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Παρατηρήσεις ε̟ί της 7ης ̟εριοδικής έκθεσης της Ελλάδας (2005- 

2008) ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των 

µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών
∗∗∗∗
 

 

Γενικές ̟αρατηρήσεις  

 

Η Εθνική Ε̟ιτρο̟ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ̟ου (ΕΕ∆Α) έλαβε 

γνώση της 7ης ̟εριοδικής έκθεσης για την ̟ερίοδο 2005-2008 (΄Εκθεσης) 

̟ου θα υ̟οβάλει η Ελλάδα κατ’ εφαρµογή του άρθρου 18 της Σύµβασης του 

ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών 

(ΣΕ∆ΚΓ ή CEDAW κατά το αγγλικό ακρωνύµιο µε το ο̟οίο είναι γνωστή)1 

στην Ε̟ιτρο̟ή ̟ου ελέγχει την εφαρµογή της (Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ).  

Η ΕΕ∆Α χαιρετίζει την ΄Εκθεση, ̟ου ̟εριέχει σηµαντικά στοιχεία, 

και ασκώντας την εκ του ιδρυτικού της Ν. 2667/1998 αρµοδιότητα (άρθρο 1 

̟αρ. 6 ε), διατυ̟ώνει και α̟ευθύνει τις ̟αρατηρήσεις της στο αρµόδιο 

όργανο για τη συλλογή των στοιχείων και την τελική σύνταξη της ΄Εκθεσης, 

τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ).  

Καταρχάς, η ΕΕ∆Α ε̟ισηµαίνει ότι η ΄Εκθεση είναι ελλι̟ής ως ̟ρος 

την καλυ̟τόµενη ̟ερίοδο. Στις Οδηγίες της σχετικά µε την κατάρτιση των 

εθνικών εκθέσεων, η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ ζητεί, κάθε ̟εριοδική έκθεση 

ν’αφορά ολόκληρη την ̟ερίοδο, α̟ό το τέλος της ̟εριόδου ̟ου κάλυψε η 

                                                 
∗ Οι ̟αρούσες ̟αρατηρήσεις εγκρίθηκαν οµοφώνως α̟ό την Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α στην α̟ό 

25.11.2010 συνεδρίασή της. Εισηγήτριες: Σ. Κουκούλη-Σ̟ηλιωτο̟ούλου, Εκ̟ρόσω̟ος του 

Συνδέσµου για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και Τ. Σταυρινάκη, Ε̟ιστηµονική Συνεργάτις 

ΕΕ∆Α.  
1 Η ΣΕ∆ΚΓ κυρώθηκε µε τον Ν. 1342/1983 (ΦΕΚ Α΄39) , ε̟ικυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ 

για την Ελλάδα α̟ό 7.7.1983 (ανακοίν. Υ̟. Εξ. ΦΕΚ Α΄ 98/21.7.1983). Το Προαιρετικό 

Πρωτόκολλο στη ΣΕ∆ΚΓ ̟ου ̟ροβλέ̟ει µηχανισµό αναφορών α̟ό άτοµα ή οµάδες ατόµων 

ή στο όνοµα ατόµων ή οµάδων ατόµων για την ̟αραβίαση κά̟οιου α̟ό τα δικαιώµατα ̟ου 

κατοχυρώνει η Σύµβαση, κυρώθηκε µε τον Ν. 2952/2001 (ΦΕΚ Α΄248), ε̟ικυρώθηκε και 

τέθηκε σε ισχύ για την Ελλάδα α̟ό 24.4.2002 (ανακοίν. Υ̟. Εξ. ΦΕΚ Α΄ 31/25.2. 2002).   
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̟ροηγούµενη έκθεση έως την υ̟οβολή της τρέχουσας έκθεσης. Τονίζει δε 

ιδιαίτερα τη σηµασία της συµµόρφωσης ̟ρος τις Οδηγίες της, ώστε να µην 

αναγκάζεται να ζητεί α̟ό τα κράτη ̟εραιτέρω ̟ληροφορίες. Ε̟ίσης, η 

Ε̟ιτρο̟ή ζητεί οι ̟εριοδικές εκθέσεις να έχουν δύο σηµεία εκκίνησης: α) 

τις «ανησυχίες» και «συστάσεις» των ̟αρατηρήσεών της για την 

̟ροηγούµενη έκθεση και β) την ̟αρουσίαση της ̟ροόδου και της ̟αρούσας 

κατάστασης ως ̟ρος την εφαρµογή της ΣΕ∆ΚΓ και την α̟όλαυση των 

δικαιωµάτων ̟ου αυτή κατοχυρώνει, στο ̟εδίο δικαιοδοσίας του κράτους2.  

Η ̟ροηγούµενη (6η) ελληνική ΄Εκθεση υ̟οβλήθηκε τον Α̟ρίλιο 

2005 και εξετάστηκε α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ α̟ό τον Ιανουάριο 2007. 

Στις δε ̟αρατηρήσεις της σχετικά µε την Έκθεση αυτή, η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ, 

ε̟αναλαµβάνοντας τις Οδηγίες της, ε̟ισήµανε ότι η 7η ΄Εκθεση έ̟ρε̟ε να 

υ̟οβληθεί τον Ιούλιο 2008 και ν’ αναφέρει κατά ̟ροτεραιότητα τα µέτρα 

̟ου θα έχουν ληφθεί και τα α̟οτελέσµατα ̟ου θα έχουν ε̟ιτευχθεί έως την 

υ̟οβολή της, α̟αντώντας στις «ανησυχίες» και «συστάσεις» της Ε̟ιτρο̟ής3.  

Κατά συνέ̟εια, ̟ρέ̟ει να εκτεθεί η εφαρµογή της ΣΕ∆ΚΓ κατά 

τρό̟ο ουσιαστικό και ̟λήρη, για όλη την ̟ερίοδο 2008-2010. ΄Ετσι, θα 

εκ̟ληρωθούν οι ανειληµµένες µε την ε̟ικύρωση της ΣΕ∆ΚΓ υ̟οχρεώσεις. 

Θα ̟εριοριστεί δε το χρονικό κενό µεταξύ της (ήδη καθυστερηµένης) 

υ̟οβολής της ΄Εκθεσης και της αξιολόγησής της α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ 

και θα α̟οφευχθεί η ε̟ανάληψη «ανησυχιών» και «συστάσεων» της 

Ε̟ιτρο̟ής για ζητήµατα ̟ου θα µ̟ορούσαν να έχουν διευκρινισθεί. Η 

̟αρουσίαση του Εθνικού Προγράµµατος για την ουσιαστική ισότητα των 

φύλων 2010-2013 συµβάλλει θετικά στην κατεύθυνση αυτή4, αλλά 

̟ροφανώς δεν αρκεί.  

Στο ̟λαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο ν’ αναφερθούν οι ε̟ι̟τώσεις της 

βαθιάς οικονοµικής κρίσης στην κατάσταση των γυναικών, τα µέτρα 

αντιµετώ̟ισής τους και τα αναµενόµενα α̟οτελέσµατά τους. Ζητούµενο της 

                                                 
2 Βλ. έγγραφο ΟΗΕ, HRI/GEN/2/Rev.2 (7.5.2004), σελ. 43, ̟αρ. Ε.1., http://daccess-

ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=HRI/GEN/2/Rev.2&Lang=E  
3 Βλ. καταληκτικές ̟αρατηρήσεις Ε̟ιτρο̟ής ΣΕ∆ΚΓ ε̟ί της 6ης ελληνικής έκθεσης: 

έγγραφο ΟΗΕ, CEDAW/C/GRC/CO/6 (2.2.2007), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/ 

(Symbol)/CEDAW.C.GRC.CO.6.En?Opendocument, ̟αρ. 12 και 42.  
4 7η ̟εριοδική έκθεση, Παράρτηµα Ι.  
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διαδικασίας εξέτασης των ̟εριοδικών εκθέσεων είναι η διερεύνηση της 

εφαρµογής της ΣΕ∆ΚΓ και της εθνικής νοµοθεσίας στην ̟ράξη και σε 

δεδοµένη χρονική στιγµή. Το κράτος, του ο̟οίου η συνέχεια διασφαλίζεται 

α̟αρεγκλίτως, εµφανίζεται ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής ΣΕ∆ΚΓ για να εκθέσει 

τα λαµβανόµενα ενόψει των έως σήµερα σηµαντικών εξελίξεων µέτρα. Η 

α̟ορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, η ανατρο̟ή της ιεραρχίας των ΣΣΕ 

και η α̟οδυνάµωσή τους ̟λήττουν βαριά τις γυναίκες, άµεσα (ανεργία ̟ολύ 

υψηλότερη των ανδρών) και έµµεσα (µείωση κοινωνικών ̟αροχών, δυσκολία 

συνδυασµού οικογένειας-εργασίας) (βλ. ̟ιο κάτω, άρθρο 11).   

Σε κάθε δε ̟ερί̟τωση, ̟ρέ̟ει να αναφερθούν τα α̟οτελέσµατα της 

εφαρµογής των λαµβανόµενων µέτρων, µε µνεία και της νοµολογίας.  

