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ερωτηματολόγιο προσαρμόστηκε ώστε να είναι εναρμονισμένο με τις ελληνικές πολιτισμικές 

συνθήκες. 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Με την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης αναμένεται να 

αποτυπωθεί εαν και πόσο συχνά παρατηρούνται περιστατικά Σεξουαλικής Παρενόχλησης στο 

Στρατό Ξηράς. 
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SUMMARY: 

 

INTRODUCTION: Sexual Harassment (SH) is a widespread social phenomenon that can occur 

everywhere - at home, at workplace, in public places and even online. However, SH in the 

workplace is frequently observed and its prevalence is highly heterogeneous. Some occupations that 

are traditionally considered "male-dominated", such as working in the Armed Forces (ARF), are 

associated with higher rates of Sexual Harassment and Sexual Abuse (SA). The effects of SH can 
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be devastating for the victims, affecting their physical and mental health as well as their military 

development. The study of SH and SA in ARF has been widely studied in several countries for 

years now. In Greece, the available data on SH in the military is extremely limited. 

 

 

PURPOSE: The aim is to study the Sexual Harassment experienced or observed by active duty and 

civilian military personnel (male and female) of Hellenic Armed Forces. 

 

METHOD: 

Ι. MATERIAL: The survey is addressed to active duty and civilian military personnel of the 

Hellenic Armed Forces. 

II. METHODOLOGY: The collection of research data will be carried out in the form of 

anonymous questionnaires (self report). More specifically, participants will be asked to complete 

two (2) questionnaires. The first one concerns demographic information about the participant. The 

second questionnaire was designed using as  models the surveys of the United States Department of 

Defense (DoD) in 1995 (DoD, 1995) and the UK Ministry of Defence in 2006 (Rutheford S. et al., 

2006). The questionnaire was adapted to be attuned to Greek cultural conditions. 

 

RESEARCH AFFAIRS: With the completion of this study it is expected to determine if and how 

often incidents of Sexual Harassment occur in the Military. 
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