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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ αλά ρείξαο εξγαζία δηαπξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

ζηελ Διιάδα. Με αθεηεξία κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ 

απφ ηνλ 19ν αη. κέρξη ζήκεξα, δηεξεπλάηαη ε χπαξμε de facto έκθπιεο ηζφηεηαο ζηε 

ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία. 

ηελ αλαδήηεζε ηεο λνκηθήο θαηνρχξσζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, εμεηάδεηαη 

ην ειιεληθφ δηθαητθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ην δηεζλέο θαη επξσπατθφ δίθαην, πνπ 

απνδεηθλχνληαη κνρινί πξνψζεζεο θαη δηακφξθσζεο ζπλαθψλ πνιηηηθψλ. Δπίζεο, 

πεξηγξάθνληαη θαη πξνζεγγίδνληαη θξηηηθά νη εθαξκνδφκελεο δξάζεηο ππέξ ηεο 

ελίζρπζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ. Αλαθνξά γίλεηαη θαη ζην ξφιν ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ σο παξάγνληα επηξξνήο ζηε ιήςε ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ.  

ην πιαίζην απνηχπσζεο ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηζφηεηαο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα έκθπισλ αληζνηήησλ ζηε βάζε 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ζπγθξηλφκελσλ κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. Παξάιιεια, 

αλαιχνληαη νξηζκέλα εηδηθφηεξα πεδία παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ, 

πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε ρψξα.  

Ζ παξνχζα εξγαζία θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη de jure αιιά φρη de 

facto ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ Διιάδα. Τπφ ην πξίζκα απηφ, παξαηίζεληαη νξηζκέλεο 

πξνηάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηεο νπζηαζηηθήο έκθπιεο ηζφηεηαο.  
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ABSTRACT 

The present thesis deals with the issue of gender equality in Greece. Starting 

with a brief historical overview of the status of women from the 19th century until 

today, the existence of de facto gender equality in modern greek society is investigated.  

Searching the legal vesting of gender equality, the thesis examines the greek law 

system and international and european law, which are proved to be the elements that 

promote and formulate relevant policies. Furthermore the applicable actions to 

strengthen women's rights are critically described and approached. Also reference is 

made to the role of civil society as a factor of influence in decision-making process. 

In surveying the actual conditions of equality between women and men, 

examples of gender inequalities are given on the basis of statistical data in comparison 

to the european mean. Moreover, some particular fields of violation of women's rights, 

which are of interest to Greece, are analyzed.  

This thesis concludes that there is de jure but not de facto gender equality in 

Greece. Following the conclusion are made some suggestions for achieving substantive 

gender equality. 
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Δισαγωγή 

 

Ζ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζπληζηά ζεκειηψδεο δηθαίσκα ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλν θαη αλαγλσξηζκέλν σο κηα απφ ηηο θνηλέο αμίεο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε 

ΔΔ. Πξφθεηηαη γηα κηα νξηδφληηα πνιηηηθή πνπ δηαπεξλά φιεο ηηο πνιηηηθέο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ ελσζηαθνχ νηθνδνκήκαηνο αιιά θαη ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ 

ηεο ελζσκάησζεο ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο δξάζεηο.  

Ζ έκθπιε ηζφηεηα ζπληζηά ζεκειηψδεο θξηηήξην κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, 

βαζηθή ζπλζήθε γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε γηα νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. Δπηπιένλ, δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηελ αλάθακςε ηεο 

επξσπατθήο νηθνλνκίαο θαζψο ζπκβάιιεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο 2020.  

Χζηφζν, ζηνλ 21ν αηψλα, ε απφιπηε νπζηαζηηθή ηζφηεηα απνηειεί αθφκε κηα 

νπηνπία. Πξάγκαηη, ηα ζηεξεφηππα θαη νη θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο αλζνχλ κέρξη θαη 

ζήκεξα ζηελ παηξηαξρηθή θνηλσλία ηεο Διιάδαο. Όκσο, νη έκθπιεο ζηεξενηππηθέο 

πξνθαηαιήςεηο ιεηηνπξγνχλ σο δεζκά ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηφζν ησλ γπλαηθψλ φζν θαη ησλ αλδξψλ
1
. Ζ πεξίθεκε θξάζε ηεο Simone de Beauvoir 

«δελ γελληέζαη γπλαίθα, γίλεζαη», πνπ ηνλίδεη ηνλ «θαηαζθεπαζκέλν» ραξαθηήξα ηνπ 

θνηλσληθνχ θχινπ
2
, επηβεβαηψλεη φηη ν θνηλσληθφο ξφινο ησλ γπλαηθψλ δηακνξθψλεηαη 

απφ ηηο αμίεο, ηα πξφηππα θαη ηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε θνηλσλίαο. ε απηφ 

ζπκβάιιεη θαη ε αλαπαξαγσγή κέζσ ησλ «ηερλνινγηψλ ηνπ θχινπ»
3
, φπσο ε 

ηειεφξαζε, ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ ξφινπ πνπ θάζε θχιν νθείιεη, θαηά ηα 

θνηλσληθά πξφηππα, λα ππεξεηεί. 

Αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απαξαίηεηε είλαη ε 

δηάθξηζε αλάκεζα ζην θχιν σο δηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο (sex) θαη ζην θχιν σο 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ζπγθξνηεκέλε θαηεγνξία (gender). Δηδηθφηεξα, ην 

βηνινγηθφ θχιν αλαθέξεηαη ζηηο βηνινγηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζην αξζεληθφ θαη ην 

ζειπθφ, ζηελ νξαηή δηαθνξά ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηε ζπλαθφινπζε δηαθνξά 

ησλ αλαπαξαγσγηθψλ ηνπο ιεηηνπξγηψλ. Ζ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ, πνπ αθνξά 

                                                
1 Connell R.W. (2006), Σν Κνηλσληθφ Φχιν, Θεζζαινλίθε, εθδφζεηο Δπίθεληξν, ζει. 19 θαη Plath S. 

(1984), Ο Γπάιηλνο Κψδσλ, κηθξ. Γ. Νηθνιίηζα, Αζήλα: εθδφζεηο Αίνινο 
2 Beauvoir S. (1978), Σν δεχηεξν θχιν, κηθξ. Κ. ηκφπνπινο, Αζήλα: εθδφζεηο Γιάξνο, ζει. 301 
3 Lauretis T. (1987), Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction, Bloomington: Indiana 

University Press 
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ζηνλ πνιηηηζκφ
 
θαη ηηο θνηλσληθέο εκπεηξίεο θαη πξνζδνθίεο

4
, εηζήρζε ηε δεθαεηία ηνπ 

’70 κε ζθνπφ λα θαηαδείμεη φηη ε ππνηαγή θαη ε θαησηεξφηεηα ησλ γπλαηθψλ 

απνηεινχλ θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο θαηαζθεπέο
5
. Υξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί φηη ε 

εξγαζία εζηηάδεη ζηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ηνπ θχινπ αθνχ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

εμηζσζνχλ δηαθνξεηηθά βηνινγηθά ζηνηρεία.  

Χο ππφζεζε εξγαζίαο νξίδεηαη ε χπαξμε λνκηθήο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ ζηελ 

Διιάδα θαη ε ηαπηφρξνλε έιιεηςε νπζηαζηηθήο έκθπιεο ηζφηεηαο ζηελ πξάμε. Ζ 

εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ζηεξίρζεθε ζηε κειέηε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ, ησλ ζρεηηθψλ ζπγγξακκάησλ, ησλ επίζεκσλ θεηκέλσλ επξσπατθψλ θαη 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη ζηελ αλαδήηεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ 

λα απνδεηρζεί ε παξαπάλσ ππφζεζε.  

Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε θαη δηαξζξψλεηαη ζε πέληε θεθάιαηα. Σν 

πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο αθηεξψλεηαη ζηε de jure έκθπιε ηζφηεηα. Δηδηθφηεξα, ζην 

πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή απφ ηνλ 19
ν
 αη. κέρξη ζήκεξα 

αλαθνξηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο δηεθδίθεζεο δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ. Σν δεχηεξν 

θεθάιαην ζπληζηά ηνλ ππξήλα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ππέξ ηεο λνκηθήο θαηνρχξσζεο 

ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ. Γηα ην ιφγν απηφ, γίλεηαη αλαθνξά ζην εζληθφ, 

επξσπατθφ θαη δηεζλέο δίθαην σο κνριφ πξνψζεζεο ηεο λνκηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

θαη ηεο δηακφξθσζεο ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ, νη νπνίεο πξνζεγγίδνληαη κε θξηηηθή ζθέςε. 

Αθνινπζεί ην ηξίην θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζην ξφιν ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ σο 

παξάγνληα επηξξνήο ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο έκθπιεο ηζφηεηαο. Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη δχν 

θεθάιαηα, φπνπ απνδεηθλχεηαη, κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αλαθνξά ζε 

εηδηθά δεηήκαηα, ε έιιεηςε de facto ηζφηεηαο. Σέινο, αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ απαληνχλ θαηαθαηηθά ζηελ ππφζεζε εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Oakley A., (1985), Sex, Gender and Society, Aldershot, Hants: Gower  
5 Laqueur T. (2003), Καηαζθεπάδνληαο ην Φχιν. ψκα θαη Κνηλσληθφ Φχιν απφ ηνπο αξραίνο Έιιελεο 

έσο ηνλ Φξφηλη, Αζήλα: εθδφζεηο Πνιχηξνπνλ, ζει. 15-24 
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Α΄ ΜΔΡΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΤΝΣΟΜΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

Ζ ζέζε ησλ γπλαηθψλ δηαθνξνπνηείηαη απφ επνρή ζε επνρή θαη ζπλάδεη κε ην 

εθάζηνηε ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηηο επηθξαηνχζεο 

αληηιήςεηο θαη ζηεξεφηππα, ηε ζξεζθεία θαη ηελ παξάδνζε. 

Ξεθηλψληαο ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή απφ ηε ζχγρξνλε επνρή, ε εμάπισζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαη ζηελ Διιάδα, ηε δεθαεηία ηνπ 1870, 

νδεγεί ζηελ είζνδν ησλ γπλαηθψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηε ζηαδηαθή 

ρεηξαθέηεζή ηνπο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηε δηεθδίθεζε πξνλνκίσλ γηα ηηο γπλαίθεο 

ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο Καιηξξφεο Παξξέλ πνπ εμέδηδε ην έληππν «Ζ Δθεκεξίο ησλ 

Κπξηψλ» (1888-1918), φπνπ είρε πξνβιεζεί ζπζηεκαηηθά ην αίηεκα γηα εθπαίδεπζε. Ζ 

ίδηα έζηεηιε επηζηνιή ζηνλ ηφηε Πξσζππνπξγφ Υ. Σξηθνχπε δεηψληαο λα δνζεί 

δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο Διιελίδεο. Βέβαηα, ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ θεκηληζηηθνχ 

θηλήκαηνο ζεκαηνδνηεί ε ίδξπζε ηνπ πλδέζκνπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο ην 

1920, σο κέινο ηεο Γηεζλνχο πκκαρίαο Γπλαηθείαο Φήθνπ (International Woman 

Suffrage Alliance), θαη ε αλάδεημε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ςήθνπ ζε θπξίαξρν αίηεκα, 

δεδνκέλεο ηεο ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζή ηνπ ηελ επνρή εθείλε ζηηο ΖΠΑ
6
. 

Όζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο
7
, κέρξη 

θαη ην έηνο 1917 απαγνξεπφηαλ νη γπλαίθεο λα αλαιάβνπλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα πέξαλ 

ηεο δαζθάιαο. Σν 1930 ε Διιελίδα απνθηά πεξηνξηζκέλν δηθαίσκα ςήθνπ θαζψο απηφ 

αθνξνχζε κφλν ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο, ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ (φρη εθιέγεζζαη) θαη 

ηηο γπλαίθεο άλσ ησλ 30 εηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (ην 

Γεκνηηθφ) – κε πνζνζηφ γπλαηθείνπ αλαιθαβεηηζκνχ ηελ επνρή εθείλε 65%. Ζ πξψηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1934. Σν 1949 απνθηνχλ 

πιένλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη ζηελ απηνδηνίθεζε
8
. Γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή 

ηζηνξία νη Διιελίδεο απέθηεζαλ πιήξε πνιηηηθά δηθαηψκαηα ην 1952
9
, ζρεδφλ έλαλ 

                                                
6 Αζαλαζηάδεο Υ. (2007), Οη δχν ζηηγκέο ηνπ ειιεληθνχ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο, ζην Μαξαγθνπδάθε Δ. 

(επηκ.), Δηζαγσγή ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηα θχια ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, Ησάλληλα ζει. 13-23 
7 Ζ πξψηε Διιελίδα βνπιεπηήο ήηαλ ε Διέλε θνχξα (1953) θαη ε πξψηε γπλαίθα ππνπξγφο ήηαλ ε Λίλα 

Σζαιδάξε (1956). Ζ πξψηε γπλαίθα δήκαξρνο ήηαλ ε Μαξία Γεζχιια ζηελ Κέξθπξα.  

 
9 Βι. λ. 2159/1952 
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αηψλα κεηά ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε (1864) ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζηηο 

γπλαίθεο. Σν 1956 ςήθηζαλ ζηηο πξψηεο βνπιεπηηθέο εθινγέο.  

Ο εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνο, γεσγξαθηθά θαη ηαμηθά, ραξαθηήξαο ηνπ 

θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο, ακβιχλζεθε απφ ηελ ίδξπζε, ην 1976, θαη ηε δξάζε ηεο 

Έλσζεο Γπλαηθψλ Διιάδαο πνπ πέηπρε ηε λνκηθή θαη θνηλσληθή αλαγλψξηζε πνιιψλ 

δηεθδηθήζεσλ. ε απηφ ζπλέβαιιε θαη ε ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ηνπ θηλήκαηνο ζηελ 

πνιηηηθή εμνπζία θαη ηηο θησρφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ επεηεχρζε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, νπφηε θαη Πξφεδξνο ηεο ΔΓΔ ήηαλ ε Μαξγαξίηα Παπαλδξένπ 

(ζχδπγνο ηνπ ηφηε Πξσζππνπξγνχ)
 10

. 

Ο ξηδνζπαζηηθφο θεκηληζκφο εκθαλίδεηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζηελ 

Διιάδα, νπφηε θαη αλαδεηθλχνληαη ζέκαηα κέρξη ηφηε «ηακπνχ» γηα ηε ρψξα ιφγσ ηεο 

ηζρπξήο επίδξαζεο ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο παξάδνζεο ζηελ θνηλσλία. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

αλάδεημε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη ηνπ βηαζκνχ, ηε δηάδνζε 

ηεο αληηζχιιεςεο, ηε λνκηκνπνίεζε ησλ ακβιψζεσλ θαη ηελ αλαθάιπςε ηεο 

γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο.
11

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ 1980 θαη 1990, ν εληεηλφκελνο αθαδεκατθφο 

πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηε θεκηληζηηθή ζεσξία ζπλνδεχηεθε απφ ηελ 

απνθιηκάθσζε ηεο πνιηηηθήο δξάζεο θαη ηνπ ζπιινγηθνχ ραξαθηήξα ηνπ θεκηληζηηθνχ 

θηλήκαηνο. ήκεξα, ε θεκηληζηηθή ζεσξία εγθαηληάδεη έλα θαηλνχξην δηάινγν κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, κεηαηξέπνληαο ην θεκηληζκφ ζε έλα λέν είδνο θξηηηθήο ζθέςεο 

αληαλαθιψληαο ηα ζχγρξνλα αηηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνκείο ζηνπο νπνίνπο, βάζεη 

ζηαηηζηηθψλ κειεηψλ, ππάξρνπλ αθφκε έκθπιεο αληζφηεηεο
12

. Οη ζεκεξηλέο 

πξσηνβνπιίεο θαηαπνιέκεζεο ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ πξαγκαηψλνληαη 

κέζσ ηφζν ηνπ θξαηηθνχ θεκηληζκνχ φζν θαη ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ.  

 

 

 

 

                                                
10Λενληίδνπ Δ. (1992), Η Διιάδα ησλ Γπλαηθψλ, Αζήλα, Δλαιιαθηηθέο Δθδφζεηο 

 
11 ην ίδην, ζει. 13-23 
12 Υαξαιάκπνπο Γ. (2006), Φεκηληζκφο: Έλα θαηλνχξγην είδνο θξηηηθήο ζθέςεο, Πξαθηηθά 9νπ πλεδξίνπ 

Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κχπξνπ, Η χγρξνλε Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα ζηελ Κχπξν: Πξνηεξαηφηεηεο θαη 

Πξννπηηθέο, Λεπθσζία, 2-3 Ηνπλίνπ 2006, ζει. 957-968 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΩΘΖΖ ΔΜΦΤΛΖ ΗΟΣΖΣΑ 

 

Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ηα εξγαιεία, ηα λνκνζεηηθά θείκελα, ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηνπο κεραληζκνχο πξνψζεζεο ηεο έκθπιεο ηζφηεηαο. Χζηφζν, ιφγσ 

νηθνλνκίαο ρψξνπ δελ κπνξεί λα γίλεη εμαληιεηηθή αλαθνξά απηψλ. Γη’ ην ιφγν απηφ, 

επηζεκαίλνληαη κφλν ηα θαίξηα ζεκεία ηνπο. 

 

2.1. Δπγαλεία εθαπμογήρ πολιηικών ιζόηηηαρ 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηεο 

έκθπιεο ηζφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία θνηλψο αλαγλσξηζκέλα απφ ηελ ΔΔ αιιά 

θαη απφ παγθφζκηνπο θαη πεξηθεξεηαθνχο Οξγαληζκνχο. 

Σν θπξηφηεξν εξγαιείν είλαη ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ ζε φιεο ηηο ηνκεαθέο θαη πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο (“gender 

mainstreaming”). Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθήο ην νπνίν 

ζπλίζηαηαη ζηελ (αλα)δηνξγάλσζε, βειηίσζε, εμέιημε θαη εθηίκεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ιήςεο απνθάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε ηεο πξννπηηθήο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηα επίπεδα πνιηηηθήο
13

. πληζηά κηα 

δπλακηθή εμέιημε ζηε θεκηληζηηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή πνπ απνβιέπεη ζηε βειηίσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ, θαζηζηψληαο νξαηή ηελ έκθπιε δηάζηαζε 

ησλ ππνζέζεσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ
14

. Ο ελ ιφγσ φξνο
15

 

πηνζεηήζεθε κε ηε Γηαθήξπμε ηνπ Πεθίλνπ θαη ηε ζπλεκκέλε Πιαηθφξκα Γξάζεο, πνπ 

ζπληζηνχλ ην πην νινθιεξσκέλν παγθφζκην πνιηηηθφ πιαίζην δξάζεο γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ αιιά κε ραξαθηήξα επρνινγίνπ. Μάιηζηα, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ θαη ζηα εζληθά ζρέδηα δξάζεο 

πνπ πινπνηεί ε Διιάδα.  

Ζ ελζσκάησζε ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ ζηηο πνιηηηθέο κπνξεί λα πξαγκαησζεί κε 

πνηθίιεο κεζφδνπο. Δπί παξαδείγκαηη ηέηνηεο κέζνδνη απνηεινχλ ε ιήςε ζεηηθψλ 

κέηξσλ θαη ν πξνυπνινγηζκφο κε βάζε ην θχιν (gender budgeting). Όζνλ αθνξά ζηα 

εηδηθά ζεηηθά κέηξα, απψηεξνο ζθνπφο απηψλ είλαη ε αληηζηάζκηζε θαη ε εμάιεηςε ησλ 

αληζνηήησλ εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ θαζψο θαη ε πξφιεςε αλαπαξαγσγήο ηνπο.  

                                                
13 Council of Europe (2004), Gender mainstreaming: conceptual framework, methodology and 

presentation of good practices, Strasbourg, ζει. 11 
14 Walby S. (2003), Gender mainstreaming: Productive tensions in theory and practice, Contribution to 
ESRC Gender Mainstreaming Seminars 2003-2004, University of Leeds, ζει. 2 
15 http://www.diotima.org.gr/?page_id=23, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015 

http://www.diotima.org.gr/?page_id=23
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Παξαδεηγκαηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί ην εξγαιείν ησλ πνζνζηψζεσλ πνπ ιεηηνπξγεί 

επηβνεζεηηθά ζηελ αλάδεημε ησλ γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή 

εληζρχνληαο ηελ εθπξνζψπεζή ηνπο ζε ζέζεηο επζχλεο θαη πξνάγνληαο ηελ νπζηαζηηθή 

ηζφηεηα ησλ θχισλ. 

Σν εξγαιείν θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ κε βάζε ην θχιν, επηδηψθεη ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηάδηα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Δηδηθφηεξα, θάλεη νξαηή ηε δηαθνξεηηθή επίδξαζε ησλ πνιηηηθψλ ζηα 

δχν θχια αλακνξθψλνληαο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη απνηππψλνληαο ηελ έιιεηςε 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο
16

, ψζηε λα κεηνπζησζνχλ ζε εξγαιεία 

πξνψζεζεο ηεο έκθπιεο ηζφηεηαο
17

. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν, απμάλεηαη ε δηαθάλεηα, 

εθδεκνθξαηηθνπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη επηηπγράλεηαη ε θαιή 

δηαθπβέξλεζε. ηελ Διιάδα, ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν δελ γλσξίδεη επξεία ρξήζε, αλ 

θαη παξαηεξνχληαη ηα πξψηα δεηιά ζεκάδηα ρξήζεο ηνπ ζε πξνυπνινγηζκνχο ΟΣΑ 

Α΄βαζκνχ
18

. 

