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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και αναγνωρίζεται ως κρίσιμος παράγοντας για την
οικονομική της ανάπτυξη και την κοινωνική της συνοχή.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις Συνθήκες της, βασίζεται σε αξίες, όπως η
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και η ισότητα.
Οι αξίες αυτές αποτελούν τη βάση και την προϋπόθεση ύπαρξης της Ε.Ε. Επίσης, οι αξίες
της Ε.Ε. είναι κοινές για τα κράτη-μέλη και αποσκοπούν στη δημιουργία μας κοινωνίας
πολυφωνίας, ανοχής, αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και έλλειψης διακρίσεων. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλωστε, οι Συνθήκες, ως πρωτογενής πηγή του Ευρωπαϊκού δικαίου,
αποτελούν κατά κάποιο τρόπο, τον συνταγματικό χάρτη της Ε.Ε., τον οποίο όλα τα κράτημέλη της Ένωσης ενέκριναν εκούσια και δημοκρατικά. Το γεγονός ότι τα ανθρώπινα
δικαιώματα και η ισότητα συμπεριλαμβάνονται στις αξίες της Ε.Ε. είναι καίριας σημασία,
διότι αφενός, δημιουργείται μια ισχυρή νομική βάση για την ουσιαστική προστασία τους,
αφετέρου τίθενται οι βάσεις για μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα μελετήσουμε τη θέση της γυναίκας ως αξία
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε τη θέση που κατέχει η γυναίκα
στην Ε.Ε. διαχρονικά και τις προσπάθειες ενίσχυσης της από την Ε.Ε., μέσω όχι μόνο του
νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου της αλλά και των δράσεων και στρατηγικών της. Θα
γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη θέση της γυναίκας στην Ελλάδα και στις αντίστοιχες ενέργειες
και δράσεις σε εθνικό επίπεδο.
Η δομή της εργασίας θα είναι η ακόλουθη. Στο κεφάλαιο δυο, θα παρουσιάσουμε το
γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η ισότητα των δύο φύλων.
Ειδικότερα θα προσεγγίσουμε τις αρχές και τις αξίες στην Ε.Ε., τον ρόλο της γυναίκας
ιστορικά στην Ε.Ε. και τον εννοιολογικό προσδιορισμό της ισότητας των φύλων. Στο
κεφάλαιο τρία, θα μελετήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην διάσταση της
ισότητας σε όλες τις κεντρικές πολιτικές της Ε.Ε., θα αναπτύξουμε τις θετικές δράσεις, τα
μέτρα και τις στρατηγικές δεσμεύσεις για την ισότητα των γυναικών και των ανδρών σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο επόμενο κεφάλαιο, κεφάλαιο τέσσερα, θα
επικεντρωθούμε στη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, θα
παρουσιάσουμε πρόσφατα εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά απασχόλησης, τις
αμοιβές, τις επαγγελματικές θέσεις και τους δείκτες ανεργίας κατά φύλο καιθα
αναφερθούμε στις δράσεις της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων στον
εργασιακό χώρο.Στο κεφάλαιο πέντε, θα αναφερθούμε στο φαινόμενο της βίας κατά των
γυναικών. Θα παρουσιάσουμε τόσο τα σχετικά εμπειρικά στοιχεία όσο και το σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, τα μέτρα και τις δράσεις για την εξάλειψη της έμφυλης βίας σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, στο κεφάλαιο έξι, θα μελετήσουμε την θέση της γυναίκας
διαχρονικά στο Ελληνικό Σύνταγμα και θα αναφερθούμε στο πρόσφατο σχέδιο
αναθεώρησης του Συντάγματος. Ειδικότερα, θα επικεντρωθούμε στις προτάσεις της ειδικής
ομάδας επιστημόνων για την αναθεώρηση του Συντάγματος και στις αναθεωρητικές
διατάξεις του άρθρου 4 και άρθρου 116, σχετικά με την ίση μεταχείριση ανδρών και
4

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

γυναικών. Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο, θα διατυπώσουμε κάποιες προτάσεις στο πλαίσιο της
διαβούλευσης για την αναθεώρηση του συντάγματος στο πεδίο της προστασίας της
γυναίκας και την ισότητα των φύλων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.: ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
2.1 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
2.1.1 Οι Σκοποί της Ε.Ε.
Σκοπός της Ε.Ε. είναι να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της
(Άρθρο 3.1 ΣΕΕ). Οι στόχοι της Ε.Ε. μπορούν να διαχωριστούν σε γενικούς και ειδικούς1. Οι
γενικοί στόχοι αναφέρονται στην προστασία των αξιών, στην επιδίωξη αλληλεγγύης και
στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής που δημιουργούν την αίσθηση
στους λαούς ότι ανήκουν στην Ένωση (Άρθρο 2 ΣΕΕ). Οι ειδικοί στόχοι της δικαιολογούν την
δημιουργία της ίδιας της Ε.Ε. για την άσκηση από κοινού ορισμένων εξουσιών. Πιο
συγκεκριμένα, η Ένωση επιδιώκει κατά βάση του εξής τέσσερις στόχους:
(α) Την παροχή στους πολίτες της Ε.Ε. ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα: Ελεύθερη κυκλοφορία των συντελεστών παραγωγής
(κεφαλαίου και εργασίας). Σημαντικές δράσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου
περιλαμβάνουν την υπογραφή της Συνθήκης του Σένγκεν (1985), την ένταξη της ως 3ος
πυλώνας στην Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992),την κοινοτικοποίηση της με την Συνθήκη της
Λισαβόνας (κατά τα 3/5) καθώς και την ένταξη της Συνθήκης της Γενεύης για τα ανθρώπινα
δικαιώματα στην Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
(β) Την λειτουργία εσωτερικής αγοράς και ευρύτερα την οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη της Ε.Ε.: 1) Η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά και εργάζεται για την αειφόρο
ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, την σταθερότητα
των τιμών, την κοινωνική οικονομία της αγοράς και 2) την κοινωνική δικαιοσύνη,
αλληλεγγύη, συνοχή, πολιτισμική πολυμορφία. Αναμφίβολα οι συντάκτες του Ευρωπαϊκού
συντάγματος θέλησαν να καταστήσουν την Ένωση πιο ικανή να επιλύει τα προβλήματα των
πολιτών, τα οποία δεν περιορίζονταν μόνο στην οικονομική τους διάσταση αλλά και στην
κοινωνικό-πολιτική τους. Σύμφωνα με την συνταγματική συνθήκη (Άρθρο 3, παρ. 3 ΣΕΕ)
στους σκοπούς που επιδίωκε η Ένωση αναφερόταν «Η Ένωση παρέχει στους πολίτες ένα
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα και μια εσωτερική
αγορά όπου ο ανταγωνισμός είναι ελεύθερος και ανόθευτος».
Η συνθήκη της Λισαβόνας αφαίρεσε από την διάταξη αυτή την έκφρασης «και μια
εσωτερική αγορά όπου ο ανταγωνισμός είναι ελεύθερος και ανόθευτος» στην ακόλουθη
ρύθμιση «η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά. Εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της
Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών,
την κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, με στόχο την
πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και
βελτίωσης του περιβάλλοντος». Έτσι, με την Συνθήκη της Λισαβόνας γίνεται αποσύνδεση
της εσωτερικής αγοράς από τον ανταγωνισμό και τελείται η ένταξη της σε ένα πλαίσιο

1

Πλιάκος (2012).
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παρεμβατικών πολιτικών (απασχόληση, περιβάλλον, κοινωνική πρόοδος). Με την συνθήκη
της Λισαβόνας οι στόχοι που επιδιώκει η Ένωση είναι οι εξής έξι:
(i) Αειφόρος ανάπτυξη της Ευρώπης, όχι μόνο της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας, με
οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές.
(ii) Κοινωνική δικαιοσύνη, που περιλαμβάνει πολλές ειδικότερες απαιτήσεις. Ειδικότερα, η
διάταξη του Άρθρου 9, ΣΛΕΕ θεσμοθετεί μια κοινωνική ρήτρα οριζόντια εφαρμογής, που
ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της Ένωσης, απαιτώντας μεταξύ άλλων από τα όργανα
της Ένωσης την διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας και την καταπολέμηση του
κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, στις γενικές διατάξεις του Άρθρου 8 ΣΛΕΕ, μεταξύ άλλων
περιλαμβάνεται η δέσμευση της Ένωσης για την προαγωγή της ισότητα μεταξύ γυναικών
και ανδρών.
(iii) Προστασία περιβάλλοντος, επιδιώκει υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της
ποιότητας του περιβάλλοντος και προληπτικές δράσεις π.χ. «ο ρυπαίνων πληρώνει» (Άρθρο
191, παρ. 2, εδάφιο 1, ΣΛΕΕ).
(iv) Επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης με την
δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου έρευνας στον οποίο οι επιστημονικές γνώσεις, οι ερευνητές
και οι τεχνολογίες κυκλοφορούν ελεύθερα (Άρθρο 179, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ).
(v) Πολιτισμός, η Ένωση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την για την ανάπτυξη της
ευρωπαϊκής πολυμορφίας και της προστασίας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
(vi) Αλληλεγγύη, με την προώθηση τόσο της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών όσο και
μεταξύ των κρατών μελών ( Άρθρο 3 παράγραφος 3, εδ. 2 και 3, ΣΛΕΕ).
(γ) Την εγκαθίδρυση οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ).
(δ) Την Εξωτερική δράση, προώθηση των αξιών και των συμφερόντων της στον
υπόλοιπο κόσμο (Άρθρο 3, παράγραφος 2 έως 5, ΣΕΕ).