Ανεξάρτητα α̟ό το ̟οιός συντονιστικός φορέας συλλέγει και 

ε̟εξεργάζεται τα στοιχεία, κάθε ̟εριοδική έκθεση στο ̟λαίσιο των 

ελεγκτικών µηχανισµών ̟ροστασίας και ̟ροώθησης των ανθρω̟ίνων 

δικαιωµάτων συνιστά έκθεση του κράτους ως συνόλου. Οι δράσεις των ΜΚΟ 

δεν µ̟ορούν, ̟ροφανώς, να εµφανίζονται µαζί µε τις κρατικές δράσεις. Θα 

µ̟ορούσαν να ̟εριληφθούν σε ̟αράρτηµα, εφόσον θεωρούνται α̟ολύτως 

αναγκαίες, ̟ράγµα ̟ου θα συνέβαλε και στην τήρηση της α̟αιτούµενης 

έκτασης της ΄Εκθεσης (70 σελίδες). Αυτό αφορά όλες τις αναφορές στις 

ΜΚΟ, και γι’ αυτό δεν θα ε̟αναληφθεί στις ̟αρατηρήσεις κατ’ άρθρο. 

Εξάλλου, η ΄Εκθεση δεν φαίνεται να έχει λάβει υ̟όψη τις σχετικές 

µε την ισότητα των φύλων εκθέσεις της ΕΕ∆Α.   

 

Παρατηρήσεις κατ’ άρθρο (και κατά οµάδες)  

 

ΜΕΡΟΣ Ι  

 

Άρθρο 1 – Εξάλειψη των διακρίσεων 

Η συνταγµατική αναθεώρηση και η ρητή συνταγµατική κατοχύρωση 

της ουσιαστικής ισότητας (άρθρο 116 ̟αρ. 2 Σ) σηµειώθηκε ως θετικό 

στοιχείο στις ̟ροηγούµενες καταληκτικές ̟αρατηρήσεις της Ε̟ιτρο̟ής 

ΣΕ∆ΚΓ. Η ΄Εκθεση ̟ρέ̟ει να τονίσει ότι η διάταξη αυτή ορίζει ότι τα 

θετικά µέτρα δεν α̟οτελούν διακρίσεις και ε̟ιβάλλει σε όλα τα ̟ολιτειακά 

όργανα υ̟οχρέωση λήψης θετικών µέτρων, ̟ρος εξάλειψη των ανισοτήτων - 
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όχι α̟λώς των διακρίσεων -  κατά των γυναικών, σε όλους τους τοµείς. Ο όρος 

«ανισότητες» του άρθρου 116 ̟αρ. 2 είναι ευρύτερος του όρου «διακρίσεις» 

̟ου χρησιµο̟οιεί η ΄Εκθεση και αναφέρεται σε ̟ραγµατικές καταστάσεις5. 

Η ΕΕ∆Α ̟αρατήρησε ότι το άρθρο 19 του Σ/Ν για την εναρµόνιση ̟ρος την 

Οδηγία 2006/54 δεν αντα̟οκρίνεται στις συνταγµατικές ε̟ιταγές και 

ζήτησε ν’ αντικατασταθεί το κείµενό του µε εκείνο του άρθρου 116 ̟αρ. 2 Σ, 

αλλά δεν εισακούστηκε. 

Πρέ̟ει ν΄ αναφερθούν και άλλες έννοιες, ό̟ως εκείνες της άµεσης 

και έµµεσης διάκρισης, της ̟αρενόχλησης και σεξουαλικής ̟αρενόχλησης, 

̟ου ορίζονται, σύµφωνα µε τις Οδηγίες της ΕΕ, στους Ν. 3488/20066 και 

3769/20097, ̟ώς εφαρµόζονται και µε τί α̟οτελέσµατα στην ̟ράξη.  

Πρέ̟ει να διευκρινισθούν και το ̟εδίο εφαρµογής των ειδικών νόµων 

για την ισότητα των φύλων και τα α̟οτελέσµατα της εφαρµογής τους. Στο 

̟λαίσιο αυτό, θα µ̟ορούσε να σηµειωθεί η σύσταση νοµο̟αρασκευαστικής 

ε̟ιτρο̟ής για την κατάρτιση νοµοσχεδίου µε αντικείµενο την ̟ροώθηση 

της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς (mainstreaming).       

 

Άρθρο 2 – Νοµοθετική και δικαστική ̟ροστασία8 

Η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ σηµείωσε µε ανησυχία ότι οι γυναίκες δεν 

γνωρίζουν τα µέσα δικαστικής ̟ροστασίας κατά των διακρίσεων και δεν έχουν 

ευχερή ̟ρόσβαση σ’ αυτά9. Ζήτησε την εξάλειψη κάθε εµ̟οδίου ̟ου 

                                                 
5 ΕΕ∆Α, Παρατηρήσεις στο Σ/Ν "Eφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 

µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και α̟ασχόλησης - Εναρµόνιση της 

κείµενης νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ" (Οκτώβριος 2010): 

http://www.nchr.gr/media/gnwmateuseis_eeda/diakriseis/EEDA_YpErgasias_2006.54_20

10.doc  µε αναφορά σε ̟ροηγούµενες εκθέσεις. Για τη φύση των θετικών µέτρων βλ. ιδίως 

Α. Γιωτο̟ούλου-Μαραγκο̟ούλου, Affirmative Action, Towards Effective Gender Equality. 

Sakkoulas/Bruylant 1998, την ίδια, «Η εξέλιξη της έννοιας της ισότητας στη σύγχρονη 

δηµοκρατία», στο ΙΜ∆Α, Ισότητα και Ανά̟τυξη: η 50ετής συµβολή του ΟΗΕ στην εξελικτική 

τους ̟ορεία, Α. Ν. Σάκκουλας, 1998, σελ. 57 ε̟., Σ. Κουκούλη-Σ̟ηλιωτο̟ούλου, «Η 

τρο̟ο̟οίηση του άρθρου 116 § 2 του Συντάγµατος: α̟ό την τυ̟ική στην ουσιαστική 

ισότητα των φύλων», ∆τΑ 10/2001, σελ. 509 ε̟. 
6 Ν. 3488/2006  «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον 

αφορά στην ̟ρόσβαση στην α̟ασχόληση, στην ε̟αγγελµατική εκ̟αίδευση και ανέλιξη, 

στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις».  
7 Ν. 3769/2009 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον 

αφορά την ̟ρόσβαση σε αγαθά και υ̟ηρεσίες και την ̟αροχή αυτών και άλλες διατάξεις». 
8 Οι ̟αρατηρήσεις της ΕΕ∆Α ως ̟ρος τα ε̟ιµέρους νοµοθετικά κείµενα θα διατυ̟ωθούν 

στα αντίστοιχα άρθρα της Σύµβασης.  
9 Παρατηρήσεις Ε̟ιτρο̟ής ΣΕ∆ΚΓ στην 6η ελληνική έκθεση, ό̟. ̟. ̟αρ. 15-16. 
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συναντούν οι γυναίκες κατά την ̟ρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη, την ̟αροχή 

νοµικής συνδροµής και ̟ληροφόρησης για τη χρήση των ένδικων 

βοηθηµάτων και µέσων και την ̟αρακολούθηση των α̟οτελεσµάτων. 

Η ΄Εκθεση δεν δίνει τα ζητούµενα στοιχεία. Ό̟ως είναι γνωστό και 

τονίζει διαρκώς η ΕΕ∆Α, οι γυναίκες, ̟αρότι υφίστανται σοβαρές 

διακρίσεις, α̟οφεύγουν να ̟ροσφύγουν στη ∆ικαιοσύνη ή τις αρµόδιες 

διοικητικές αρχές, α̟ό φόβο εκδικητικών ενεργειών, άγνοια των 

δικαιωµάτων τους, έλλειψη α̟οδείξεων ή οικονοµικών µέσων, ή και για 

όλους αυτούς τους λόγους. Σε ενθάρρυνση της διεκδίκησης των δικαιωµάτων 

και ενίσχυση της έννοµης ̟ροστασίας στοχεύουν δικονοµικοί κανόνες της 

ΕΕ. Όµως, η συµµόρφωση ̟ρος αυτούς είναι ανε̟αρκής, και γι’ αυτό 

ανα̟οτελεσµατική. Οι ε̟ανειληµµένες ̟αρατηρήσεις και ̟ροτάσεις της 

ΕΕ∆Α αφορούν ιδίως τη νοµιµο̟οίηση νοµικών ̟ροσώ̟ων και ενώσεων 

̟ροσώ̟ων ̟ρος άσκηση των δικαιωµάτων θυµάτων διακρίσεων ενώ̟ιον 

δικαστηρίων και άλλων αρχών και την κατανοµή του βάρους α̟όδειξης.  

