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Παρατηρήσεις ε�ί της 6ης Περιοδικής Έκθεσης της Ελλάδας �ρος την 

Ε�ιτρο�ή των Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη των ∆ιακρίσεων 

κατά των Γυναικών (CEDAW)  

 

 

1. Κατ’ αρχήν σας συγχαίρουµε για την Gλούσια Gληροφόρηση Gου Gεριέχει η 

Έκθεσή σας και µάλιστα συντεταγµένη κατ’ άρθρο της CEDAW. 

2. ∆εν θεωρούµε ότι είναι εξ ίσου Gλήρης η Gεριγραφή της Gραγµατικής 

κατάστασης στην Ελλάδα σχετικά µε τις διάφορες όψεις της φαινοµενολογίας της 

ισότητας. Για Gαράδειγµα: τα σχετικά µε τη σεξουαλική Gαρενόχληση της γυναίκας στην 

εργασία, τα σχετικά µε την εφαρµογή της κατανοµής των φροντίδων για το Gαιδί και το 

σGίτι µεταξύ των µελών του ζεύγους καθώς και της χρήσης γονικής άδειας µεταξύ των 

γονέων. 

ΕGίσης έχουν ανάγκη Gερισσότερης ανάGτυξης -Gέραν της αναφοράς της σχετικής 

νοµοθεσίας και των αριθµών Gου Gροβάλλει ειδικός ερευνητής- τα της Gραγµατικής 

κατάστασης της εκµετάλλευσης Gορνών, της µεταχείρισης τους, ιδίως των αλλοδαGών, 

αGό τους εκµεταλλευτές και των συνθηκών κράτησής τους όταν ευρίσκονται σε αναµονή 

αGέλασης. 

Ως Gρος τον εµφανιζόµενο σήµερα αριθµό ιδίως Gαιδιών, Gου είναι αντικείµενο 

σεξουαλικής εκµετάλλευσης, αξίζει να σηµειωθεί η τροGοGοίηση του ΠΚ, νέα Gαρ. 3 του 

άρθρου 348, Gου κατέστησε αξιόGοινη, χαρακτηρίζοντάς την ως διευκόλυνση της 

αλλότριας ακολασίας, την Gροσφορά µε αγγελίες, εικόνες και λοιGές διαφηµιστικές 

µεθόδους ανηλίκων GροσώGων για σεξουαλική εκµετάλλευση. Η εGαινετέα αυτή διάταξη 

είναι, ωστόσο, εύλογο να Gροκαλεί Gερισσότερες Gροφυλάξεις εκ µέρους των 

εκµεταλλευτών και συνεGώς να συντελεί στην εµφάνιση µικρότερου αριθµό θυµάτων. 
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Αλλά και οι αριθµοί Gου αφορούν τις γυναίκες-θύµατα δεν µGορεί να είναι 

ακριβείς, λόγω των Gροφυλάξεων των εκµεταλλευτών, λόγω της αδυναµίας των θυµάτων, 

ιδίως αλλοδαGών, να αντιδράσουν και µάλιστα χωρίς να εGιδεινώσουν τη θέση τους, 

αλλά κυρίως και λόγω των τεραστίων κερδών των εκµεταλλευτών, Gου τους εGιτρέGουν 

να εξασφαλίζουν το ακαταδίωκτο. 

Εξ άλλου η χρήση του Internet και γενικά ηλεκτρονικών µεθόδων δυσχεραίνουν 

την αGοκάλυψη των Gράξεων όGως και η έλλειψη εGαρκούς και ουσιαστικής 

υGοστήριξης των θεµάτων, αν καταφέρουν να καταγγείλουν τους εκµεταλλευτές τους. 

Πάντως η αστυνοµική δράση σε αυτόν τον τοµέα εµφανίζεται κάGως ζωηρότερη το 

τελευταίο χρονικό διάστηµα. 

3. Μεταξύ των δραστηριοGοιούµενων φορέων αναφέρονται και µερικοί, ιδίως του 

ιδιωτικού τοµέα, των οGοίων οι δραστηριότητες δεν Gληρούν ουσιαστικά τα καθήκοντα 

Gου τυGικά φέρονται να εκGληρώνουν. 

4. Μερικές ρυθµίσεις, νοµοθετικές, διοικητικές κ.ά., Gου αναφέρονται σε ένα 

τοµέα (ένα άρθρο της CEDAW) µGορούσαν να καταταχθούν και σε άλλον ή µάλλον σε 

άλλον. Θα µGορούσε να γίνεται αGλώς και GαραGοµGή στον άλλον τοµέα. 

5. Νοµοθετικά µέτρα αναφέρονται GάµGολλα στο κείµενο και µάλιστα όχι κατά 

εντελώς συστηµατικό τρόGο. 

Νοµίζουµε ότι σκόGιµο είναι να καταρτισθεί ένας συνολικός Gίνακας 

νοµοθετικών ρυθµίσεων χωρισµένος σε δύο µέρη: Α’ Μέρος τα νοµοθετήµατα Gου έχουν 

ως κύριο αντικείµενο την Gροώθηση και στήριξη της ισότητας και Β’ Μέρος, τα 

νοµοθετήµατα µε άλλο βασικό αντικείµενο Gου αGλώς Gεριέχουν και κάGοια ή κάGοιες 

διατάξεις Gου στοχεύουν στην ισότητα.  Ο Gίνακας αυτός θα µGορούσε να µGει στο τέλος 

ή ανάµεσα στα Gαραρτήµατα. 