2.1.2 Οι Αξίες της Ε.Ε.
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) ίδρυσε την Ε.Ε., τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο την
ομοσπονδιακή προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Συνθήκη του
Μάαστριχτ δεν περιορίστηκε στην ίδρυση της Ε.Ε. αλλά προχώρησε και στον προσδιορισμό
των κύριων αρχών της. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Συνθήκης του
Μάαστριχτ: «Η Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του
σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και του
κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες είναι κοινές στα κράτη-μέλη».
Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (2001), εμπλουτίζονται οι αρχές της Ε.Ε. και
αναγορεύονται σε «αξίες» της Ε.Ε., με την προσθήκη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της
ισότητας και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο
1α της Συνθήκης της Λισαβόνας: «Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους
δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων
των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές
στα κράτη-μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την
απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα
μεταξύ γυναικών και ανδρών».
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H θέσπιση αυτών των αξιών υπαγορεύτηκε αφενός από την ανάγκη να διαμορφωθεί
ένας «σύντομος κατάλογος θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών», να δημιουργηθεί «ένας
σκληρός πυρήνας αξιών» που θα βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης, προκειμένου να
υπάρχει μια κοινωνία ειρηνική, η οποία θα λειτουργεί με άξονα την ανοχή, την δικαιοσύνη
και την αλληλεγγύη. Αφετέρου όμως, η αναγόρευση των αρχών της Ε.Ε. σε αξίες της E.E. και
ο εμπλουτισμός τους είχε και «θεσμική σημασία», ώστε οι αξίες αυτές να λειτουργήσουν
νομιμοποιητικά για την Ένωση.
Σε κάθε περίπτωση, οι αξίες της Ε.Ε. προσδιορίστηκαν έτσι ώστε ο σεβασμός τους
από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να είναι απαραίτητος. Αυτό φαίνεται άλλωστε από το γεγονός
ότι μόνο τα κράτη που δεσμεύονται να σέβονται τις αξίες της Ε.Ε. και να τις προάγουν να
μπορούν να ζητήσουν να γίνουν μέλη της Ε.Ε.2. Επιπλέον, η σημαντικότητα των αξιών της
Ε.Ε. φαίνεται και από το γεγονός ότι η μη τήρηση των αξιών της Ε.Ε. από ένα κράτος-μέλος
της συνεπάγεται κυρώσεις πολιτικού χαρακτήρα, όπως η αναστολή των δικαιωμάτων
ψήφου του αντιπροσώπου της κυβέρνησης αυτού του κράτους-μέλους στο Συμβούλιο.3
Τέλος, Η σημασία των αξιών φαίνεται από το γεγονός της απαίτησης της Ε.Ε. προς τα
κράτη-μέλη της να διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και να
απέχουν από την λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέση σε κίνδυνο την
πραγματοποίηση των στόχων της4.Η υποχρέωση αυτή απορρέει από την αρχή της
καλόπιστης συνεργασίας
Το γεγονός ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών συμπεριλαμβάνονται στις
αρχές της Ε.Ε., (ενδεχομένως, όχι με ένα ξεκάθαρο τρόπο, στις αξίες της Ε.Ε.) είναι πολύ
σημαντικό και ελπιδοφόρο. Με τον τρόπο αυτό, αφενός δημιουργείται μια ισχυρή νομική
βάση για την ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, των ίσων ευκαιριών
και της αντιμετώπισης των διακρίσεων κατά των γυναικών. Ωστόσο, παρά τα πενήντα
χρόνια ευρωπαϊκής πολιτικής και ρητορικής υπέρ της ισότητας των φύλων το αίτημα να
συμπεριληφθεί και η ισότητα των δύο φύλων στις αξίες της Ε.Ε. δεν έχει ικανοποιηθεί
ακόμη.
ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης (2000) έχει ιδιαίτερα στενή σχέση με τις
αξίες της Ε.Ε. στο βαθμό που οι διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα
μπορούσαν να θεωρηθούν ως διατάξεις εφαρμογής των αξιών της Ένωσης5. Πράγματι, αυτό
φαίνεται τόσο στο εισαγωγικό κείμενο του Χάρτη όσο και στο περιεχόμενο των διατάξεων
του. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το προοίμιο του Χάρτη, «η Ένωση εδράζεται στις
αδιαίρετες και οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της Ισότητας, της
αλληλεγγύης και στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους Δικαίου».
Η ισότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Χάρτη των Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων
της Ένωσης και προστατεύεται (στο κεφάλαιο ΙΙΙ) από 7 άρθρα: 1) ισότητα έναντι του νόμου
2
3

Άρθρο 49, παρ. 1 ΣΕΕ
Άρθρο 7 ΣΕΕ

4

Άρθρο 4.3 εδάφιο 3 ΣΕΕ, αφορά σεβασμός τυχών πράξεων που η Ένωση έχει εκδώσει για την προαγωγή των
αξιών της
5

Πλιάκος (2012).
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2) απαγόρευση διακρίσεων, 3) πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία, 4)
ισότητα ανδρών και γυναικών 5) δικαιώματα του παιδιού, 6) δικαίωμα των ηλικιωμένων, 7)
ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ισότητα των φύλων, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ένωσης προστατεύει την θέση της γυναίκας με το Άρθρο 21, που απαγορεύει τις
διακρίσεις για οποιουσδήποτε λόγους, συμπεριλαμβανομένου του φύλου. Επίσης, το
Άρθρο 23 του Χάρτη αναγνωρίζει την ισότητα ανδρών και γυναικών: «Η ισότητα ανδρών και
γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς μεταξύ άλλων στην απασχόληση,
την εργασία και τις αποδοχές».
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε όμως ότι, ο Χάρτης αφορά τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. μόνο
όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, αλλιώς εφαρμόζεται και υπερισχύει το εθνικό
δίκαιο. Με άλλα λόγια, ο σεβασμός του Xάρτη δεν αφορά την αυτόνομη δράση των
κρατών-μελών και δεν είναι ένα δεσμευτικό κείμενο. Όπως αναφέρεται άλλωστε στις
γενικές διατάξεις του έκτου κεφαλαίου του Χάρτη, στο Άρθρο 51: «ο παρών Χάρτης δεν
δημιουργεί καμία νέα αρμοδιότητα και κανένα νέο καθήκον για την Κοινότητα και την
Ένωση και δεν τροποποιεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που καθορίζονται από τις
Συνθήκες». Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η αυτόνομη δράση των κρατών-μελών ως
προς τον σεβασμός των αξιών της Ε.Ε. ελέγχεται μέσα στο πλαίσιο του Άρθρου 7 της ΣΕΕ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΣΔΑ)
Η απαγόρευση των διακρίσεων συμπεριλαμβανομένου και του φύλου αναφέρεται και στην
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που ψηφίστηκε στο πλαίσιο του
Συμβουλίου της Ευρώπης (1950). Στο Άρθρο 14 αναφέρει «Η χρήσης των αναγνωριζομένων
εν τη παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών να εξασφαλισθή ασχέτως
διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα,
περιούσιας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως». Από το 1950, η ΕΣΔΑ έχει υποστεί διάφορες
τροποποιήσεις και προσθήκες μέσω εγγράφων γνωστών ως «πρωτόκολλα».
Η σημαντικότερη δικονομική τροποποίηση που υπέστη η ΕΣΔΑ ήταν το Πρωτόκολλο
11 (1994) το οποίο μετέτρεψε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΔΔΑ) σε μόνιμο και πλήρους απασχόλησης όργανο καταργώντας ταυτόχρονα την
Επιτροπή. Το Πρωτόκολλο 12 (2000), το οποίο δεν έχει κυρωθεί ακόμη από όλα τα κράτημέλη της Ε.Ε., και επεκτείνει ακόμα περισσότερο το πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης των
διακρίσεων. Το πρωτόκολλο αυτό προέκυψε ιδίως από τις συζητήσεις που αφορούσαν τους
τρόπους ενίσχυσης της ισότητας των φύλων.
Μέχρι το 2000 η κοινοτική νομοθεσία κατά των διακρίσεων εφαρμοζόταν μόνο στον
τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής ασφάλιση, ενώ κάλυπτε μόνο τις διακρίσεις
λόγω φύλου. Το 2000 θεσπίστηκαν δύο οδηγίες, η οδηγία για την ισότητα στην
απασχόληση και η οδηγία για την φυλετική ισότητας, η οποία απαγόρευε τι διακρίσεις
λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής στον τομέα της απασχόλησης. Πρόκειται για
σημαντική επέκταση του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας της Ε.Ε. κατά των διακρίσεων.
Το 2004, η οδηγία για την ισότητα των φύλων στον τομέα των αγαθών και υπηρεσιών
επεκτείνει την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου στον τομέα των αγαθών και των
υπηρεσιών.
9

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

2.2 Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
2.2.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός
Στην συγκεκριμένη ενότητα, προκειμένου να προσεγγίσουμε το θέμα της προστασίας της
γυναίκας ως αξία στην Ε.Ε. και γενικότερα την ισότητα των δύο φύλων, θα προσπαθήσουμε
να προσδιορίσουμε την έννοια της “ισότητας των φύλων”. Στην προσπάθεια να ορίσουμε
την ισότητα των δυο φύλων, είναι εξίσου σημαντικό να προσεγγίσουμε και τον ορισμό της
«ισοτιμίας των φύλων», δηλαδή ως την Δίκαιη μεταχείριση σε σχέση με το φύλο, η οποία
μπορεί να είναι είτε ίση μεταχείριση, είτε μεταχείριση η οποία είναι διαφορετική αλλά
θεωρείται ισοδύναμη όσον αφορά τα δικαιώματα, τις παροχές, τις υποχρεώσεις και τις
ευκαιρίες.
Η έννοια της ισότητας των φύλων εκφράζεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο ότι, όλοι οι
άνθρωποι είναι ελεύθεροι να αναπτύξουν τις προσωπικές τους ικανότητες και να προβούν
σε επιλογές χωρίς τους περιορισμούς που θέτουν οι αυστηρώς καθορισμένοι ρόλοι των
φύλων. Επίσης, στην έννοια της ισότητας περιλαμβάνεται η αναγνώριση ότι οι
διαφορετικές συμπεριφορές, επιδιώξεις και ανάγκες των γυναικών και των ανδρών
θεωρούνται, εκτιμούνται και ευνοούνται εξίσου.
Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, θα μπορούσαμε να ορίσουμε την “Ισότητα των δυο φύλων”
ως την αναγνώριση από την πολιτεία ίσων δικαιωμάτων και κατοχύρωση ισοδύναμων
ευκαιριών και δυνατοτήτων και στα δύο φύλα καθώς και την εξάλειψη κάθε είδους
διακρίσεων ανάμεσα στην γυναίκα και τον άνδρα, προκειμένου νομικά, οικονομικά,
πολιτικά και κοινωνικά να έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Σήμερα, η έννοια της ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της κοινωνικής πολιτικής της Ε.Ε. και αναγνωρίζεται ως κρίσιμος παράγοντας για την
οικονομική της ανάπτυξη και την κοινωνική της συνοχή στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Η ένταξη
της διάστασης του φύλου, στις κοινωνικές πολιτικές της Ε.Ε. σημαίνει ότι λαμβάνονται
υπόψη οι επιπτώσεις όλων των γενικών μέτρων και παρεμβάσεων στην αντίστοιχη θέση
των γυναικών και των ανδρών κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και
την αξιολόγησή τους.
Υπό το πρίσμα αυτό, η έννοια της ισότητα των φύλων αποτελεί την πηγή των
δράσεων της Ε.Ε. για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση ειδικών συμπληρωματικών μέτρων και παρεμβάσεων με στόχο να προωθηθεί η
ισότιμη θέση της γυναίκας στην Ε.Ε. και να βρεθούν οι γυναίκες να συμμετέχουν και να
ωφελούνται εξ ίσου στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή. Η υποχρέωση που
επιβάλλει η Ε.Ε. στα κράτη-μέλη της, για σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων της
ισότητας ως προς το φύλο είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αναγνώριση των δικαιωμάτων
των γυναικών.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, μαζί με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, έχουν δώσει σκληρή μάχη, κατά την
διάρκεια δεκαετιών, για τη συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών.
Σήμερα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ακόμη και στις μέρες μας η ισότητα
ανδρών και γυναικών κατανοείται, ως ισότητα στην αγορά εργασίας και επικεντρώνεται σε
μέτρα και ενέργειες για την ενίσχυση της θέση των γυναικών στην οικονομία. Ο όρος
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“ισότητα” χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ισότητα στα επαγγέλματα που ασκούν οι
άνδρες και οι γυναίκες, στις αποδοχές από την εργασία, στις πιθανότητες ανεργίας και
τέλος στη συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

