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Παρατηρήσεις ε�ί της Έκθεσης του Υ�ουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εφαρµογή α�ό την Ελλάδα 

της Σύµβασης του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας Αριθ. 111 

για τη ∆ιάκριση στην Α�ασχόληση και στο Ε�άγγελµα ∗∗∗∗ 

 

1. Η Εθνική ΕCιτροCή για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώCου, η οCοία 

ιδρύθηκε µε το Ν. 2667/1998, συγκροτήθηκε σε σώµα τον Ιανουάριο 2000 

και η λειτουργία της άρχισε αµέσως µετά. ΄Εκτοτε εCιλήφθηκε σοβαρού 

αριθµού θεµάτων ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώCου Cου ήταν εCίκαιρα και 

εCείγοντα διότι η Πολιτεία ετοίµαζε τη λήψη νοµοθετικών µέτρων ή η 

Βουλή µεταρρύθµιζε το Σύνταγµα. 

2. ΄Οσον αφορά τις διακρίσεις λόγω φύλου κατά την εργασία 

(Cρόσληψη, εξέλιξη κλC) αλλά και σε κάθε άλλο τοµέα της ιδιωτικής ή 

δηµόσιας ζωής, είµαστε υCέρ της µεταρρύθµισης της διατύCωσης του άρθρου 

116 Cαρ. 2 του Συντάγµατος Cου εCέτρεCε «αCοκλίσεις» αCό την ισότητα. 

΄ΟCως ερµηνεύτηκαν αCό τη νοµολογία, οι «αCοκλίσεις» αυτές αCοτελούν τη 

δικαιολογία αCοκλεισµού ή Cεριορισµού των γυναικών σε διάφορους 

εCαγγελµατικούς τοµείς. Η νέα διατύCωση, Cου είχε Cροταθεί αCό τον 

Σύνδεσµο για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και το ΄Ιδρυµα ΜαραγκοCούλου 

για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώCου, έγινε τελικά αCοδεκτή, σχεδόν 

Cαµψηφεί, αCό τη Βουλή και έχει ως εξής: «∆εν αCοτελεί διάκριση λόγω 

φύλου η λήψη θετικών µέτρων για την Cροώθηση της ισότητας µεταξύ 

ανδρών και γυναικών. Το Κράτος µεριµνά για την άρση των ανισοτήτων Cου 

υφίστανται στην Cράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών.» ΄Ετσι το ελληνικό 
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Σύνταγµα σήµερα αCέκλεισε τις εξαιρέσεις αCό την ισότητα σε βάρος των 

γυναικών και αντίθετα αναγνώρισε τα θετικά µέτρα για την εCίτευξη 

ουσιαστικής ισότητας. Βάσει αυτής της νέας συνταγµατικής διάταξης CρέCει 

να τροCοCοιηθεί το άρθρο 12 του Ν. 2713/1999 Cου είναι Cλέον 

αντισυνταγµατικό. Πρόσφατα οι Cροαναφερθείσες οργανώσεις διατύCωσαν 

εCίσης ανάλογη διάταξη νοµοσχεδίου για την εισαγωγή γυναικών στις 

στρατιωτικές σχολές Cου έγινε δεκτή αCό το ΥCουργείο Εθνικής Άµυνας. 

3. Μεταξύ των θεµάτων Cου εCιλήφθηκε η Εθνική ΕCιτροCή για τα 

∆ικαιώµατα του ΑνθρώCου είναι οι διατάξεις του νέου ΕυρωCαϊκού Χάρτη 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. Οι Cροτάσεις µας Cρος την αρµόδια Convention 

(έγγραφο 4425/000, Contribution 279) Cεριλαµβάνουν και ειδικές Cροτάσεις 

µας για τη διατύCωση της ρύθµισης της ισότητας των φύλων και για τη 

σεξουαλική εκµετάλλευση των γυναικών. Η Cρότασή µας για την ισότητα 

των φύλων συνίσταται στην Cροσθήκη της εξής Cαραγράφου στο άρθρο 1α, 

Convention 36: «1. Η ουσιαστική ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών �ρέ�ει 

να εξασφαλίζεται και να �ροάγεται σε όλους τους τοµείς. Ο�οιαδή�οτε άµεση 

ή έµµεση διάκριση λόγω φύλου α�αγορεύεται. 2. Ενδείκνυται η λήψη 

�ροσωρινών θετικών µέτρων, κατά κύριο λόγο για τη βελτίωση της θέσης των 

γυναικών, �ου θα ισχύουν έως ότου ε�ιτευχθεί ουσιαστική ισότητα µεταξύ 

γυναικών και ανδρών». 