Δμίζνπ ζεκαληηθά εξγαιεία απνηεινχλ ην δίθαην, ν θνηλσληθφο δηάινγνο θαη ε 

ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Αξρηθά, ν δεζκεπηηθφο ραξαθηήξαο ησλ 

θαλφλσλ δηθαίνπ ζέηεη λνκηθέο ππνρξεψζεηο ζε θξάηε θαη ζεζκηθνχο κεραληζκνχο γηα 

λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επίηεπμε νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ πξάμε. Αθφκε 

θαη ηα κε ηππηθά δεζκεπηηθνχ ραξαθηήξα θείκελα ζπκβάιινπλ ζεκειησδψο ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλείδεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο ζε θξίζηκα δεηήκαηα, δεκηνπξγνχλ 

εζηκηθέο ηάζεηο θαη επηηαγέο ζέηνληαο ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ δεζκεπηηθψλ 

θεηκέλσλ θαη δεζκεχνληαο εζηθά ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά
19

. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ραξαθηεξίδεηαη ν ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, 

ηδηαίηεξα κεηά ηε ζεζκηθή αλαγλψξηζε ηεο δπλαηφηεηαο ππνγξαθήο επξσπατθψλ 

ζπκθσληψλ απφ θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο
20

. 

Μάιηζηα, κεηαμχ ησλ πξψησλ επξσπατθψλ ζπκθσληψλ - πιαηζίσλ πνπ ππεγξάθεζαλ 

                                                
16Ministry of Industry, Employment and Communications (2006), Moving ahead: Gender budgeting in 

Sweden, Stockholm, ζει. 2-14 
17 Βι. ζρεηηθά Quinn, S. (2009), Η Καηάξηηζε Γεκφζησλ Πξνυπνινγηζκψλ κε ηελ Οπηηθή ηνπ Φχινπ 

(Gender budgeting): Πξαθηηθή εθαξκνγή, πκβνχιην ηεο Δπξψπεο (ειιεληθή έθδνζε: Γεληθή 

Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ) 
18 Βάζζνπ Β. (2012), Πξφγξακκα PROGRESS Έληαμε ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ-κε έκθαζε ζηηο θνηλσληθά 

κεηνλεθηνχζεο γπλαίθεο-ζε Γήκνπο ηεο Διιάδαο. Καηάξηηζε Πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ κε ηελ νπηηθή ηνπ 

θχινπ (Gender Budgeting), ΓΓΗΦ, ζει. 3 
19 Γξαγσλά-Μνλάρνπ Μ. (2002), Οη αξρέο ηεο βηνεζηθήο. Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηε Βηνεζηθή θαη 

ηα αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, Δπηζηήκε θαη Κνηλσλία: Δπηζεψξεζε Πνιηηηθήο θαη Ζζηθήο Θεσξίαο, ηεχρνο 

8-9, ζει. 2  
20 Κνηλσληθφ Πξσηφθνιιν ηεο πλζήθεο ηεο ΔΔ (1992), άξζξν 4 
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κεηαμχ ησλ επξσπαίσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ αθνξνχζε ηηο γνληθέο άδεηεο, ζέκα πνπ 

άπηεηαη άκεζα ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ
21

.  

Φπζηθά, ε ρξεκαηνδφηεζε ζπληζηά ηελ θηλεηήξηα δχλακε πινπνίεζεο 

πνιηηηθψλ. Άιισζηε, ε θχξηα ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ 

Διιάδα μεθίλεζε θαη πξνήιζε απφ ην Γ΄ΚΠ 2000-2006 θαη ζπλερίζηεθε κε ην ΔΠΑ 

2007-2013, ην νπνίν, θαηφπηλ παξάηαζεο δχν εηψλ, βαίλεη πξνο νινθιήξσζε. ήκεξα, 

ε έκθπιε ηζφηεηα σο νξηδφληηα πνιηηηθή αλακέλεηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε ηνκεαθά 

θαη πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα θαη λα πξνβιέπεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ζρεηηθψλ 

δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

 

2.2. Νομοθεζία   

Ζ αλαζθφπεζε ηεο λνκνζεζίαο θαηαδεηθλχεη κηα δηαρξνληθή de jure πξφνδν 

ζηνλ ηνκέα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.  

 

2.2.1. ύνηαγμα  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ήδε ζην χληαγκα ηεο Α΄ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 

ππήξρε δηάηαμε, ε νπνία θαζηέξσλε ηελ ηζνλνκία γηα φινπο ηνπο Έιιελεο αλεμαξηήησο 

θχινπ θαη δήισλε φηη κπνξνχλ λα δνζνχλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζηηο γπλαίθεο δηα 

λφκνπ
22

. 

Όκσο, ε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ έγηλε 

πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα κε ην χληαγκα ηνπ 1975. Βάζεη ηνπ ζπληαγκαηηθνχ 

θεηκέλνπ γπλαίθεο θαη άλδξεο είλαη ίζνη ελψπηνλ ηνπ λφκνπ θαη έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα 

θαη ππνρξεψζεηο
23

. Ζ αλαθνξά ζηελ ελ ιφγσ αξρή πξνεγείηαη ησλ ινηπψλ δηθαησκάησλ 

(ειεπζεξίαο, δηθαίσκα ζηελ εξγαζία θ.α.) θαηαδεηθλχνληαο ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο.  

Βέβαηα, ε αξρή ηεο έκθπιεο ηζφηεηαο εληνπίδεηαη θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ 

πληάγκαηνο. Δπί παξαδείγκαηη, πξνβιέπνληαη ε αξρή ηεο κε δηάθξηζεο φισλ ησλ 

πξνζψπσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα
24

 θαη φηη ν θαζέλαο έρεη 

δηθαίσκα ζηελ παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο απφ ηα δηθαζηήξηα
25

. Σέινο, ε αλαζεψξεζε 

ηνπ 2001 πξφζζεζε δηαδεπθηηθά ζηα πξνζφληα εθινγηκφηεηαο Πξνέδξνπ ηεο 

                                                
21 http://www.isotita.gr/index.php/docs/c21/, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015 
22  1927 ν.π άξζξν 6. 
23  1975/86/01/08 ν.π. άξζξν 4 
24 ην ίδην, άξζξν 5  
25 ην ίδην, άξζξν 20 παξ. 1  

http://www.isotita.gr/index.php/docs/c21/
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Γεκνθξαηίαο ηε δπλαηφηεηα εθινγήο ζην αμίσκα απηφ αηφκνπ ηνπ νπνίνπ ε κεηέξα 

είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο
26

. 

 

2.2.2. Δθνικό δίκαιο 

Με βαζηθφ ζηνηρείν ηε ζπληαγκαηηθή αλαγλψξηζε ηεο έκθπιεο ηζφηεηαο, 

πθίζηαηαη έλα επξχ θαη ζεκαληηθφ ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνιιά ζεκεία ηνπ 

νπνίνπ απνδεηθλχνπλ ην ζχγρξνλν ραξαθηήξα ηνπ (π.ρ. πνηληθνπνίεζε βηαζκνχ εληφο 

γάκνπ). 

Σν ειιεληθφ δίθαην αξρηθά ζεξάπεπζε ηηο αληζφηεηεο ζηε ζπκκεηνρή ησλ δχν 

θχισλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο, φπσο αλαθέξζεθε ήδε ζην πξψην θεθάιαην. 

Παξά ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, γηα 

νξηζκέλα ρξφληα επηθξαηνχζε ην παξάδνμν ηεο ζχγθξνπζεο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ 

θεηκέλνπ κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Οηθνγελεηαθνχ Γηθαίνπ, πνπ δηαηεξνχζε αθέξαηεο 

παιαηφηεξεο αληηιήςεηο. Δηδηθφηεξα, ην ηειεπηαίν είρε ζπληαρζεί ηελ πεξίνδν ηεο 

κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο θαη είρε ραξαθηήξα ζπληεξεηηθφ, αθνχ ζηεξηδφηαλ ζην 

ζηεξεφηππν φηη «Ο αλήξ είλαη ε θεθαιή ηεο νηθνγέλεηαο θαη απνθαζίδεη πεξί παληφο. Ζ 

γπλή αζρνιείηαη κε ηα ηνπ νίθνπ».
27

 Με άιια ιφγηα, νη γπλαίθεο δελ δηέζεηαλ βνχιεζε 

θαη ρξεηαδφηαλ πάληα ηε ζπλαίλεζε ηνπ ζπδχγνπ.  

Μφια ηαχηα, ε ζεκειηψδεο αλαζεψξεζε ηνπ Οηθνγελεηαθνχ Γηθαίνπ, ην 1983, 

ζήκαλε ηελ αλαηξνπή ησλ παγησκέλσλ κέρξη ηφηε θνηλσληθψλ αληηιήςεσλ κέζσ 

αληηθαηάζηαζεο ηεο παηξηαξρηθήο νηθνγέλεηαο απφ ηελ νηθνγέλεηα ηεο ηζφηεηαο θαη, 

κεηαμχ άιισλ, ηεο θαηάξγεζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο πξνίθαο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν,  

πξνζαξκφζηεθε ζηε ζπληαγκαηηθή επηηαγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ 

αλαγλσξίδνληαο ηελ εμίζσζε ησλ γπλαηθψλ κε ηνπο άλδξεο θαη ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ βίνπ κε άκεζν αληίθηππν ζηελ εμάιεηςε έκθπισλ ζηεξενηχπσλ θαη ζηε 

δηακφξθσζε λέαο θνηλσληθήο αληίιεςεο.  

 Ζ εζληθή λνκνζεζία, φπσο απηή δηακνξθψζεθε ζηα ρξφληα ηεο 

Μεηαπνιίηεπζεο, αγγίδεη πνηθίια εηδηθφηεξα ζέκαηα θαη εμεηδηθεχεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

                                                
26 ην ίδην, άξζξν 31  
27 Παπαρξίζηνπ Θ. Κ. (2015), Οη αξζεληθψο ιαινχληεο λφκνη, άξζξν ζηελ εθεκεξίδα Βήκα 06-11-2010, 

http://users.uoa.gr/~ahatzis/Gender_Equality.pdf, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχλην 2015  

 

http://users.uoa.gr/~ahatzis/Gender_Equality.pdf
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 Ζ είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν ηηο επηθφξηηζε κε ηελ 

αλάγθε ζπκθηιίσζεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ηέζεθαλ ζε ηζρχ Π.Γ. θαη λφκνη, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ 

ελζσκαηψλεη θνηλνηηθέο νδεγίεο, δηεπθνιχλνληαο ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο θαη 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ ζηελ απαζρφιεζε (ίζε 

ακνηβή, ίζε πξφζβαζε ζε απαζρφιεζε/επαγγεικαηηθή εμέιημε/θαηάξηηζε, ίζνπο φξνπο 

εξγαζίαο θ.α.) ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο ή κνξθή απαζρφιεζεο.  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί ν λ. 3250/2004, ν νπνίνο πξνβιέπεη ζεηηθά 

κέηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ζην Γεκφζην, ηνπο ΟΣΑ θαη ηα 

λ.π.δ.δ., γεγνλφο πνπ ζπληζηά εηδηθφ ζεηηθφ κέηξν απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο ηζφηεηαο
28

. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ζέζεηο εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα πξνο ηνπο πνιίηεο, 

φπνπ ην πξνζσπηθφ πνπ επηιέγεηαη πξνέξρεηαη απφ επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο ζηε 

βάζε πνζνζηψζεσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ, επηιέγνληαη κεηέξεο αλειίθσλ ζε 

πνζνζηφ 10% θαη άλεξγεο γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 60%. 

 Όζνλ αθνξά ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, λφκνη ηεο ηειεπηαίαο πεξίπνπ 

δεθαεηίαο έρνπλ εθζπγρξνλίζεη ην ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο θαηαξγψληαο θάζε 

πθηζηάκελε δηαθνξνπνίεζε ιφγσ θχινπ ζηε ζπληαμηνδνηηθή πξνζηαζία. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ πθίζηαηαη εμίζσζε 

δηθαησκάησλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζηνλ ηξφπν ζπληαμηνδφηεζεο. 

 ην πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο νηθνγέλεηαο πξνβιέπνληαη εηδηθέο 

νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζε γνλείο πνιχηεθλσλ θαη δε ζε 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο. Δίλαη αιήζεηα φηη, ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο, νη πνιχηεθλεο 

κεηέξεο πνπ έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή θεδεκνλία ησλ ηέθλσλ είλαη πην επάισηεο 

θνηλσληθά, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηέηνηεο ζπλζήθεο.  

 Χο θνξπθαίν επαθφινπζν ηεο πξνφδνπ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ζηαδηαθήο 

θαηάξξεπζεο αλαρξνληζηηθψλ αληηιήςεσλ πεξί γνληκνπνίεζεο, ηδηαίηεξε κλεία αμίδεη ν 

λ. 3089/2000
29

, ν νπνίνο πξνβιέπεη θαη επηηξέπεη ηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε ζε άγακε, 

ψζηε λα απνθηήζεη παηδί κε ζχγρξνλεο πξαθηηθέο. 

                                                
28 Άξζξν 4 λ. 3250/2004 (ΦΔΚ 124/Α΄/07.07.2004)  
29 N. 3089/2000 (ΦΔΚ Α΄/327/23.12.2002) 
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 Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηα θέληξα ιήςεο 

απνθάζεσλ έρνπλ ζεζπηζηεί λφκνη πνπ πξνάγνπλ κέηξα ζεηηθήο δηάθξηζεο πξνο φθεινο 

απηψλ. Πξάγκαηη, έρνπλ θαζηεξσζεί κε λφκνπο πνζνζηψζεηο αλά θχιν γηα ηελ επίηεπμε 

ηζφξξνπεο ζπκκεηνρήο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηα ςεθνδέιηηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ, 

δεκνηηθψλ, βνπιεπηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ εθινγψλ, ζηε ζηειέρσζε ησλ εζληθψλ 

νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο θαζψο επίζεο θαη ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο
30

. 

 Ννκνζεηηθφ πιαίζην, σο εθαξκνγή θνηλνηηθήο νδεγίαο
31

, πξνβιέπεη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ (άκεζσλ ή έκκεζσλ) ιφγσ θχινπ φζνλ αθνξά ζηελ 

πξφζβαζε θαη παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα. Γηα ην ιφγν απηφ, λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο
32

 νξίδνπλ σο θνξείο παξαθνινχζεζεο 

θαη πξνψζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

ηνπο πλεγφξνπο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ Καηαλαισηή, νη νπνίνη νθείινπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηε ΓΓΗΦ θαη ν ξφινο ησλ νπνίσλ ζα αλαιπζεί ζε επφκελε ελφηεηα 

ηνπ θεθαιαίνπ. 

 Θχκαηα βηαζκνχ ή αζέιγεηαο αιιά θαη ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 

απνηεινχλ νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά. Σν 2006 ζεζπίζηεθε λφκνο ν νπνίνο απαγνξεχεη 

θαη νξίδεη σο αμηφπνηλε πξάμε ηελ άζθεζε θάζε κνξθήο βίαο εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ, 

ζην πιαίζην γάκνπ ή/θαη ζπγθαηνίθεζεο, αιιά θαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ην δηθαίσκα ζε κηα ζπκβίσζε πνπ ζέβεηαη ηελ αμηνπξέπεηα θαη 

ηελ ειεπζεξία.
33

 Δπηπιένλ, πξνβιέπεη ηελ αλαγθαία ζπλδξνκή ςπρνινγηθήο 

ζπκπαξάζηαζεο γηα ηα ζχκαηα απφ επνπηεπφκελα λ.π.δ.δ. ή λ.π.η.δ. ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη απφ θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ ΟΣΑ.
34

 

 Οη ζχγρξνλεο κνξθέο εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο αλζξψπσλ απνζθνπνχλ 

ζηελ εξγαζηαθή θαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε. Μηα ζεηξά λφκσλ έρνπλ ζεζπηζηεί κε 

ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ. Παξάιιεια, ε ελζσκάησζε θνηλνηηθήο νδεγίαο
35

 ηξνπνπνηεί νξηζκέλεο 

                                                
30 Όζνλ αθνξά ζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο γπλαηθψλ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

κφιηο πξφζθαηα δεκηνπξγήζεθε κηα ειεθηξνληθή εθαξκνγή ζε ζπλεξγαζία ηεο ΓΓΗΦ κε κηα ηδησηηθή 

εηαηξεία, ζηελ νπνία αξκφδηνη ππάιιεινη θάζε δεκφζηαο ππεξεζίαο ζα εηζάγνπλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο 

γπλαηθψλ (φρη αηξεηψλ) ζηα φξγαλα απηά. 
31 Οδεγία 2004/113/EC, L 373/37 
32 Ν. 3769/2009 (ΦΔΚ Α΄/105/01.07.2009) 
33 Άξζξν 1 παξ.1 λ. 3500/2006 (ΦΔΚ Α΄/232/24.10.2006)  
34 ην ίδην, άξζξν 21  
35 Οδεγία 2011/36/EU, L 101/1 
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δηαηάμεηο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο κε ηελ θαζηέξσζε απζηεξφηεξσλ πνηλψλ. 

 

2.2.3. Δςπυπαφκό δίκαιο 

Ζ ίζε κεηαρείξηζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δηαθαίλεηαη σο ζεκειηψδεο δφγκα ηεο 

ΔΔ ήδε απφ ηε δεκηνπξγία ηεο. Γεδνκέλνπ φηη αξρηθφ αληηθείκελν ηεο πξνζπάζεηαο γηα 

ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε απνηέιεζε ε νηθνλνκηθή έλσζε ησλ θξαηψλ, ε πλζήθε 

ηεο Ρψκεο
36

 δέζκεπε ηα θ-κ λα ζέβνληαη ην δηθαίσκα ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Σξηάληα ρξφληα κεηά, ε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ
37

 

φξηζε ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ σο ζεκειηψδε αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔ 

πνπ ζα δηέπλεε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.  

ήκεξα, ε Μεηαξξπζκηζηηθή πλζήθε, απνηεινχκελε απφ ηε ΔΔ θαη ηε 

ΛΔΔ, απνηειεί παξάγνληα πξνψζεζεο ηεο αξρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΔ
38

 

δεζκεχεη ηα θ-κ λα πξνάγνπλ ηελ ηζφηεηα θαη λα θαηαπνιεκνχλ ηηο δηαθξίζεηο. 

Σαπηφρξνλα, ε ΛΔΔ
39

 ηνλίδεη ηελ αλάγθε εμάιεηςεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ βάζεη θχινπ, εζληθήο θαη θπιεηηθήο θαηαγσγήο, 

ζξεζθείαο, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.  

Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί ν Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

ΔΔ
40

, ν νπνίνο απφ ην 2009 δηαζέηεη λνκηθφ θχξνο άξα θαη δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα. ην 

Υάξηε επηζεκαίλεηαη φηη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε δηαηήξεζε ή πηνζέηεζε κέηξσλ πνπ πξνσζνχλ 

εηδηθά πξνλφκηα γηα ην ππνεθπξνζσπνχκελν θχιν. 

Σα παξαπάλσ άξζξα ζπκβαηηθήο ηζρχνο απνηεινχλ ζεκεία αλαθνξάο ζηελ 

πηνζέηεζε πεξαηηέξσ λνκνζεηηθψλ θαη ζεζκηθψλ κέηξσλ πξναγσγήο ηεο ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ
41

.  

ην πιαίζην ηνπ παξάγσγνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ, έρνπλ εθδνζεί δεθαπέληε ζπλνιηθά 

Οδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο έκθπιεο ηζφηεηαο. Αλαιπηηθφηεξα, απηέο 

                                                
36 Άξζξν 119 πλζήθε Ρψκεο 
37 Άξζξα 2, 3, 13, 141 πλζήθε Άκζηεξληακ 
38 Άξζξα 2 θαη 3 ΔΔ 
39 Άξζξα 8 θαη 10 ΛΔΔ 
40 Άξζξα 21 θαη 23 Υάξηεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, 2010/C 83/02 
41 European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality (2014), EU Gender Equality Law, 

Update 2013, European Commission D-G for Justice, EU, ζει.4  
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αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζηα παξαθάησ δεηήκαηα
42

: i) ίζε κεηαρείξηζε κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ii) απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, iii) θαζνξηζκφο ειαρίζησλ απαηηήζεσλ γηα ηε γνληθή άδεηα, iv) πξνζηαζία 

εγθχσλ θαη ιερψλσλ θαη v) θαζνξηζκφο ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ακνηβήο θαη λνκηθψλ 

δηθαησκάησλ γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο. 

Αο ζεκεησζεί αθφκε φηη απνηειεί ππνρξέσζε ησλ θ-κ ε ελζσκάησζε ησλ 

Οδεγηψλ ζην εζληθφ δίθαην, ψζηε νη πνιίηεο λα έρνπλ δηθαίσκα δηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

ζε πεξίπησζε πνπ ζίγνληαη απφ ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ θξάηνπο ζηα επηδησθφκελα 

απνηειέζκαηα ηεο εθάζηνηε Οδεγίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην εξψηεκα αλ θαη νη 

δεθαπέληε νδεγίεο έρνπλ ήδε ελζσκαησζεί ζην ειιεληθφ δίθαην, ε έξεπλα
43

 θαηέδεημε 

φηη κφλν κηα νδεγία, ε πιένλ πξφζθαηε
44

, δελ έρεη ελζσκαησζεί αθφκε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία αλ θαη έρεη ήδε νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο
45

. 