2.2.2 Ισότητα με περιορισμούς
Στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, η ασάφεια του άρθρου 23 εγείρει
σοβαρές αμφιβολίες για τους πραγματικούς σκοπούς σχετικά με την ισότητα των φύλων.
Στη πρώτη παράγραφο του άρθρου 23 αναφέρει: «Η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει
να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης, της
εργασίας και της αμοιβής». Η επέκταση της ισότητας σε όλους τους τομείς ασφαλώς
αντιπροσωπεύει πρόοδο συγκρινόμενη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, που περιορίζεται στην
ισότητα στην εργασία. Ωστόσο η δεύτερη φράση στο άρθρο «συμπεριλαμβανομένης της
απασχόλησης, της εργασίας και των αμοιβών» επαναπροσανατολίζει την εφαρμογή της
ισότητας στις γνωστές περιοχές.
Στις καλύτερες των περιπτώσεων, η ερμηνεία του άρθρου 23 θα εφαρμόσει την
ισότητα των φύλων όχι μόνο στην εργασία αλλά και στην οικογένεια (ενδοοικογενειακή
βία), την πολιτική, τη κουλτούρα, τη σεξουαλικότητα και όλους τους τομείς όπου γίνονται
διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. Αυτό θα σήμαινε πραγματική πρόοδο προς μια
ευρύτερη έννοια της ισότητας και προς μια πιο σοβαρή αντιμετώπιση του
gendermainstreaming.
Το πιθανότερο όμως είναι, η αρχή της ισότητας να εφαρμοστεί μόνο στους τομείς
που ρητά αναφέρονται στον Χάρτη (απασχόληση, εργασία, αμοιβές) παρά «σε όλους τους
τομείς», αφού δεν αναφέρονται συγκεκριμένα. Η ασάφεια και η γενικότητα της διάταξης
δεν επιτρέπει ακόμη να γίνουν προβλέψεις για τις επιπτώσεις που θα έχει στη πρόοδο της
ισότητας στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον. Στο άρθρο 141 της ΣΕΕ η διάταξη για την εργασία και
την ίση αμοιβή ήταν σαφέστερα διατυπωμένη και είχε άμεσο αποτέλεσμα, ενώ το άρθρο
23 αποτελεί μάλλον γενική διατύπωση πρόθεσης. Όσον αφορά τα θετικά μέτρα που
αναφέρει το άρθρο 23 είναι κατώτερα των άρθρων 2 και 3.2 της ΣΕΕ (Emanuela Lombardo,
Paper for the ECPR Conference, Marbourg, 18-21/09/2003).
Για το θέμα της ισότητας των φύλων, έχουν διατυπωθεί αρκετές κριτικές με κύριο
άξονα την διαπίστωση ότι, η ισότητα των φύλων συμπεριλαμβάνεται στο Άρθρο 2 της ΣΛΕΕ,
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 23, στις αξίες της
Ένωσης, αλλά ως αρχή, και όχι ως αξία, όπως επίμονα ζητούσαν το Ευρωκοινοβούλιο και
όλες οι γυναικείες οργανώσεις, το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό. Η προώθηση της ισότητας
παραμένει στους στόχους της Ένωσης, όπως προϋπήρχε στις συνθήκες.

2.3 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
2.3.1 Ιστορικά η θέση της Γυναίκας στην Ε.Ε.
Οι ανισότητες μεταξύ των δυο φύλλων είναι αποτέλεσμα κοινωνικών δομών, οι οποίες
έχουν διαμορφωθεί βάσει έμφυλων στερεοτύπων που απαντώνται ακόμη σε θεσμούς,
όπως η οικογένεια, η εκπαίδευση, ο χώρος εργασίας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
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Ο ρόλος της γυναίκας ιστορικά έχει μεταβεί από διαφορετικές κοινωνικό-πολιτικές
φάσεις. Από μια πρώτη κοινωνιολογική προσέγγιση, η γυναίκα ως βιολογική και κοινωνική
υπόσταση ήταν εκείνη που στις πρώτες κοινωνίες είχε θεοποιηθεί, αναπαριστώντας την
γυναίκα ως σύμβολο που δίνει ζωή. Μετά από μια χρονική μετάβαση της γυναίκας
υποταγμένης στον πατρικό ή συζυγικό ζυγό σήμερα, οι γυναίκες έχουν επιτύχει
περισσότερα από όσα μπορούσαν να φανταστούν δεκαετίες πριν. Πόσο όμως αυτό έχει
επιτευχθεί και πόσο πραγματικά ισότιμη είναι σήμερα. Η γυναίκα του σήμερα, έρχεται
αντιμέτωπη με μια σειρά κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ψυχολογικές δυσμενείς
συνθήκες, προσπαθώντας να ανταποκριθεί επαρκώς τους πολλαπλούς της ρόλους.
Μια από τις σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες αφορά στις
απολαβές στον εργασιακό τομέα. Ακόμα και στις μέρες μας, οι μισθολογικές διακρίσεις
ανάμεσα στις γυναίκες και στους άνδρες εξακολουθούν να υφίσταται και
αντικατοπτρίζονται άμεσα στην αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα την ισότητα στη
μισθοδοσία, οι γυναίκες των ευρωπαϊκών χωρών εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο
όρο 16,4% λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους. Το φαινόμενο των μισθολογικών
διακρίσεων των γυναικών έναντι των ανδρών αντανακλά επακριβώς τη δυσκολία
συμβιβασμού του επαγγελματικού ρόλου της γυναίκας και του ρόλου της μητέρας στην
οικογένεια. Πράγματι, πολλές γυναίκες προκειμένου να ανταποκριθούν στο μητρικό ρόλο
τους αναγκάζονται να παίρνουν περισσότερη άδεια για λόγους οικογενειακούς ή να μην
εργάζονται με πλήρες ωράριο.
Επίσης, συχνό είναι το φαινόμενο σε μονογονεϊκές οικογένειες (ποσοστό που αγγίζει
σχεδόν το 22% του συνολικού αριθμού των οικογενειών με παιδιά στην Ελλάδα), όπου οι
μητέρες λόγω του ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο ή υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο δεν μπορούν
να διεκδικήσουν αμοιβές που να τις επιτρέπουν να ανταποκριθούν στις ψυχικές και
κοινωνικές ανάγκες τους. Οι περισσότερες γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τους ένα παιδί,
κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες, είναι πιο φτωχές, η οικονομική τους ανεξαρτησία
παραμένει σε χαμηλό επίπεδο, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη
των παιδιών και η ψυχική υγεία των ίδιων. Πράγματι, περισσότερο συχνά οι μητέρες
μονογονεϊκών οικογενειών βιώνουν έντονο άγχος, ανασφάλεια, σοβαρές νευροψυχικές
δυσκολίες, αυξανόμενη αίσθηση μη ικανοποίησης, αστάθεια και δυσαρμονίες και χαμηλή
αυτοεκτίμηση.
Επίσης, η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών σε όλη την Ευρώπη και κυρίως στην
Ελλάδα και κατ’ επέκταση οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης έχουν επιφέρει κοινωνικό
αποκλεισμό στον γυναικείο πληθυσμό (κυρίως στις έγγαμες γυναίκες) και περισσότερες
ψυχικές διαταραχές (διαταραχές άγχους, φοβίες, κατάθλιψη, κ.ά.).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, της έρευνας του SIRC –Social Issues Research Center,
το 2011, με σκοπό να μετρήσει τις διαθέσεις και τις ανάγκες των μητέρων ως εν δυνάμει
καταναλωτών, σχεδόν οι μισές μητέρες θεωρούν ότι «δεν τα καταφέρνουν να είναι καλές
μητέρες» και την ευθύνη για αυτή την αδυναμία τους αποδίδεται στην οικονομική κρίση.
Στην Δυτική Ευρώπη, οι μητέρες έχουν κατά μέσο όρο μόλις 48 λεπτά την ημέρα να
ασχοληθούν με τον εαυτό τους, αλλά στην πλειονότητά τους επιλέγουν να διαθέσουν το
χρόνο αυτό στα παιδιά τους και όχι στον εαυτό τους. Τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο
έχουν οι μαμάδες από τη Φινλανδία με 69 λεπτά την ημέρα, σε αντιδιαστολή προς τις
12
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μητέρες στην Πορτογαλία, οι οποίες βρίσκονται τελευταίες στην κατάταξη με μόλις 29
λεπτά την ημέρα. Σημαντικό είναι επίσης το εύρημα ότι σχεδόν το 47% των μητέρων δεν
πιστεύει ότι έχει αλλάξει ο ρόλος τους από παραδοσιακές «νοικοκυρές» σε «manager» της
οικογένειας. Ως εκ τούτου, οι σύγχρονες μητέρες νιώθουν συναισθηματική και κοινωνική
απομόνωση καθώς επίσης αναπτύσσουν έντονα το ενοχικό σύνδρομο για τον μητρικό τους
ρόλο.

2.3.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις της ισότητας των φύλων
Μέσα από διάφορες κοινωνιολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις ανάλυσης του
φαινομένου της ανισότητας των φύλων, η σχέση των φύλων προσεγγίζεται σε τρία επίπεδα
αναφοράς: α) σε ένα μικρό-επίπεδο, με βάσει ατομικά χαρακτηριστικά του φύλου, β) σε
ένα μέσο-επίπεδο, με βάσει τις αλληλεπιδράσεις του ατόμου με την οικογένεια και το
κοινωνικό περιβάλλον και γ) σε ένα μακρό-επίπεδο, με βάσει την επίδραση των κοινωνικών
και δομικών παραγόντων.
Με βάσει τα ατομικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την θεωρία του «κοινωνικού
φύλου», ενώ με τον όρο βιολογικό φύλο (sex) περιγράφονται οι βιολογικές κατηγορίες του
άνδρα και της γυναίκας, ο όρος κοινωνικό φύλο (gender) αναφέρεται στις κοινωνικές
κατηγορίες της «αρρενωπότητας» και της «θηλυκότητας» ως χαρακτηριστικά και
συμπεριφορά των δύο φύλων. Αυτές οι κοινωνικές κατασκευές στα πλαίσια της
κοινωνικοποίησης των φύλων, είναι ικανές να διατηρήσουν την ανισότητα και να
υπονομεύσουν οποιαδήποτε εξέλιξη6.
Επίσης, σε σχέση με την θεωρία των αναγκών, οι περισσότερες συγκρούσεις στις
σχέσεις των δύο φύλων οφείλονται στην ανικανότητα ικανοποίησης των αναγκών του ενός
από τον άλλον. Οι συναισθηματικές ανάγκες των ανδρών και των γυναικών διαφέρουν. Οι
άνδρες εκτιμούν τη δύναμη, την ικανότητα, την αποτελεσματικότητα και τα επιτεύγματα. Οι
γυναίκες τον σεβασμός που σημαίνει αποδοχή και εκτίμηση γι’ αυτό που πραγματικά είναι,
γεγονός που της ενισχύει το αίσθημα αυτοεκτίμησης. Ενώ οι άνδρες έχουν ανάγκη την
ενθάρρυνση, επιδοκιμασία, εμπιστοσύνη, εκτίμηση, ευγνωμοσύνη και θαυμασμό.
Η πίεση των κοινωνικών ρόλων της γυναίκας την κάνει να βιώνει τη ζωή της μέσω
της αποδοχής των άλλων ή του συζύγου της και δεν την βοηθάει να ολοκληρώσει τη δική
της ανεξάρτητη προσωπικότητα. Η γυναικεία αξία ακόμη και σήμερα μετριέται με βάση τα
ατομικά χαρακτηριστικά πρωτίστως με το να είναι όμορφες, καλές σεξουαλικές σύντροφοι,
να γοητεύουν, να είναι καλές στο μητρικό ρόλο τους, να έχουν υψηλές αισθητικές
υποχρεώσεις. Μέσα από αυτή την αποτίμηση της αξίας της γυναίκας διαιωνίζεται ένα
καθεστώς διακρίσεων και ανισοτήτων.
Με βάσει τις αλληλοεπιδράσεις του ατόμου με το περιβάλλον, σύμφωνα με την
θεωρία των οικογενειακών συστημάτων, η ανισορροπία των ρόλων και η ανισότητα των
φύλων εντοπίζεται στην ανισορροπία των δυναμικών και των σχέσεων μεταξύ των μελών
της οικογένειας. Διαγενεολογικά θα λέγαμε ότι η θέση των φύλων και οι ρόλοι που θα
διαδραματίσουν τα άτομα στις κοινωνικές, οικονομικές, και κοινωνικές τους σχέσεις,
αποτυπώνονται ήδη μέσα από τις οικογενειακό πλαίσιο.