Ειδικότερα, η ΕΕ∆Α τονίζει ότι, για την α̟οτελεσµατική έννοµη 

̟ροστασία του θύµατος, ̟ρέ̟ει να ̟αρέχεται δυνατότητα στα νοµικά 

̟ρόσω̟α και τις ενώσεις να ασκούν τα δικαιώµατά του στο δικό τους όνοµα, 

και όχι ως εκ̟ρόσω̟οι του θύµατος (ό̟ως ορίζουν οι Ν. 3488/2006 και 

3769/2009), χωρίς ν’ α̟οκλείεται η εκ µέρους του ίδιου του θύµατος άσκηση 

των δικαιωµάτων του. Εξάλλου, η ΕΕ∆Α ε̟ανέλαβε, σχολιάζοντας το Σ/Ν 

για την εναρµόνιση ̟ρος την Οδηγία 2006/54, ότι η α̟αίτηση «συναίνεσης» 

του θιγόµενου ̟ροσώ̟ου για την άσκηση των δικαιωµάτων του α̟ό νοµικό 

̟ρόσω̟ο ή ένωση ̟ροσώ̟ων δεν αντα̟οκρίνεται στο άρθρο 17 § 2 της 

Οδηγίας, ̟ου αναφέρεται σε «έγκριση» (approval, approbation), η ο̟οία 

δίνεται και εκ των υστέρων. Η α̟αίτηση «συναίνεσης» δυσχεραίνει και 

συχνά µαταιώνει την έννοµη ̟ροστασία όσων δεν τολµούν να ̟ροσφύγουν 

στη ∆ικαιοσύνη ή σε αρµόδια διοικητική αρχή, καθώς δηµιουργεί τον 

κίνδυνο ̟αρόδου των σχετικών ̟ροθεσµιών.  

Η α̟οτελεσµατικότητα της δικαστικής ̟ροστασίας εξαρτάται α̟ό την 

ορθή διατύ̟ωση των διατάξεων και την ένταξή τους στη δικονοµική νοµοθεσία, 
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̟ου θα δηµιουργήσει την αναγκαία ασφάλεια δικαίου10. Η ορθή ρύθµιση 

των ζητηµάτων αυτών καθίσταται ιδιαίτερα ε̟ιτακτική στο ̟λαίσιο της 

οξυνόµενης οικονοµικής κρίσης, καθώς οι ̟αράγοντες ̟ου α̟οτρέ̟ουν τις 

γυναίκες α̟ό τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους διαρκώς ενισχύονται. 

Η ΕΕ∆Α χαιρετίζει τη βελτίωση του ̟ερί βάρους α̟όδειξης άρθρου 

24 του Σ/Ν για την εναρµόνιση ̟ρος την Οδηγία 2006/54, ̟αρατηρεί όµως 

ότι οι λοι̟ές ̟αρατηρήσεις της δεν λήφθηκαν υ̟όψη.  

Τα ίδια ̟ροβλήµατα δηµιουργεί η ελλι̟ής διατύ̟ωση και µη ένταξη 

στη δικονοµική νοµοθεσία των δικονοµικών διατάξεων του Ν. 3304/2005 

(συµµόρφωση ̟ρος τις Οδηγίες 2000/43 και 2000/78), ενόψει της ανάγκης 

κατα̟ολέµησης και των ̟ολλα̟λών διακρίσεων κατά των γυναικών. 

 

Άρθρο 3 – Ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις ̟ολιτικές 

Η ΕΕ∆Α ε̟ισήµανε την α̟άλειψη διάταξης του αρχικού Σ/Ν για την 

εναρµόνιση ̟ρος την Οδηγία 2006/54/ΕΚ, η ο̟οία α̟οτελούσε συµµόρφωση 

̟ρος το άρθρο 29 της Οδηγίας, ̟ου α̟αιτεί α̟ό τα κράτη µέλη να 

«λαµβάνουν ενεργώς υ̟όψη το στόχο της ισότητας γυναικών και ανδρών κατά 

τη σύνταξη και εφαρµογή νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων, ̟ολιτικών και δραστηριοτήτων στους τοµείς ̟ου καλύ̟τει η 

̟αρούσα Οδηγία». Η υ̟οχρέωση αυτή εκφράζει τον οριζόντιο χαρακτήρα της 

(ουσιαστικής) ισότητας των φύλων (mainstreaming). Η ̟αρατήρηση αυτή 

της ΕΕ∆Α εισακούστηκε και το τελικό Σ/Ν ̟εριέχει σχετική διάταξη, την 

ο̟οία η ΕΕ∆Α χαιρετίζει, ̟αρατηρεί όµως ότι ̟αραλεί̟εται η αναφορά στις 

νοµοθετικές διατάξεις, την ο̟οία ̟εριέχει η Οδηγία. 

Η ΕΕ∆Α, µε στόχο την ̟ροώθηση της ισότητας των φύλων, µελετά τη 

συµβατότητα της νοµοθεσίας και της ̟ρακτικής α̟ό αυτή τη σκο̟ιά. Εκτός 

των γνωµοδοτήσεων ε̟ί σχετικών Σ/Ν, ερευνά τη διάσταση του φύλου και 

α̟ευθύνει ̟ροτάσεις στα αρµόδια όργανα της Πολιτείας. Η συµµετοχή του 

Συνδέσµου για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας στην ΕΕ∆Α και του Συνηγόρου 

του Πολίτη, συµβάλλει στην ε̟ισήµανση διακρίσεων και ανισοτήτων.     

                                                 

10 ΕΕ∆Α, Παρατηρήσεις στο σχετικό µε την Οδηγία 2006/54 Σ/Ν, ό̟. ̟.   
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Άρθρο 4 -  Ειδικά θετικά µέτρα 

Οι ̟ληροφορίες αυτής της ενότητας ̟ρέ̟ει ν’ α̟οτυ̟ώνουν την 

̟ροσ̟άθεια του κράτους να διασφαλίσει την ουσιαστική ισότητα των φύλων, 

για την ο̟οία δεν αρκεί µια τυ̟ική ̟ροσέγγιση της ισότητας. Κατά την 

Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ, οι γυναίκες ̟ρέ̟ει ν’ α̟ολαµβάνουν ίσες ευκαιρίες, αλλά 

και ευνοϊκό ̟εριβάλλον, ώστε να ε̟ιτευχθεί ισότητα α̟οτελέσµατος11. Προς 

αυτήν την κατεύθυνση, το κράτος ̟ρέ̟ει να ανα̟τύσσει στρατηγική κατά 

της υ̟ο-εκ̟ροσώ̟ησης των γυναικών, αναδιανοµής των ̟όρων και των 

ευθυνών µεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ διευκρινίζει ότι 

τα α̟οτελέσµατα της στρατηγικής αυτής µ̟ορούν να είναι ̟οσοτικά ή 

̟οιοτικά και σταδιακά να ε̟ιφέρουν την εξέλιξη ή την εξαφάνιση της 

ανάγκης θέσ̟ισης ειδικών µέτρων. Έτσι, τα κράτη είναι υ̟οχρεωµένα να 

̟αρακολουθούν διαρκώς την εφαρµογή των νόµων, ̟ρογραµµάτων και 

̟ρακτικών, ώστε να α̟οφεύγουν τη διαιώνιση ανισοτήτων. 

 ΄Ετσι, ̟ρέ̟ει να διευκρινίζονται το είδος των λαµβανόµενων µέτρων, 

ο ειδικός στόχος και τα α̟οτελέσµατά κάθε µέτρου. Αυτό ισχύει για τις 

̟οσοστώσεις και τα άλλα µέτρα ̟ου στοχεύουν σε ε̟ίσ̟ευση της 

ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Το άρθρο 4 ̟αρ. 1 ΣΕ∆ΚΓ, ό̟ως και το 

άρθρο 116 ̟αρ. 2 Σ, α̟αιτούν µέτρα ̟ου στοχεύουν σε αύξηση της 

συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης α̟οφάσεων, χωρίς όµως ν’ 

αρκούνται σ’ αυτά. Ε̟ιβάλλουν τη λήψη κάθε µέτρου ̟ου είναι ̟ρόσφορο 

̟ρος ε̟ίσ̟ευση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, σε κάθε τοµέα, και τη 

διαρκή ̟αρακολούθηση και αξιολόγηση της α̟οτελεσµατικότητάς του. 

 

Άρθρο 5 – Έµφυλοι ρόλοι και κατα̟ολέµηση στερεοτύ̟ων  

Η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ εξέφρασε «ανησυχία» για τη διατήρηση 

̟ατριαρχικών συµ̟εριφορών και στερεοτύ̟ων ως ̟ρος τους ρόλους και τις 

ευθύνες γυναικών και ανδρών στην οικογένεια και την κοινωνία. 