 

2.2.4. Γιεθνέρ δίκαιο 

Τπφ ην πξίζκα ηεο πξνζπάζεηαο δεκηνπξγίαο κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, 

κεηά ηελ αλαζπγθξφηεζε απφ ηηο θαηαζηξνθέο πνπ επέθεξε ν Β΄ Π.Π., ν ΟΖΔ, αθνχ 

επεζήκαλε ζε μερσξηζηή χκβαζε ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή δσή 

πηνζεηψληαο ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηα Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο
46

,ζηε 

ζπλέρεηα, πξνρψξεζε ζηα δχν Γηεζλή χκθσλα γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά 

Γηθαηψκαηα
47

 θαη ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα
48

, φπνπ 

ηνλίζηεθε ε ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ απφιαπζε αηνκηθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ. 

Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο έκθπιεο ηζφηεηαο απνηειεί ε χκβαζε γηα ηελ 

Δμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ Γηαθξίζεσλ θαηά ησλ Γπλαηθψλ
49

, πνπ πξνβιέπεη ηε 

δεκηνπξγία Δπηηξνπήο γηα ηελ εμάιεηςε δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ (ζην εμήο 

CEDAW) σο κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

                                                
42 European Commission (2011), Gender Equality in the European Union, Belgium, D-G for Justice, 

Belgium 
43ΓΓΗΦ (2012), Έξγν «πιινγή/Κσδηθνπνίεζε Ννκνζεζίαο – πιινγή Ννκνινγίαο Διιεληθψλ 

Γηθαζηεξίσλ & ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο – Πξνηάζεηο απινχζηεπζεο ηεο λνκνζεζίαο», 

ΔΠΑ 2007-2013, ΔΠ «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε», Αζήλα  
44 Οδεγία 2011/99/EE, L 338/2 
45 Bι. ζρεηηθά ζην http://www.opengov.gr/home/2014/11/20/5882, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015 
46 Κχξσζε ηεο χκβαζεο κε ην λ.δ. 2620 ηεο 17/28 επηεκβξίνπ 1953 (ΦΔΚ Α΄/269) 
47 Κχξσζε κε ην λ. 2462/1997 (ΦΔΚ Α΄/25/26.02.1997) 
48 Κχξσζε κε ην λ. 1532/1985 (ΦΔΚ Α΄/45/19.03.1985)   
49 UN GA Res. 34/180 (1979), χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ Γηαθξίζεσλ θαηά ησλ 

Γπλαηθψλ, 18.12.1979 

http://www.opengov.gr/home/2014/11/20/5882
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θξαηψλ
50

. Λίγν αξγφηεξα, ν ΟΖΔ πηνζέηεζε ην Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν ηεο 

χκβαζεο
51

, πνπ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο πξνζθπγήο ζηε CEDAW απφ 

άηνκα πνπ δηαηείλνληαη φηη είλαη ζχκαηα παξαβίαζεο δηθαησκάησλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε χκβαζε
52

. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεκειηψδεο δηθαίσκα πνπ ιεηηνπξγεί σο 

ζπληειεζηήο πξνψζεζεο ηεο έκθπιεο ηζφηεηαο θαη εξγαιείν θαηαπνιέκεζεο 

θαηλνκέλσλ έκθπισλ δηαθξίζεσλ ζηα θξάηε-κέξε.  

Αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε πξναγσγήο ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ 

απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, φπνπ 

ζχκαηα είλαη σο επί ην πιείζηνλ νη γπλαίθεο, ν ΟΖΔ πηνζέηεζε ηε χκβαζε θαηά ηνπ 

Γηεζληθνχ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο
53

 θαη ηξία Πξσηφθνιια
54

. Αληίζηνηρα, ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο πηνζέηεζε ηε χκβαζε γηα ηε δξάζε θαηά ηεο Δκπνξίαο 

Αλζξψπσλ
55

, ζεσξψληαο φηη ε εκπνξία αλζξψπσλ απνηειεί πξνζβνιή ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ
56

.   

Βέβαηα, αλαθνξηθά κε ηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο
57

, ε νπνία ζεζπίδεη έλαλ εηδηθφ κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο 

ηεο επίηεπμεο νπζηαζηηθήο έκθπιεο ηζφηεηαο ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε, κνινλφηη έρεη 

ππνγξαθεί δελ έρεη θπξσζεί απφ ηελ Διιάδα. πλεπψο, δελ απνξξένπλ αθφκε λνκηθέο 

δεζκεχζεηο γηα ηε ρψξα. 

Σέινο, ζην πιαίζην θαζνξηζκνχ δηεζλψλ πξνηχπσλ εξγαζίαο θαη ειαρίζησλ 

πξνηχπσλ βαζηθψλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ, ε ΓΟΔ έρεη πηνζεηήζεη, ήδε, απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950 Γηεζλείο πκβάζεηο
58

, φπνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δεζκεχνληαη 

λνκηθά λα αθνινπζνχλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, φπσο ίζε ακνηβή γηα ίζε εξγαζία, 

ίζε κεηαρείξηζε γπλαηθψλ θαη αλδξψλ εξγαδνκέλσλ θ.α. 

                                                
50 Κχξσζε κε ην λ. 1342/1983 (ΦΔΚ Α'/39/01.04.1983)   
51 Κχξσζε κε ην λ. 2952/2001 (ΦΔΚ Α΄/248/22.10.2001) 
52 Άξζξν 2 Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ηεο χκβαζεο γηα ηελ Δμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ Γηαθξίζεσλ 

θαηά ησλ Γπλαηθψλ 
53 UN GA Res. 55/25 (2000), χκβαζε θαηά ηνπ Γηεζληθνχ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο, Νέα Τφξθε, 

15.11.2000  
54 Κχξσζε κε ην λ. 3875/2010 (ΦΔΚ Α΄/158/20.09.2010) 
55 Κχξσζε κε ην λ. 4216/2013 (ΦΔΚ Α΄/266/10.12.2013) 
56 πκβνχιην ηεο Δπξψπεο (2005), χκβαζε γηα ηε Γξάζε θαηά ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ, Βαξζνβία, 

16.05.2005 
57 πκβνχιην ηεο Δπξψπεο (2011), χκβαζε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ 

γπλαηθψλ θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, Κσλζηαληηλνχπνιε, 11.5.2011 
58 Παξαδείγκαηα απηψλ πνπ έρεη θπξψζεη ε Διιάδα: «Πεξί ηεο ηζφηεηαο ακνηβήο κεηαμχ αξξέλσλ θαη 

ζειέσλ εξγαδνκέλσλ δη’ εξγαζίαλ ίζεο αμίαο», «Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο», «Γηα ηε δηάθξηζε 

ζηελ απαζρφιεζε θαη ην επάγγεικα» θ.α. 
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2.3. Γπάζειρ 

Ζ λνκνζεζία, φπσο απηή πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ζπληζηά ην εξέζηζκα γηα ηε 

ιήςε δξάζεσλ πνπ εληζρχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ.  

 

2.3.1. Δθνικέρ δπάζειρ 

Σν Δζληθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Οπζηαζηηθή Ηζφηεηα ησλ Φχισλ 2010-2013 έρεη 

απνηειέζεη ηνλ θεληξηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλέπηπμε ε 

ΓΓΗΦ κε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ γπλαηθψλ πνπ αλήθνπλ ζε 

επάισηεο νκάδεο θαη πιήηηνληαη δπζαλάινγα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Σν 

Πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ 

«Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» θαη νινθιεξψλεηαη ηέινο ηνπ 2015, γεγνλφο πνπ ζα 

επηηξέςεη ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζή ηνπ.  

Σν Πξφγξακκα δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο, ησλ νπνίσλ ηα θαίξηα ζεκεία
59

 

αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ. Αξρηθά, ν πξψηνο ππιψλαο αθνξά ζηε βειηίσζε 

ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε ζσξάθηζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο απέλαληη ζηηο άκεζεο 

θαη έκκεζεο δηαθξίζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο Δηδηθέο 

Ννκνπαξαζθεπαζηηθέο Δπηηξνπέο πνπ αθνξνχζαλ i) ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ 

Οηθνγελεηαθνχ Γηθαίνπ, ii) ηελ επεμεξγαζία ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη iii) ηελ επεμεξγαζία ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ νπζηαζηηθή 

ηζφηεηα ησλ θχισλ. Καη νη ηξείο νινθιήξσζαλ ην έξγν ηνπο θαη θαηέιεμαλ ζε 

πνξίζκαηα, ρσξίο φκσο απηά λα έρνπλ ιάβεη ηε κνξθή λνκνζεηήκαηνο. 

Με ζηφρν ηελ πξνψζεζε κηαο δπλαηήο θαη ελσκέλεο Δπξψπεο, πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε θαη ζηε δεκνθξαηία, έρεη εθδνζεί ε 

Δπξσπατθή Υάξηα γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζηηο Σνπηθέο θνηλσλίεο
60

, ε νπνία 

δεζκεχεη θάζε αξρή πνπ ηελ ππνγξάθεη λα θαηαξηίδεη θαη λα εθαξκφδεη έλα ρέδην 

Γξάζεο γηα ηελ έληαμε ηεο νπηηθήο ηεο έκθπιεο ηζφηεηαο ζηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο. Ζ 

νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο Υάξηαο απαηηεί ηε ζχζηαζε Τπεξεζηαθήο Μνλάδαο 

Άζθεζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ
61

 ζηνπο Γήκνπο 

γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο ζε ηνπηθφ 

                                                
59 ΓΓΗΦ (2012), Δζληθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Οπζηαζηηθή Ιζφηεηα ησλ Φχισλ 2010-2013: Απνινγηζηηθή 

Έθζεζε Ννέκβξηνο 2009-Απξίιηνο 2012, Αζήλα 
60 ΓΓΗΦ (2011), Δπξσπατθή Υάξηα γηα ηελ Ιζφηεηα ησλ Φχισλ ζηηο Σνπηθέο Κνηλσλίεο, Αζήλα 
61 Μάξε Δ., Μπίξκπαο Γ. (2011), Οδεγφο Δθαξκνγήο ηεο Δπξσπατθήο Υάξηαο γηα ηελ Ιζφηεηα ησλ Φχισλ 

ζηηο Σνπηθέο Κνηλσλίεο, Αζήλα, ζει. 7 
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επίπεδν
62

. Παξάιιεια, νη ζηφρνη ηεο Υάξηαο δηεπθνιχλνληαη απφ ηε δπλαηφηεηα 

ζπγθξφηεζεο Γεκνηηθψλ Δπηηξνπψλ Ηζφηεηαο
63

 θαη αλαζπγθξφηεζεο ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ
64

 πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ gender 

mainstreaming. 

ην δεχηεξν ππιψλα πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο θαηαπνιέκεζεο ηεο έκθπιεο 

βίαο, ε νπνία απνηειεί ηε βαζηθφηεξε πξνηεξαηφηεηα ηεο ΓΓΗΦ θαη απνξξνθά 

29.304.543 Δπξψ
65

. Μεηαμχ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ αλήθεη ε δεκηνπξγία 

ελφο νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ 61 δνκψλ παλειιαδηθήο εκβέιεηαο γηα ηελ πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ κνξθψλ βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ. ην δίθηπν πεξηιακβάλνληαη 

i) ε ηειεθσληθή γξακκή SOS 15900 (24 ψξεο/365 εκέξεο)
66

, ii) 39 πκβνπιεπηηθά 

Κέληξα πνπ παξέρνπλ δσξεάλ ςπρνθνηλσληθή θαη λνκηθή ζηήξημε ζηηο γπλαίθεο-

ζχκαηα κε ζηφρν ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπο γηα θαιχηεξε 

αληηκεηψπηζε ηεο δπζκελνχο θαηάζηαζήο ηνπο θαη iii) 21 Ξελψλεο Φηινμελίαο 

γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο πνπ απνηεινχλ αζθαιείο ρψξνπο δηακνλήο γηα ηηο γπλαίθεο 

ζχκαηα βίαο θαη ηα παηδηά ηνπο κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζή ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε δσή ηνπο. Ζ ιεηηνπξγία ησλ 

παξαπάλσ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηνλ «Κψδηθα 

Γενληνινγίαο γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ γπλαηθψλ πνπ 

πξνζθεχγνπλ ζηηο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ηεο ΓΓΗΦ»
67

.  

πκπιεξσκαηηθά, αλαπηχρζεθαλ δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ έκθπιε βία. Μάιηζηα, ζε εθδήισζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο κε ζέκα ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ παξνπζηάζηεθε ε θακπάληα 

επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε βία θαηά ησλ γπλαηθψλ ηεο ΓΓΗΦ σο θαιή πξαθηηθή ζε 

επξσπατθφ επίπεδν
68

. 

                                                
62 άξζξν 97 παξ. ε λ. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄/87/07.06.2010) 
63 ην ίδην, άξζξν 70 
64 ΓΓΗΦ (2011), Οδεγφο Δθαξκνγήο ηνπ Πξφηππνπ πζηήκαηνο Έληαμεο ηεο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ (ΔΙΦ) 

ζηηο Πνιηηηθέο ησλ Γήκσλ, Αζήλα, ζει.17 
65 Γεληθή Γξακκαηεία Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (2014), Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ: 

Δζληθφ ρέδην Γξάζεο, Δζληθφ Σππνγξαθείν: Αζήλα, ζει. 236-239 
66 www.womensos.gr, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015  
67 «Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ γπλαηθψλ πνπ πξνζθεχγνπλ 

ζηηο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ», Απφθαζε αλαξηεηέα 

ζηε Γηαχγεηα κε ΑΓΑ: Β4Χ8Ν-1ΓΝ, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015 
68 European Commission, Exchange of good practices on gender equality: Awareness raising activities to 

fight violence against women and girls. Discussion Paper, D-G for Justice, United Kingdom, 7-8 

February 2012 

http://www.womensos.gr/
http://www.isotita.gr/index.php/docs/1460
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Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθε ν Μεραληζκφο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πινπνηνχκελσλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ («Παξαηεξεηήξην»), ν νπνίνο 

βξίζθεηαη αθφκε ζε πηινηηθή ιεηηνπξγία θαη δηαζέηεη ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ πνιηηηθψλ ζε ζρέζε κε ην θχιν (“gender impact assessment”), 

ψζηε άλδξεο θαη γπλαίθεο λα σθεινχληαη ηζφηηκα απφ ηηο δεκφζηεο παξεκβάζεηο. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε απηή ηεο 

ππνζηήξημεο ηνπ ζρεηηθνχ ξφινπ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ηεο δεκηνπξγίαο 

κεζνδνινγηψλ θαη εξγαιείσλ έληαμεο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο δηάζηαζεο ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε Γήκνπο, Πεξηθέξεηεο θαη Κεληξηθή Γηνίθεζε θαζψο θαη ηεο 

ελζάξξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζε ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ζέζεηο 

πνιηηηθήο επζχλεο θαη θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζηα 18.277.260 

Δπξψ
69

. 

Γεδνκέλεο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηδηαίηεξν βάξνο έρεη δνζεί ζηελ 

επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ζηελ απαζρφιεζε. αθέζηεξα, πξνβιέπεηαη ρξεκαηνδφηεζε 

χςνπο 224.727.145 Δπξψ γηα δξάζεηο πνπ άπηνληαη ηεο αλαβάζκηζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο ζπκθηιίσζεο νηθνγελεηαθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο
70

.  

Ο ηξίηνο ππιψλαο εζηηάδεη ζηελ έληαμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο δεκφζηεο 

πνιηηηθέο, φπνπ θαζνδεγεηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ην Πξφηππν χζηεκα Έληαμεο ηεο 

Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ κε ηε κνξθή ηξηψλ δηαθξηηψλ Οδεγψλ
71

. Οη ηειεπηαίνη ζπληζηνχλ 

εχρξεζηα εξγαιεία, ζπλδπάδνληαο ζεσξεηηθέο-κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

παξαδείγκαηα, ψζηε λα εληαρζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο δξάζεηο δεκφζησλ θνξέσλ. 

Αμίδεη αθφκε λα ζεκεησζεί φηη πξνβιέπεηαη ρξεκαηνδφηεζε γηα νξηζκέλα 

εηδηθφηεξα δεηήκαηα. Πξάγκαηη, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, πνπ 

ζπληζηά κηα απφ ηηο ζνβαξφηεξεο κνξθέο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη παξαβίαζεο 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κε ζχκαηα θπξίσο γπλαίθεο θαη θνξίηζηα, πινπνηνχληαη 

δξάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηειερψλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ, ηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε δεκφζησλ ππαιιήισλ θαη επηιεγκέλσλ νκάδσλ θαη ηε δεκηνπξγία 

                                                
69 Γεληθή Γξακκαηεία Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (2014), Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ: 

Δζληθφ ρέδην Γξάζεο, ν.π., ζει. 79-87 
70 ην ίδην, ζει. 92-93 
71 ΓΓΗΦ (2011), Οδεγφο Δθαξκνγήο ηνπ Πξφηππνπ πζηήκαηνο Έληαμεο ηεο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ (ΔΙΦ) 

ζηηο Πνιηηηθέο ησλ Γήκσλ, ν.π. ζει. 7 
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Βάζεο Γεδνκέλσλ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ελφο παλεπξσπατθνχ δηθηχνπ 

πιεξνθφξεζεο. Χζηφζν, ν πξνυπνινγηζκφο αγγίδεη κφιηο ηα 992.500 Δπξψ
72

.  

Αληηζέησο, πςειφηεξν πνζφ έρεη δεζκεπηεί αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε ησλ Ρνκά γηα ηελ πεξίνδν 2012-2020. 

Αλαιπηηθφηεξα, εθηφο απφ δξάζεηο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο 

ηνπο, απηή πεξηιακβάλεη θαη ηε δεκηνπξγία θέληξσλ επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζηήξημεο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ θηάλεη ηα 97.500.000 Δπξψ
73

. Βέβαηα, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε ελ ιφγσ ηξαηεγηθή δελ θάλεη μερσξηζηή αλαθνξά γηα ηελ ελδπλάκσζε 

ησλ γπλαηθψλ Ρνκά αιιά αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ κειψλ απηήο ηεο θνηλσληθήο 

νκάδαο. 

 

2.3.2. Δςπυπαφκέρ δπάζειρ 

Οη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

ζηεξίδνληαη ζε πξνγξάκκαηα απεπζείαο ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαη απνζθνπνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο 

γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 2010-2015. 

Γηα ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, ε Διιάδα έρεη λα 

επηδείμεη ζεκαληηθέο επηηπρίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

PROGRESS, ε ΓΓΗΦ αλαδείρζεθε δηθαηνχρνο επηρνξήγεζεο θαη ζηηο ηξεηο πξνζθιήζεηο 

ππνβνιήο αηηήζεσλ πνπ έηξεμε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε αληηθείκελν ηε βειηίσζε ηεο 

ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο
74

. Δπηπιένλ, κεηαμχ ησλ 

βξαβεπκέλσλ πξνηάζεσλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο DAPHNE ΗΗΗ ζπγθαηαιέγνληαη θαη 

νξηζκέλεο απ’ απηέο φπνπ ζπκκεηείραλ ειιεληθνί θνξείο
75

. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη i) 

ην ΣΔΗ Κξήηεο κε αληηθείκελν έξγνπ ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο κεηαλαζηξηψλ 

νηθηαθψλ βνεζψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη ii) ην Υακφγειν 

ηνπ Παηδηνχ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βηαο εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ 

Γηα ηε λέα πεξίνδν 2014-2020 έρεη πηνζεηεζεί ην πξφγξακκα Γηθαηψκαηα θαη 

Ηζαγέλεηα, ην νπνίν απνηειεί ζπλέρεηα ησλ ηξηψλ πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2007-

2013: «Θεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη Ηζφηεηα», «Daphne III», θαη ηα δχν ζεκαηηθά πεδία 

                                                
72 Γεληθή Γξακκαηεία Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (2014), Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ: 

Δζληθφ ρέδην Γξάζεο, ν.π., ζει.231-234 
73 ην ίδην, ζει. 214 
74 http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/progress/projects/index_en.htm, Πξνζπειάζηεθε ηνλ 

Ηνχιην 2015  
75 ec.europa.eu/.../dap_2011-2012_summary_of_awarded_projects_en.doc, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 

2015 
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«Καηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη Γηαθνξεηηθφηεηα» θαη «Ηζφηεηα ησλ θχισλ» ηνπ 

ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ PROGRESS. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ γηα ηε λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν δηαδξακαηίδεη ην ΠΓΠ 2014-2020, φπνπ θαζνξίδνληαη ηα 

κέγηζηα εηήζηα πνζά πνπ δχλαηαη, βάζεη δεκνζηνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, λα 

δαπαλήζεη ε ΔΔ αλά πεδίν πνιηηηθήο
76

. ην εξψηεκα θαηά πφζν ην πξνζερέο ΠΓΠ 

ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαζηάζεηο ηεο έκθπιεο ηζφηεηαο, επξσπατθή κειέηε
77

, πνπ 

ζηεξίρζεθε ζηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ gender budgeting, επηζεκαίλεη φηη δελ έρεη 

επηηεπρζεί αθφκε ε ελζσκάησζε ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ ζηνλ ίδην βαζκφ γηα φιεο ηηο 

επξσπατθέο πνιηηηθέο. 