6
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Σύμφωνα με την θεωρία της μάθησης, οι ρόλοι που αναλαμβάνουν τα δύο φύλα
είναι προϊόν μάθησης συμπεριφορών και ρόλων σύμφωνα με το φύλο από την οικογένεια
καταγωγής, των σχέσεων εξουσίας που αναπτύσσονται είτε σε δι-ατομικό είτε σε διομαδικό επίπεδο αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, τα κορίτσια επηρεάζονται ιδιαίτερα
από τον τρόπο που ο πατέρας σέβεται τη μητέρα τους αλλά και από το πόσο η μητέρα
σέβεται τον εαυτό της.
Επίσης, οι στερεοτυπικές συμπεριφορές και στάσεις που αναπτύσσονται στους
κόλπους της κοινωνίας όπως στο θεσμό του γάμου, τα ΜΜΕ, επικρατούσα ηθική κλπ., ο
κοινωνικός έλεγχος, το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, υπονομεύουν την θέση της
γυναίκας και ευνοούν την θυματοποίηση της γυναίκας σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο.
Μια άμεση, άλλωστε, συνέπεια των στερεοτύπωνχαρακτηριστικών της προσωπικότητας
που αποδίδονται στα δύο φύλα, κυρίως σε βάρος των γυναικών, αφορά στο διαχωρισμό
των επαγγελμάτων και των θέσεων εργασίας με βάση το φύλο.
Μπορεί βέβαια, θεσμικά όλα τα επαγγέλματα να μπορούν να ασκηθούν και από τα
δύο φύλα, ωστόσο ο διαχωρισμός σε "γυναικεία" και "αντρικά" εξακολουθεί να αποτελεί
μια καθιερωμένη κοινωνική πρακτική. Μερικά από τα στερεότυπα τυπικά γυναικεία
επαγγέλματα είναι κοινωνική λειτουργός, νηπιαγωγός, δασκάλα, γραμματέας, κ.α. Από την
άλλη, τυπικά "αντρικά" επαγγέλματα όπως πολιτικός μηχανικός, πιλότος, διευθυντής
εταιρείας, οδηγός λεωφορείου, κ.ά.
Γενικότερα, ακόμα και σήμερα, θα λέγαμε ότι η θέση της γυναίκας στην σύγχρονη
κοινωνία, αποτιμάται μέσα από ένα καθεστώς στερεοτύπων, διακρίσεων, ανισοτήτων και
καταπάτησης των δικαιωμάτων της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
3.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο,
αποτελεί έναν από τους στόχους Ε.Ε. Με την πάροδο των χρόνων, η νομοθεσία, η
νομολογία και οι δράσεις της Ε.Ε. συνέβαλαν στην ενίσχυση αυτής της αρχής και της
εφαρμογής της στην Ε.Ε.
Η ιστορική διαδρομή των νομοθετημάτων στην Ε.Ε. για την ισότητα των φύλων και
την καθιέρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών υπήρξε μια μακρά διαδικασία.
Οι κυριότερη σταθμοί αυτής της διαδρομής αποτυπώνονται στις εξής περιόδους7:
1957-1982: Ίση Μεταχείριση Ανδρών Γυναικών στην Αγορά Εργασίας
Πρώτος σημαντικός ιστορικός σταθμός για το θέμα της ισότητας των φύλων αποτέλεσε η
Συνθήκη της Ρώμης (1957). Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με την συνθήκη της Ρώμης στο Άρθρο
119, (στην συνέχεια αρ. 141 ΕΚ και νυν 157 της ΣΛΕΕ) θεσμοθέτησε την αρχή της ίσης
αμοιβής για γυναίκες και άνδρες. Το άρθρο όριζε ότι παρέχεται “ίση αμοιβή στους άνδρες
και στις γυναίκες για ίσης αξίας παρεχόμενη”. Το άρθρο αυτό αποτέλεσε τη βάση για την
μετέπειτα νομική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις.
Όμως, στη Συνθήκη δεν περιελήφθη ρητή διάταξη η οποία να προβλέπει ότι το Άρθρο
119 είναι άμεσα εφαρμοστέο στην εσωτερική έννομη τάξη των κρατών-μελών. Χρειάστηκε
να φτάσει μια σχετική υπόθεση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) το 1976
και να εκδοθεί απόφασή του, η οποία καθιέρωνε την υποχρέωση των κρατών-μελών για
την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής σε γυναίκες και άνδρες για εργασία ίσης αξίας.
Έπειτα από αυτήν την ιστορική δικαστική απόφαση, ακολούθησε το 1975 η πρώτη
κοινοτική Οδηγία (75/117/ΕΟΚ) για την εφαρμογή της ίσης αμοιβής για άνδρες και
γυναίκες.8 Στη κατεύθυνση αυτή μεγάλη υπήρξε η συμβολή και η επιρροή των κοινωνικών
κινημάτων στην Ευρώπη που αναπτύχθηκαν μετά το 1968, συμπεριλαμβανομένου και του
φεμινιστικού κινήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Άρθρο 119 της Συνθήκης της Ρώμης παρέμεινε το μόνο
άρθρο για την ισότητα των φύλων και στις μετέπειτα Συνθήκες - μέχρι την Συνθήκη του
Άμστερνταμ (1997).
1982-1990: Καθιέρωση Θετικών Δράσεων υπέρ των Γυναικών (Κοινοτικές Δράσεις για
ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας)
Τη δεκαετία του 1980, η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνδέθηκε με το όραμα
της Κοινωνικής Ευρώπης. Το όραμα αυτό συνδέθηκε με τη σειρά του με τις έννοιες της
κοινωνικής συνοχής, δικαιοσύνης και ισότητας. Σε αυτό βοήθησε και ο τότε Πρόεδρος της

7

Στρατηγού, 2008, (σελ 29-64)
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Οδηγίες είναι δεσμευτικά νομικά κείμενα, σε αντίθεση με τα Ψηφίσματα και τις
Εκθέσεις της Επιτροπής, τα οποία έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και παροτρύνουν τα κράτη-μέλη προς
κάποιες κατευθύνσεις.
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζακ Ντελόρ, καθώς και η ενεργή δράση του γυναικείου κινήματος
της προηγούμενης δεκαετίας.
Πράγματι, οι νέες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην Ένωση,
εκείνη τη χρονική περίοδο, οδήγησαν στην ανάπτυξη προγραμμάτων δράσης και
μηχανισμών προώθησης της ισότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επιδίωκε την
αλλαγήνοοτροπίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προς την κατεύθυνση μιας πιο
ισότιμηςσυμμετοχής των ανδρών και των γυναικών στην οικονομική και κοινωνικήζωή9.
Αυτή η αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης της Ε.Ε. απεικονίστηκε στην καθιέρωση των
“Μεσοπρόθεσμων Προγραμμάτων Δράσης” για την Ισότητα Ευκαιριών μεταξύ Γυναικών και
Ανδρών. Έτσι έχουμε, το Πρώτο Μεσοπρόθεσμο Κοινοτικό Πρόγραμμα (1982-1985) με
στόχο την μείωση του κατά φύλο επαγγελματικού διαχωρισμού της αγοράς εργασίας και το
Δεύτερο Μεσοπρόθεσμο Κοινοτικό Πρόγραμμα (1986-1990) με στόχο ο
συνδυασμός/συμφιλίωσης επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων για άνδρες
και γυναίκες. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, διατέθηκαν σημαντικοί ανθρώπινοι και
οικονομικοί πόροι κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά το Α’ και Β’
Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης.
Η συνειδητοποίηση των εμποδίων τα οποία συναντούν οι γυναίκες στην πρόσβαση
στην αγορά εργασίας και στην επαγγελματική τους εξέλιξη, οδήγησε στην ανάδειξη μιας
σειράς “δράσεων” για την καταπολέμηση του κατά φύλο διαχωρισμού στην αγορά
εργασίας. Κυριότεροι άξονες δράσεων υπήρξαν οι εξής: Εκπαίδευση και κατάρτιση των
γυναικών στις νέες τεχνολογίες, Ανάπτυξη Θετικών Δράσεων υπέρ των γυναικών στις
επιχειρήσεις, Ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας, Αξιοποίηση της Κοινωνίας της
Πληροφορίας.
Επίσης, σημαντικό συμβολικό χαρακτήρα είχε η πρώτη ειδική αναφορά για θέματα
ισότητας των φύλων σε κείμενο ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, το οποίο περιελήφθη
στον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων το
1989, ο οποίος αποτύπωσε την κοινωνική συμφωνία μεταξύ της ευρωπαϊκής ηγεσίας σε
ανώτατο επίπεδο (Ζακ Ντελόρ) και της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.
1991-2000: Προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και Ένταξη της
Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Πολιτικές της Ε.Ε.
Η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίστηκε από οικονομικό-κοινωνικές πολιτικές για τον
επαναπροσδιορισμό των στόχων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η συνθήκη του Μάαστριχτ
(1992) επανέφερε την αναγκαιότητα μιας Ευρώπης προσανατολισμένη προς την
δημιουργία της ΟΝΕ και την διεύρυνση προς Ανατολάς.
Η συνθήκη του Μάαστριχτ, δεν αναφέρεται στο κυρίως κείμενο της στο θέμα της
ισότητας των φύλων, όμως το “Πρωτόκολλο Κοινωνικής Πολιτικής” που προσαρτήθηκε στην
συνθήκη, επέκτεινε την νομιμοποιητική βάση για τις δράσεις της ευρωπαϊκής κοινότητας
στο πεδίο της ισότητας των φύλων, εισάγοντας δυο σημαντικές καινοτομίας α. Τον
κοινωνικό διάλογο και τις συμφωνίες των εταίρων σε πηγή ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου
και β. Την δυνατότητα για ψήφιση οδηγιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων

9

Δελτίο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συμπλήρωμα 3/86 “Ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες”, Μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμα 1986-1990, Επιτροπή των ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
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όπως για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την κοινωνική ασφάλιση και
προστασία.
Για την επίτευξη του στόχου της προετοιμασίας προς την ΟΝΕ, υπήρξαν
πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη κοινοτικών οδηγιών στον τομέα της αγοράς εργασίας και
των εργασιακών σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο ιδρύθηκε το 1989 το “Ευρωπαϊκό Λόμπυ των
Γυναικών”, με οργάνωση γυναικών από όλα τα κράτη-μέλη. Το αίτημα για ισότητα των
πολιτών εκφράστηκε με νέες μορφές, με σκοπό την προώθησης της ισότητας σε όλους τους
τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Σε αυτό συνέβαλλαν τόσο γυναίκες
μέσα στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς (ευρωβουλευτίνες, εμπειρογνώμονες κλπ) όσο και
γυναικείες οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο.
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές επικεντρώθηκαν κυρίως σε δύο πεδία: α. η προώθηση των
γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, μέσω θετικών δράσεων και β. η οριζόντια ένταξη
του φύλου σε όλες τις πτυχές των δημόσιων πολιτικών (gender mainstreaming)
Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε το Τρίτο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Κοινοτικής
Δράσης για την Ισότητα Ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών (1991-1995), με βασική
προτεραιότητα την «προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων». Πρόκειται
για όλες τις συντονισμένες ενέργειες της Ένωσης για την αύξηση της συμμετοχής των
γυναικών σε όλα τα οικονομικά και πολιτικά κέντρα αποφάσεων καθώς και του “gender
mainstreaming” στο Τέταρτο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Κοινοτικής Δράσης (19962000)10. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για την συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων αναπτύχθηκαν δυο θετικές δράσεις: α) οι ποσοστώσεις και β) η ισάριθμη
αντιπροσώπευση (partie). Επίσης, ήταν τόσο ισχυρές οι διεργασίες για αυτές τις πολιτικές,
όπου, παρότι δεν υπήρξαν συγκεκριμένες ενιαίες θεσμικές ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό
επίπεδο σε ορισμένα κράτη μέλη ψηφίστηκαν οι νόμοι που καθιέρωσαν τις ποσοστώσεις
στις υποψηφιότητες για τις εκλογές. Η περίπτωση της Γαλλίας είναι χαρακτηριστική της
δυναμικής των θετικών δράσεων για την ισότητα των φύλων, όπου, αφού προηγήθηκε η
απαραίτητη συνταγματική αναθεώρηση, προχώρησε σε τολμηρή αλλαγή που προέβλεπε
την ισάριθμη συμμετοχή τω γυναικών και ανδρών στα ψηφοδέλτια όλων των εκλογών.
Στην Ελλάδα, έχουμε την μερική καθιέρωση των ποσοστώσεων με το νόμο
2190/2001, ενώ με την μορφή υποχρεωτικής συμμετοχής κάθε φύλου κατά 1/3 ψηφίστηκε
με τον νόμο 3852/2010 όπως και με τον νόμο 2893/2000 που προβλέπεται κάλυψη θέσεων
κατά 1/3 από κάθε φύλο σε όλα τα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων της δημόσιας
διοίκησης.
Με τους στόχους αυτούς έγινε προσπάθεια ανάδειξης της διάστασης του φύλου στην
Κοινωνική Ευρώπη, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για το επόμενο βήμα της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, την πολιτική ενοποίηση με ταυτόχρονη προώθηση της ισόρροπης
αντιπροσώπευσης ανδρών και γυναικών (Hubert, 1998; Hubert, Stratigaki, 2000).