Τονίζοντας ότι τα στερεότυ̟α συνιστούν σηµαντικό εµ̟όδιο στην εφαρµογή 

της ΣΕ∆ΚΓ και βρίσκονται στη ρίζα της βίας κατά των γυναικών, ζήτησε: α) 

                                                 
11 Γενικό Σχόλιο Αρ. 25, Συλλογή Γενικών Σχολίων των Ε̟ιτρο̟ών των Συµβάσεων του 

ΟΗΕ, Έγγραφο HRI/GEN/1/Rev.9 (II) (27.5.2008), ̟αρ. 8.  
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να γίνουν καµ̟άνιες ̟ρος ευαισθητο̟οίηση γυναικών και κοριτσιών, 

ανδρών και αγοριών, για την ανάγκη εξάλειψης των στερεοτύ̟ων, β) να 

εντο̟ιστούν τα αίτια της διατήρησης ανισοτήτων, µεταξύ άλλων, µε µελέτες 

σχετικές µε τους κανόνες ̟ου ενισχύουν τα στερεότυ̟α, τις ενδείξεις 

στερεοτυ̟ικής ιδεολογίας, το κόστος ενα̟όθεσης των οικογενειακών 

φροντίδων στις γυναίκες και τη χρηµατική αξία της άµισθης εργασίας τους, 

και γ) να αξιο̟οιηθούν σχετικές µε µέτρα κατα̟ολέµησης των στερεοτύ̟ων 

µελέτες.12 Η Έκθεση αναφέρει µελέτες σχετικές µόνο µε τα στερεότυ̟α στα 

ΜΜΕ, χωρίς όµως να εκθέτει αν και ̟ώς έχουν αξιο̟οιηθεί, ̟.χ. ενόψει του 

εθνικού ̟ρογράµµατος για ουσιαστική ισότητα των φύλων (2010-2013)13. 

 

Εναρµόνιση οικογενειακής και ε̟αγγελµατικής ζωής (άρθρο 11 

̟αρ. 2) 

Τα µέτρα για την εναρµόνιση οικογενειακής και ε̟αγγελµατικής 

ζωής ̟ρέ̟ει να εκτεθούν στο ̟λαίσιο του άρθρου 11 ̟αρ. 2 (βλ. ̟ιο κάτω).   

 

Άρθρο 6 – Βία κατά των γυναικών 

Ενδοοικογενειακή βία  

Η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ, έχοντας λάβει γνώση του Ν. 3500/2006 για την 

αντιµετώ̟ιση της ενδοοικογενειακής βίας α̟ό την 6η ΄Εκθεση, ε̟ικέντρωσε 

τις συστάσεις της στην ̟αρακολούθηση της διαδικασίας της ̟οινικής 

διαµεσολάβησης (άρθρα 11 ε̟.)14. Η ΕΕ∆Α, σχολιάζοντας το σχετικό Σ/Ν, 

είχε ε̟ισηµάνει θετικά στοιχεία, αλλά και ότι το ζήτηµα έ̟ρε̟ε ν’ 

αντιµετω̟ιστεί διττά: α) α̟ό ά̟οψη ̟οινική, κυρίως µε την καθιέρωση ως 

ε̟ιβαρυντικής ̟ερί̟τωσης των σχετικών ̟ράξεων βίας, ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο 

Π.Κ. και όσων ̟ροστεθούν µε το νέο νόµο, το γεγονός ότι δια̟ράχθηκαν 

«ενδοοικογενειακά», και β) ως κοινωνικό ̟ρόβληµα, η λύση του ο̟οίου θα 

καταστήσει τις ̟οινικές διατάξεις α̟οτελεσµατικές, ενώ θα ̟αραµείνουν 

ανα̟οτελεσµατικές, εφόσον δεν αντιµετω̟ισθεί σωστά κι αυτό. Η ΕΕ∆Α 

είχε ̟ροτείνει και βελτιώσεις και συµ̟ληρώσεις των ουσιαστικών και 

                                                 
12 Παρατηρήσεις Ε̟ιτρο̟ής ΣΕ∆ΚΓ στην 6η ελληνική έκθεση, ό̟. ̟. ̟αρ. 13-14. 
13 Η α̟άλειψη των στερεοτύ̟ων στα ΜΜΕ α̟οτελεί στόχο του Προγράµµατος, βλ. σελ. 21, 

63. 
14 Παρατηρήσεις στην 6η ελληνική έκθεση, ό̟. ̟., ̟αρ. 19-20. 



9 

 

δικονοµικών διατάξεων του Σ/Ν και την ένταξη όλων στους οικείους 

Κώδικες, ε̟ισηµαίνοντας ότι, αν αυτό δεν γινόταν, υ̟ήρχε κίνδυνος 

δηµιουργίας σύγχυσης και ανασφάλειας δικαίου. Εξάλλου, είχε εκφράσει 

σοβαρές αµφιβολίες για τη συνταγµατικότητα και την α̟οτελεσµατικότητα 

του εισαγόµενου θεσµού της ̟οινικής διαµεσολάβησης15. Η ΄Εκθεση δεν 

̟αρουσιάζει στοιχεία για τη συχνότητα και τα α̟οτελέσµατα της εφαρµογής 

του νόµου, ̟εριλαµβανοµένης και της ̟οινικής διαµεσολάβησης.  

Η ΕΕ∆Α είχε τονίσει ιδιαίτερα την ανάγκη να ενισχυθούν και ν’ 

αυξηθούν οι υ̟ηρεσίες στήριξης των θυµάτων, και της οικογένειας 

γενικότερα, και να συσταθεί σώµα οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών, 

̟ου θα έχει ̟ρωταρχικό ρόλο κατά την ̟οινική διαµεσολάβηση.  

Ως ̟ρος την ε̟ιµόρφωση των δικαστών και εισαγγελέων, δεν είναι 

σαφές α̟ό την ΄Εκθεση (̟αρ. 82, 103) αν αφορούσαν και τη διεξαγωγή της 

̟οινικής διαµεσολάβησης, ό̟ως ζήτησε η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ.  

 

Εµ̟ορία ανθρώ̟ων  

Η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ ζήτησε την α̟οτελεσµατική εφαρµογή του 

Εθνικού σχεδίου δράσης κατά της εµ̟ορίας ανθρώ̟ων και της σχετικής 

νοµοθεσίας, ώστε να τιµωρούνται οι δράστες, καθώς και την ένταση των 

̟ροσ̟αθειών ̟ρόληψης και ̟αροχής συνδροµής στα θύµατα16. 

Πρέ̟ει να σηµειωθεί η κύρωση της Σύµβασης του ΟΗΕ κατά του 

∆ιεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών Πρωτοκόλλων της, µε 

τον Ν. 3875/2010, ̟ου ε̟ιφέρει ορισµένες σηµαντικές βελτιώσεις στην 

̟ροστασία των θυµάτων, αντα̟οκρινόµενες σε συστάσεις της ΕΕ∆Α. 

Ειδικότερα: α) τρο̟ο̟οιεί το άρθρο 323Α ΠΚ ̟ερί εµ̟ορίας ανθρώ̟ων, 

ώστε να καλύ̟τει και την εµ̟ορία ιστών και την εκµετάλλευση ̟ροσώ̟ων 

µε εξαναγκασµό τους σε ε̟αιτεία, β) ε̟εκτείνει το ̟εδίο του Ν. 3386/2005 

σε όλους τους αλλοδα̟ούς, θύµατα εµ̟ορίας, γ) τρο̟ο̟οιεί το άρθρο 1 Π∆ 

233/2003 και α̟οσυνδέει την ̟αροχή ̟ροστασίας α̟ό τη συνεργασία των 

                                                 
15 ΕΕ∆Α, Παρατηρήσεις στο Σ/Ν «αντιµετώ̟ιση ενδοοικογενειακής βίας», ΄Εκθεση 2006, 

σελ. 231.  
16 Παρατηρήσεις Ε̟ιτρο̟ής ΣΕ∆ΚΓ στην 6η ελληνική έκθεση, ό̟. ̟. ̟αρ. 21-22. 
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θυµάτων µε τις αρµόδιες αρχές, ό̟ως είχε συστήσει η ΕΕ∆Α17, δ) τρο̟ο̟οιεί 

το άρθρο 1 Ν. 3386/2005, ώστε η ̟ροστασία για τα θύµατα εµ̟ορίας να 

ε̟εκτείνεται στα θύµατα ̟αράνοµης διακίνησης µεταναστών, ε) τρο̟ο̟οιεί 

το άρθρο 46 του ίδιου νόµου και ε̟ιµηκύνει την ̟ροθεσµία ̟ερίσκεψης σε 

3 µήνες (α̟ό 1 µήνα), στ) ̟ροβλέ̟ει µέτρα ̟ροστασίας µαρτύρων για 

αξιό̟οινες ̟ράξεις εµ̟ορίας ανθρώ̟ων και ̟αράνοµης διακίνησης 

µεταναστών, ζ) τρο̟ο̟οιεί το άρθρο 1 ̟αρ. 3 Ν. 3226/2004 και ̟αρέχει στα 

θύµατα εµ̟ορίας και ̟αράνοµης διακίνησης δικαίωµα σε νοµική βοήθεια 

για τις ̟οινικές και αστικές αξιώσεις τους.  