πγθξίλνληαο ην πξνζερέο ΠΓΠ κε ηα πξνεγνχκελα ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα 

φηη κνινλφηη απμάλεηαη ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ δαπαλψλ ηεο ΔΔ, νη πφξνη πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζε πξνγξάκκαηα γηα ηε κείσζε ησλ έκθπισλ αληζνηήησλ 

κεηψλνληαη. Σαπηφρξνλα, κεηψλεηαη θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα έκθπιεο 

ηζφηεηαο θαζψο απνπζηάδνπλ απφ πνιηηηθέο νη ξεηέο αλαθνξέο ζηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ σο ζηξαηεγηθή θαη ζηφρν πνιηηηθήο.  

 

2.4. Μησανιζμοί εθαπμογήρ πολιηικών ιζόηηηαρ ηυν θύλυν 

ην ζεκείν απηφ, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή ησλ ζεζκηθψλ 

κεραληζκψλ πνπ ζπκβάιινπλ επηβνεζεηηθά ζηελ πξνψζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Χο 

θαηαιπηηθνί παξάγνληεο αλαγλσξίδνληαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία απηψλ, ε κεηαμχ ηνπο 

ζπλεξγαζία (φπνπ απηφ θαζίζηαηαη απαξαίηεην) θαη ε επάξθεηα πφξσλ. Όζνλ αθνξά 

ζηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ, κειέηε απνδεηθλχεη
78

 φηη ε ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη ζπλεπαγφκελεο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο έρνπλ σο αληίθηππν ηε 

ζηαδηαθή θαη ελ δπλάκεη πεξαηηέξσ δηάβξσζε ησλ εηδηθψλ ζεζκηθψλ κεραληζκψλ, 

ηδίσο ζε εζληθφ επίπεδν, ζε κηα επνρή πνπ ε πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ θαζίζηαηαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν αλαγθαία. 

 

 

                                                
76 European Parliament (2012), The multi-annual financial framework 2014-2020 from a gender equality 

perspective, D-G for Internal Policies, Brussels, ζει. 11 
77 ην ίδην, ζει. 165 
78 European Women’s Lobby (2012), The price of austerity-The impact on women’s rights and gender 

equality in Europe, Brussels, ζει. 2 
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2.4.1. Δθνικοί θεζμοί 

Ζ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε εζληθφ επίπεδν ζηεξίδεηαη 

ζε έλα ζχλνιν δνκψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

Αξρηθά, απεπζείαο ζηνλ Πξσζππνπξγφ ππάγεηαη ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο πνιηηείαο, ην 

νπνίν δηακνξθψλεη πξνηάζεηο πνιηηηθήο, επηζεκαίλεη δηαξθψο ηελ αλάγθε 

θαηνρχξσζεο δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζε φια ηα πνιηηεηαθά φξγαλα θαη αληαιιάζεη 

εκπεηξίεο ζε δηεζλέο επίπεδν. Μεηαμχ ησλ ζεκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ηεο είλαη ε 

ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ε εκπνξία αλζξψπσλ
79

. 

Δπίζεο, ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ζχζηαζεο 

Γηππνπξγηθψλ Δπηηξνπψλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ ζηε 

κειέηε εηδηθψλ ζεκάησλ θαη ηελ εθπφλεζε θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ
80

. Μηα εμ 

απηψλ είλαη ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ δχν Φχισλ
81

. Ζ αξκνδηφηεηά ηεο 

έγθεηηαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε κηαο εζληθήο πνιηηηθήο πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ ελζσκάησζε ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο. Παξάιιεια, 

αλαιακβάλεη ην ζπληνληζκφ ησλ ππνπξγείσλ θαη άιισλ δεκνζίσλ θνξέσλ θαηά ηελ 

επεμεξγαζία πνιηηηθψλ, ην ζρεδηαζκφ λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ πινπνίεζε 

κέηξσλ. Όκσο, είλαη αμηνπξφζεθην φηη ε λνκνζεζία πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο ελ ιφγσ 

Δπηηξνπήο δελ έρεη επηθαηξνπνηεζεί, αθνχ επηζεκαίλεη φηη ε Δπηηξνπή αλαιακβάλεη ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηελ ηζφηεηα κε 

ζηφρν ηε δηακφξθσζε κίαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο ζην πιαίζην ηνπ Γ΄ Κ.Π..   

Ξερσξηζηφο ιφγνο πξέπεη λα γίλεη γηα ηε ΓΓΗΦ
82

, ε νπνία μεθίλεζε, ην 1982, σο 

γλσκνδνηηθφ πκβνχιην Ηζφηεηαο παξά ησ Πξσζππνπξγφ. ήκεξα, ζπληζηά ηνλ 

αξκφδην θπβεξλεηηθφ θνξέα γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

εθαξκνγήο πνιηηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε λνκηθήο θαη νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε 

φιεο ηηο εθθάλζεηο (θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή) ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζε 

ηδησηηθφ θαη δεκφζην επίπεδν.  

ηε ΓΓΗΦ πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Ηζφηεηα κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Δπηηξνπή απηή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

δηεμαγσγήο δηαιφγνπ κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ θαη 

                                                
79 http://www.nchr.gr/, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015  
80 Άξζξν 10 παξ. 3 λ. 1558/1985 (ΦΔΚ Α΄/137/26.07.1985) 
81 Άξζξν 67 ηνπ ΠΓ 63/2005 
82 Βι. ζρεηηθά http://www.isotita.gr/index.php/docs/c14/, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015 

http://www.nchr.gr/
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ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ιήςεο κέηξσλ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζε 

εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
83

. Δληνχηνηο, ε Δπηηξνπή απφ ην 2008 παξακέλεη 

αλελεξγή. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηηο ηειεπηαίεο ζπζηάζεηο ηεο, ε CEDAW ελζαξξχλεη ηελ 

Διιάδα λα ηελ επαλεξγνπνηήζεη, ψζηε λα εληζρπζνχλ νη δξάζεηο πξνψζεζεο ηεο 

ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ ζηε ρψξα
84

.  

Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί ην ΚΔΘΗ
85

 πνπ απνηειεί επνπηεπφκελν  

απφ ην ΤΠΔΓΑ λ.π.η.δ θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε ΓΓΗΦ. Έξγν ηνπ είλαη ηφζν ε 

δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ κειεηψλ θη εξεπλψλ φζν θαη ε πινπνίεζε εζληθψλ θαη 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ζε ζέκαηα έκθπιεο ηζφηεηαο. 

ε θνηλνβνπιεπηηθφ επίπεδν, πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ΚηΒ ε ιεηηνπξγία Δηδηθήο 

Μφληκεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο, Νενιαίαο θαη Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ. Δηδηθφηεξα, αληηθείκελφ ηεο ζπληζηά ε κειέηε, έξεπλα θαη δηαηχπσζε 

πξνηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο έκθπιεο ηζφηεηαο ζηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο 

θαη ηελ εθαξκνγή ηεο απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Παξάιιεια, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ κε ηα εζληθά θνηλνβνχιηα άιισλ ρσξψλ θαη κε 

δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

Δπηπξνζζέησο, πεξίπνπ δέθα ρξφληα κεηά απφ ηελ ίδξπζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε, εληάρζεθε κεηαμχ ησλ ζεκαηηθψλ θχθισλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ε ηζφηεηα 

ησλ θχισλ
86

. αθέζηεξα, ν αξκφδηνο Βνεζφο πλήγνξνο επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηα ζηειέρε ηνπ ελ ιφγσ θχθινπ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ έκθπισλ 

δηαθξίζεσλ πνπ εθδειψλνληαη ζηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο απνηππψλνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ζε εηήζηεο εθζέζεηο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη αλ θαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δελ είλαη αξκφδηνο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, θαη’ εμαίξεζε 

δχλαηαη λα παξέκβεη φηαλ ηίζεηαη ζέκα δπζκελνχο κεηαρείξηζεο ιφγσ θχινπ. Οκνίσο, 

θαη’ εμαίξεζε κπνξεί λα παξέκβεη φηαλ εξγαδφκελνη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πθίζηαληαη 

έκθπιεο δηαθξίζεηο. Όζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θη ππεξεζίεο, σο θνξείο 

παξαθνινχζεζεο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ έρνπλ νξηζηεί βάζεη 

                                                
 
83 Άξζξν 8 λ. 3491/2006 (ΦΔΚ Α΄/ 207/02.10.2006)  
84 Δπηηξνπή CEDAW (2013), Καηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο επί ηεο εβδφκεο πεξηνδηθήο έθζεζεο ηεο 

Διιάδαο, πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ηελ πεληεθνζηή ηέηαξηε ζχλνδφ ηεο, ν.π, ζει.4  
85 http://www.kethi.gr/, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015 
86 Άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ λ. 3488/2006 (ΦΔΚ Α΄/191/11.9.2006) 
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λφκνπ γηα ηηο κελ δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ν πλήγνξνο 

ηνπ Πνιίηε θαη γηα ηνλ δε ηδησηηθφ ηνκέα, ν πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή
87

. 

ην πιαίζην θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, θαζνξηζηηθφο είλαη ν 

ξφινο ηνπ Δζληθνχ πληνληζηή Γξάζεο πνπ πξνβιέπεη επξσπατθή νδεγία
88

 ζε θάζε θ-

κ. Αλαιπηηθφηεξα, απηφο ζπκκεηέρεη ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν Δζληθψλ Δηζεγεηψλ, φπνπ 

ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή κηαο 

ζπληνληζκέλεο θαη ελνπνηεκέλεο ηξαηεγηθήο. ηελ Διιάδα, ξφιν Δζληθνχ πληνληζηή 

επηηειεί ην Τπ. Δμσηεξηθψλ κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Δζληθνχ Δηζεγεηή γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ. Σν ελ ιφγσ γξαθείν πινπνηεί ην Δζληθφ 

ρέδην Γξάζεο θαηά ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ θαη ζπληνλίδεη δξάζεηο πξφιεςεο θαη 

θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ αιιά θαη πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ
89

. 

Πέξαλ ηνπ Τπ. Δμσηεξηθψλ, θη άιια Τπνπξγεία έρνπλ ελζσκαηψζεη δνκέο 

πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ. Αξρηθά, ζην επηηειείν ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 

Άκπλαο έρεη ζπζηαζεί απφ ην 2004 ην Γξαθείν Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ κε αξκνδηφηεηεο 

ηελ επεμεξγαζία ζεκάησλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ ησλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο ζπγθξηηηθά κε άιια θξάηε θαη ηε δηαηχπσζε ζεζκηθψλ 

πξνηάζεσλ πξνψζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ζην πεδίν ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ
90

. 

Οκνίσο, ζην Τπ. Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

ζπζηάζεθε Γξαθείν Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ πνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ πξνψζεζε 

ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ζηελ παξαθνινχζεζε 

εθαξκνγήο ηεο εζληθήο θαη ελσζηαθήο λνκνζεζίαο αιιά θαη ζηελ εμέιημε, 

κεηεθπαίδεπζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ γπλαηθείνπ δπλακηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ
91

. 

Σέινο, ζην Τπ. Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

ιεηηνπξγνχλ ηξεηο ππεξεζίεο αλαθνξηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο. Έηζη, ζην Αλψηαην πκβνχιην Δξγαζίαο έρεη ζπζηαζεί Δηδηθφ Σκήκα Ηζφηεηαο 

ησλ Φχισλ κε γλσκνδνηηθφ ξφιν επί ζεκάησλ ίζεο κεηαρείξηζεο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 

ζε εξγαζηαθφ επίπεδν
92

. ηε Γ/λζε Όξσλ Δξγαζίαο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ιεηηνπξγεί 

Σκήκα Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ
93

, ην νπνίν πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ 

                                                
87 Ν..3769/2009, ν.π., άξζξν 11  
88 Οδεγία 2011/36/EU, ν.π.  
89 http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/pagkosmia-zitimata/paranomi-diakinisi-prosopon.html, 

Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015 
90 Άξζξν 14Α Π.Γ. 281/2002 (ΦΔΚ Α΄/ 249/16.10.2002)  
91 Τ.Α. 261768/1991 (ΦΔΚ Β΄/287/06.05.1991) 
92 Άξζξν 27 λ. 3896/2010 (ΦΔΚ Α 207/08.12.2010) 
93 ην ίδην, άξζξν 28  
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δεδνκέλσλ, ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο εηδηθψλ ζεηηθψλ κέηξσλ θαη ηελ 

ελεκέξσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηε ιήςε ζπλαθψλ κέηξσλ
94

. 

Αθφκε, ζε φιεο ηηο Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο ππάξρεη Γξαθείν Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ
95

, ην 

νπνίν ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο ππεξεζίεο ελψ ελεκεξψλεη ην πλήγνξν 

ηνπ Πνιίηε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνπο Κνηλσληθνχο 

Δπηζεσξεηέο.
96

 

 

2.4.2. Θεζμοί ηηρ ΔΔ 

Δθηφο ησλ εζληθψλ ζεζκψλ, ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια επξσπατθνί κεραληζκνί  

πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

γπλαηθψλ. 

Αλαληίξξεηα, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θξίλεηαη ε ζπκβνιή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Ηλζηηηνχην γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ
97

 ζηελ ελίζρπζε ηεο έκθπιεο ηζφηεηαο ζηελ 

Δπξψπε κέζσ ηεο ζπιινγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο αλάπηπμεο κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ απηφλνκν νξγαληζκφ ηεο ΔΔ, πνπ παξέρεη πςεινχ 

επηπέδνπ ηερλνγλσζία ζηα ζεζκηθά φξγαλά ηεο
98

 θαη επηδηψθεη ηελ ελζσκάησζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ θαη ηηο ζπλαθφινπζεο εζληθέο 

πνιηηηθέο θαζψο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ.  

Δπηπιένλ, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηθνπξεί ε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Γηθαηνζχλεο, Καηαλαισηψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, ζηελ νπνία αλήθεη ε Γ/λζε 

Ηζφηεηαο. Ζ ηειεπηαία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ λνκνζεηηθήο 

πξφηαζεο αλαθνξηθά κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο έκθπιεο ηζφηεηαο ζηελ ΔΔ θαη 

νθείιεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ Δπξσπαίν Δπίηξνπν πνπ είλαη αξκφδηνο θαη έρεη ηελ 

πνιηηηθή επζχλε γηα ηνλ αληίζηνηρν ηνκέα πνιηηηθήο
99

. Αληίζηνηρα, ε Δπηηξνπή 

Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ζπληειεί ζηελ επεμεξγαζία 

ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
100

.  

Σέινο, ε ππνζηεξηθηηθή δξάζε ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο ηεο ΔΔ έγθεηηαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ βαζηθψλ πξνθιήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ θνηλψλ 

                                                
94 Άξζξν 4 Π.Γ. 368/1989 (ΦΔΚ Α΄/163/16.06.1989) 
95 Ν. 3896/2010, ν.π. άξζξν 28 
96 Άξζξν 9 Π.Γ. 136/1999 (ΦΔΚ Α΄/134/30.06.1999) 
97 Καλνληζκφο (EC) No 1922/2006, L 403/9, ζει. 9-17 
98 http://eige.europa.eu/content/about-eige, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015 
99 http://ec.europa.eu/justice/mission/index_en.htm, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015 
100 http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_en.htm, Πξνζπειάζηεθε ηνλ 
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πξνηεξαηνηήησλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί ζε επξσπατθφ επίπεδν. Τπφ ην πξίζκα ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ έρνπλ ζπζηαζεί δχν ηέηνηεο νκάδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1981 

ηδξχζεθε παξά ηε Δπηηξνπή ε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Ίζσλ Δπθαηξηψλ γηα γπλαίθεο 

θαη άλδξεο, ε νπνία έρεη γλσκνδνηηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

ελσζηαθψλ πνιηηηθψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ
101

. Δπίζεο, 

απφ ην 2001 ιεηηνπξγεί ε Αλψηεξε Οκάδα ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, ε 

νπνία ζπληζηά ηνλ θχξην ρψξν ζπδήηεζεο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ Πεθίλνπ
102

. 

 

2.4.3. Γιεθνείρ θεζμοί 

Οη ζεζκνί πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηε 

ιεηηνπξγία παγθνζκίσλ θαη πεξηθεξεηαθψλ κεραληζκψλ.  

Ο ΟΖΔ έρεη εληάμεη απφ πνιχ λσξίο κεηαμχ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ηελ 

ηζφηεηα ησλ θχισλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ήδε ην 1946 ζπζηάζεθε ζην ECOSOC ε 

Δπηηξνπή γηα ην Καζεζηψο ησλ Γπλαηθψλ
103

 κε αληηθείκελν ηελ πξνεηνηκαζία ζρεδίσλ 

απνθάζεσλ, ζπζηάζεσλ θαη εθζέζεσλ γηα ηελ πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

γπλαηθψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο
104

. Αο ζεκεησζεί, αθφκε, φηη ε ελ ιφγσ επηηξνπή 

δέρεηαη αλαθνξέο γηα παξαβηάζεηο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ γπλαηθψλ
105

. 

Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα έρεη δηνξίζεη 

έλαλ Δηδηθφ Δηζεγεηή γηα ηελ έκθπιε βία
106

, ν νπνίνο θαιείηαη λα ζπιιέγεη 

πιεξνθνξίεο, λα ππνβάιιεη εθζέζεηο θαη λα δηαηππψλεη ζπζηάζεηο γηα ηε ιήςε 

ζρεηηθψλ κέηξσλ ζε δηεζλέο, εζληθφ, ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
107

. 

Αθφκε, ην Γξαθείν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ην Γηεζλέο 

Έγθιεκα σο ζεκαηνθχιαθαο ηεο χκβαζεο ηνπ ΟΖΔ θαηά ηνπ Γηεζληθνχ 

Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο θαη ησλ Πξσηνθφιισλ ηεο ζπλεξγάδεηαη, κέζσ ελφο 

παγθφζκηνπ δηθηχνπ, κε ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δηεζλνχο 

εγθιήκαηνο. 

                                                
101 Απφθαζε 82/43/EEC, L 20, ζ. 35-37 
102 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/gender-mainstreaming/index_en.htm, 

Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015 
103 ECOSOC Res. 11 (ΗΗ) (1946), Establishing the Commission on the Status of Women, New York 
104 Νάζθνπ-Πεξξάθε Π. (2008), Μεραληζκνί Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ: Γηεζλείο πξάμεηο, 

ζεσξία θαη πξαθηηθή, Αζήλα-Κνκνηελή, εθδφζεηο Αλη.Ν. άθθνπια, ζει. 60 

 
106 http://www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχλην 2015 
107 UΝ High Commissioner for Human Rights Res. 1994/45 (1994), Draft UN declaration on the rights of 

indigenous peoples, Geneva  

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/gender-mainstreaming/index_en.htm
http://www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/
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Σν 2010 ηα θ-κ ηνπ ΟΖΔ έθαλαλ έλα ηζηνξηθφ βήκα ζηελ επηηάρπλζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ Οξγαληζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηε ρεηξαθέηεζε ησλ 

γπλαηθψλ δεκηνπξγψληαο ηελ νληφηεηα UN Women
108

. Ζ ελ ιφγσ νληφηεηα πξνθχπηεη 

απφ ηε ζπγρψλεπζε ηεζζάξσλ πξνεγνχκελσλ βνεζεηηθψλ νξγάλσλ ηνπ ΟΖΔ
109

 θαη ν 

ξφινο ηεο έγθεηηαη ζηε ζηήξημε δηαθπβεξλεηηθψλ δνκψλ γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ζπλαθψλ πνιηηηθψλ.  

ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο επηδηψθεη ηελ εθαξκνγή 

ηεο Γηαθήξπμεο «Κάλνληαο ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ πξαγκαηηθφηεηα» κέζσ δχν 

αιιεινεμαξηψκελσλ δνκψλ. Ζ κελ Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ
110

 δηαδξακαηίδεη 

ζπκβνπιεπηηθφ πξνο ηα ζεζκηθά φξγαλα ηνπ Οξγαληζκνχ ξφιν θαη ζηνρεχεη ζηε  

γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ δηεζλψλ πνιηηηθψλ δεζκεχζεσλ θαη πξαγκαηηθφηεηαο 

πνπ βηψλνπλ νη γπλαίθεο ζηελ Δπξψπε
111

. Οη δε πληνληζηέο Ηζφηεηαο Φχισλ, πνπ 

επθηαίν ζα ήηαλ λα δηνξηζηνχλ ζε θάζε δηαθπβεξλεηηθή δνκή ή επηηξνπή δηεζλνχο 

νξγαληζκνχ ή δηεζλνχο ζχκβαζεο, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

ελζσκάησζε ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ ζε φια ηα ζηάδηα δηακφξθσζεο θαη άζθεζεο 

πνιηηηθήο
112

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
108 http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχλην 2015  
109 Σα δηαθξηηά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΖΔ πνπ ζπλελψζεθαλ θαη ζπγθξφηεζαλ ηελ νληφηεηα UN 

Women είλαη: Γηεχζπλζε Πξνψζεζεο ησλ Γπλαηθψλ (DAW), Γηεζλέο Δξεπλεηηθφ θαη Δθπαηδεπηηθφ 

Ηλζηηηνχην γηα ηελ Πξφνδν ησλ Γπλαηθψλ (INSTRAW), Γξαθείν ηνπ Δηδηθνχ πκβνχινπ γηα ζέκαηα 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη αλέιημε ησλ γπλαηθψλ (OSAGI) θαη ην Σακείν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ 
Αλάπηπμε γηα ηηο Γπλαίθεο (UNIFEM) 
110 https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχλην 2015 
111https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/02_GenderEqualityProgramme/GEC/default_en.asp

, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχλην 2015 
112 πκβνχιην ηεο Δπξψπεο (2015), A vital asset in the Council of Europe transversal programme on 

gender equality-Gender Equality Rapporteurs, Gender Equality Commission, Strasbourg 

http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women
https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/
https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/02_GenderEqualityProgramme/GEC/default_en.asp
https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/02_GenderEqualityProgramme/GEC/default_en.asp
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ 

 

Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ απνηειεί ην ελδηάκεζν ζηξψκα κεηαμχ θπβεξλψλησλ 

θαη θπβεξλσκέλσλ
113

, φπνπ νη πνιίηεο αλαιακβάλνπλ ελεξγφ ξφιν πξνβάιινληαο 

αηηήκαηα θαη ζπλδηακνξθψλνληαο ηηο απνθάζεηο. Χο δχλακε εθδεκνθξαηηζκνχ απφ 

θάησ
114

 θαη βαζηθή ζπληζηψζα ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπκκεηνρηθήο 

δεκνθξαηίαο, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζπληζηά έλα δνκεκέλν ρψξν δηαιφγνπ θαη 

θνηλσληθψλ εθθξάζεσλ επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ κε δεκνθξαηηθή ζπλείδεζε
115

.  

ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ απνζθνπεί ε απνθεληξσκέλε πξνζέγγηζε πνπ 

έρεη πηνζεηήζεη ε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο αλαθνξηθά κε ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο πξνο ηνλ πνιίηε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ιήςε απνθάζεσλ κέζσ δηαθφξσλ κνξθψλ εηαηξηθφηεηαο
116

. 

Αληίζηνηρα, ε Δπξσπατθή Υάξηα γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζηηο Σνπηθέο Κνηλσλίεο 

δεζκεχεη ηηο ηνπηθέο αξρέο λα ζπλεξγάδνληαη κε ΜΚΟ θαη γπλαηθείεο νξγαλψζεηο γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο θαη ηελ έληαμή 

ηεο ζηα ρέδηα Γξάζεο ηνπο
117

. 

Με ηελ ελεξγφ δξάζε ησλ ΜΚΟ αλαδεηθλχεηαη ε θχζε θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο, κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

αληζνηήησλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ηνπο. Όκσο, ε δξάζε ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ παξακέλεη αθφκε αζζελήο ζηελ Διιάδα ζπγθξηηηθά κε απηή πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί ζηε Γχζε
118

. 

Γηα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ, 

ην θξάηνο νθείιεη λα δηαηεξεί κηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη ζπλερή δηαβνχιεπζε κε 

ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ηδίσο φηαλ αθνξά ζε επαίζζεηα πεδία ηεο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο, φπσο απηφ ηεο έκθπιεο ηζφηεηαο. Απηφο ν ακνηβαίνο δηάινγνο πξέπεη λα 

δνκείηαη πάλσ ζηνπο άμνλεο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο 

                                                
113 Βι. ζρεηηθά Tocqueville A. (1838), Democracy in America, Saunders and Otley: London 
114 Μνπδέιεο Ν. (2004), πκκεηνρηθή Γεκνθξαηία θαη Πινπξαιηζκφο, Δθεκεξίδα Σν Βήκα: Γλψκεο, 

15.02.2004, http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=157053, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Αχγνπζην 2015  
115 ΓΓΗΦ (2011), Πξαθηηθά Ηκεξίδαο κε ζέκα: «Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ θαη ηζφηεηα ησλ θχισλ», 1ε 

πλεδξία κε ζέκα: «Η πκβνιή ησλ Γπλαηθείσλ Οξγαλψζεσλ θαη ΜΚΟ ζηελ Ιζφηεηα ησλ θχισλ 

Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο», 7 Γεθεκβξίνπ 2010, ζει. 10 
116 Άξζξν 11, ΔΔ 
117 Άξζξν 5, Υάξηεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ 
118 Μνπδέιεο Ν. (2003), Γηαηί απνηπγράλνπλ νη κεηαξξπζκίζεηο, Δθεκεξίδα Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο 

29.06.2003, http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=152249 , Πξνζπειάζηεθε ηνλ Αχγνπζην 2015 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=157053
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=152249
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απνηειεζκαηηθφηεηαο
119

. Γέθπξα κεηαμχ Δπξψπεο θαη νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ απνηειεί ε ΔΟΚΔ
120

, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο επίζεκε πιαηθφξκα, φπνπ 

αθνχγεηαη ε θσλή ησλ ΜΚΟ, πνπ ζπληζηνχλ «δεμακελέο» ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ. ηελ 

Διιάδα, ν νξγαλσκέλνο θνηλσληθφο δηάινγνο έρεη αλαηεζεί ζπληαγκαηηθά
121

 ζηελ ΟΚΔ 

ηεο Διιάδαο
122

. Καη νη δχν επηηξνπέο απνηεινχλ νξγαλψζεηο ζεζκνζεηεκέλνπ 

θνηλσληθνχ δηαιφγνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνιηηηθή ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν 

αληίζηνηρα.   

Σέινο, δεδνκέλεο ηεο αδπλακίαο εχξεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξάζεσλ ησλ 

ΜΚΟ, ε ΔΔ ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπο. Δπί παξαδείγκαηη, ην ΔΠ 

«Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013» πεξηειάκβαλε ηε ρξεκαηνδφηεζε δηεηψλ 

ρεδίσλ Γξάζεο γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ θαη ΜΚΟ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηνπο ηθαλφηεηαο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε έγηλε απφ ην ΔΚΣ θαη έθζαζε έσο 80.000 επξψ γηα 

θάζε έλα απφ ηα δεθαεθηά ρέδηα Γξάζεο πνπ επηιέρζεθαλ.
123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
119 ΓΓΗΦ (2011), Πξαθηηθά Ηκεξίδαο κε ζέκα: «Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ θαη ηζφηεηα ησλ θχισλ», ν.π. ζει. 

3 
120 Μπαινχξδνο Γ., Υξπζάθεο Μ. (2012), Καηαπνιέκεζε ησλ Γηαθξίζεσλ: Σάζεηο, Πξνθιήζεηο θαη 

Πνιηηηθέο, εθδφζεηο Παπαδήζεο: Αζήλα, ζει. 82 
121  1975/86/01/08 ν.π , άξζξν 82 παξ. 3. 
122 www.oke-esc.eu, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Αχγνπζην 2015 
123 ΓΓΗΦ (2012), Δζληθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Οπζηαζηηθή Ιζφηεηα ησλ Φχισλ 2010-2013: Απνινγηζηηθή 

Έθζεζε Ννέκβξηνο 2009-Απξίιηνο 2012 ν.π., ζει. 38 

http://www.oke-esc.eu/
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Β΄ ΜΔΡΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΗΟΣΖΣΑ  

 

χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Ηζφηεηαο Φχισλ, ν δείθηεο έκθπιεο 

ηζφηεηαο ζηελ ΔΔ-28 θηάλεη ην 52,9%, πνζνζηφ πνπ απνδεηθλχεη φηη ε ΔΔ έρεη δηαλχζεη 

κφλν ηε κηζή απφζηαζε πξνο ηελ πιήξε θαη νπζηαζηηθή ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ. πλεπψο, αλαδεηθλχεηαη επηηαθηηθή ε ιήςε απμεκέλσλ θαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ. 

Ζ απνζπαζκαηηθή πξφνδνο ησλ πνιηηηθψλ είλαη εκθαλήο θαη ζηελ Διιάδα, 

φπνπ ν δείθηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ αγγίδεη κφιηο ην 38,3%. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα έκθπισλ αληζνηήησλ ζηε βάζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

4.1. Αγοπά επγαζίαρ  

Ζ χπαξμε ίζσλ επθαηξηψλ ζπκκεηνρήο ζηελ απαζρφιεζε είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο θαζψο ζπληζηά παξάγνληα ψζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ 

ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο 2020. 

 

4.1.1. Απαζσόληζη 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat
124

, ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο 

παξαηεξνχληαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ πνπ αθνξνχλ φρη κφλν ζην ξπζκφ 

απαζρφιεζεο αιιά θαη ζηνλ ηχπν ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ επαγγέικαηνο. Αξρηθά, ν 

ξπζκφο απαζρφιεζεο γηα ηνπο άλδξεο αγγίδεη ην 62,7% ελψ γηα ηηο γπλαίθεο ην 43,3%. 

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, δεκηνπξγείηαη έλα ράζκα χςνπο 19,4% θαηαηάζζνληαο ηελ 

Διιάδα κεηαμχ ησλ θξαηψλ κε ηε κεγαιχηεξε «ςαιίδα». 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν απαζρφιεζεο, 38% ησλ γπλαηθψλ εξγάδεηαη ζε 

θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο ελψ 43% ζε ζπλζήθεο κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

πγθξίλνληαο ηα πνζνζηά κεξηθήο απαζρφιεζεο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, πξνθχπηεη ε 

δηαπίζησζε φηη ε ελ ιφγσ κνξθή απαζρφιεζεο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5,3% γηα ηνπο 

άλδξεο θαη ζε 12,5% γηα ηηο γπλαίθεο. 

πκπιεξσκαηηθά, σο πξνο ηνλ ηχπν επαγγέικαηνο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν 

ηξφπνο θαηαλνκήο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ γπλαηθψλ κεηαμχ ησλ 

                                                
124 Eurostat (2015), News Release: 8 March 2015: International Women’s, Luxemburg, Πξνζπειάζηεθε 

ην Ηνχιην 2015 
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δηαθνξεηηθψλ επαγγεικάησλ. Αλαιπηηθφηεξα, απφ ην ζπλνιηθφ κεξίδην ησλ 

απαζρνινχκελσλ γπλαηθψλ, πνπ θηάλεη ην 41%, ην 29% εξγάδεηαη ζε ζέζε δηεπζπληή, 

ην 57% σο γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ην 47% σο ππάιιεινη ππεξεζηψλ θαη πσιεηέο, 

ελψ, ην 9% αζρνιείηαη κε ηερληθά θαη άιια ζπλαθή επαγγέικαηα. 

 

4.1.2. Αμοιβέρ - ςνηάξειρ 

Ξερσξηζηφο ιφγνο πξέπεη λα γίλεη γηα ην κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ δχν 

θχισλ. Ζ δηαθνξά ζηηο ακνηβέο θηάλεη ην 22% ζηελ Διιάδα, πνζνζηφ πνπ μεπεξλά ην 

κ.ν. ηεο ΔΔ θαη ζπγθαηαιέγεηαη ζηα κεγαιχηεξα πνζνζηά κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ. Δμεηάδνληαο βαζχηεξα ηηο ξίδεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, εχθνια δηαπηζηψλεηαη φηη νη 

ρακειφηεξεο ακνηβέο είλαη απφξξνηα ηεο πιεηνςεθηθήο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηε 

κεξηθή απαζρφιεζε. 

 Παξφιν πνπ νη Διιελίδεο κε πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ππεξηεξνχλ 

έλαληη ησλ αλδξψλ, κε πνζνζηφ 41,6% έλαληη 32,9%
125

, ε πιεηνςεθία απηψλ σζείηαη 

ζηε κεξηθή απαζρφιεζε είηε ιφγσ αδπλακίαο εχξεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο (εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο) είηε γηα νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, νη γπλαίθεο επηιέγνπλ λα εξγαζηνχλ ιηγφηεξεο ψξεο θαζψο 

θέξνπλ ην βάξνο ηεο κε ακεηβφκελεο εξγαζίαο ζην ζπίηη. Πξάγκαηη, νη εξγαδφκελεο 

γπλαίθεο αθηεξψλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη ηηο 

δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ, ζε πνζνζηά 52,6% θαη 77,8% αληίζηνηρα, έλαληη 17,4% θαη 9,3% 

γηα ηνπο άλδξεο. Δληνχηνηο, πεξηζζφηεξνη είλαη νη άλδξεο πνπ αθηεξψλνπλ ρξφλν ζε 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο
126

. 

Όκσο, νη ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζπλνδεχνληαη απφ ρακεινχο κηζζνχο. 

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα πεξηέιζνπλ νη γπλαίθεο ζε θαηάζηαζε 

θηψρεηαο αθφκε θαη ζηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ηνπο. Δπεθηείλνληαο ην 

ζπιινγηζκφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη ρακειφηεξεο απνδνρέο απμάλνπλ ηνλ 

αλαγθαίν ρξφλν ζεκειίσζεο δηθαηψκαηνο ζχληαμεο θαη θαηαιήγνπλ ζε κηθξφηεξε 

ζχληαμε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο παξά άλδξεο λα πιήηηνληαη 

                                                
125http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdsc480&langua

ge=en, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015 
126 European Institute for Gender Equality (2015), Gender Equality Index 2015: Measuring gender 

equality in the European Union 2005-2012.Country Profiles, Italy, ζει. 37  

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdsc480&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdsc480&language=en
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απφ ηε θηψρεηα ζηελ ηξίηε ειηθία
127

. ήκεξα, ε δηαθνξά ζην πνζνζηφ ζχληαμεο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ αλέξρεηαη ζε 22%
128

. Αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν θηψρεηαο, ην 

πνζνζηφ είλαη θαη πάιη πςειφηεξν γηα ηηο γπλαίθεο, δειαδή θηάλεη ην 36,8% έλαληη ησλ 

αλδξψλ πνπ αγγίδεη ην 34,6%
129

. 

 

4.1.3. Δπισειπημαηικόηηηα γςναικών 

ηελ Διιάδα, ην 30% ησλ επηρεηξεκαηηψλ είλαη γπλαίθεο, πνζνζηφ πνπ 

πξνζεγγίδεη ην κ.ν ηεο ΔΔ (31%). Ζ πιεηνςεθία απηψλ αζρνιείηαη κε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε. Αληηζέησο, ηα ρακειφηεξα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο εκθαλίδνληαη ζηνπο ηνκείο ησλ θαηαζθεπψλ θαη κεηαθνξψλ. 

πγθξηηηθά κε ηελ ΔΔ-28, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ Διιελίδσλ είλαη πςειφηεξα 

ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρακειφηεξα ζε ηνκείο 

πγείαο θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ παξά ην γεγνλφο φηη νη ειιελίδεο επηρεηξεκαηίεο 

εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ζρεηηθά ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ επξσπαίσλ 

γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ
130

. 

 

4.1.4. Ανεπγία 

Γεδνκέλνπ ηνπ ρακειφηεξνπ ξπζκνχ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ, ηα πνζνζηά 

αλεξγίαο παξακέλνπλ πςειφηεξα γηα απηέο. Δηδηθφηεξα, βάζεη ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ν ΟΑΔΓ γηα ην πξψην πεληάκελν ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο, πξνθχπηεη φηη κεηαμχ ησλ εγγεγξακκέλσλ αλαδεηνχλησλ εξγαζία αλέξγσλ νη 

γπλαίθεο αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 60,08%. ην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ αιιά κε 

αλαδεηνχλησλ εξγαζία νη γπλαίθεο αγγίδνπλ ην 60,75%
131

. Παξάιιεια, φπσο 

επηζεκαίλεη ε ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2015, ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

αλεξγίαο παξαηεξείηαη ζηνπο λένπο ειηθίαο 15-24 εηψλ, ην νπνίν ζηηο λέεο γπλαίθεο 

αγγίδεη ην 57%
132

. Σέινο, νη λέεο γπλαίθεο ειηθίαο 15-29 εηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο 

                                                
127 European Commission (2014), Tackling the gender pay gap in the European Union, D-G for Justice, 

Publications Office of the EU: Belgium, ζει. 2  
128 Tinios P., Bettio F., Betti G., Georgiadis T., (2015), Men Women and Pensions, Publication Office of 

the European Union: Luxemburg, ζει. 29  
129 European Commission (2015), Report on equality between women and men 2014, D-G for Justice and 

Consumers, Luxemburg, ζει. 57  

 
130 European Commission (2014), Statistical Data on Women Entrepreneurs in Europe: Country Fiche, 

Greece, D-G for Enterprise and Industry, Brussels, ζει. 3-7 
131 ΟΑΔΓ, Γειηίν Σχπνπ: ηαηηζηηθά ηνηρεία Δγγεγξακκέλεο Αλεξγίαο, 23-06-2015 
132 ΔΛ.ΣΑΣ., Γειηίν Σχπνπ: Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ: Α΄ Σξίκελν 2015, 11-06-2015 
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εθπαίδεπζεο, εξγαζίαο θαη θαηάξηηζεο (NEET) θηάλνπλ ην 30,3% ελψ νη άλδξεο ην 

26,8%
133

.  

 

4.1.5. ςμμεηοσή γςναικών ζε θέζειρ λήτηρ αποθάζευν 

Μνινλφηη νη γπλαίθεο έρνπλ ην πιεζπζκηαθφ πιενλέθηεκα, ζηελ πνιηηηθή δσή 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεηνςεθηθή ζπκκεηνρή. Όκσο, ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηνπο 

ζεζκνχο δελ απνηειεί νχηε απηνζθνπφο νχηε αξηζκεηηθφο ζηφρνο. Αληηζέησο, ζπληζηά 

πξνυπφζεζε κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, φπνπ νη απνθάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην 

κέιινλ ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. 

Απφ ην 2000 κέρξη ζήκεξα, ν αξηζκφο ησλ εθιεγκέλσλ γπλαηθψλ ζην ειιεληθφ 

Κνηλνβνχιην βαίλεη ζεκαληηθά απμαλφκελνο. Πξάγκαηη, ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ απνδεηθλχεη φηη θάζε ρξφλν πξνζηίζεληαη πεξηζζφηεξεο 

γπλαίθεο κεηαμχ ησλ βνπιεπηψλ. Μάιηζηα, ε θαζηέξσζε ηεο πνζφζησζεο
134

, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ απφ θάζε θχιν ζηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ 

θνκκάησλ πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο, έρεη δψζεη ψζεζε ζηελ 

πεξεηαίξσ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηξηψλ. Όζνλ αθνξά ζηηο πιένλ πξφζθαηεο 

θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2015, ν αξηζκφο ησλ εθιεγκέλσλ γπλαηθψλ απμήζεθε 

θαηά 2,3% ζε ζρέζε κε ηηο ακέζσο πξνεγνχκελεο, αθνχ εμειέγεζαλ εθηά γπλαίθεο 

πεξηζζφηεξεο. ήκεξα, ην πνζνζηφ ησλ βνπιεπηξηψλ θηάλεη πιένλ ην 23,3% θαη 

απνηειεί ην πςειφηεξν πνζνζηφ πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηε ρψξα
135

. 

ην ζεκείν απηφ είλαη ρξήζηκν λα απνηππσζεί θαη ε εηθφλα θαηαλνκήο ησλ 

εδξψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ηνληζηεί φηη ζηηο εθινγέο ηνπ 2014 θαζηεξψλεηαη γηα πξψηε θνξά ε πνζφζησζε γηα 

θάζε θχιν επί ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 1/3 αληηζηνίρσο
136

. Όπσο πξνθχπηεη απφ ζηαηηζηηθέο κειέηεο, 

παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επξσβνπιεπηξηψλ, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζήκεξα ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ 

ζην Δπξσθνηλνβνχιην, βάζεη απνηειεζκάησλ ησλ εθινγψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

                                                
133 European Commission (2015), Report on equality between women and men 2014, ν.π., ζει. 42 
134 Άξζξν 3 ηνπ λ. 3636/2008 (ΦΔΚ Α΄/11/01.02.2008) 
135 Μνζρνβάθνπ Ν. (2015), Καηά Φχιν Παξνπζίαζε ησλ Απνηειεζκάησλ ησλ Βνπιεπηηθψλ Δθινγψλ 

2015, Αζήλα  
136 Άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ λ.4255/2014 (ΦΔΚ Α΄/89/11.04.2014) 
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θηάλεη ην 37%, φηαλ ζηηο πξψηεο εθινγέο, ην 1979, άγγημε κφιηο ην 16%
137

. Αλαθνξηθά 

κε ηνπο έιιελεο επξσβνπιεπηέο, κεηαμχ ησλ είθνζη πνπ αλαδείρζεθαλ, νη πέληε είλαη 

γπλαίθεο, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 23,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επξσβνπιεπηψλ.
138

  

Όζνλ αθνξά ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Γεκνηηθέο Δθινγέο, παξαηεξείηαη εμίζνπ 

βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ γπλαηθψλ. Δηδηθφηεξα, ζηηο ηειεπηαίεο 

Πεξηθεξεηαθέο Δθινγέο εμειέγεζαλ κφιηο δχν γπλαίθεο σο Πεξηθεξεηάξρεο ζε αληίζεζε 

κε ην 2010, νπφηε θαη δελ είρε εθιεγεί θακία γπλαίθα ζηε ζέζε απηή. Δπηπιένλ, ν 

αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ Αηξεηψλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ αγγίδεη ην 20,7%
139

, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε δψδεθα γπλαίθεο έλαληη πελεληανρηψ αλδξψλ
140

. Αληίζηνηρα, ζηνπο 325 

Γήκνπο εμειέγεζαλ δεθαπέληε γπλαίθεο, δειαδή πνζνζηφ 4,6%, ελψ ηε ζέζε 

Γεκάξρνπ θαηέθηεζαλ κφλν ελληά γπλαίθεο
141

. Βέβαηα, δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη ε 

θαηαιπηηθή επίδξαζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ ην 2001
142

 

θαη ζπλερίδεηαη κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηε, ην νπνίν πξνβιέπεη ηφζν γηα ηηο 

Πεξηθέξεηεο
143

 φζν θαη γηα ηνπο Γήκνπο
144

 φηη ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ 

απφ θάζε θχιν ζα αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ 

ηνπ ζπκβνπιίνπ. 