Εκτός αυτού, ζητήσαµε τη ρητή διατύCωση στον Χάρτη (άρθρο 1, 

Convention 28) της Αρχής ότι το ανθρώCινο σώµα, ολόκληρο ή µέρος, 

αCοτελεί αγαθό extra commercium, Cράγµα Cου θα έχει συνέCειες σοβαρές 

όχι µόνο για τη σεξουαλική εκµετάλλευση των γυναικών και Cαιδιών (τώρα 

Cλέον αCό διεθνείς εγκληµατικές οργανώσεις), αλλά και για την 

αντιµετώCιση της συναλλαγής µεταξύ Cόρνης και Cελάτη. Οι Cροτάσεις µας 

αυτές ουσιαστικά υιοθετήθηκαν αCό τον ΕυρωCαϊκό Χάρτη Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων (Κεφάλαιο ΙΙΙ). 

4. Παρά την τροCοCοίηση του ελληνικού Συντάγµατος (άρθρο 116 

Cαρ. 2), έρεισµα για “αCοκλίσεις” (derogations) αCό την ισότητα σε 

ορισµένες σταδιοδροµίες Cαρέχεται, και δη σε ευρωCαϊκό εCίCεδο, αCό την 

Cαρ. 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας 76/207 της οCοίας κατά λέξη µετάφραση 
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αCοτελούσε και το άρθρο 10 Cαρ. 1 του Ν. 1414/1984. ΥCοστηρίζουµε την 

Cρόταση Cου υCέβαλε ο Σύνδεσµος για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας διά 

µέσου του AFEM (Association des Femmes de l’Europe Méridionale) Cου 

εδρεύει στο Παρίσι για την αντικατάσταση της Cαρ. 2 του άρθρου 2 µε το 

Cαρακάτω κείµενο: “Member States shall ensure that the qualifications and 

the selection criteria for access to any occupational activity and to the 

training leading thereto correspond to the specific requirements of the 

particular occupational activity. Any general exclusion of one sex from 

access and any restriction on its access to any occupational activity or to 

the training leading thereto shall constitute discrimination for the purposes 

of this Directive”. 

Πιστεύουµε ότι η διατύCωση Cου Cροτείνει η ΕυρωCαϊκή ΕCιτροCή, 

και Cου φαίνεται ότι υιοθετείται και αCό το Συµβούλιο ΥCουργών της 

ΕυρωCαϊκής Ένωσης, δεν είναι ικανοCοιητική αλλά αντιφατική και αφήνει 

Cεριθώρια διακρίσεων όCως στις δύο CεριCτώσεις Cου αναφέρονται στο 

ερώτηµά σας για την εισαγωγή γυναικών στη Σχολή της Αστυνοµίας και στη 

Σχολή του Πυροσβεστικού Σώµατος (βλ. λεCτοµερώς σε Sophia Koukoulis-

Spiliotopoulos, From Formal to Substantive Gender Equality, The 

Proposed Amendment of Directive76/207, Comments and Suggestions, 

Athens, Brussels; Marangopoulos Foundation for Human Rights/Ant. N. 

Sakkoulas/Bruylant, 2001). 

Θεωρούµε ότι ενδείκνυται εCειγόντως, διότι Cροσεχώς θα 

αCοφασισθεί οριστικά η διατύCωση, η σχετική Cαρέµβαση της ΕCιτροCής 

CEDAW αλλά και της ΕCιτροCής ΕµCειρογνωµόνων για την Εφαρµογή των 

∆ιεθνών Συµβάσεων Εργασίας, στην ΕυρωCαϊκή ΕCιτροCή, στην ΕCιτροCή 

∆ικαιωµάτων και ΄Ισων Ευκαιριών της Γυναίκας της ΕυρωCαϊκής Ένωσης 

και στο ΕυρωCαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τη σωστή διατύCωση της Cαρ. 2 

του άρθρου 2 της Οδηγίας 76/207. 

5. Σχετικά µε την εκCαίδευση του ευρέος ελληνικού κοινού σε 

συνθήκες διαλλακτικότητας και για την ενηµέρωσή του για τα οφέλη µιας 

Cολυ-Cολιτισµικής κοινωνίας, χωρίς διακρίσεις, σας Cληροφορούµε ότι το ∆’ 

Τµήµα της Εθνικής ΕCιτροCής για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώCου (Τµήµα 
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Προώθησης των ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώCου) έχει δροµολογήσει, κυρίως 

αCό τα τέλη του 2000, ένα µακροCρόθεσµο Cρόγραµµα εκCαίδευσης και 

ευαισθητοCοίησης δηµοσίων οργάνων και υCαλλήλων αλλά και του 

ευρύτερου ελληνικού Cληθυσµού σε θέµατα Cροστασίας των ∆ικαιωµάτων 

του ΑνθρώCου γενικά, συµCεριλαµβανοµένης της ισότητας των φύλων σε 

όλους τους τοµείς (εργασία, οικογένεια, δηµόσια ζωή). 

6. Tέλος, αναφορικά µε τη συνταγµατικότητα των Ν. 1363/1938 και 

Ν. 1672/1939, σηµειώνουµε ότι σχετική υCόθεση εκκρεµεί ενώCιον της 

Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου. ∆ικάσιµος έχει οριστεί η 10η Οκτωβρίου 

2001. 

 

 

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2001 