Η ΕΕ∆Α εκφράζει την ικανο̟οίησή της για τη βελτίωση του νοµικού 

̟λαισίου, αλλά ε̟ισηµαίνει την ανάγκη α̟οτελεσµατικής εφαρµογής των 

διατάξεων. Πρέ̟ει να καταγραφούν τα στοιχεία ̟ου α̟οδεικνύουν την 

ουσιαστική ̟ρόληψη και ̟ροστασία των θυµάτων εµ̟ορίας, σε ε̟ί̟εδο 

δίωξης των δραστών, αλλά και αρωγής των θυµάτων.  

 

Άρθρο 7 – Συµµετοχή γυναικών στα κέντρα λήψης α̟οφάσεων 

Η ΕΕ∆Α θεωρεί αναγκαία την ε̟ικαιρο̟οίηση των στοιχείων 

συµµετοχής και εκλογής των γυναικών στις ̟ρόσφατες (εθνικές και 

αυτοδιοικητικές) εκλογές. Ε̟ισηµαίνει δε ότι ο Ν. 3852/2010 

(Καλλικράτης) εισήγαγε ο̟ισθοδρόµηση ως ̟ρος τις ̟οσοστώσεις στις 

αυτοδιοικητικές εκλογές. Ειδικότερα, κατά τα άρθρα 18 ̟αρ. 3 και 120 ̟αρ. 

3 του νέου νόµου, η ̟οσόστωση του 1/3 τουλάχιστον των υ̟οψηφίων κατά 

φύλο υ̟ολογίζεται όχι ̟λέον ε̟ί του αριθµού των υ̟οψηφίων, ό̟ως όριζαν 

τα άρθρα 75 Ν. 2910/2001 και 34 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 

3463/ 2006), αλλά ε̟ί του αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου ή 

του συµβουλίου δηµοτικής ή το̟ικής κοινότητας. Έτσι, καθώς κάθε 

συνδυασµός µ̟ορεί να έχει αριθµό υ̟οψηφίων έως 50% ανώτερο του 

αριθµού των εκλεγοµένων, µειώνεται το ̟οσοστό συµµετοχής των γυναικών: 

̟.χ. αν τα εκλεγόµενα µέλη είναι 30, το 1/3 ε̟ί των εκλεγοµένων 

αντιστοιχεί σε 10 τουλάχιστον γυναίκες στο ψηφοδέλτιο, ενώ το 1/3 ε̟ί των 

45 υ̟οψηφίων είναι τουλάχιστον 15 γυναίκες στο ψηφοδέλτιο. 

                                                 
17 ΕΕ∆Α, «Θέσεις και ̟ροτάσεις για το ζήτηµα της εµ̟ορίας ανθρώ̟ων - η κατάσταση στην 

Ελλάδα», Έκθεση 2007. 
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Υ̟ενθυµίζουµε ότι ο Ν. 3838/2010 (άρθρο 14) ̟αρέχει στους 

υ̟ηκόους τρίτων χωρών δικαίωµα ψήφου και εκλογής στην ̟ρωτοβάθµια 

το̟ική αυτοδιοίκηση, µε ̟ροϋ̟οθέσεις, αλλά χωρίς διάκριση φύλου.  

Ε̟ίσης, η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ ζήτησε να δοθούν στοιχεία συµµετοχής 

των γυναικών στις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις18.  

 

 Άρθρο 8 – Συµµετοχή σε διεθνείς και ευρω̟αϊκούς θεσµούς  

Πρέ̟ει να αναφερθεί και ο αριθµός των γυναικών ̟ου µετέχουν, ως 

εµ̟ειρογνώµονες ή µέλη ελληνικών αντι̟ροσω̟ειών, στους διεθνείς και 

̟εριφερειακούς οργανισµούς, ανεξαρτήτως θεµατικού αντικειµένου.   

 

Άρθρο 9  - Ίσα δικαιώµατα: ιθαγένεια, ̟ολλα̟λές διακρίσεις  

Οι όροι «εθνικότητα» και «υ̟ηκοότητα» ̟ρέ̟ει να εξαλειφθούν α̟ό 

τον τίτλο, ως αδόκιµοι, και να µείνει µόνον ο ισχύων στο ελληνικό δίκαιο 

όρος «ιθαγένεια». Πρέ̟ει δε ν’ αναφερθούν οι σχετικές µε την κτήση της 

ελληνικής ιθαγένειας α̟ό ̟αιδιά µεταναστών και την ̟ολιτογράφηση 

ενήλικων αλλοδα̟ών τρο̟ο̟οιήσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 

3838/2010) και να διευκρινιστούν ζητήµατα ̟ου ̟ροκαλούν δυσχέρειες στις 

γυναίκες, των ο̟οίων το καθεστώς εξαρτάται συχνά α̟ό τον σύζυγο.  

Ε̟ίσης, ̟ρέ̟ει ν’ αναφερθεί αν λύθηκε στην ̟ράξη το ̟ρόβληµα 

εγγραφής στα δηµοτολόγια και έκδοσης ̟ιστο̟οιητικού γέννησης των 

̟αιδιών µεταναστριών19. Ο Συνήγορος του Πολίτη ̟ρότεινε α̟ό το 2007 στο 

Υ̟ουργείο Εσωτερικών, να δέχονται οι υ̟ηρεσίες τη ληξιαρχική ̟ράξη 

γέννησης ως ̟ιστο̟οιητικό γέννησης20, και ̟ιο ̟ρόσφατα, να µην 

αναγράφεται στα ̟ιστο̟οιητικά το ̟ροσω̟ικό δεδοµένο της χώρας 

̟ροέλευσης του ανηλίκου, εφόσον δεν υ̟άρχει ανάγκη21.  

 

 

 

                                                 
18 Παρατηρήσεις Ε̟ιτρο̟ής ΣΕ∆ΚΓ στην 6η ελληνική έκθεση, ό̟. ̟. ̟αρ. 24.  
19 Παρατηρήσεις Ε̟ιτρο̟ής ΣΕ∆ΚΓ στην 6η ελληνική έκθεση, ό̟. ̟. ̟αρ. 31-32. 

Σηµειώνεται ότι εκδίδεται µόνο ληξιαρχική ̟ράξη γέννησης, ̟ου δεν καλύ̟τει τις ανάγκες 

έκδοσης ̟ιστο̟οιητικών ή άλλων συναλλαγών µε δηµόσιες υ̟ηρεσίεσελ.   
20 Συνήγορος του Πολίτη, «Παιδιά µεταναστών και δηµοτολόγια», Ιούλιος 2007.  
21 Συνήγορος του Παιδιού, «Αφαίρεση του στοιχείου της «χώρας ̟ροέλευσης» α̟ό τα 

̟ιστο̟οιητικά του Εθνικού ∆ηµοτολογίου», Μάϊος 2010.  
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Άρθρο 10 – Εκ̟αίδευση και ε̟αγγελµατική κατάρτιση   

Η ΄Εκθεση δεν α̟αντά στη σύσταση της Ε̟ιτρο̟ής ΣΕ∆ΚΓ για τη 

λήψη ̟ροσωρινών ειδικών µέτρων µε στόχο την αύξηση της συµµετοχής των 

γυναικών, ̟ου ανήκουν σε µειονότητες, στην τριτοβάθµια εκ̟αίδευση22. 

Ε̟ισηµαίνουµε ότι τα στοιχεία αυτά ̟ρέ̟ει να αναφέρονται στις ευρύτερες 

ευάλωτες οµάδες, δηλαδή εκτός της µουσουλµανικής µειονότητας, στις 

γυναίκες Ροµά και τις γυναίκες µετανάστριες (ή ̟αιδιά µεταναστών).  

Η ̟αράγραφος 162 της ΄Εκθεσης δεν χρειάζεται, αφού αναφέρεται σε 

̟ρογράµµατα ε̟ιµόρφωσης ̟ου αφορούν άλλες χώρες.  

Η ΕΕ∆Α χαιρετίζει τη συµ̟λήρωση των διατάξεων του Σ/Ν για την 

εναρµόνιση ̟ρος την Οδηγία 2006/54 µε αναφορά της ε̟αγγελµατικής 

κατάρτισης, ό̟ως είχε ζητήσει, σηµειώνει όµως ότι δεν ̟εριλήφθηκε σαφής 

και σύµφωνος ̟ρος το δίκαιο ΕΕ ορισµός της ε̟αγγελµατικής κατάρτισης, 

ό̟ως είχε ̟ροτείνει, ̟ράγµα ̟ου δεν εξυ̟ηρετεί την ασφάλεια δικαίου. 