Δπηπξφζζεην παξάδεηγκα πνπ εληζρχεη ην επηρείξεκα ηεο κεησκέλεο ζπκκεηνρήο 

ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο εμνπζίαο απνηειεί ν δηθαζηηθφο θιάδνο. ηελ πεξίπησζε απηή, 

ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ απμάλεηαη δηαξθψο, φπσο απνδεηθλχνπλ ηα 

ζηαηηζηηθά βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γηθαζηψλ
145

. 

Χζηφζν, εκθαλίδεηαη κηα θνηλή ηάζε ζε επξσπατθφ επίπεδν. Μνινλφηη ν αξηζκφο 

γπλαηθψλ δηθαζηψλ ζηα Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα δηθαζηήξηα παξνπζηάδεη 

                                                
137 http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/gender-balance.html, Πξνζπειάζηεθε ηνλ 

Ηνχιην 2015 
138 http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html?country=GR, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015 
139 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, φπνπ ε θαηαλνκή ησλ Αηξεηψλ 

Αληηπεξηθεξηαξρψλ θαηά θχιν αθνινχζεζε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 
140 http://ekloges-

prev.singularlogic.eu/may2014/dn/public/index.html#{"page":"synoptiki","params":{"mode":"snom"}}, 

Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015  
141 http://ekloges-

prev.singularlogic.eu/may2014/dn/public/index.html#{"page":"synoptiki","params":{"mode":"dhm"}}, 

Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015  
142 Άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ λ. 2910/2001 (ΦΔΚ Α΄/91/02.05.2001) 
143 Ν. 3852/2010, ν.π., άξζξν 120 παξ. 3  
144

 ην ίδην, άξζξν 18 παξ. 3  
145 http://www.esdi.gr/, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015  
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αλνδηθή ηάζε, ηα Αλψηαηα Γηθαζηήξηα παξακέλνπλ αθφκε έλαο αλδξνθξαηνχκελνο 

ρψξνο θαζψο παξαηεξείηαη πνιχ κηθξή ζπκκεηνρή γπλαηθψλ δηθαζηψλ
146

. 

Ίδηα είλαη ε εηθφλα θαη ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ επνπηεπφκελσλ 

νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ Τπνπξγείσλ. Παξά ηε ζέζε ζε ηζρχ απφ 

ην 2000 λφκνπ
147

 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή πνζφζησζεο πνπ θηάλεη ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 

ησλ νξηδνκέλσλ κειψλ αλά θχιν ζηα ζπιινγηθά φξγαλα, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο 

ΓΓΗΦ απνδεηθλχνπλ γηα άιιε κηα θνξά φηη νη άλδξεο θπξηαξρνχλ αξηζκεηηθά ζηηο 

ζέζεηο εμνπζίαο. Με άιια ιφγηα, δηαπηζηψζεθε φηη κφλν ζην 1/3 πεξίπνπ ησλ νξγάλσλ 

ηεξείηαη ν λφκνο γηα ηελ πνζφζησζε
148

. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. Αλαιπηηθφηεξα, ε ζπκκεηνρή ησλ Διιελίδσλ ζηα δηνηθεηηθά 

ζπκβνχιηα ησλ κεγαιχηεξσλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ αγγίδεη κφιηο ην 8%
149

. Καηφπηλ 

έληνλεο πνιηηηθήο δεκφζηαο ζπδήηεζεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη δεκνζηεχζεη έλα 

ζρέδην Οδεγίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηα 

εηαηξηθά δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα
150

. χκθσλα κε ην ζρέδην, ε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ 

κεηαμχ ησλ κε εθηειεζηηθψλ ζπκβνχισλ ζα πξέπεη λα θηάζεη ηνπιάρηζηνλ ζην 40% 

κέρξη ην 2020 γηα ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην ελψ γηα ηηο 

εηζεγκέλεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα θηάζεη ην ίδην πνζνζηφ κέρξη ην 2018. 

Βέβαηα, ε ελ ιφγσ πξφηαζε δελ έρεη κεηνπζησζεί αθφκε ζε Οδεγία, δηφηη ην πκβνχιην 

Τπνπξγψλ ηεο ΔΔ, παξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

πνζνζηψζεσλ κε κεραληζκνχο δίθαηεο επηινγήο ζηειερψλ, δελ έρεη θαηαιήμεη αθφκε 

ζε ζπκθσλία επί ηνπ ζρεδίνπ
151

. Χζηφζν, αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο 

είραλ πξνρσξήζεη λσξίηεξα κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία επηηπρψο ζηελ θαζηέξσζε 

ηέηνηαο πνζφζησζεο ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ
152

. 

                                                
146 European Commission (2015), The 2015 EU Justice Scoreboard, D-G for Justice and Consumers, 

Belgium, ζει. 35 
147 Άξζξν 6 παξ. 1α ηνπ λ. 2839/2000 (ΦΔΚ Α΄/196/12.9.2000) 
148 ΓΓΗΦ (2012), Δζληθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Οπζηαζηηθή Ιζφηεηα ησλ Φχισλ 2010-2013: Απνινγηζηηθή 

Έθζεζε Ννέκβξηνο 2009-Απξίιηνο 2012, ν.π., ζει. 37 
149 European Institute for Gender Equality (2015), Gender Equality Index 2015: Measuring gender 
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150 COM(2012) 615 final, Gender balance in business leadership: a contribution to smart, sustainable 

and inclusive growth, Council Code 16428/12  
151European Institute for Gender Equality (2015), Gender Equality Index 2015: Measuring gender 
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152 Ζ Ννξβεγία είλαη ε πξψηε ρψξα πνπ ην 2005 ζέζπηζε ηε γπλαηθεία πνζφζησζε ζηα δηνηθεηηθά 

ζπκβνχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Αθνινχζεζε ε Φηιαλδία ην 2010, ε Ηζιαλδία ην 2013 θαη παξφκνηνπο 

ζηφρνπο δξνκνινγνχλ ζήκεξα κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία άιιεο εθηά επξσπατθέο ρψξεο. 
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Απφ φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 

παξαηεξνχληαη, ηαπηφρξνλα, έλαο νξηδφληηνο θαη έλαο θάζεηνο δηαρσξηζκφο. Ο πξψηνο 

ζπλίζηαηαη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ γπλαηθψλ ζηα ιεγφκελα «γπλαηθεία» επαγγέικαηα, 

ελψ ν δεχηεξνο ζηελ παξακνλή ησλ γπλαηθψλ ζε ρακειφηεξεο θαηεγνξίεο 

επαγγεικάησλ
153

. Δίλαη αιήζεηα φηη ηα άηνκα έξρνληαη απφ λεαξή ειηθία αληηκέησπα κε 

ηα ζηεξεφηππα ηεο θνηλσλίαο, ηα νπνία αλαπαξάγνληαη ζην πιαίζην ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

θαη ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, εμνηθεηψλνληαη απφ πνιχ λσξίο κε 

ηνπο δηαθξηηνχο ξφινπο ησλ δχν θχισλ, φπσο απηνί δηακνξθψλνληαη απφ ηηο 

παξαδφζεηο ηεο θνηλσλίαο. Δίλαη γεγνλφο φηη νη παξαδνζηαθέο αμίεο θαη παξαδνρέο 

ζρεηηθά κε ηα εξγαζηαθά πξφηππα δηαδξακαηίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο πνπ ζα θάλεη έλαο λένο άλδξαο ή κηα λέα γπλαίθα.  

Αβίαζηα, ινηπφλ, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη γπλαίθεο πξνζθξνχνπλ ζε 

κηα «γπάιηλε νξνθή»
154

, πάλσ απφ ηελ νπνία ππάξρνπλ ζέζεηο εμνπζίαο θαη 

πςειφηεξσλ ακνηβψλ ζηειερσκέλεο θπξίσο απφ άλδξεο. Σν αφξαην απηφ εκπφδην 

αλαθφπηεη ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ γπλαηθψλ, παξά ηηο θηινδνμίεο θαη ηα 

πξνζφληα ηνπο, ζην βσκφ ησλ θπξίαξρσλ ζηεξενηχπσλ. Μνινλφηη, νη γπλαίθεο 

ζηαηηζηηθά δηαζέηνπλ πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο απφ ηνπο άλδξεο, απηέο 

παξακέλνπλ ππνεθπξνζσπνχκελεο ζηηο αλψηεξεο ηεξαξρηθά ζέζεηο, γεγνλφο πνπ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο κηζζνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. 

 

4.2. Γημόζια διοίκηζη 

Ζ ηζφξξνπε ζπκκεηνρή ησλ δχν θχισλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζπληείλεη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο δεκνζίνπ ηνκέα ρσξίο απνθιεηζκνχο πνπ αληαλαθιά ζεκειηψδεηο 

αμίεο, φπσο δηθαηνζχλε, αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη θνηλσληθή ζπλνρή
155

. 

Παξφια απηά, ε απνγξαθή δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ έιαβε ρψξα ην 2013 

θαηέδεημε φηη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζπληζηά αθφκε έλαλ ρψξν, φπνπ νη άληξεο 

ππεξηεξνχλ αξηζκεηηθά ησλ γπλαηθψλ. Πξάγκαηη, ζε ζχλνιν 614.053
156

 δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ νη γπλαίθεο θηάλνπλ κφιηο ηηο 285.868. ε απηφ ζπλεγνξεί θαη πξφζθαηε 
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155 OECD (2015), Government at a Glance: 2015, OECD Publishing: Paris 

ζει. 27 
156 http://apografi.yap.gov.gr/apografi/2013/Flows_August_2013.htm, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015 
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κειέηε ηνπ ΟΟΑ πνπ απνδεηθλχεη φηη ην κεξίδην ησλ γπλαηθψλ ζην δεκφζην ηνκέα 

παξακέλεη αθφκε θάησ απφ 50%
157

.  

Βέβαηα, έκκεζε δηάθξηζε εηο βάξνο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ παξαηεξείηαη θαη ζηα 

δηνηθεηηθά έγγξαθα. Δηδηθφηεξα, ην ζειπθφ γέλνο θαζίζηαηαη αφξαην κέζσ ηεο 

γεληθεπκέλεο ρξήζεο αξζεληθνχ ιφγνπ, πξνάγνληαο (ζπλεηδεηά ή κε) ηε γπλαηθεία 

θαησηεξφηεηα. Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ν ιφγνο θαη ε γιψζζα παξαθνινπζνχλ ηηο 

θνηλσληθέο κεηαβνιέο. πλεπψο, «αλαπφθεπθηα απερνχλ ηελ ηεξαξρεκέλε θαη 

εμνπζηαζηηθή πξαγκαηηθφηεηα κε απνηέιεζκα ηελ αλαπαξαγσγή θαη δηαηψληζε ησλ 

ζηεξενηχπσλ»
158

. 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρεδφλ απνθιεηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ αξζεληθνχ γέλνπο 

ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα, πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θξίλεηαη ε ζπκβνιή ηνπ «Οδεγνχ 

ρξήζεο κε ζεμηζηηθήο γιψζζαο ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα»
159

. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν 

Οδεγφο ζα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν θαηαλφεζεο ηνπ γισζζηθνχ ζεμηζκνχ
160

 ζηα 

δηνηθεηηθά έγγξαθα, ππφδεημεο ηξφπσλ ππέξβαζήο ηνπ θαη επαηζζεηνπνίεζεο, αθνχ, 

αλαληίξξεηα, ε γιψζζα θαηαζθεπάδεη ηνλ θφζκν. 

πκπεξαζκαηηθά, ε δηαηχπσζε φηη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζπληζηά πξνλνκηαθφ 

ρψξν κε έκθπισλ δηαθξίζεσλ απνδεηθλχεηαη αζηηθφο κχζνο. Με άιια ιφγηα, ε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε βξίζεη αληζνηήησλ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ ιακβάλεη ηε κνξθή 

έκκεζεο δηάθξηζεο, θαη νθείινληαη ζηνλ αλδξνθξαηνχκελν ραξαθηήξα ηεο 

ελδννξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ηεο. Άιισζηε, ε παξαπάλσ παξάζεζε δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ηφζν ην κέγεζνο ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ζην δεκφζην ηνκέα φζν θαη ηελ 

παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζε δεκφζηεο ζέζεηο εμνπζίαο επηβεβαηψλεη φηη «ε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε έρεη θχιν θαζψο απηή έρεη δηακνξθσζεί βάζεη αλδξηθήο εκπεηξίαο 

αληαλαθιψληαο ηελ παηξηαξρηθή θνηλσλία ηεο Διιάδαο»
161

. 
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4.3. Τγεία 

ε ζπλδπαζκφ κε φζα αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ε 

απαζρφιεζε ζε ζέζεηο εξγαζίαο κε ρακειφηεξν εηζφδεκα ζεκαηνδνηνχλ ρακειφηεξν 

πξνζδφθηκν δσήο θαη αχμεζε ζπρλφηεηαο εκθάληζεο δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ πγείαο
162

. 

Με άιια ιφγηα, νη επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη γπλαίθεο, 

πιήηηνληαη απφ ηελ πηψζε, ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα ηελ 

πγεία θαη απφ ηε ζπλεπαγφκελε αχμεζε ηνπ άκεζα θαηαβιεηένπ θφζηνπο γηα ηαηξηθή 

πεξίζαιςε αληηκεησπίδνληαο ζνβαξφηεξν θίλδπλν λα απνθηήζνπλ ρξφληα πξνβιήκαηα 

πγείαο, δεδνκέλεο ηεο κεησκέλεο πξφζβαζεο ζε θάξκαθα θαη ηαηξηθέο εμεηάζεηο
163

. 

Δπνκέλσο, ην εξψηεκα ηεο έκθπιεο ηζφηεηαο ζην πεδίν ηεο πγείαο ζα πξέπεη λα 

θαηαλνεζεί ζην παξαπάλσ πιαίζην. 

ε αληίζεζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ηνκείο, ζην πεδίν ηεο πγείαο παξαηεξείηαη 

ζρεηηθή ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηελ πεξίζαιςε, 

ην ράζκα είλαη αξθεηά ρακειφ, αθνχ ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ πνπ δχλαηαη λα 

εθπιεξψζεη θάζε αλάγθε γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο είλαη πεξίπνπ 3% πην πάλσ απφ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ
164

, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θαζνιηθή 

πξφζβαζε ζε πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο πγείαο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε πηψζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία κεηψλεη ην πνζνζηφ 

ησλ αλδξψλ πνπ θαιχπηνπλ θάζε αλάγθε κε ζπλεπαθφινπζν ηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο. 

 

4.4. Βία καηά ηυν γςναικών  

Μνινλφηη δελ ππάξρεη έλαο θνηλφο νξηζκφο, πνιινί ζεσξεηηθνί δηαθξίλνπλ ηε 

βία θαηά ησλ γπλαηθψλ ζε άκεζε θαη έκκεζε. Ζ πξψηε δηάθξηζε αθνξά ηε θπζηθή, 

ζεμνπαιηθή, ςπρνινγηθή θαη νηθνλνκηθή βία. Μεηαμχ απηψλ πεξηιακβάλνληαη π.ρ. ε 

εκπνξία αλζξψπσλ, ν αθξσηεξηαζκφο γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ν θαηαλαγθαζηηθφο γάκνο, 

ε παξελφριεζε κέζσ ρξήζεο ΣΠΔ ελψ ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή βίαο είλαη ε 

ελδννηθνγελεηαθή ή κεηαμχ ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ βία
165

. Ζ έθζεζε ησλ γπλαηθψλ 
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ζηε βία κπνξεί λα θέξεη έλα επξχ θάζκα επηπηψζεσλ ζηελ πγεία ηνπο, πνπ εθηείλνληαη 

απφ ςπρηθέο κέρξη θαη αλαπαξαγσγηθέο
166

. 

Απφ ηελ άιιε, σο έκκεζε βία νξίδεηαη ε θάζε κνξθή δνκηθήο αληζφηεηαο ή 

ζεζκηθήο δηάθξηζεο πνπ δηαηεξεί ηηο γπλαίθεο ζε ππνδεέζηεξε ζέζε ζπγθξηηηθά κε άιια 

άηνκα ζηελ νηθνγέλεηα ή ηελ θνηλφηεηα. Πξφθεηηαη γηα κηα δνκηθή βία πνπ εληζρχεηαη 

απφ λφξκεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηεξεφηππα πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ θνηλσλία
167

. Οη δχν 

ηχπνη βίαο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαζψο ην ππφβαζξν άζθεζεο άκεζεο έκθπιεο βίαο 

έγθεηηαη ζηηο παξσρεκέλεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο πεξί θπξηαξρίαο ησλ αλδξψλ επί ησλ 

γπλαηθψλ θαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ν ζχηεο έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί έιεγρν ή λα 

βιάπηεη ηηο γπλαίθεο-ζχκαηα ηνπ
168

. 

χκθσλα κε έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, ηα 

πνζνζηά ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηα 

ρακειφηεξα ζηελ ΔΔ-28, αλ θαη νη κέζεο ηηκέο είλαη αξθεηά πςειέο γηα ηε ρψξα
169

. 

Δηδηθφηεξα, ην πςειφηεξν πνζνζηφ εκθαλίδεηαη ζην πεδίν ηεο ςπρνινγηθήο βίαο, φπνπ 

νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί ηέηνηαο κνξθήο βία απφ ζχληξνθν θηάλνπλ ην 33%
170

. 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζσκαηηθή βία απφ ζχληξνθν 

θαη αγγίδνπλ ην 19%
171

. Δπηπιένλ, νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή βία απφ 

ζχληξνθν θηάλνπλ ην 5%
172

 ελψ απφ άγλσζην/κε ζχληξνθν ην 1%
173

.  

 ην ζεκείν απηφ ηίζεηαη ην εξψηεκα θαηά πφζν ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά 

αληαλαθινχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Βάζεη κειέηεο ηνπ ΚΔΘΗ 

ηα πεξηζηαηηθά βίαο πνπ θαηαγγέιινληαη ππνιείπνληαη ηνπ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ, αθνχ 

εθηηκάηαη φηη ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ αζέαηεο θαη απνζησπνχκελεο βίαο, θπξίσο ηεο 

                                                
166

 WHO (2013), Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects 

of intimate partner violence and non-partner sexual violence, Italy, ζει. 21  
167 United Nations (2011), Promotion and Protection of all human rights , civil, political, economic, 

social l and cultural rights, including the right to development, (UN Document A/HRC/17/26), UN New 

York, ζει. 8 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A-HRC-17-26.pdf, 

Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015 
168 European Institute for Gender Equality (2015), Gender Equality Index 2015: Measuring gender 

equality in the European Union 2005-2012.Report, ν.π., ζει. 122-123 
169 Βι. ζρεηηθά European Union Agency for Fundamental Rights (2014), Violence against women: an 

EU-wide survey. Main results, Belgium 
170 ην ίδην, ζει. 27 
171 ην ίδην, ζει. 19 
172 European Institute for Gender Equality (2015), Gender Equality Index 2015: Measuring gender 

equality in the European Union 2005-2012.Country Profiles, ν.π., ζει. 38 
173 ην ίδην, ζει. 38 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A-HRC-17-26.pdf
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ελδννηθνγελεηαθήο, ε νπνία δελ θαηαγγέιιεηαη
174

, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη θαη ην 

Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ
175

. 

Βέβαηα, ππάξρεη έλα πιέγκα παξαγφλησλ πνπ νδεγεί ηηο γπλαίθεο ζε απηή ηε 

ζπκπεξηθνξά. Αλακθίβνια, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε θπξηαξρία ησλ δηαθξίζεσλ πνπ 

ηζρχνπλ ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά πξφηππα, ηφζν ιηγφηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο 

θαηαγγειίαο ησλ θαηλνκέλσλ βίαο απφ ηηο ίδηεο ηηο θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο
176

. ην 

πιαίζην ηεο ειιεληθήο παηξηαξρηθήο θνηλσλίαο, φπνπ θπξηαξρνχλ αθφκε ηα ζηεξεφηππα 

πεξί ππνδεέζηεξεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ απφ απηή ησλ αλδξψλ ζε φιεο ηεο εθθάλζεηο 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο απνδείρζεθε απφ ην ζχλνιν ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζε απηφ ην θεθάιαην, νη γπλαίθεο δελ πξνβαίλνπλ ζε θαηαγγειία 

πεξηζηαηηθψλ βίαο γηαηί θαη νη ίδηεο έρνπλ εζσηεξηθεχζεη ηηο ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο. 

 Δπίζεο, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε εκπηζηνζχλε πνπ δείρλεη ε θνηλσλία ζηελ 

αζηπλνκία θαη ηνπο ζεζκνχο δηθαηνζχλεο, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο 

θαηαγγειίαο πεξηζηαηηθψλ βίαο
177

. Όκσο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, εκθαλίδεηαη ην 

εμήο νμχκσξν ζηνηρείν: αλ θαη ην πνζνζηφ ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ έρεη 

θαζφινπ εκπηζηνζχλε ζηα παξαπάλσ ζεζκηθά φξγαλα θηάλεη κφιηο ην 11,5% θαη ην 

18,2% αληίζηνηρα
178

, έλα κεγάιν κέξνο ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο βίαο δελ θαηαγγέιιεηαη. 