6. Αµφιβάλλουµε για την ανάγκη δηµιουργίας και νέων µηχανισµών για την 

ισότητα των φύλων, των οGοίων την ίδρυση Gροτείνει η Έκθεση (σελ. 7 Έκθεσης). 

Νοµίζουµε ότι τα υGάρχοντα Gου GροκύGτουν αGό την ίδια Έκθεση, είναι αρκετά. Και 

γνωρίζουµε ότι και τα αGασχολούµενα GρόσωGα είναι υGεραρκετά. 

 Το σηµαντικό είναι η αξιοκρατική στελέχωσή τους, η βελτίωση της λειτουργίας 

του καθενός και ο εGιτυχής συντονισµός τους. Ο τελευταίος θα δυσκολευθεί τόσο 

Gερισσότερο, όσο θα αυξάνει ο αριθµός τους. 
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7. ∆εν θεωρούµε άσκοGο να σηµειώσουµε ότι χρήσιµο θα ήταν να υGήρχε, σε 

κάGοιο σηµείο του κειµένου σας, κάGοια αGάντηση στις αβάσιµες και σκόGιµες 

κατηγορίες αGό το εξωτερικό –υGοκινούµενες αGό κύκλους Gου εφαρµόζουν σχέδιο 

δυσφήµησης της Ελλάδας-- ότι στην Ελλάδα Gαντρεύουµε τα κορίτσια µε αντιGρόσωGο 

ή/και αGό ηλικία 11 ετών. Πρόκειται για σGανιότατους γάµους µεταξύ µουσουλµάνων, 

τελούµενους αGό τον Μουφτή της Κοµοτηνής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης 

των Αθηνών (1913) ή της Λωζάνης (1923). Ο Μουφτής, αρµόδιος κατά τις συνθήκες 

αυτές για θέµατα οικογενειακού δικαίου, εφαρµόζει κατά την κρίση του τους κονόνες 

της σαρία ή θρησκευτικά ή κοινωνικά µουσουλµανικά έθιµα. Οι GαραGάνω δύο 

Συνθήκες είναι καθ’ όλα ισχυρές µε εξαίρεση ορισµένες διατάξεις Gου έχουν 

τροGοGοιηθεί αGό νεότερες και ειδικότερες διεθνείς συµβατικές διατάξεις (άρθρο 30 

Σύµβασης της Βιέννης για το δίκαιο των διεθνών συνθηκών, 1969) όGως συµβαίνει για 

τις διατάξεις Gερί γάµου. ΕGί Gλέον κοινωνικά, Gολιτιστικά και θρησκευτικά έθιµα Gου 

ο Μουφτής εφαρµόζει τυχόν κατά την εκτέλεση του γάµου, σε καµιά GερίGτωση δεν 

είναι εφαρµοστέα αν συγκρούονται µε δικαιώµατα του ανθρώGου. Ρητά η Gαρ. 5 της 

Παγκόσµιας ∆ιακήρυξης της Βιέννης για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώGου (1993) δίνει τη 

Gροτεραιότητα στις διατάξεις για τα δικαιώµατα του ανθρώGου όταν αυτές συγκρούονται 

µε έθιµα και Gαραδόσεις θρησκευτικά, κοινωνικά ή Gολιτιστικά. Τέτοιες ακριβώς είναι 

οι διατάξεις για τον γάµο (ηλικία γάµου, GροσωGική συναίνεση αυτών Gου Gαντρεύονται 

κ.λ.) των σύγχρονων διεθνών συµβάσεων (βλ. άρθρο 23, Gαρ. 2 και 3 του ∆ιεθνούς 

Συµφώνου Ατοµικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων). Τη γραµµή αυτή ακολουθούν, Gαρά 

τις έντονες διαµαρτυρίες του Μουφτή, και οι ελληνικές Αρχές Gου δεν θεωρούν 

ισχυρούς τέτοιους γάµους τελεσθέντες αGό τον Μουφτή κατά Gαράβαση νεότερων 

συµβατικών διατάξεων και µάλιστα Gροστατευτικών των δικαιωµάτων του ανθρώGου. 

ΕGί του θέµατος αυτού βλ. και Γνωµάτευση-ΑGόφαση της Εθνικής ΕGιτροGής 

∆ικαιωµάτων του ΑνθρώGου στην Έκθεσή της του 2003, σελ. 110-119. 

8. Τελικά, εGιθυµούµε να σηµειώσουµε ότι η Έκθεσή σας χρήσιµο είναι να 

διανεµηθεί σε Gολλούς φορείς Gου ασχολούνται έστω και όχι αGοκλειστικά µε τα θέµατα 

της ισότητας (κυβερνητικούς και ΜΚΟ) λόγω της Gλούσιας Gληροφόρησης Gου Gεριέχει. 

 

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005  