 

Άρθρο 11 – Εργασία και κοινωνική ασφάλιση  

Στον τοµέα αυτόν αναδεικνύεται κατεξοχήν η ανάγκη συµ̟λήρωσης 

της ΄Εκθεσης. Η α̟ορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων και η οξυνόµενη 

οικονοµική κρίση διαρκώς ε̟ιδεινώνουν τη θέση των γυναικών στην αγορά 

εργασίας, καθιστώντας τις ακόµα ̟ιο ευάλωτες. H ανατρο̟ή της ιεραρχίας 

των ΣΣΕ και η α̟οδυνάµωση των ΕΓΣΣΕ και των κλαδικών ΣΣΕ, σε όφελος 

των ε̟ιχειρησιακών ΣΣΕ, θίγουν ιδιαίτερα τις γυναίκες. Καθώς οι ΕΓΣΣΕ 

καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας για όλους τους εργαζοµένους µε 

σχέση ιδιωτικού δικαίου (συνδικαλισµένους ή µη) σε όλη τη χώρα, οι 

εργαζόµενοι (ιδιαίτερα οι γυναίκες, ̟ου συνδικαλίζονται σε µικρό βαθµό κι 

έχουν ̟εριορισµένη δυνατότητα ατοµικής δια̟ραγµάτευσης) χάνουν ένα 

σηµαντικό δίχτυ ̟ροστασίας. Μεταξύ άλλων, ̟εριορίζεται η δυνατότητα 

ενίσχυσης της ̟ροστασίας της µητρότητας, και γενικότερα της οικογένειας 

– ό̟ου οι ΕΓΣΣΕ έχουν συχνά υ̟ερβεί τη νοµοθεσία, ̟ροκαλώντας 

βελτίωσή της – και τίθενται σε κίνδυνο τα κεκτηµένα. ∆υσµενείς συνέ̟ειες 

για τις γυναίκες θα έχει, για τους ίδιους λόγους, η κατάργηση της 

                                                 
 22Παρατηρήσεις Ε̟ιτρο̟ής ΣΕ∆ΚΓ στην 6η ελληνική έκθεση,  ό̟. ̟., ̟αρ. 28.  
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ε̟έκτασης των ΣΣΕ. Οι γυναίκες θ’ α̟οδέχονται ολοένα δυσµενέστερους 

ατοµικούς όρους εργασίας, καθώς η ανεργία (̟ου γι’ αυτές είναι ήδη ̟ολύ 

υψηλότερη α̟ό ό,τι για τους άνδρες) τις α̟ειλεί όσο ̟οτέ άλλοτε.   

Ε̟ίσης, η διαρκής µείωση των (ήδη ανε̟αρκών) δοµών φροντίδας 

̟αιδιών και εξαρτώµενων ατόµων και άλλων κοινωνικών δοµών ̟εριορίζει 

τις δυνατότητες α̟ασχόλησης των γυναικών ή τις εγκλωβίζει σε θέσεις 

εργασίας µε µειωµένα δικαιώµατα, διαιωνίζοντας και τα στερεότυ̟α φύλου. 

Ενόψει αυτής της κατάστασης και της έµφασης ̟ου δίνει η Ε̟ιτρο̟ή 

ΣΕ∆ΚΓ στην εξασφάλιση ουσιαστικής ισότητας στην αγορά εργασίας, είναι 

α̟αραίτητη  η ενίσχυση του θεσµικού ρόλου των κοινωνικών εταίρων,  για την 

κατα̟ολέµηση των άµεσων, έµµεσων και ̟ολλα̟λών διακρίσεων κατά των 

γυναικών και των εργαζοµένων µε οικογενειακές υ̟οχρεώσεις. 

Η ΄Εκθεση ̟αρουσιάζει εντυ̟ωσιακό αριθµό νοµοθετικών και άλλων 

µέτρων. ∆εν εκθέτει όµως, ό̟ως ζητεί η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ, τα α̟οτελέσµατά 

τους στην ανεργία των γυναικών, στη συγκέντρωσή τους σε χαµηλά 

αµειβόµενες εργασίες και στο χάσµα αµοιβών (και το συνακόλουθο χάσµα 

συντάξεων) µεταξύ ανδρών και γυναικών, ούτε σε ̟οιο µέτρο συνεχίζονται 

τα µέτρα και ̟ρογράµµατα. Εξάλλου, δεν ̟ροκύ̟τουν τα συµ̟εράσµατα των 

αναφερόµενων µελετών (στις ο̟οίες δεν ̟εριλαµβάνονται σηµαντικές 

έρευνες της ΙΝΕ ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ), και ̟ώς αξιο̟οιήθηκαν (̟αρ. 179 

ενδεικτικά). Στις ̟αρούσες συνθήκες, είναι ̟ροφανές ότι χρειάζονται 

µελέτες για την αντιµετώ̟ιση της κρίσης, ό̟ως την υφίστανται οι γυναίκες, 

και αξιο̟οίησή τους. Η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ ζητεί, ανεξαρτήτως οικονοµικής 

κρίσης, την ̟εριοδική µελέτη της νοµοθεσίας για τη διευκόλυνση της άρσης 

των εµ̟οδίων ̟ου συναντούν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας.23  

Η ΄Εκθεση ̟αρουσιάζει σηµαντικά ̟ρογράµµατα του ΟΑΕ∆. ∆εν 

αναφέρει όµως το ε̟ί̟εδο της εκ̟αίδευσης των γυναικών στις ο̟οίες 

α̟ευθύνονται, και ιδίως, αν ο ΟΑΕ∆ ε̟ωφελείται α̟ό ̟ρογράµµατα της ΕΕ 

̟ου αφορούν α̟όφοιτους τριτοβάθµιας εκ̟αίδευσης.   

Η ΕΕ∆Α έχει ε̟ισηµάνει την έξαρση των διακρίσεων, ιδιαίτερα των 

̟ολλα̟λών (λόγω φύλου και φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας 

                                                 
23
 Παρατηρήσεις Ε̟ιτρο̟ής ΣΕ∆ΚΓ στην 6η ελληνική έκθεση,  ό̟. ̟., ̟αρ. 29-30. 
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κλ̟.) σε βάρος των γυναικών ̟ου α̟ασχολούνται στο ̟λαίσιο εργολαβικών 

αναθέσεων, οι ο̟οίες ε̟ιτείνονται σε ̟ερί̟τωση συνδικαλιστικής δράσης24. 

΄Εχει δε ̟ροτείνει τη θέσ̟ιση ειδικών διατάξεων για την άρση των 

νοµοθετικών κενών σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις αυτού του τύ̟ου και 

τη διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης των εργαζοµένων.  

Ε̟ι̟λέον, η ΕΕ∆Α έχει ε̟ανειληµµένα τονίσει την ε̟είγουσα 

ανάγκη ενίσχυσης της Ε̟ιθεώρησης Εργασίας α̟ό ά̟οψη στελέχωσης και 

υλικο-τεχνικών µέσων και υ̟οδοµών, ώστε να καταστεί ικανή να 

εκ̟ληρώνει τα ̟ολλα̟λά και σηµαντικά καθήκοντά της, και ιδίως να 

διεξάγει αιφνιδιαστικούς και ̟λήρεις ελέγχους στους χώρους εργασίας και 

να εξετάζει και ανώνυµες καταγγελίες, καθώς οι γυναίκες συχνά φοβούνται 

να ̟ροβούν σε καταγγελίες, και µάλιστα ε̟ώνυµες.  

Η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ ζητεί την ̟αρακολούθηση της χρήσης της 

γονικής άδειας α̟ό άνδρες και γυναίκες, ως δείκτη κατανοµής των 

οικογενειακών ευθυνών, και τη δηµιουργία κινήτρων για τους άνδρες. 

Εκφράζει «ανησυχία» για την έλλειψη σχετικών στατιστικών στοιχείων και 

ζητεί να εκτεθούν τα µέτρα ̟ου λήφθηκαν και τα α̟οτελέσµατά τους.  

Η ΕΕ∆Α έχει ε̟ανειληµµένα τονίσει την ανάγκη ̟αροχής 

αυτοτελούς ̟ροσω̟ικού δικαιώµατος γονικής άδειας αµειβόµενης (στον 

ιδιωτικό τοµέα µε κοινωνικές ̟αροχές, ό̟ως η άδεια µητρότητας) σε όλους 

τους εργαζόµενους και όλες τις εργαζόµενες, και λήψης και άλλων µέτρων 

διευκόλυνσης της εναρµόνισης οικογενειακής και ε̟αγγελµατικής ζωής25. 

Ε̟ισηµαίνει δε τώρα την ύ̟αρξη σοβαρών ̟ροβληµάτων στη νοµοθεσία και 

την ̟ράξη σχετικά µε τη γονική άδεια και την ̟ροστασία της µητρότητας, 

µεταξύ των ο̟οίων είναι τα ακόλουθα26.  