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) - η Ένταξη της Ισότητας των Φυλών σε όλες τις
Πολίτικες (GenderMainstreaming)
Η ισότητα των φύλων, ως βασική προτεραιότητα σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, εντάχθηκε στη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997). Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης
10

COM (95) 381
17

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

του Άμστερνταμ την 1η Μαΐου 1999, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου προς την
προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών της Ε.Ε. Με την Συνθήκη του Άμστερνταμ είχαμε
την μετάβαση από την έννοια της “ίσης μεταχείρισης” ανδρών και γυναικών στην έννοια
της “ισότητας ευκαιριών” για άνδρες και γυναίκες.
Με την συνθήκη του Άμστερνταμ έχουμε την εμφάνιση δύο νέων στόχων, της
“προώθησης των γυναικών στα κέντρα αποφάσεων” με θετικές δράσεις, και της “ένταξης
της ισότητας σε όλες τις πολιτικές” (gendermainstreaming)11. Πιο συγκεκριμένα, το βασικό
Άρθρο 3 παρ. 2 της Συνθήκης ορίζει ότι: “σε όλες τις δραστηριότητες (κοινοτικές
δράσεις)…η Κοινότητα επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών». Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο αναλυτικός ορισμός του όρου
«ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές» (gendermainstreaming) του Άρθρου 3, παρ. 2
της Συνθήκης, περιλαμβάνει τη διαδικασία αναπροσαρμογής του σχεδιασμού, της
υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης μιας δημόσιας πολιτικής, κατά
τρόπο τέτοιο, ώστε ταυτόχρονα με τους στόχους της πολιτικής να προωθείται η ισότητα των
φύλων.12
Τα άρθρα της Συνθήκης του Άμστερνταμ, που αποτέλεσαν ιστορικούς σταθμούς προς
την έμφυλη ισότητα, ήταν το Άρθρο 3 παρ. 2, που αφορά στην “ένταξη της ισότητας σε όλες
τις κοινοτικές πολιτικές”, το Άρθρο 141 παρ. 4 που αφορά στις “θετικές δράσεις υπέρ των
γυναικών”, το Άρθρο 13 που αφορά στην “καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το
φύλο” μέσω κοινοτικών δράσεων.
Επίσης, για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την ισότητα των
φύλων, ορόσημο εκείνη την χρονική περίοδο αποτέλεσε και η ιστορική Παγκόσμια
Διάσκεψη του ΟΗΕ, το 1995, στο Πεκίνο. Πιο συγκεκριμένα με την οριζόντια ένταξη και
διάχυση του φύλου σε όλες τις πολιτικές των παρεμβάσεων της Ε.Ε., με συγκεκριμένους
στόχους και δύο καινοτόμες στρατηγικές για: 1) την ενδυνάμωση των γυναικών 2) την
προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming).
Όπως επεσήμανε και σχετική Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης (1998),
προκειμένου να επιτύχει η χρήση του εργαλείου gender mainstreaming θα πρέπει να
συνυπάρξουν ισχυρή πολιτική βούληση, διάθεση σημαντικών τεχνικών, ανθρώπινων και
οικονομικών πόρων, αλλά και παράλληλη εφαρμογή εξειδικευμένων δράσεων υπέρ των
γυναικών.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι “θετικές δράσεις” χρησιμοποιούνται ως ένα μεταβατικό
στάδιο για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων ιστορικά ανισοτήτων. Στην Ελλάδα, για
την ένταξη της ισότητας του φύλου στις δημόσιες πολιτικές, χρησιμοποιήθηκε το
πρόγραμμα του Γ’ Κοινοτικού πλαισίου Στήριξης (2000-2006).
Η Συνθήκη της Νίκαιας (2000) έθιξε ελάχιστα το ζήτηµα της ισότητας των φύλων και
δεν επεκτείνει τη νοµική βάση της. Ωστόσο, προστέθηκε νέα παράγραφος στο άρθρο 13 της
Συνθήκης ΕΚ, σύµφωνα µε την οποία το Συµβούλιο µπορεί να εφαρµόσει τη διαδικασία
συναπόφασης του άρθρου 251 της Συνθήκης ΕΚ για τη θέσπιση, µε ειδική πλειοψηφία,
κοινοτικών µέτρων ενθάρρυνσης δράσεων που αναλαμβάνουν τα κράτη-µέλη για την
καταπολέμηση των διακρίσεων.

11
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Η ισότητα των φύλων στην Ε.Ε. αποτελεί επίσης αναπόσπαστο μέρος του Χάρτη των
Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων της Ε.Ε. (2000) όπου απαγορεύει τις διακρίσεις για
οποιουσδήποτε λόγους, συμπεριλαμβανομένου του φύλου, (άρθρο 21), και αναγνωρίζει το
δικαίωμα στην ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς και την αναγκαιότητα της θετικής
δράσης για την προαγωγή του (άρθρο 23).
2001-2005: Από την Ισότητα των Φύλων στην Ισότητα για Όλους
Τη δεκαετία του 2000, με την διεύρυνση της Ε.Ε. το 2004 με δέκα νέα μέλη, οι σχετικές
δράσης για την ισότητα των φύλων μειώθηκαν λόγω της αλλαγής προτεραιοτήτων της
ένωσης και της μειωμένης διαθεσιμότητας πόρων. Όπως επισημαίνεται από τη Στρατηγάκη:
«το φύλο αντιμετωπίζεται έκτοτε όλο και περισσότερο ως βάση διάκρισης ίδιου τύπου με
αυτές λόγω φυλετικής και εθνικής καταγωγής, σωματικής ακεραιότητας και σεξουαλικών
προτιμήσεων, ο δε στόχος της ισότητας των φύλων υποτάσσεται σταδιακά στο στόχο της
ισότητας για όλους»13.
Την περίοδο αυτή έχουμε το Πέμπτο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δράσης για την
Ισότητα των Φύλων (2001-2005), στο οποίο υπάρχουν εξειδικευμένες προτάσεις για την
ισότητα των φύλων και μια πιο διευρυμένη προσέγγιση για την ισότητα των φύλων,
(προσπάθειες αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης,
trafficking κ.ά.). Στο πλαίσιο του Πέμπτου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος εγγράφεται και
η Οδηγία 2002/73/ΕΚ14, η οποία περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για τη σεξουαλική
παρενόχληση ως διάκριση λόγω φύλου στην αγορά εργασίας.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας (2007) ή αλλιώς μεταρρυθμιστική συνθήκη της Ε.Ε,
επιβεβαιώνει την σημασία της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ε.Ε. Ειδικότερα,
στο Άρθρο 2 ΣΕΕ, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών περιλαμβάνεται μεταξύ των
κοινών αξιών της Ε.Ε., αυτό φαίνεται μεταξύ άλλων από το γεγονός ότι, η ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών χρησιμοποιείται από την Ε.Ε. ως κριτήριο για την ένταξη υποψήφιου
ευρωπαϊκού κράτους στην Ένωση. Επιπρόσθετα, σημαντικό για την ισότητα των δύο φύλων
είναι το Άρθρο 1α της Συνθήκης, οπούαναφέρεταιότι: «η Ένωσηβασίζεται στις αξίες του
σεβασμού της ανθρώπινηςαξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας,
του
κράτουςδίκαιου,
καθώς
και
του
σεβασμούανθρώπινωνδικαιωμάτων,
συμπεριλαμβανομένων των προσώπων τα οποίαανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές
είναι κοινές στα κράτη-μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την
απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα
μεταξύ γυναικών και ανδρών».
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (2007), έθεσε νέους φιλόδοξους στόχους,
ώστε να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών σε 60% έως το 2010, για την
αντιμετώπιση και του δημογραφικού προβλήματος. Η γήρανση του εργατικού δυναμικού,
που έχει ως συνέπεια και την πίεση προς τα συνταξιοδοτικά συστήματα, έχει σημάνει
συναγερμό για την εξεύρεση μακροπρόθεσμων και βιώσιμων λύσεων. Έχει εκτιμηθεί ότι η
προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού γυναικών στην εργασία και την κατάρτιση αποτελεί
13

Μ. Στρατηγάκη, 2008 σελ. 46.
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ζωτική ανάγκη, προκειμένου να διασφαλιστούν τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής προστασίας
και κοινωνικής ασφάλισης.
Σημαντικό σταθμό για την υπόθεση της ισότητας των φύλων στην απασχόληση
αποτέλεσε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης (2002), όπου για πρώτη φορά
ελήφθησαν αποφάσεις που προβλέπουν την δημιουργία υποδομών φροντίδας μέχρι το
2010, σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να καλυφθούν κατά 90%
τουλάχιστον οι ανάγκες για παιδιά από 3 ετών μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης και κατά το 1/3 τουλάχιστον για παιδιά κάτω των 3 ετών. Αξίζει επίσης να
τονισθεί ότι η Ισπανική Προεδρία (2002) ανέδειξε ως μια από τις προτεραιότητές της, την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, υπό τις διάφορες μορφές της και ιδιαίτερα: την
ενδοοικογενειακή βία, την σεξουαλική βία, την βία στον τόπο εργασίας.
2005-2010: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Η Ε.Ε. προκειμένου να επιταχύνει τον ρυθμό της προόδου όσον αφορά την ισότητα των
φύλων και να ενσωματώσει τις διαστάσεις του φύλου σε όλες τις πολιτικές, συντάσσει τον
Ευρωπαϊκός Χάρτης Πορείας για την Ισότητα των Φύλων (2006-2010) όπου εγγράφονται
οι τρέχουσες ευρωπαϊκές πολιτικές κατευθύνσεις στον τομέα της ισότητας15, με
καθορισμένες δράσεις.
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές αφορούν έξι τομείς προτεραιότητας της Ε.Ε: α) οικονομική
ανεξαρτησία επί ίσοις όροις για γυναίκες και άνδρες, β) αρμονικός συνδυασμός
επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής, γ) ίση εκπροσώπηση στη λήψη
αποφάσεων, δ) εξάλειψη όλων των μορφών βίας με βάση το φύλο, ε) εξάλειψη των
στερεοτύπων που συνδέονται με το φύλο, στ) προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και
ανδρών στις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές της Ε.Ε.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (Δεκ. 2006) ίδρυσαν το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)16, το οποίο έχει ως γενικό στόχο να βοηθήσει
και να ενισχύσει την προώθηση της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις ενωσιακές και εθνικές πολιτικές.17
Επίσης, την ίδια περίοδο, η Ε.Ε. συνιστά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο
δεσμεύει την Ευρώπη να προωθήσει την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές, την
“Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών για την περίοδο 2010-2015”.
Πρόκειται για το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των
φύλων και αντανακλούσε τη δέσμευση της Επιτροπής να ενισχύσει τις δραστηριότητες της
στον τομέα της ισότητας των φύλων (IP / 10/1149).
Η στρατηγική περιελάμβανε μια λίστα δράσεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν,
μεταξύ του 2010 και 2015, σε όλες τις πολιτικές. Οι δράσεις αφορούν στις έξι θεματικές
προτεραιότητας των κρατών μελών: α) ίση οικονομική ανεξαρτησία για τις γυναίκες και
τους άνδρες, β) ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, γ) ισότητα στη λήψη αποφάσεων, δ)
αξιοπρέπεια, ακεραιότητα και τερματισμός της έμφυλης βίας, ε) προώθηση της ισότητας
των φύλων πέρα από την Ε.Ε. και στ) οριζόντια μέτρα (ρόλοι των φύλων, νομοθεσία και
15

COM (2006) 92 τελικό, Βρυξέλλες 1.3.2006.