Σν θιεηδί ηεο εξκελείαο εληνπίδεηαη ζηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: Δλψ νη πνιίηεο, 

κεηαπνιηηεπηηθά θαη ιφγσ θξίζεο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, έρνπλ ζηξέςεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο απφ ηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο ζε άιινπο, φπσο ε αζηπλνκία θαη ε 

δηθαηνζχλε, νη γπλαίθεο εμαθνινπζνχλ λα δέρνληαη ηελ επηθπξηαξρία ησλ αλδξψλ ζηε 

δσή ηνπο θαη λα αγλννχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο (πφζν κάιινλ φηαλ πξφθεηηαη γηα 

κεηαλάζηξηεο πνπ δελ γλσξίδνπλ ειιεληθά) θαη ηε ιεηηνπξγία ζεζκηθψλ κεραληζκψλ 

πνπ κπνξνχλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ ιχζεηο
179

. 

Υξεηάδεηαη επίζεο λα ζεκεησζεί ε επηζήκαλζε ηεο CEDAW φηη νη γπλαίθεο δελ 

απνιακβάλνπλ αθφκε ην φθεινο ηεο επαξθνχο θαη δίθαηεο πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε 

                                                
174 ΚΔΘΗ (2003), Δλδν-νηθνγελεηαθή βία θαηά ησλ γπλαηθψλ: πξψηε παλειιαδηθή επηδεκηνινγηθή έξεπλα, 

Αζήλα, ζει. 72 θαη 116), http://www.kethi.gr, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015  
175 EIGE (2013), Δπηζθφπεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Πιαηθφξκαο Γξάζεο ηνπ Πεθίλνπ ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ: 

Βία θαηά ησλ γπλαηθψλ – Τπνζηήξημε ησλ ζεκάησλ. Βαζηθά πνξίζκαηα, Βέιγην, ζει. 6 
176 European Institute for Gender Equality (2015), Gender Equality Index 2015: Measuring gender 

equality in the European Union 2005-2012.Report, ν.π., ζει. 133-139 
177 ην ίδην, ζει. 133-139 
178 ΔΛΛ.ΣΑΣ., Γειηίν Σχπνπ: Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ έηνπο 

2013, 20-11-2014, ζει. 3 
179 Δπηηξνπή CEDAW (2013), Καηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο επί ηεο εβδφκεο πεξηνδηθήο έθζεζεο ηεο 

Διιάδαο, πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ηελ πεληεθνζηή ηέηαξηε ζχλνδφ ηεο, ν.π., ζει. 4 
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παξφιν πνπ ππάξρεη λνκνζεηηθφ πιαίζην
180

, ην νπνίν θαηαξγεί ην παξάβνιν θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο κήλπζεο ελψπηνλ αξκφδησλ δεκνζίσλ αξρψλ γηα ζχκαηα εγθιεκάησλ 

θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ελδννηθνγελεηαθήο 

βίαο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε δηθαζηηθψλ εμφδσλ αιιά θαη ζηε γεληθή άγλνηα ησλ 

δηθαζηηθψλ αξρψλ γηα ηε χκβαζε Δμάιεηςεο φισλ ησλ κνξθψλ Γηαθξίζεσλ θαηά ησλ 

γπλαηθψλ, ηε ζρεηηθή λνκνινγία θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο CEDAW
181

. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ πνζνζηά πνπ ζηεξίδνληαη ζε επίζεκεο θαηαγγειίεο, 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ ηειεθσληθή 

γξακκή SOS 15900
182

. ηα δχνκηζε ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο απνδεηθλχεηαη ε 

αλεζπρεηηθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ζηελ Διιάδα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απφ ην ζχλνιν ησλ θιήζεσλ (7.233) πνπ αθνξνχζαλ ζε θαηαγγειίεο ησλ 

ίδησλ ησλ θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ, 5.573 θιήζεηο αθνξνχζαλ ζε ελδννηθνγελεηαθή 

βία, 102 ζε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, 101 ζε πεξηπηψζεηο βηαζκνχ, 7 ζε πνξλεία, 2 ζε 

εκπνξία αλζξψπσλ, 876 ζε άιιεο κνξθέο βίαο (πεξηπηψζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 

ελδννηθνγελεηαθή βία) θαη, ηέινο, ζε 721 θιήζεηο ε κνξθή βίαο ήηαλ αδηεπθξίληζηε. 

Μάιηζηα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη θιήζεηο αθνξνχζαλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

κνξθέο βίαο. ηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο δηεμφδνπ απφ ην θαχιν θχθιν ηεο βίαο θαη 

δεκηνπξγίαο κηαο θπζηνινγηθήο δσήο, φπνπ ζα έρνπλ επηηχρεη ηελ ςπρνινγηθή 

ηζνξξνπία θαη ζα απνιακβάλνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, νη γπλαίθεο πνπ 

ηειεθψλεζαλ είραλ αηηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηα παξαθάησ: 3.033 θιήζεηο 

αθνξνχζαλ ζε ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε, 3.201 ζε λνκηθή βνήζεηα ή ζπκβνπιεπηηθή, 537 

ζε αλαδήηεζε θηινμελίαο θαη 212 θιήζεηο ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο.  

Αο ζεκεησζεί αθφκε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ πνπ θάιεζε 

ζηελ ηειεθσληθή γξακκή ήηαλ Διιελίδεο, θπξίσο άλεξγεο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαθή. Ληγφηεξεο ήηαλ νη κεηαλάζηξηεο θαη 

αθφκε ιηγφηεξεο νη γπλαίθεο πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο. πλεπψο, ε νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ πιήηηεη ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά αζθεί ζεκαληηθή πίεζε ζηε ζπλνρή ηεο 

                                                
180 Άξζξν 28 ηνπ λ. 4055/2012  
181 Δπηηξνπή CEDAW (2013), Καηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο επί ηεο εβδφκεο πεξηνδηθήο έθζεζεο ηεο 

Διιάδαο, πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ηελ πεληεθνζηή ηέηαξηε ζχλνδφ ηεο, ν.π., ζει. 3 
182 ΓΓΗΦ, Γειηίν Σχπνπ: πκπιήξσζε δπφκηζε ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο Σειεθσληθήο Γξακκήο SOS 15900, 

22-11-2013 
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νηθνγέλεηαο κε ζπρλφ επαθφινπζν ηελ άζθεζε βίαο
183

, αλεμαξηήησο κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ δξάζηε ή ζχκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
183 ΓΓΗΦ (2005), Πφξηζκα ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΤΠΔΓΓΑ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη ηεο βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ, Αζήλα, ζει. 5 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΔΗΓΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

 

ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδνληαη νξηζκέλα εηδηθφηεξα πεδία παξαβίαζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ. 

 

5.1. Πολλαπλέρ διακπίζειρ 

ήκεξα, νινέλα θαη ζπρλφηεξα νη άλζξσπνη πθίζηαληαη δηαθξίζεηο γηα πιένλ 

ηνπ ελφο ιφγνπ. Πξφθεηηαη γηα ηηο ιεγφκελεο «πνιιαπιέο δηαθξίζεηο», νη νπνίεο 

ζπλίζηαληαη ζε δπζκελείο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκάησλ
184

. Δπί παξαδείγκαηη, κηα γπλαίθα κέζεο 

ειηθίαο κε εηδηθέο αλάγθεο, κέινο κεηνλνηηθήο εζλνηηθήο νκάδαο κπνξεί λα ππνζηεί 

άληζε κεηαρείξηζε επεηδή είλαη γπλαίθα, κεζήιηθαο, ΑΜΔΑ θαη αλήθεη ζε εζλνηηθή 

κεηνλφηεηα.  

Μνινλφηη, ν παξαπάλσ φξνο έρεη δηεηζδχζεη ζην δηεζλέο δίθαην, ε πιεηνλφηεηα 

ησλ δηεζλψλ θεηκέλσλ δελ απαγνξεχεη ξεηά ηε ζχλζεηε απηή κνξθή δηάθξηζεο
185

 κε 

εμαίξεζε ηε Γηεζλή χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, πνπ αλαθέξεηαη ζε 

γπλαίθεο θαη παηδηά κε αλαπεξία
186

. Βέβαηα, ε Παγθφζκηα πλδηάζθεςε γηα ηε γπλαίθα 

ζην Πεθίλν, ην 1995, ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ πξνζπάζεηα λα εληαρζνχλ 

εξκελεπηηθά νη πνιιαπιέο δηαθξίζεηο ζηελ πξνζηαηεπηηθή εκβέιεηα ησλ δηεζλψλ 

θεηκέλσλ
187

.  

Αληίζηνηρα, ην ζεηηθφ δίθαην ηεο ΔΔ δελ έρεη αλαγλσξίζεη αθφκε απηή ηε κνξθή 

δηάθξηζεο. Χζηφζν, απηή εληνπίδεηαη ζε κε δεζκεπηηθά θείκελα ηεο ΔΔ πνπ ξπζκίδνπλ 

πνιηηηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο
188

. Όκσο, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή έρεη πξνβεί ζε πξφηαζε Οδεγίαο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ πνιιαπιψλ 

δηαθξίζεσλ ζηνπο ηνκείο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ε νπνία δελ έρεη ςεθηζηεί 

αθφκε
189

. 

                                                
184 European Commission (2007), Tackling multiple discrimination: practices, policies and laws, D-G for 

Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Office for Official Publications of the European 

Communities: Italy, ζει. 5 
185Makkonen T.M (2002), Multiple, compound and intersectional discrimination: Βringing the experience 

of the most marginalized to the fore, Institute for Human Rights: Abo Akademy University, ζ. 1-65 
186 Άξζξα 6 θαη 7 χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ΔU L 

23/37/27.1.2010. 
187 Βι. Fourth World Congress on Women, Beijing Declaration and Platform Action, 15 September 1995, 

A/CONF, 17/20 (1995), A/CONF, 177/20/Add. 1 (1995) 
188 Γειεγηάλλε –Γεκεηξάθνπ Υ. (2012), Οη Πνιιαπιέο Γηαθξίζεηο: πγθξηηηθή Πξνζέγγηζε,  
Δπηζεψξεζε Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ, η. 71νο, ζ. 961 
189 ην ίδην, ζει. 24 
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ηελ Διιάδα, δελ ππάξρεη νχηε λνκνζεζία νχηε λνκνινγία ζρεηηθά κε ηνλ 

φξν
190

. Αλ θαη ε Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ νπζηαζηηθή ηζφηεηα ησλ 

θχισλ έρεη δηακνξθψζεη αληίζηνηρν ζρέδην λφκνπ, απηφ δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε. 

Δληνχηνηο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην 1,4% ησλ ππνζέζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ν 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε αθνξνχλ ζε πνιιαπιέο δηαθξίζεηο
191

.  

 

5.2. Γςναίκερ μοςζοςλμανικήρ μειονόηηηαρ Θπάκηρ 

Ζ θαζεκεξηλφηεηα ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο δηέπεηαη απφ ηνλ ηεξφ 

κνπζνπικαληθφ λφκν, ηε αξία. Πξφθεηηαη γηα ηνλ άγξαθν ηζιακηθφ λφκν, ν νπνίνο 

εθαξκφδεηαη ζηνπο κνπζνπικάλνπο απφ ην κνπθηή ηεο πεξηνρήο. χκθσλα κε ηελ 

ηζιακηθή ζξεζθεία, νη γπλαίθεο είλαη ππνδεέζηεξεο ησλ αλδξψλ θαη δελ έρνπλ ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα κε απηνχο. Γηα παξάδεηγκα, νη πηνί παίξλνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην 

θιεξνλνκηάο απφ ηηο θφξεο. Οη άλδξεο έρνπλ δηθαίσκα ζηελ πνιπγακία. Δπηηξέπνληαη 

νη γάκνη απφ ηελ ειηθία ησλ δψδεθα εηψλ αιιά θαη νη γάκνη δηα αληηπξνζψπσλ ρσξίο 

ηελ παξνπζία ηεο λχθεο. Οη γπλαίθεο δελ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ δηαδχγην. ε 

πεξίπησζε δηαδπγίνπ, νη γπλαίθεο νθείινπλ λα θχγνπλ απφ ηε ζπδπγηθή εζηία, 

ζπλνδεπφκελεο απφ ηελ θνηλσληθή θαηαθξαπγή, ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα ζχλαςεο λέαο 

ζρέζεο. 

Αμηνπξφζεθην είλαη φηη ε Διιάδα απνηειεί ηε κνλαδηθή επξσπατθή ρψξα φπνπ 

ηζρχεη ε αξία σο εζσηεξηθφ δίθαην, κνινλφηη ζηελ Σνπξθία δελ εθαξκφδεηαη ζηηο 

νηθνγελεηαθέο δηαθνξέο
192

ήδε απφ ην 1924
193

. Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηηο Διιελίδεο 

κνπζνπικάλεο ηεο Θξάθεο δελ ηζρχεη ην Αζηηθφ Γίθαην πνπ ηζρχεη γηα θάζε Έιιελα 

πνιίηε αιιά ε αξία. Δπηπιένλ, δελ ππφθεηληαη ζηε δηθαζηηθή εμνπζία ηεο ρψξαο αιιά 

ζην κνπθηή κέζσ ηνπ νπνίνπ απνλέκεηαη ε δηθαηνζχλε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ζε 

κηα πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο λα θαηαζηξαηεγνχληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη νη 

                                                
190 αξξήο Ν., 2012, Σν Θεζκηθφ Πιαίζην ηεο Καηαπνιέκεζεο ησλ Γηαθξίζεσλ, ζην ζπιινγηθφ ηφκν 

Μπαινχξδνο Γ., Υξπζάθεο Δ., (επηκ) Καηαπνιέκεζε ησλ Γηαθξίζεσλ: Σάζεηο, Πξνθιήζεηο, Πνιηηηθέο, 

ν.π., ζει. 64-132 
191 Γειεγηάλλε –Γεκεηξάθνπ Υ. (2012), Οη Πνιιαπιέο Γηαθξίζεηο: πγθξηηηθή Πξνζέγγηζε, ν.π. ζει. 20 
192 Βέξγνπ Μ. (2013), Ζ Δθαξκνγή ηνπ Ηεξνχ Μνπζνπικαληθνχ Νφκνπ (αξία) ζηελ Διιεληθή Έλλνκε 

Σάμε, Δπηζηεκνληθή Γηάιεμε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2013 κε ζέκα: 

Η ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία θαηά ηελ λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ. Η ζέζε ηνπ κνπθηή θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηεξνχ κνπζνπικαληθνχ λφκνπ (ζαξία) ζηελ ειιεληθή 

έλλνκε ηάμε, ζει. 6 
193 Καξακάλνπ Α. (2011), Πνιππνιηηηζκηθφηεηα, Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα & Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, ζην 

βηβιίν Γηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη Θξεζθεία ζηελ Δπξψπε κεηά ηελ επηθχξσζε ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, 

έθδνζε Αληηπξνζσπείαο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΔ, Αζήλα: εθδφζεηο Ίλδηθηνο, ζει. 209-238 
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αηνκηθέο ειεπζεξίεο νξηζκέλσλ γπλαηθψλ
194

. Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαθχπηεη 

ην δήηεκα ηεο αληίζεζεο ησλ ξπζκίζεσλ ηεο αξία πξνο ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε
195

 

ζρεηηθά κε ηελ παξαβίαζε ηεο ζεκειηψδνπο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο
196

 γηα ηελ ηζφηεηα 

ησλ θχισλ αιιά θαη πξνο ηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
197

. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ππνζέζεηο δπζκελνχο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο εηο βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο
198

. Σν θαηλφκελν 

απηφ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εθδίθαζε ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη θιεξνλνκηθψλ ζρέζεσλ 

απφ ην κνπθηή, ν νπνίνο εθαξκφδεη ηνλ ηεξφ κνπζνπικαληθφ λφκν
199

. Σα ειιεληθά 

δηθαζηήξηα ππνβάιινπλ ηηο απνθάζεηο ηνπ κνπθηή ζε νπζηαζηηθφ έιεγρν 

ζπληαγκαηηθφηεηαο γηα λα ηηο θεξχμνπλ εθηειεζηέο ή κε εθηειεζηέο
200

. Ζ πξαθηηθή 

απνδεηθλχεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ απνθάζεσλ γίλνληαη δεθηέο
201

.  

Βέβαηα, ε πξψηε θνξά πνπ ακθηζβεηήζεθε επζέσο δηθαζηηθή απφθαζε ηνπ 

κνπθηή ήηαλ ην 2008
202

. ηελ πεξίπησζε απηή, κνπζνπικάλα πξνζέθπγε ζηελ 

ειιεληθή δηθαηνζχλε ελαληίνλ ηνπ αδειθνχ ηεο δηεθδηθψληαο ίζν θιεξνλνκηθφ κεξίδην 

απφ ηελ παηξηθή πεξηνπζία. Βάζεη ηνπ δηθαζηηθνχ πνξίζκαηνο, νη δηθαηνδνηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ κνπθηή δε ζα πξέπεη λα παξαβηάδνπλ ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα ησλ 

κνπζνπικάλσλ πνπ πξνζηαηεχνληαη ξεηά απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη απφ ην χληαγκα. 

πλεπψο, ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά ηα αζηηθά δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ ηεο 

κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηεθδηθνχλ ίζα θιεξνλνκηθά 

δηθαηψκαηα κε ηνπο άληξεο
203

. 

Αληηζέησο, ην 2013, ν Άξεηνο Πάγνο έθαλε δεθηή απφ ηελ αδειθή ζαλφληνο 

κνπζνπικάλνπ ηεο Θξάθεο ηελ αίηεζε αθχξσζεο ηεο δηαζήθεο ηνπ κε ηελ αηηηνινγία 

φηη απαγνξεχεηαη ζηνπο κνπζνπικάλνπο, βάζεη ηεο ηζιακηθήο ζξεζθείαο, ε ζχληαμε 

δεκφζηαο δηαζήθεο. Βέβαηα, ήδε απφ ην 1946, νη Έιιελεο κνπζνπικάλνη πνιίηεο 

ζπληάζζνπλ θαλνληθά δηαζήθεο ζχκθσλα κε ην Αζηηθφ Γίθαην. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

                                                
194 tvxs.gr/userpost/κέιε-ρσξίο-ζχλνξα/ε-ζαξία-δεη-θαη-βαζηιεχεη-ζηελ- ειιάδα-ηνπ-2010---ηεο-

ρξηζηηάλλαο-ινχπα&dr=tvxsmrstvxs, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Αχγνπζην 2015 
195 Κνηδάκπαζε Α. (2003), Οη νηθνγελεηαθέο έλλνκεο ζρέζεηο Διιήλσλ θαη Διιελίδσλ κνπζνπικάλσλ, 

Θεζζαινλίθε: εθδφζεηο Παξαηεξεηήο, ζει. 16 
196  1975/86/01/08, ν.π. άξζξν 116 
197 Άξζξν 12 Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 
198 Γειεγηάλλε –Γεκεηξάθνπ Υ. (2012), Οη Πνιιαπιέο Γηαθξίζεηο: πγθξηηηθή Πξνζέγγηζε, ν.π. ζει. 20 
199 Σζηηζειίθεο Κ. (1999), Ζ ζέζε ηνπ Μνπθηή ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, ζην Υξηζηφπνπινπ Γ. 

(επηκ.), Ννκηθά δεηήκαηα ζξεζθεπηηθήο εηεξφηεηαο ζηελ Διιάδα, Αζήλα 
200 λ. 1920/1991(ΦΔΚ Α΄/11/04.02.1991 ) 
201 Γειεγηάλλε –Γεκεηξάθνπ Υ. (2012), Οη Πνιιαπιέο Γηαθξίζεηο: πγθξηηηθή Πξνζέγγηζε, ν.π. ζει. 20 
202 Α.Π. 1097/2007, απφθαζε 9/2008 ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ρνδφπεο 
203 http://hleeoc.blogspot.gr/2008/03/blog-post_26.html, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Ηνχιην 2015 

http://tvxs.gr/userpost/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1/%CE%B7-%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CE%B9-%CF%83%25C
http://tvxs.gr/userpost/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1/%CE%B7-%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CE%B9-%CF%83%25C
http://hleeoc.blogspot.gr/2008/03/blog-post_26.html
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δηαζήθε ζπληάρζεθε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη φξηδε ξεηά σο θιεξνλφκν ηε 

ζχδπγφ ηνπ. Ζ ηειεπηαία ζπληζηά ηελ πξψηε Διιελίδα κνπζνπικάλα πνπ ακθηζβεηεί 

απφθαζε ηνπ κνπθηή ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ
204

, φπνπ εθθξεκεί ε απφθαζε.  

Αλαληίξξεηα, νη αξρέο ηεο ηζνπνιηηείαο θαη ηεο αλεμηζξεζθίαο επηβάιινπλ ηελ 

ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ πνιηηψλ
205

 ελψ φηαλ νη απαηηήζεηο κεηνλνηηθψλ νκάδσλ 

κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ζπγθξνχνληαη κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζα 

πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα φισλ ησλ γπλαηθψλ. Άιισζηε, ε 

χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία Δζλνηηθψλ Μεηνλνηήησλ
206

 ππνγξακκίδεη φηη ν ζεβαζκφο 

ησλ κεηνλνηήησλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξηζρχεη ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο
207

. 

 

5.3. Γςναίκερ Ρομά 

Οη Ρνκά ζπληζηνχλ κηα πεξηζσξηνπνηεκέλε θνηλφηεηα κε ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. πρλά, πέθηνπλ ζχκαηα πξνθαηαιήςεσλ θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

ιφγσ ηνπ ηδηφκνξθνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο. Παξάδεηγκα ζηεξενηππηθήο ζηάζεο ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ εηο βάξνο ησλ Ρνκά ζπληζηά ν εθπαηδεπηηθφο δηαρσξηζκφο θαη ε 

χπαξμε ρσξηζηψλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ γηα παηδηά Ρνκά ζηελ Διιάδα, γεγνλφο γηα ην 

νπνίν έρεη θαηαδηθαζηεί ε ρψξα απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ
208

. 