                                                 
24 ΕΕ∆Α, «∆ικαιώµατα των εργαζοµένων και συνθήκες εργασίας στο ̟λαίσιο των 

εργολαβικών αναθέσεων», Έκθεση 2009.  
25 Βλ. ιδίως ΕΕ∆Α, «Α̟όφαση σχετικά µε τη συµφιλίωση οικογενειακού και 

ε̟αγγελµατικού βίου, ενόψει και της ενσωµάτωσης στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 

2002/73/ΕΚ», Ετήσια Έκθεση 2005, σελ. 205 ε̟., και «Παρατηρήσεις σχετικά µε το Σχέδιο 

Νόµου «εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την 

̟ρόσβαση στην α̟ασχόληση, στην ε̟αγγελµατική εκ̟αίδευση και ̟ροώθηση, στους όρους 

και τις συνθήκες εργασίας», Έκθεση 2006, σελ. 107  
26 Για τα αναφερόµενα εδώ και άλλα ̟ροβλήµατα βλ. Σ. Κουκούλη-Σ̟ηλιωτο̟ούλου, 

Συνταξιοδότηση και εναρµόνιση οικογένειας και εργασίας, Ε∆ΚΑ 2009, σελ. 753-785. 
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Ο νέος Κώδικας ∆ηµόσιων Υ̟αλλήλων (Ν. 3528/2007 – Κ∆Υ) ̟αρέχει 

τις «διευκολύνσεις υ̟αλλήλων µε οικογενειακές υ̟οχρεώσεις» (µειωµένο 

ωράριο ή εννεάµηνη άδεια ανατροφής µε α̟οδοχές, άρθρο 53) και στους δύο 

γονείς, όχι όµως ως ̟ροσω̟ικό και αυτοτελές δικαίωµα. ΄Οταν η µητέρα δεν 

εργάζεται, ο ̟ατέρας δεν δικαιούται καµία «διευκόλυνση», εκτός αν αυτή 

«λόγω σοβαρής ̟άθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη ν’ αντιµετω̟ίζει τις 

ανάγκες ανατροφής του ̟αιδιού». Αυτό συνιστά άµεση διάκριση λόγω φύλου, 

̟ου στερεί τον ̟ατέρα α̟ό τα δικαιώµατά του και συντηρεί τα στερεότυ̟α. 

Η δε άδεια ανατροφής ̟εριορίζεται βάσει διαφόρων διατάξεων του Κ∆Υ, 

υ̟ουργικών α̟οφάσεων και διοικητικών ̟ρακτικών ̟ου ̟ροσβάλλουν την 

αρχή της ισότητας. Μεταξύ άλλων, η άδεια ανατροφής ̟ερικό̟τεται, κατά 

σταθερή ̟ρακτική των δηµόσιων υ̟ηρεσιών, µε την αφαίρεση χρόνου ̟ου 

αντιστοιχεί σε «̟λασµατική χρήση» µειωµένου ωραρίου, δηλαδή χρήση ̟ου 

δεν έκανε ο γονέας. ∆ιακρίσεις υφίστανται και οι συµβασιούχοι ορισµένου 

χρόνου του ∆ηµοσίου: λαµβάνουν την άδεια µητρότητας και τη γονική άδεια 

(χωρίς α̟οδοχές) του ιδιωτικού τοµέα, αντί των «διευκολύνσεων» του Κ∆Υ 

(̟ου ̟αρέχονται στους συµβασιούχους αορίστου χρόνου). 

Εξάλλου, οι ̟ροϋ̟οθέσεις ̟αροχής του ε̟ιδόµατος κυοφορίας και 

λοχείας α̟ό το ΙΚΑ είναι αυστηρότερες α̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟αροχής 

ε̟ιδόµατος ασθένειας, ̟ράγµα ̟ου αντίκειται στην Οδηγία 92/85. ∆ιάφορες 

δε υ̟ουργικές α̟οφάσεις στερούν αθέµιτα α̟ό κατηγορίες µητέρων την 

«ειδική ̟αροχή ̟ροστασίας µητρότητας» του άρθρου 142 Ν. 3655/2008.  

Ασύµφορη και ανα̟οτελεσµατική είναι η γονική άδεια στον ιδιωτικό 

τοµέα (Ν. 1483/1984), αφού συνε̟άγεται στέρηση, και µη αντικατάσταση µε 

κοινωνική ̟αροχή, της αµοιβής, ενώ, για να διατηρήσει την ασφαλιστική 

του κάλυψη στη διάρκειά της, ο γονέας υ̟οχρεούται να καταβάλλει τη δική 

του και την εργοδοτική ασφαλιστική εισφορά. ∆εν υ̟άρχουν στοιχεία για τη 

χρήση της άδειας αυτής, αλλά, κατά γενική εντύ̟ωση, είναι ελάχιστη. 

Η ΕΕ∆Α ζήτησε ευρύτερη διατύ̟ωση των άρθρων 3 ̟αρ.4 και 18 του 

Σ/Ν για την εναρµόνιση ̟ρος την Οδηγία 2006/54, ώστε να είναι  ̟λήρης η 

̟ροστασία της µητρότητας και  των γονέων, αλλά δεν εισακούστηκε. 
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Όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, η ΕΕ∆Α ε̟ισήµανε τον 

κίνδυνο ανασφάλειας δικαίου ̟ου δηµιουργούν τα άρθρα 5-10  του εν λόγω 

Σ/Ν, λόγω των δυσχερειών συνδυασµού τους µε τις διατάξεις των ̟ρόσφατων 

ασφαλιστικών νόµων (Ν. 3863 και 3865/2010), αλλά δεν εισακούστηκε.  

 

Άρθρο 12 – Υγεία και οικογενειακός ̟ρογραµµατισµός  

Η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ ζήτησε στοιχεία: α) για την εφαρµογή 

̟ρογραµµάτων σεξουαλικής δια̟αιδαγώγησης και οικογενειακού 

̟ρογραµµατισµού, µε στόχο τη µείωση των διακο̟ών της κύησης, και β) για 

τη µείωση των καισαρικών τοµών27. Θα ήταν χρήσιµο να υ̟οβληθούν 

συγκεκριµένα στοιχεία και στοιχεία αξιολόγησης για τα Προγράµµατα 

Αγωγής Υγείας (̟αρ. 218), καθώς και στοιχεία α̟ό τις ε̟ιθεωρήσεις του 

Σώµατος Ε̟ιθεωρητών Υγείας ως ̟ρος τις καισαρικές τοµές (̟αρ. 211).  

Η ΕΕ∆Α έχει εκφράσει την ικανο̟οίησή της για τη λειτουργία των 

ιατρο-κοινωνικών κέντρων ̟ου υ̟άρχουν στο χώρους εγκατάστασης Ροµά 

(̟αρ. 216). Έχει µάλιστα ̟ροτείνει τη διεύρυνση των ̟αρεχόµενων 

υ̟ηρεσιών και αύξηση του αριθµού τους. Θεωρεί δε σηµαντικό ν’ ανατεθούν 

ευρύτερες αρµοδιότητες ̟ρογραµµατισµού και συντονισµού στις µονάδες 

αυτές, ώστε να εξασφαλίζεται η ̟ρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, εµβολιασµών 

κλ̟, µε τρό̟ο ανάλογο µε την κλίµακα της κοινότητας. 

 

Άρθρο 15 – Ισότητα ενώ̟ιον του νόµου  

Μειονότητες  

Η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ εξέφρασε και ̟άλι την ανησυχία της σχετικά µε 

τη µη εφαρµογή του εθνικού δικαίου στα ζητήµατα γάµου και 

κληρονοµικού δικαίου για τις µουσουλµάνες και ε̟έµεινε στην ανάγκη να 

γίνει ̟ροσ̟άθεια, ώστε οι γυναίκες αυτές να συνειδητο̟οιήσουν τα 

δικαιώµατά τους και τις δυνατότητες άσκησης ένδικων βοηθηµάτων και 

µέσων και να ε̟ωφεληθούν α̟ό τις διατάξεις του αστικού δικαίου. 

Η ΕΕ∆Α έχει ε̟ανειληµµένα ̟ροτείνει την κατάργηση των 

δικαιοδοτικών και διοικητικών αρµοδιοτήτων του Μουφτή και τον 

̟εριορισµό του στα θρησκευτικά του καθήκοντα. Τις θέσεις της ΕΕ∆Α έλαβε 

                                                 
27 Παρατηρήσεις Ε̟ιτρο̟ής ΣΕ∆ΚΓ στην 6η ελληνική έκθεση, ό̟. ̟. ̟αρ. 26.  
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υ̟όψη και ο Ε̟ίτρο̟ος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ̟ου του Συµβουλίου της 

Ευρώ̟ης στην έκθεσή του για τις µειονότητες στην Ελλάδα, κατό̟ιν της 

ε̟ίσκεψής του το 2008, τονίζοντας την ανάγκη ουσιαστικού ελέγχου α̟ό τα 

δικαστήρια των α̟οφάσεων του Μουφτή σε ζητήµατα αστικού δικαίου. Το 

ελληνικό κράτος α̟άντησε ως εξής: «΄Εχοντας κατά νου την ά̟οψη του 

Ε̟ιτρό̟ου, αφενός, και, ως έχουν σήµερα, τις εκ̟εφρασµένες ̟ροτιµήσεις 

και εµφανείς τάσεις εντός της ̟λειοψηφίας της Μουσουλµανικής 

µειονότητας σχετικά µε θρησκευτικά, κοινωνικά και νοµικά θέµατα, 

αφετέρου, η Ελλάδα θα εξετάσει κάθε δυνατή ανα̟ροσαρµογή, ό̟ως η 

κατάργηση της εφαρµογής της Σαρία, λαµβάνοντας έτσι υ̟όψη τις νοµικές 

υ̟οχρεώσεις καθώς και τις ̟ιθανές µεταβολές στις ε̟ιθυµίες της 

Μουσουλµανικής µειονότητας.»28 

Ε̟ίσης, η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ ζητεί να αξιο̟οιηθούν τα α̟οτελέσµατα 

των µελετών του ΚΕΘΙ σχετικά µε γυναίκες ̟ου ανήκουν σε µειονότητες29.  