16

Κανονισμός ΕΚ αριθ.1922/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, 20.12.2016, ΕΕ L 403,
30.12.2016, σ.9-17,
17

Επιγραμμικό Κέντρο Πόρων και Τεκμηρίωσης του EIGE:http://eige.europa.eu/content/rdc.
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εργαλεία διακυβέρνησης). Επίσης, η στρατηγική υπογραμμίζει τη συμβολή της ισότητας
των φύλων στην οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και υποστηρίζει την
υλοποίηση της διάστασης της ισότητας των φύλων στη Στρατηγική "Ευρώπη 2020".
Επίσης, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ιούνιου του 2011, ενέκρινε το
νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020)18, το οποίο επιδιώκει,
μεταξύ άλλων, να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στους τομείς της
απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας, περιλαμβανομένης της μισθολογικής
ανισότητας, με στόχο την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Για τον ίδιο
λόγο, η Επιτροπή συστήνει στα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους εργοδότες του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους να εγκρίνουν πολιτικές
διαφάνειας σχετικά με τη σύνθεση και τη διάρθρωση των αποδοχών.19

3.2 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Στις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις και δράσεις της Ε.Ε. στον τομέα της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες.

3.2.1 Το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια
Το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια θεσπίστηκε με στόχο τη χρηματοδότηση
έργων που αποσκοπούν στην επίτευξη της ισότητας των φύλων και του τερματισμού της
βίας κατά των γυναικών. Το νέο Πρόγραµµα ∆ικαιώµατα, Ισότητα και Ιθαγένεια στο οποίο,
μαζί με το πρόγραμμα Δικαιοσύνη20, στο οποίο διατέθηκαν 15 686 εκατομμύρια ευρώ έως
το 202021, ενοποιεί έξι προγράμματα της χρηματοδοτικής περιόδου 2007-2013, μεταξύ των
οποίων το Πρόγραμμα DaphniIII22 και τα δύο τμήματα «Καταπολέμηση των διακρίσεων και
Διαφορετικότητα» και «Ισότητα των Φύλων» του Προγράμματος Απασχόλησης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS)23.
To πρόγραμμα έχει Συνολικό Προϋπολογισμό 439,470,000 ευρώ και υποστηρίζει
δράσεις στους τομείς Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα και
Μετανάστευση και Ιθαγένεια, όπως: α) Ανάλυσης δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη
κοινών μεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ. β)
Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια
κλπ., γ) Δράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης , ανταλλαγές, καινοτομικές
προσεγγίσεις κτλ., δ) Παρέχει υποστήριξη σε κύριους εταίρους όπως είναι τα κράτη μέλη
που εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία και πολιτικές.

18

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011), Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020) Συμπεράσματα του Συμβουλίου, 7370/11 -SOC 205
19
20
21
22
23

Σύσταση 2014/124
Κανονισμός αριθ. 1382/2013
Κανονισμός αριθ. 1311/2013 για το ΠΔΠ
Απόφαση αριθ. 779/2007
Απόφαση αριθ. 1672/2006/ΕΚ
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3.2.2 Η Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων την περίοδο 2016-2019
Η Επιτροπή το 2015 δημοσίευσε τη “Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων την
περίοδο 2016-2019”24, ως συνέχεια και επέκταση της Στρατηγικής της Επιτροπής για την
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (2010-2015). Η στρατηγική δέσμευση επικεντρώνεται
στην πολιτική για την ισότητα των φύλων, με τους ακόλουθους πέντε (5) τομείς
προτεραιότητας της Ε.Ε.:
1. Aύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της ισότιμης
οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και ανδρών.
2. Mείωση των διαφορών μεταξύ των φύλων όσον αφορά τους μισθούς, τις αποδοχές
και τις συντάξεις και, κατ’ επέκταση, καταπολέμηση της φτώχειας των γυναικών.
3. Προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων.
4. Καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου και προστασία και στήριξη των θυμάτων.
5. Προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών
παγκοσμίως.
Στη συνέχεια, θα επικεντρωθούμε στους τέσσερις πρώτους τομείς και θα αναφέρουμε τις
βασικές δράσεις για την επίτευξη τους:
α) Προκειμένου να υλοποιηθεί ο πρώτος στόχος της Ε.Ε. οι βασικές δράσεις είναι:
1. Εκσυγχρονισμός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου της Ε.Ε.: διασφάλιση
καλύτερης επιβολής και, κατά περίπτωση, προσαρμογή της νομοθεσίας, για την
εξασφάλιση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
για τους γονείς και τα πρόσωπα με καθήκοντα φροντίδας (2016-2019)
2. Θέσπιση ευρέος πλαισίου πολιτικής για τη στήριξη της συμμετοχής των γονέων
στην αγορά εργασίας και της περισσότερο ισότιμης χρήσης των αδειών και των
ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης του
ενδεχομένου καθορισμού δεικτών αναφοράς, και στοχοθετημένης χρήσης των
χρηματοδοτικών μέσων της Ε.Ε. για τη στήριξη των κρατών-μελών και την
ευαισθητοποίηση για το θέμα αυτό (2016)
3. Συνεχής παρακολούθηση και παροχή στήριξης στα κράτη-μέλη για την επίτευξη των
στόχων της Βαρκελώνης σχετικά με τις υπηρεσίες παιδικής φροντίδας (σε ετήσια
βάση), ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, κ.ά. (2016)
4. Στήριξη των κρατών-μελών στις προσπάθειές τους να αυξήσουν τη συμμετοχή των
γυναικών
στην
αγορά
εργασίας,
στενή
παρακολούθηση
των
εθνικώνμέτρωνμεταρρύθμισης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξάμηνου σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και έκδοση ειδικών ανά χώρα
συστάσεων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο (σε ετήσια βάση)
5. Περαιτέρωστήριξητωνεπιχειρήσεων στις προσπάθειες τους να αυξήσουν τη
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας διευκολύνοντας τη λειτουργία
24

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με μια Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των
φύλων 2016-2019 (SWD(2015)0278).
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6.
7.

8.

9.

πλατφορμών ανταλλαγής χαρτών πολυμορφίας (υπό εξέλιξη)
Αξιολόγηση της οδηγίας για την κοινωνική ασφάλιση και παρακολούθηση των
αποτελεσμάτων (2016)
Ενσωμάτωσητης διάστασης του φύλου στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού
προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση, αντιμετώπιση των φραγμών στην
απασχόληση και την επαγγελματικήανέλιξη των μεταναστριών, παροχή συνδρομής
στα κράτη-μέλη για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται
μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στον συγκεκριμένο τομέα (20162019)
Ευαισθητοποίηση με σκοπό την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας,
μεταξύ άλλων μέσω της έναρξης λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις
γυναίκες επιχειρηματίες (2016) και της δημιουργίας ευρωπαϊκού δικτύου γυναικών
επιχειρηματικών αγγέλων (2016), καθώς και του δικτύου διαδικτυακών
επιχειρηματικών κόμβων γυναικών (2016-2017)
Προώθηση θεσμικών αλλαγών σε ερευνητικούς οργανισμούς με σκοπό την άρση
των φραγμών στην ισότητα των φύλων και τη δέσμευση όλων των ερευνητικών
οργανισμών να θέσουν σε εφαρμογή σχέδια σχετικά με την ισότητα των φύλων
(2016-2017).

β) Προκειμένου να υλοποιηθεί ο δεύτερος στόχος της Ε.Ε., οι βασικές δράσεις είναι:
1. Περαιτέρωβελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής της αρχής της ίασηςαμοιβής με τη
διενέργειααξιολόγησης της οδηγίας 2006/54/ΕΚ25 και εξέταση, μεταξύάλλων, των
ακολούθωνστοιχείων:
- ενίσχυση της μισθολογικήςδιαφάνειας με βάση την έκθεση που πρέπει να
καταρτιστείσχετικά με τα μετρά που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της
σύστασης της Επιτροπής26
- επιβολή κυρώσεων για τη βελτίωση του αποτρεπτικού αποτελέσματος της απαγόρευσης
των διακρίσεων ως προς την αμοιβή
- αποτελεσματική λειτουργία των φορέων που είναι αρμόδιοι για θέματα ισότητας, με
σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των θυμάτων διακρίσεων στη δικαιοσύνη
2. Συνεχής στήριξη των κρατών-μελών στις προσπάθειές τους για την εξασφάλιση ίσης
αμοιβής και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών των διαφορών μεταξύ των φύλων
όσον αφορά τους μισθούς, τις αποδοχές και τις συντάξεις· χρήση του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου (σε ετήσια βάση)
3. Συνεργασία με τους αρμόδιους για θέματα ισότητας φορείς και στήριξη των
επιχειρήσεων στις προσπάθειές τους για εξασφάλιση ίσης αμοιβής (υπό εξέλιξη)
4. Συνέχιση του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ίσης Αμοιβής με πανευρωπαϊκές
δραστηριότητες ενημέρωσης που θα απευθύνονται σε όλα τα κράτη μέλη (σε ετήσια
βάση)
25

Οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και

γυναικών.
26

Σύσταση C(2014) 1405 nal της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ
ανδρών και γυναικών μέσω της διαφάνειας.
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5. Εξέταση του ενδεχόμενου θέσπισης περαιτέρω μέτρων για τη βελτίωση της ισόρροπης
εκπροσώπησης των φύλων σε ορισμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και
επαγγέλματα·αξιοποίηση της «Μεγάλης συμμαχίας για την ψηφιακή απασχόληση»
(GrandCoalitionforDigitalJobs)27 για τη στήριξη μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση
των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών και των κοριτσιών και την προώθηση της
γυναικείας απασχόλησης στον τομέα των ΤΠΕ (2016-2017) δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις επιλογές εκπαίδευσης και επαγγελματικής
κατάρτισης (2018-2019)
6. Προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις βαθμίδες και τις μορφές εκπαίδευσης
όσον αφορά την επιλογή αντικειμένου σπουδών και σταδιοδρομίας με βάση το φύλο,
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο πλαίσιο «Εκπαίδευση και
κατάρτιση 2020 (ΕΚ 2020)» (2016-2019)
7. Συνεχής ανάπτυξη συνολικής σειράς μέτρων28 ώστε να αντιμετωπιστεί το πλήρες φάσμα
των αιτιών της συνταξιοδοτικής ανισότητας των φύλων σε συνεργασία με τα κράτη μέλη
(2016-2017).
γ) Προκειμένου να υλοποιηθεί ο τρίτος στόχος της Ε.Ε., οι βασικές δράσεις είναι:
1. Σταθερή στάση υπέρ της έγκρισης της πρότασης οδηγίας του 2012 σχετικά με τη
βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών
διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών έως το 2016,
εφαρμογής της οδηγίας και στήριξη άλλων στοχοθετημένων πρωτοβουλιών29 για τη
βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων, (υπό εξέλιξη)
2. Συνέχιση της συλλογής και διάδοσης στοιχείων σχετικά με την εκπροσώπηση των
γυναικών και των ανδρών σε υψηλές θέσεις λήψης αποφάσεων, σε στενή συνεργασία με
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (υπό εξέλιξη)
3. Εξέταση του ενδεχόμενου λήψης μέτρων για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης
των φύλων σε διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων και συνέχιση της ενθάρρυνσης
των κρατών μελών και της στήριξης των δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών για την
προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις λήψης πολιτικών και
δημόσιων αποφάσεων (2018)
4. Παροχή καθοδήγησης στα κράτη-μέλη με σκοπό την υιοθέτηση κοινής προσέγγισης όσον
αφορά την υλοποίηση ποσοτικών στόχων για τις θέσεις λήψης αποφάσεων στον τομέα
της έρευνας (2016)
5. Επίτευξη του στόχου για κάλυψη του 40% των θέσεων ανώτερων και μεσαίων
διοικητικών στελεχών της Επιτροπής από γυναίκες έως τη λήξη της θητείας της (υπό
εξέταση)

27

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0

28

Αξιοποίηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και
Καταναλωτών (EPSCO), του Ιουνίου 2015, με θέμα: «Ισότητα εισοδηματικών ευκαιριών ανδρών και γυναικών:
μείωση της συνταξιοδοτικής ανισότητας των φύλων».
29

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016, παράρτημα III, θέμα 3.
24

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

δ) Προκειμένου να υλοποιηθεί ο τέταρτος στόχος της Ε.Ε., οι βασικές δράσεις είναι:
1. Προσχώρηση της Ε.Ε. στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω σύμβασης και
ενθάρρυνσης των κρατών μελών ώστε να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά την
επικύρωσή της (2016)30
2. Συνέχιση της εφαρμογής της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων, καθώς και των
νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τις ευρωπαϊκές εντολές προστασίας, και η παροχή
στήριξης στα πρόσωπα που διατρέχουν κίνδυνο βίας λόγω φύλου (υπό εξέλιξη)
3. Περαιτέρω βελτίωση της διαθεσιμότητας, της ποιότητας και της αξιοπιστίας των
στοιχείων που αφορούν τη βία λόγω φύλου, μέσω της συνεργασίας με τη Eurostat31, το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και τον Οργανισμό Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων (υπό εξέλιξη)
4. Συνέχιση στοχοθετημένων δράσεων με σκοπό την εξάλειψη όλων των μορφών βίας λόγω
φύλου και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης (2017).
5. Συνεχής προώθηση αλλαγών στη νοοτροπία και τη συμπεριφορά μέσω δραστηριοτήτων
ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων δραστηριοτήτων για τον
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μηδενικής Ανοχής στον Ακρωτηριασμό των
Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (6 Φεβρουαρίου) και της Διεθνούς Ημέρας για την
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου) (σε ετήσια βάση)
6. Λήψη των απαιτούμενων μέτρων, αφενός, για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην
έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς την
οδηγία για τηνκαταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (2016) και, αφετέρου,για
τηδιασφάλιση της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της εμπορίας
ανθρώπων (υπό εξέλιξη).

3.2.3 Το Σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων 2016-2020
Το Συμβούλιο το 2015, ενέκρινε το «Σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων 20162020»32, βάσει του κοινού εγγράφου εργασίας της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) με τίτλο «Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των
γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από την
πολιτική εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε. 2016-2020»33. Το νέο Σχέδιο δράσης για την ισότητα
των φύλων τονίζει «την ανάγκη για πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων των γυναικών και
των κοριτσιών όσον αφορά την πλήρη και ίση άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και θεμελιωδών ελευθεριών, και για επίτευξη της ισότητας των φύλων και της
χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών».

30

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_010_istanbul_convention_en.pdf

31

Για τον σκοπό αυτό μπορεί να απαιτηθεί η θέσπιση νομοθεσίας (κανονισμός στατιστικού περιεχομένου),
κάποια στιγμή στο μέλλον, ανάλογα με το αποτέλεσμα των εργασιών σχεδιασμού.
32

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου 2016-2020, 26 Οκτωβρίου
2015.
33

21.9.2015, SWD(2015)0182.
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Η πρωτοβουλία εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης για θέματα φύλου 2016-2020
βασίζεται στο γεγονός ότι αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστεί βασικός παράγοντας
σταθερότητας και διαλόγου στο διεθνές περιβάλλον και αφετέρου, η προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του γυναικείου πληθυσμού του πλανήτη αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, η οποία με τη σειρά
της αποτελεί προαπαιτούμενο για την οικονομική και κοινωνική αειφόρο ανάπτυξη.

3.3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα, ηισότητα των φύλων αποτελεί συνεχή και βασική επιδίωξη της πολιτείας,
ώστε και τα δύο φύλα να επωφελούνται ισότιμα σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής,
πολιτικής και κοινωνικής ζωής.
Το νομοθετικό πλαίσιο και μια σειρά από προγράμματα για την προώθηση της
ισότητας των φύλων, στην χώρας μας, διευρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε να
καλυφθούν οι νέες ανάγκες από τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, την οικογένεια και
γενικότερα στην κοινωνία. Η ενίσχυση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου της ισότητας των
φύλων αποτελεί σημαντικό εργαλείο πολιτικής για την προάσπιση των δικαιωμάτων των
γυναικών.
Η ισότητα των φύλων στην Ελλάδα κατοχυρώνεται στο διεθνές πλαίσιο, από τις
κυριότερες διεθνείς συμβάσεις προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το
σημαντικότερο διεθνές κείμενο σε οικουμενικό επίπεδο είναι η Σύμβαση για την Εξάλειψη
Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), που υπογράφτηκε από την
Ελλάδα στις 2 Μάρτιου 1982, κυρώθηκε νομοθετικά από τη Βουλή χωρίς καμιά επιφύλαξη
και έγινε νομός στις 30 Απρίλιου 1983 (Ν. 1342/83).
Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, με το άρθρο 157 παρ. 3 της ΣΛΕΕ παρέχεται
η ειδική νομική βάση, για τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης των ανδρών και των γυναικών σε θέματα απασχόλησης
και επαγγελματικής δραστηριότητας. Επίσης, η ισότητα των φύλων κατοχυρώνεται και στο
άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. με τον οποίο διασφαλίζονται, χωρίς
διάκριση φύλου, όλα τα κοινωνικά δικαιώματα, ο οποίος κυρώθηκε από τη χώρα μας με το
Νόμο 1426/84. Η Ελληνική νομοθεσία έχει ενσωματώσει μεγάλο αριθμό Οδηγιών της Ε.Ε.,
που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της ισότητας των φύλων στην οικονομική και κοινωνική
ζωής.
Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή του Ελληνικού
Συντάγματος. Ειδικότερα στο άρθρο 4 παρ. 2του Συντάγματος ορίζεται ότι “οι Ελληνες και
οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις”, ενώ στο άρθρο 5 καθιερώνεται η
αρχή της μη διάκρισης όλων των προσώπων, τα οποία βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.
Με την αναθεώρηση του Συντάγματος 2001, η πολιτεία αναγνωρίζει ότι πρέπει να ληφθούν
ειδικά μέτρα και δράσεις για την ισότητα των φύλων. Ειδικότερα, έχουμε την
αναθεωρημένη διάταξη του άρθρου 116 παρ. 2«Δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η
λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών». Έτσι,
η πολιτεία μεριμνά και λαμβάνει ειδικά θετικά μέτρα για την εξάλειψη των διακρίσεων σε
βάρος των γυναικών. Η τροποποίηση του άρθρου 116, παρ. 2 του Συντάγματος, συμβάλει
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στο πέρασμα από την τυπική στην ουσιαστική ισότητα των φύλων34. Επομένως,
οποιαδήποτε παρέκκλιση ή εξαίρεση από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της
ισότητας των δύο φύλων, είναι πλήρως απαγορευμένη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην
αναθεώρηση του Συντάγματος του 2008, δεν είχαμε καμία απολύτως παρέμβαση σε
θέματα ισότητας φύλων.
Στην Ελλάδα, από την δεκαετία του 1980, έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι χρειάζεται να
δημιουργηθεί ένας “εθνικός μηχανισμός” προκειμένου να υλοποιήσει τα προγράμματα για
την προώθηση της ισότητας των δύοφυλών. Για το λόγο αυτό έχουμε:
•

Το 1982 δημιουργήθηκε θέση Ειδικού Συμβούλου για θέματα Ισότητας στον
πρωθυπουργό.

•

Με τον Ν. 1288/82 ιδρύθηκε το Συμβούλιο Ισότητας των Δύο Φύλων, ως
γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο υπαγόταν απευθείας στον πρωθυπουργό και
λειτουργούσε ως αυτοτελής υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Προεδρίας της
Κυβέρνησης.

•

Με τον Ν. 1558/85 το Συμβούλιο Ισότητας των Δύο Φύλων αναβαθμίστηκε σε
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και αποτελεί έως σήμερα τον
αρμόδιο κυβερνητικό φορέα για θέματα ισότητας των φύλων35.

•

Με τον Ν. 1835/89 και στη συνέχεια με το Ν. 2266/94 ιδρύθηκε και λειτουργεί το
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)36.

•

Με Υπουργική Απόφαση το 1989 συγκροτήθηκε 7μελές Συμβούλιο Ισότητας των
Φύλων ως γνωμοδοτικό όργανο επί θεμάτων της ΓΓΙ. Αυτό το όργανο έχει
καταργηθεί.

34

•

Με Π.Δ. 370/89 θεσμοθετηθήκαν οι Νομαρχιακές Επιτροπές Ισότητας (ΝΕΙ) και τα
Νομαρχιακά Γραφεία Ισότητας για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σε
περιφερειακό επίπεδο.

•

Με το Νόμο 2218/94 «για την Ίδρυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» τα τμήματα
Ισότητας και οι Νομαρχιακές Επιτροπές Ισότητας, υπάγονται στην
αποκλειστικήαρμοδιότητα του κάθε Νομάρχη, και αποτελούν τμήμα του
αυτοτελούς Οργανισμού κάθε Νομού.

•

Στα πλαίσια της δημιουργίας θεσμικών οργάνων πολιτικής Ισότητας σε
περιφερειακό επίπεδο αρχικά συστάθηκαν το 1999 με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα κάθε Περιφέρειας και λειτούργησαν δεκατρία (13) Περιφερειακά
κέντρα Ισότητας στις Γενικές Γραμματείες των δέκα τριών Περιφερειών της
Ελλάδας. Όμως με το Νόμο 2839/2000 αρθ. 6 αντικαταστάθηκαν από τις

Κουκούλη-Σπηλιωτόπουλος (2001).