Όζνλ αθνξά ζηηο γπλαίθεο Ρνκά, απηέο δνπλ κέζα ζε δχν παξάιιειεο θνηλσλίεο 

βηψλνληαο κηα δηπιή δηάθξηζε. Απφ ηε κηα, σο κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιεηζηήο 

θνηλσληθήο νκάδαο έρνπλ έλα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν θαη πεξηνξηζκέλν ξφιν 

αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο ηεο παηξηαξρηθήο νηθνγέλεηαο. Απφ ηελ άιιε, απνηεινχλ 

ζχκαηα ξαηζηζκνχ θαη πξνθαηαιήςεσλ ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο ρσξίο δηθαηψκαηα 

                                                
204http://www.christianexaminer.com/article/muslim.widow.fights.to.undo.sharia.law.in.greece/48768.ht

m, Πξνζπειάζηεθε ηνλ Αχγνπζην 2015 
205 Κνηδάκπαζε Α. (2003), Οη νηθνγελεηαθέο έλλνκεο ζρέζεηο Διιήλσλ θαη Διιελίδσλ κνπζνπικάλσλ, 

ν.π., ζει. 67 
206 πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, χκβαζε-Πιαίζην γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ Μεηνλνηήησλ,H (95) 10 
207 Κνηδάκπαζε Α. (2003), Οη νηθνγελεηαθέο έλλνκεο ζρέζεηο Διιήλσλ θαη Διιελίδσλ κνπζνπικάλσλ, 

ν.π., ζει. 61-63 
208 European Council (2015), 5th ECRI Report on Greece, European Commission against Racism and 

Intolerance, Strasbourg, ζει. 33 

http://www.christianexaminer.com/article/muslim.widow.fights.to.undo.sharia.law.in.greece/48768.htm
http://www.christianexaminer.com/article/muslim.widow.fights.to.undo.sharia.law.in.greece/48768.htm
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επηινγήο. Δπξηζθφκελεο ζην πεξηζψξην θαη ησλ δχν θνηλσληθψλ πιαηζίσλ ζηεξνχληαη 

ηεο θνηλσληθήο ηζνηηκίαο
209

. 

Υξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί φηη ε κεηαρείξηζε ησλ γπλαηθψλ Ρνκά ραξαθηεξίδεηαη 

δπζκελήο αθνχ απνηεινχλ, ζπρλά, ζχκαηα εκπνξίαο κε ζθνπφ ηελ επαηηεία, 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη κηθξνθινπέο
210

. Δπίζεο, εκθαλίδνπλ πνιχ ρακειά 

πνζνζηά ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη πςειά πνζνζηά εγθαηάιεηςεο ηεο ζρνιηθήο 

θνίηεζεο
211

 θαζψο σζνχληαη ζε πξψηκνπο γάκνπο. Πξάγκαηη, ηα έζηκα ησλ Ρνκά 

επηηάζζνπλ ζηηο γπλαίθεο λα μεθηλνχλ ηελ ηεθλνπνίεζε απφ πνιιή λεαξή ειηθία. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο θπήζεηο, ηνθεηνχο θαη απνβνιέο απφ ηνλ 

ππφινηπν πιεζπζκφ, γεγνλφο πνπ επηβαξχλεη ηελ πγεία ηνπο, αθνχ κφλν έλα ζηα 

ηέζζεξα θνξίηζηα παξαθνινπζνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο ελψ ζε πνζνζηφ 

24,8% γελλνχλ ζηνπο θαηαπιηζκνχο. Μάιηζηα, ε έιιεηςε ελεκέξσζεο ζε ζέκαηα 

νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, αληηζχιιεςεο θαη πξφιεςεο αθξνδηζίσλ 

λνζεκάησλ, ν ρακειφο βαζκφο επίγλσζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη ηεο νξζήο ρξήζεο ησλ 

ζεζκηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο επηηείλεη ηελ έθζεζή ηνπο ζε θηλδχλνπο πγείαο αιιά θαη 

ζηηο ζηεξενηππηθέο παξαδφζεηο ηεο θπιήο ηνπο
212

.  

Απνβιέπνληαο ζηελ νπζηαζηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ Ρνκά 

θαη, εηδηθφηεξα, ζηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ Ρνκά, έρεη 

πηνζεηεζεί έλα λέν πξφγξακκα δξάζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ 

Κνηλσληθή Έληαμε ησλ Ρνκά (2012-2020), ε νπνία πινπνηείηαη κε ηε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε επξσπατθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη κε ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ πνπ μεπεξλά ηα 45 εθ. Δπξψ. Μεηαμχ άιισλ, πξνβιέπεη ηελ αλάπηπμε 

δξάζεσλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ Ρνκά κέζσ ελίζρπζεο ηεο πξφζβαζεο ζηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο, 

                                                
209 Απφζπαζκα απφ ην ραηξεηηζκφ ηεο Τθ. Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζην 2ν Γηεζλέο πλέδξην Γπλαηθψλ Ρνκά κε ηίηιν Δίκαη Δπξσπαία Γπλαίθα Ρνκά, 

πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Εαππείνπ, 11-12 Ηαλνπαξίνπ 2010 
210 Αλαγλψζηνπ Ν., Καλδχια Α. (2015), Confront: Καηαπνιεκψληαο ηηο λέεο κνξθέο εκπνξίαο ζε παηδηά 

Ρνκά. Δζληθή Έθζεζε: Διιάδα, Αζήλα, ζει. 11-43 
211 Δπηηξνπή CEDAW (2013), Καηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο επί ηεο εβδφκεο πεξηνδηθήο έθζεζεο ηεο 

Διιάδαο, πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ηελ πεληεθνζηή ηέηαξηε ζχλνδφ ηεο, ν.π ζει.8 
212 European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013: Investing in our future, 

Έξγν: Actions Promoting Health Access and Protection of Roma Population/ Roma Alert! (2012), 

Αλάιπζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο, Θεζζαινλίθε 
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ψζηε λα απνηξαπεί ν εξγαζηαθφο απνθιεηζκφο απηψλ
213

 θαη λα επηηεπρζεί ε θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε. 

  

5.4. Τποβολή γςναικών ζε καιζαπικέρ ηομέρ 

Ζ CEDAW έρεη εθθξάζεη ηελ αλεζπρία ηεο γηα ην εμαηξεηηθά πςειφ πνζνζηφ 

θαηζαξηθψλ ηνκψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεη φηη 

ε πξαθηηθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνζνζηφ 40% ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη 65% 

ζηα ηδησηηθά ρσξίο ηαηξηθή αηηηνιφγεζε
214

. Σα παξαπάλσ πνζνζηά ραξαθηεξίδνληαη σο 

ηα πςειφηεξα ζηνλ θφζκν, αθνχ είλαη πνιχ πην πάλσ απφ ην 15% πνπ έρεη νξίζεη ν 

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Τγείαο σο ην κέγηζην πνζνζηφ πνπ θαιχπηεη ηηο ηαηξηθέο 

αλάγθεο
215

. Με άιια ιφγηα, ππνγξακκίδεηαη ε έιιεηςε ζεβαζκνχ θαη ε άζθεζε βίαο εηο 

βάξνο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ κέζσ ηεο ππνβνιήο ηνπο ζε θαηζαξηθέο ηνκέο. Ζ δηφγθσζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ πεγάδεη απφ ην θφβν ησλ ηαηξψλ λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ησλ 

επηπηψζεσλ ελφο θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ, ηελ νηθνλνκία ρξφλνπ πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην γηαηξφ λα απμήζεη ην εηζφδεκά ηνπ εμππεξεηψληαο πεξηζζφηεξεο 

γπλαίθεο κέζα ζηελ εκέξα αιιά θαη απφ ηελ επηζπκία ηεο ίδηαο ηεο κεηέξαο γηα ιφγνπο 

δηεπθφιπλζεο αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ αληίιεςε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο (φια 

γξήγνξα, ρσξίο πνιχ πξνζπάζεηα θαη ρσξίο πνιχ θφπν!). 

 

5.5. Γςναίκερ θύμαηα εμποπίαρ ανθπώπυν 

Μεηαμχ ησλ κνξθψλ εθδήισζεο ηνπ Γηεζληθνχ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο, 

αλήθεη ε εκπνξία αλζξψπσλ, ε νπνία ζπληζηά κηα ζχγρξνλε κνξθή δνπιείαο πνπ 

παξαβηάδεη θαηάθσξα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Δίλαη γεγνλφο φηη ην έγθιεκα ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ επεξεάδεη θάζε ρψξα ζε θάζε πεξηθέξεηα ηνπ θφζκνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο, ε νπνία ιφγσ γεσγξαθηθήο ζέζεο ζπληζηά ρψξα 

δηέιεπζεο ησλ ζπκάησλ απφ ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο πξνο ηελ Δπξψπε.  

Μηα δεθαεηία κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο χκβαζεο θαηά ηνπ Γηεζληθνχ 

Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο ηα απνηειέζκαηα 

θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ παξακέλνπλ αθφκε πεληρξά. Γεδνκέλνπ ηνπ 

                                                
213 Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (2011), Πιαίζην Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηνπο Ρνκά, 

Αζήλα, ζει. 4 
214 CEDAW (2013), Καηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο επί ηεο εβδφκεο πεξηνδηθήο έθζεζεο ηεο Διιάδαο, πνπ 

πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ηελ πεληεθνζηή ηέηαξηε ζχλνδφ ηεο, ν.π, ζει. 9 
215 WHO (2010), The Global Numbers and Costs of Additionally Needed and Unnecessary Cesarean 

Sections Performed per Year: Overuse as a Barrier to Universal Coverage, ζει. 3 
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κηθξνχ αξηζκνχ ησλ θαηαδηθψλ ησλ ζπηψλ αλά ηνλ θφζκν αιιά θαη ηεο ζπρλά ειιηπνχο 

εθαξκνγήο λνκνζεηηθψλ κέηξσλ, απνηειεί αδήξηηε αλάγθε ε ελίζρπζε ηεο δηθαηνζχλεο 

θαη ε αλάιεςε επηηπρνχο δξάζεο κέζσ δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο. 

Δίλαη αιήζεηα φηη ε εκπνξία αλζξψπσλ είλαη πνηθηιφκνξθε. αθέζηεξα, εθηφο 

ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαδχνληαη θη άιιεο κνξθέο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο ε εκπνξία αλειίθσλ γηα έλνπινπο αγψλεο, κηθξνεγθιήκαηα 

θαη θαηαλαγθαζηηθή επαηηεία. Όζνλ αθνξά ζηελ επξσπατθή ήπεηξν, ε θπξίαξρε κνξθή 

εθκεηάιιεπζεο είλαη ε ζεμνπαιηθή κε πνζνζηφ 66%. Αθνινπζεί ε θαηαλαγθαζηηθή 

εξγαζία κε 26% ελψ άιιεο κνξθέο, φπσο ε αθαίξεζε νξγάλσλ, θαηαιακβάλνπλ 8%.   

Σα απνηειέζκαηα έξεπλαο έδεημαλ φηη κεηαμχ ησλ ζπκάησλ ππεξηεξνχλ 

αξηζκεηηθά νη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα. Αλαιπηηθφηεξα, ηα πνζνζηά ησλ ζπκάησλ αλά 

θχιν έρνπλ σο εμήο: 49% γπλαίθεο, 21% θνξίηζηα, 18% άλδξεο θαη 12% αγφξηα. 

πλεπψο, γίλεηαη θαλεξφ φηη ην 1/3 ησλ ζπκάησλ πνπ έρνπλ αληρλεπηεί είλαη παηδηά. Σα 

2/3 εμ απηψλ είλαη θνξίηζηα, πνζνζηφ πνπ παξνπζηάδεη ζηαδηαθή αχμεζε
216

. 

 ην πιαίζην θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη 

πηνζεηήζεη ηε ηξαηεγηθή γηα ηελ εμάιεηςε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 2012-2016 ελψ 

έρεη εθδψζεη θαη έλαλ νδεγφ ελεκέξσζεο ησλ ζπκάησλ γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, φπσο 

λνκηθή πξνζηαζία, ηαηξηθή βνήζεηα, πξνζσξηλή δηακνλή, εξγαζία αιιά θαη αμίσζε 

απνδεκίσζεο, ψζηε κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα λα κπνξέζνπλ λα απνρσξήζνπλ απφ ην 

δίρηπ ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο
217

.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                
216 UNODC (2014), Global Report on Trafficking in Persons 2014, Vienna, ζει. 1-12 
217 Βι. ζρεηηθά Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2013), Σα δηθαηψκαηα ηεο ΔΔ γηα ηα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ, 

Βέιγην 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

Σν πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο, φπσο απηφ εθηέζεθε αλσηέξσ, απαληάεη 

ηεθκεξησκέλα ζηελ ππφζεζε εξγαζίαο πνπ δηαηππψζεθε ζην θεθάιαην ηεο Δηζαγσγήο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απνδεηθλχεηαη φηη κνινλφηη ππάξρεη ζηελ Διιάδα έλα επαξθέο 

λνκνζεηηθφ πιαίζην κε θαηάιιειεο δνκέο θαη ζεζκηθνχο κεραληζκνχο, ηα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα θαη ε απνηχπσζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ βηψλνπλ νη γπλαίθεο 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ έιιεηςε νπζηαζηηθήο έκθπιεο ηζφηεηαο ζηελ πξάμε. 

Όκσο, ε λνκηθή θαηνρχξσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ δελ αξθεί ζε κηα 

δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλε θνηλσλία, φπνπ νη πνιίηεο απνιακβάλνπλ αδηαθξίησο ην 

ζχλνιν ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Απαηηείηαη ε πξαγκαηηθή ηζφηεηα ζε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Γηα ηε κεηάβαζε απφ ηε λνκηθή ζηελ πξαγκαηηθή 

ηζφηεηα ησλ θχισλ, παξαηίζεληαη παξαθάησ ελδεηθηηθά νξηζκέλεο πξνηάζεηο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηεξίδεηαη 

ζηελ χπαξμε πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο
218

. Δλ κέζσ 

δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ, ζα πξέπεη ην θξάηνο λα ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηεο 

ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθά επάισησλ 

νκάδσλ, φπσο νη γπλαίθεο. ε απηφ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ε ζπλέρηζε ηεο 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ επξσπατθά δηαξζξσηηθά θαη επελδπηηθά ηακεία δξάζεσλ πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ ελζάξξπλζε θαη ζηήξημε ησλ γπλαηθψλ θαη φρη ζην ζηηγκαηηζκφ θαη 

ηε ζπκαηνπνίεζή ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο, ε ειιεληθή πνιηηεία νθείιεη λα εθαξκφδεη ηηο δεζκεχζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο πκβάζεηο πνπ έρεη θπξψζεη θαη λα ιακβάλεη 

ζνβαξά ππφςε ηηο εθζέζεηο εμεηδηθεπκέλσλ ζεζκηθψλ κεραληζκψλ, φπσο ηεο CEDAW. 

Αθφκε, επθηαίν ζα ήηαλ λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζηε δηεμαγσγή 

κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ έκθπισλ επηπηψζεσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο
219

.  

Δπίζεο, νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή ηνπ θξάηνπο πξέπεη λα απνηειεί ε 

ελζσκάησζε ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο, ψζηε θαη ηα δχν 

θχια λα επσθεινχληαη ηζφηηκα απφ φιεο ηηο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο, ζε φια ηα επίπεδα 

                                                
218 Ministry for Integration and Gender Equality, The Conference Gender Mainstreaming at governmental 

level in the EU Member States 1-2 February 2007 in Stockholm, 13 February 2007,   

http://www.regeringen.se/contentassets/3549179f308d4e15be4de9e5880eaf25/conference-report-gender-
mainstreaming-at-governmental-level-in-the-eu-member-states-february-2007-in-stockholm, 

Πξνζπειάζηεθε ηνλ Αχγνπζην 2015  
219 Δπηηξνπή CEDAW (2013), Καηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο επί ηεο εβδφκεο πεξηνδηθήο έθζεζεο ηεο 

Διιάδαο, πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ηελ πεληεθνζηή ηέηαξηε ζχλνδφ ηεο, ν.π ζει. 2  

http://www.regeringen.se/contentassets/3549179f308d4e15be4de9e5880eaf25/conference-report-gender-mainstreaming-at-governmental-level-in-the-eu-member-states-february-2007-in-stockholm
http://www.regeringen.se/contentassets/3549179f308d4e15be4de9e5880eaf25/conference-report-gender-mainstreaming-at-governmental-level-in-the-eu-member-states-february-2007-in-stockholm
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θαη ζηάδηα ηεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα 

επηδηψθεη ηνλ επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν κε εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο, κε ζεβαζκφ ζηελ 

παξάδνζή ηνπο, ρσξίο, σζηφζν, λα επηηξέπεη ηελ άληζε κεηαρείξηζε ησλ γπλαηθψλ ζηε 

βάζε ηεο ηδηαίηεξεο θνπιηνχξαο ηνπο
220

. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, 

ζπληζηά επηηαθηηθή αλάγθε λα ιεθζνχλ ππφςε ηα πνξίζκαηα ησλ ηξηψλ 

λνκνπαξαζθεπαζηηθψλ επηηξνπψλ πνπ πξνβιέπνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ πηνζέηεζε 

λνκνζεηήκαηνο πνπ ζα απαγνξεχεη ξεηά ηηο πνιιαπιέο δηαθξίζεηο ρσξίο λα 

πεξηιακβάλεη εμαηξέζεηο δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο γπλαηθψλ πνπ αλήθνπλ ζε 

εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο
221

. 

πκπιεξσκαηηθά, θαζήθνλ ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο είλαη ε αλάπηπμε 

δηαξθνχο δηαιφγνπ κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ηηο γπλαηθείεο νξγαλψζεηο, ψζηε νη 

ηειεπηαίνη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ζα πξέπεη λα επαλεξγνπνηεζεί ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηελ Ηζφηεηα κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ σο δίαπινο επηθνηλσλίαο κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. ηε 

ζπλέρεηα, ρξεηάδεηαη ζπλεξγαζία ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο κε ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη 

ηνπηθέο αξρέο κε ζαθή εζηίαζε ζηελ εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Αο ζεκεησζεί αθφκε φηη απνηειεί αδήξηηε αλάγθε ε ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ αλαθνξηθά κε ηελ έκθπιε ηζφηεηα, ψζηε λα 

θαηαπνιεκεζνχλ ηα ζηεξεφηππα. ε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία ρξεηάδνληαη ππεχζπλνη 

πνιίηεο κε εζηθή ζπλείδεζε θαη ζεβαζκφ ζηνπο λφκνπο, ηνπο ζεζκνχο θαη ηελ 

αμηνπξέπεηα ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπο. ε απηφ ζπκβάιιεη ην ζρνιείν σο θπηψξην αξρψλ 

ηζφηεηαο θαη πξνλνκηαθφο ρψξνο ππέξβαζεο πξνθαηαιήςεσλ αιιά θαη ε ελίζρπζε ησλ 

ζπνπδψλ θχινπ ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα. 

Δπηπιένλ, νη ίδηεο νη γπλαίθεο νθείινπλ λα απνβάιινπλ ηα εζσηεξηθεπκέλα 

πξφηππα θαηαπίεζεο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπο ζηνπο παξαδνζηαθνχο ξφινπο ηεο θαιήο 

ζπδχγνπ, λνηθνθπξάο θαη κεηέξαο. Γηθαηνχληαη λα απνιακβάλνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε θαη λα δξνπλ σο κέιε κηαο δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο
222

.  

 

                                                
220 Moller-Okin S. (1997), Is Multiculturalism Bad for Women?, Boston Review, Oct.-Nov 1997   
221 αξξήο Ν. (2012), Σν Θεζκηθφ Πιαίζην Καηαπνιέκεζεο ησλ Γηαθξίζεσλ, ν.π., ζει. 39-40 
222 Mouffe C. (2006), Ο θεκηληζκφο, ε έλλνηα ηνπ πνιίηε θαη ε ξηδνζπαζηηθή δεκνθξαηηθή πνιηηηθή, ζην 

Φεκηληζηηθή Θεσξία θαη Πνιηηηζκηθή Κξηηηθή, Αζαλαζίνπ Α. (επηκ.), Αζήλα: εθδφζεηο λήζνο, ζει. 592-

605 
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Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ νη γπλαίθεο δηεθδίθεζαλ θαη θαηέθηεζαλ 

δηθαηψκαηα θαη ξφινπο πνπ παξαδνζηαθά αλήθαλ κφλν ζηνπο άλδξεο. Οη γπλαίθεο 

ρεηξαθεηεζήθαλ. Όκσο, ζηεξενηππηθέο πξνθαηαιήςεηο ζπλερίδνπλ λα δηαθαίλνληαη 

ζηελ παηξηαξρηθή ειιεληθή θνηλσλία, φπνπ ν ξαηζηζκφο θαη ε κηζαιινδνμία 

βξίζθνληαη ζε έμαξζε ηα ηειεπηαία ρξφληα
223

. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη λα αθνχγνληαη 

νη θσλέο ησλ γπλαηθψλ θαη λα αγσλίδνληαη θαζεκεξηλά γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

θεθηεκέλσλ ηνπο θαη ηε δηεθδίθεζε ίζσλ δηθαησκάησλ κε ηνπο άλδξεο.  

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
223 Council of Europe (2015), 5th ECRI Report on Greece, ν.π., ζει. 8 
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