 

Άρθρο 16 – Ισότητα στην οικογένεια και το γάµο 

Ε̟ώνυµο συζύγων  

Το άρθρο 1388 ΑΚ, ̟ου ̟ροβλέ̟ει ότι η γυναίκα διατηρεί το 

ε̟ώνυµό της µετά το γάµο, τρο̟ο̟οιήθηκε ώστε «[µ]ε συµφωνία των 

συζύγων ο καθένας α̟ό αυτούς µ̟ορεί να ̟ροσθέτει στο ε̟ώνυµό του το 

ε̟ώνυµο του άλλου» (άρθρο 28 Ν.3719/2008). Η ΕΕ∆Α τόνισε ότι η ρύθµιση 

αυτή δεν εξασφαλίζει, αλλά ανατρέ̟ει τη συνέχιση της ταυτότητας της 

γυναίκας, µέσω των διαδοχικών αλλαγών ε̟ωνύµου, και συνε̟ώς είναι 

ασύµβατη µε την αρχή της ισότητας των φύλων, ό̟ως την κατοχυρώνουν 

ιδίως το άρθρο 4 ̟αρ. 2 του Συντάγµατος και η ΣΕ∆ΚΓ30. 

 

΄Ασκηση γονικής µέριµνας σε ̟ερί̟τωση διαζυγίου, ακύρωσης γάµου ή 

διακο̟ής της έγγαµης συµβίωσης 

Η ΕΕ∆Α ε̟ισήµανε ότι Σ/Ν ̟ου εισήγαγε τον κανόνα της α̟ό κοινού 

άσκησης της γονικής µέριµνας σε ̟ερί̟τωση διαζυγίου, ακύρωσης γάµου ή 

                                                 
28 Βλ. http://www.coe.int/t/commissioner/Activities/countryreports_en.asp 
29 Παρατηρήσεις στην 6η ελληνική έκθεση, ό̟.̟. ̟αρ. 36. 
30 ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις της ΕΕ∆Α ε̟ί του Σχεδίου Νόµου «Μεταρρυθµίσεις για την 

Οικογένεια, το Παιδί και την Κοινωνία», Έκθεση 2008.  



18 

 

διακο̟ής της έγγαµης συµβίωσης ε̟έφερε ε̟ικίνδυνη ανατρο̟ή βασικών 

αρχών του οικογενειακού δικαίου ̟ου εξυ̟ηρετούν το συµφέρον των 

̟αιδιών και θα ̟ροκαλούσε βλαβερές γι’ αυτά ̟ροστριβές και συχνότερη 

̟αρέµβαση των δικαστηρίων, ό̟ως αναγνώριζε και η αιτιολογική έκθεση. 

Γι’ αυτό, και για να µη γίνουν τα ̟αιδιά αντικείµενα ̟ειραµατισµού, 

ζήτησε ν’ α̟αλειφθούν οι σχετικές διατάξεις, ̟ράγµα ̟ου έγινε δεκτό. Έτσι, 

ο Ν. 3719/2008  δε έθιξε τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.31 

 

Γονική µέριµνα τέκνων εκτός γάµου 

Η ΕΕ∆Α ̟ρότεινε να µη θιγεί το άρθρο 1515 ΑΚ ̟ερί γονικής 

µέριµνας των εκτός γάµου τέκνων, αλλά δεν εισακούσθηκε. Ο Ν. 3719/2008 

αφήρεσε την ̟ροϋ̟όθεση συµφωνίας της µητέρας ̟ροκειµένου να ανατεθεί 

δικαστικά στον ̟ατέρα ̟ου έχει αναγνωρίσει το τέκνο η άσκηση της γονικής 

µέριµνας ή τµήµατός της. Η ΕΕ∆Α τόνισε την αναγκαιότητα της συµφωνίας 

της µητέρας, εκτός αν συντρέχει κατάχρηση δικαιώµατος.32  

 

Εγκυρότητα γάµου  

Η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ ζήτησε να α̟αγορευθούν η ̟ολυγαµία και οι 

γάµοι ανηλίκων εντός της µουσουλµανικής µειονότητας, σύµφωνα µε το 

άρθρο 16 της Σύµβασης και το Γενικό Σχόλιο αρ. 21.  

Η ΕΕ∆Α έχει ε̟ισηµάνει ότι έγκυροι είναι οι γάµοι Ελλήνων 

̟ολιτών, ανεξαρτήτως θρησκεύµατος, ̟ου τελούνται στην Ελλάδα, όταν οι 

µελλόνυµφοι έχουν την ελάχιστη ηλικία των 18 ετών ̟ου ορίζει το άρθρο 

1350, ̟αρ.1 ΑΚ. Αν οι µελλόνυµφοι είναι νεότεροι των 18 ετών, ο γάµος 

είναι άκυρος-ανίσχυρος33. Η ΕΕ∆Α ̟ρότεινε να τρο̟ο̟οιηθεί το άρθρο 1350 

̟αρ. 2 ΑΚ, ̟ου ε̟ιτρέ̟ει την, κατό̟ιν δικαστικής α̟όφασης, τέλεση γάµου 

σε κατώτερη ηλικία, εφόσον αυτό ε̟ιβάλλεται α̟ό σ̟ουδαίο λόγο, και να 

τεθεί για τέτοιες ̟ερι̟τώσεις ως ελάχιστο όριο το 16ο έτος. 

Ε̟ίσης, η ΕΕ∆Α θεώρησε τη σύναψη γάµου δι’ αντι̟ροσώ̟ου 

αντίθετη ̟ρος την ελληνική δηµόσια τάξη και ̟ρος ρητές διατάξεις 

                                                 
31
 Παρατηρήσεις στο ίδιο Σ/Ν. 

32
 Παρατηρήσεις στο ίδιο Σ/Ν. 

33 ΕΕ∆Α, Έκθεση 2003, σελ. 111-119.  
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ε̟ικυρωµένων α̟ό την Ελλάδα διεθνών συνθηκών, και ότι, συνε̟ώς ο 

µουσουλµανικός γάµος, ̟ου συνά̟τεται εφεξής δι’ αντι̟ροσώ̟ου ̟ρέ̟ει να 

θεωρείται ανυ̟όστατος, όσον αφορά τον αντι̟ρόσω̟ο και τον άλλο 

µελλόνυµφο, και άκυρος, όσον αφορά τον αντι̟ροσω̟ευόµενο.  

 

Άλλα ζητήµατα 

Τρο̟ο̟οίηση άρθρου 20 ̟αρ. 1 ΣΕ∆ΚΓ 

Η ΕΕ∆Α καλεί το Κράτος να α̟οδεχθεί το συντοµότερο την 

τρο̟ο̟οίηση του άρθρου 20 ̟αρ. 1 ΣΕ∆ΚΓ, ̟ροκειµένου η Ε̟ιτρο̟ή της να 

συνεδριάζει για όσο χρονικό διάστηµα κρίνει αναγκαίο. Σηµειώνεται ότι η 

τρο̟ο̟οίηση έχει γίνει δεκτή α̟ό 60 κράτη-µέρη στη Σύµβαση.  

 

∆ιακήρυξη και Πρόγραµµα ∆ράσης της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης του Πεκίνου 

Η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ ζητεί ̟ληροφορίες για την εφαρµογή της 

∆ιακήρυξης και του Προγράµµατος ∆ράσης της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης του 

Πεκίνου. Η ΄Εκθεση δεν ̟εριέχει τέτοιες ̟ληροφορίες. 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για τα δικαιώµατα των µεταναστών εργαζοµένων και των 

οικογενειών τους  

Η ΕΕ∆Α, ό̟ως και η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ, έχει ζητήσει την ε̟ικύρωση 

της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα δικαιώµατα των µεταναστών εργαζοµένων και 

των οικογενειών τους, ̟ου θα ενισχύσει την ̟ροστασία των µεταναστριών.   

 

∆ιάδοση ̟ληροφοριών για τη ΣΕ∆ΚΓ και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο  

Η ΕΕ∆Α, ό̟ως και η Ε̟ιτρο̟ή ΣΕ∆ΚΓ, ζητεί να γίνουν καµ̟άνιες 

ενηµέρωσης σχετικά µε το µηχανισµό αναφορών για ̟αραβιάσεις 

δικαιωµάτων ̟ου κατοχυρώνει η ΣΕ∆ΚΓ, τον ο̟οίο ̟ροβλέ̟ει το 

Προαιρετικό Πρωτόκολλο. Είναι αξιοσηµείωτο ότι, ενώ η Ελλάδα ε̟ικύρωσε 

το Πρωτόκολλο το 2002, δεν υ̟οβλήθηκε ακόµη καµία αναφορά.  

 

 

Αθήνα, 25 Νοεµβρίου 2010 