35

Η ΓΓΙΦ αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της
εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Η ΓΓΙΦ
αποτελείται από δύο (2) Διευθύνσεις, ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η
διάρθρωσή της περιλαμβάνεται στον πρόσφατο Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στα
άρθρα 22-25 του Π.Δ. 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/28-8-2014).
36

Το ΚΕΘΙ είναι ΝΠΔΔ, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το ΚΕΘΙ
ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής,
πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και
ανισοτήτων.
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Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας που έχουν στόχο την πληρέστερη και
ουσιαστικότερη λειτουργία τους.
•

Μ.Κ.Ο., από τη δεκαετία του 1970 οι οργανώσεις αυτές με θέματα νομοθετικής
ισότητας γυναικείας εργασίας και επιχειρηματικότητας, παιδικής μέριμνας,
εξάλειψης των προκαταλήψεων, της βίας κατά των γυναικών, της σωματεμπορίας.
Συνέβαλαν και εξακολουθούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην προώθηση των
θεμάτων που απασχολούν την σύγχρονη γυναίκα.

Στο πλαίσιο της οικογένειας είχαμε επίσης σημαντικές αλλαγές, μεταξύ των
σημαντικότερων νομοθετικές ρυθμίσεις έχουμε:
•

Τον Νόμο 1329/83, με τον οποίο εκσυγχρονίστηκε το Οικογενειακό Δίκαιο και
προσαρμόστηκε στη συνταγματική επιταγή της αρχής της ισότητας των δύοφυλών.
Ο νόμος αυτός επέφερε ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές όπως:

-

Η έννοια της πατριαρχικής οικογένειας στην οποία ο άνδρας ήταν η κεφαλή και ο
αρχηγός της οικογένειας, αντικαταστάθηκε με την οικογένεια της ισότητας στην
οποία ο άνδρας και η γυναίκα αποφασίζουν για όλα τα θέματα της συζυγικής και
οικογενειακής τους ζωής.

-

Ο θεσμός της προίκας που εμπορευματοποίησε για χρόνια τις ανθρώπινες σχέσεις
και εμφάνιζε τη γυναίκα στην ελληνική κοινωνία σαν ένα "βάρος" που προκειμένου
να μεταβιβαστεί με το γάμο από τον πατέρα στο σύζυγο απαιτούσε και την
πληρωμή κάποιου αντιτίμου. Με τον ίδιο νόμο 1329/83 καθιερώθηκαν για πρώτη
φορά στην Ελλάδα ρυθμίσεις όπως:

-

Η ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών πρέπει να γίνεται "χωρίς διάκριση φύλου"
και σύμφωνα μόνο με τις κλίσεις τους και το ταλέντο τους.

-

Η δυνατότητα "αξίωσης συμμετοχής" του καθένα από τους συζύγους στην
περιουσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου.

-

Η επιλογή του συστήματος κοινοκτημοσύνης σύμφωνα με το οποίο οι σύζυγοι
μπορούν πριν από το γάμο ή κατά τη διάρκειά του να ρυθμίζουν με σύμβαση που
καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο τις επιπτώσεις του γάμου στην
περιουσιακή τους κατάσταση.

-

Ο εκσυγχρονισμός των διατάξεων του διαζυγίου. Θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα το
συναινετικό διαζύγιο και η δυνατότητα μετά από τέσσερα χρόνια διάστασης να
εκδίδεται διαζύγιο έστω και εάν ο ένας από τους δύο συζύγους διαφωνεί στην
έκδοσή του(σήμερα έχει ανθεωρηθεί).

-

Η απόλυτη εξομοίωση των δικαιωμάτων των παιδιών που γεννήθηκαν "χωρίς γάμο"
των γονιών τους με τα δικαιώματα των παιδιών που γεννήθηκαν "μέσα στο γάμο"
και η νομική ενίσχυση της θέσης της ανύπαντρης μητέρας.

• Με το Νόμο 1649/86 παρέχεται η δυνατότητα στις γυναίκες που παντρεύτηκαν πριν
από την τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου να επανακτήσουν το πατρικό τους
επώνυμο, εφόσον το επιθυμούν.
• Με το Νόμο 2190/94 ορίζεται ότι αν μεταξύ των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για την
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πλήρωση θέσεων στο δημόσιο είναι υποψήφιες άγαμες μητέρες προστίθενται στο
συνολικό βαθμό που έλαβαν 5/100 για κάθε παιδί.
Στο πλαίσιο της ισότητας στην απασχόληση και επαγγελματική κατάρτηση είχαμε
επίσης αλλαγές την δεκατία ‘80. Οι κυριότερες διατάξεις για την ισότητα των φύλων στην
απασχόληση περιέχονται στους εξής νόμους:Ο Νόμος 1414/84, «Εφαρμογή της αρχής της
ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις», για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης,
άμεσης ήέμμεσης στις εργασιακές σχέσεις που βασίζεται στο φύλο, την ίση αμοιβή για ίσης
αξίας εργασία κ.ά, σε εναρμόνιση με τις 75/117 και 76/207 οδηγίες της ΕΟΚ, και ο Νόμο
1483/1984, "Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις
– τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων" προβλέπονται μεταξύάλλων: Χορήγηση
"γονικής άδειας" άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιούέως τρεις μήνες για κάθε γονέα,
στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί
συμπληρώσει την ηλικία των δυόμισι ετών. Η άγαμη μητέρα δικαιούται γονικήάδεια μέχρι
έξι μήνες, αντίστοιχα. Επίσης, ο Νόμος 1426/84 κυρώθηκε ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός
Χάρτης με τον οποίο εξασφαλίζεται η χωρίς διάκριση φύλου απόλαυση όλων των
κοινωνικών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα στην εργασία.
Την δεκαετία του 1990, έχουμε επίσης θέσπιση νόμων σε συμμόρφωση με τις
κοινοτικές οδηγίες, για την βελτίωση της θέσης της γυναίκας, διευκολύνσεις εργαζομένων
με οικογενειακές υποχρεώσεις, την μητρότητα όπως:
•

Ο Νόμος 2434/96, "Μέτρα για την απασχόληση και την επαγγελματικήεκπαίδευση
και κατάρτιση" συνέβαλε στην καταπολέμηση της ανεργίας με μιασειρά θετικών
μέτρων

•

Το ΠΔ 176/1997,"Μέτρα για την βελτίωση της ασφαλείας και της υγείας κατά την
εργασία των εγκύων, λεχώνων, και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με
την οδηγία 92/85/ΕΟΚ"

•

Ο Νόμος 2639/1998, "Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων σύσταση Σώματος
Επιθεώρησης εργασίας και άλλες διατάξεις", όπου επιχειρείται να
επαναρυθμιστούν σημαντικά θέματα του εργατικού δικαίου όπως ο χρόνος
εργασίας, οι άτυπες μορφές εργασίας, η διάκριση εξαρτημένης και ανεξάρτητης
εργασίας κλπ.

•

Ο Νόμος 2643/1998, "Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων αδικών κατηγοριών
και άλλες διατάξεις" στις κατηγορίες των προστατευομένων προσώπων
περιλαμβάνεται και ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων.

•

Ο Νόμος 2683/1999, "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν. Π. Δ. Δ. και άλλες διατάξεις”.

•

Ο Νόμος 2525/1997, του Υπουργού Παιδείας, όπου καθιερώθηκε η λειτουργία του
ολοήμερου νηπιαγωγείου και του ολοήμερου δημοτικού σχολείου για διευκόλυνση
των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις.

•

Ο Νόμος 2639/1998, με τον οποίο αυξάνεται ο χρόνος της γονικής άδειας
ανατροφής που δικαιούται ο εργαζόμενος γονέας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
(από 3 μήνες σε 3,5 μήνες) και το όριο ηλικίας του παιδιού (από 2,5 σε 3,5 ετών).

•

Ο Νόμος 2683/1999, με τον οποίο τέθηκε σε ισχύ ο νέος δημοσιοϋπαλληλικός
κώδικας: Μειωμένο ωράριο για την μητέρα υπάλληλο κατά δύο ώρες ημερησίως,
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αύξηση της άδειας μητρότητας των γυναικών υπαλλήλων από τέσσερις σε πέντε
μήνες κ.α.
Από την δεκαετία του 2000, έχουμε την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με
οδηγίες της Ε.Ε. και μια σειρά από νομοθετήματα με στόχο την προώθηση των γυναικών
στα κέντρα λήψης αποφάσεων, οι κυριότεροι νόμοι ήταν οι εξής:
• Ν.2839/2000, αρθρ 6 παρ. 1, καθιέρωση ποσόστωσης 1/3 για τη συμμετοχή κάθε
φύλου στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα συλλογικά όργανα του Δημοσίου
• Ν. 2190/2001, καθιέρωση συμμετοχής κατά το 1/3 στο σύνολο των υποψηφίων στις
Νομαρχιακές και Δημοτικές εκλογές.
• Ν.3852/2010, αρθρ. 25 παρ.1,2, αρθρ. 27 και 28 “Εφαρμογή της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και
απασχόλησης” όπου έχουμε εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία
2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου
2006 και άλλες συναφείς διατάξεις. Στον ίδιο νόμο το αρθρ. 18, παρ. 3, Καθιέρωση
ποσόστωσης 1/3 για τη συμμετοχή κάθε φύλου στους συνδυασμούς των
υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Όπως επίσης ο Συνήγορος του Πολίτη ορίζεται
φορέας για την παρακολούθηση και την προώθηση της εφαρμογής της αρχής των
ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών37
• Το ΠΔ 5/2008, όπου έχουμε θέσπιση «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων»
• Ο Νόμος 3614/2007, αρθρ. 5, παρ 1, Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000−2006, του Ε.Σ.Π.Α. και λοιπών
συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΕ – ΓΓΙΦ).
Στο πλαίσιο της οικογένειας, της ισότητας στην απασχόληση, στην αντιμετώπιση της
έμφυλης βίας, είχαμε επίσης σημαντικές αλλαγές, με την ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών
στην εσωτερική νομοθεσία, μεταξύ των σημαντικότερων νομοθετικές ρυθμίσεις έχουμε:
• Ο Νόμος 3769/2009, «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και
γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή
αυτών και άλλες διατάξεις»
• Ο Νόμος 3896/2010, «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης −
Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς
διατάξεις».
• Ο Νόμος 3719/2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις»

37

Ο συνήγορος του πολίτη ιδρύθηκε με τον Ν. 2477/1997 ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή και έχει ως αποστολή
τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών, για την προστασία των δικαιωμάτων του
πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.
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• Ο νόμος 3500/2006, για την αντιμετώπιση της “ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις”
• Ο Νόμος 4075/2012, αρθρ. 52 ,παρ.1-5, για Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία
2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις
• Το ΠΔ 41/2003, αρθρ. 1, Τροποποίηση του ΠΔ 176/97 "Μέτρα για την βελτίωση της
ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών
εργαζομένων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/85/ΕΟΚ”.
• Ο Νόμος 3986/2011, «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
Στην Ελλάδα το εργαλείο της ένταξης της ισότητας/διάστασης του φύλου στις
δημόσιες πολιτικές χρησιμοποιήθηκε συστηματικά στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006).
Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, θα άξιζε να σημειώσουμε ότι, η εφαρμογή των μέτρων
και θετικών δράσεων που προτείνει η Ε.Ε. και η ένταξη ευρωπαϊκών οδηγιών στην
εσωτερική έννομη τάξη μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά α) στην ισότητα των φύλων, β)
στην προάσπιση της θέσης της γυναίκας ως αξίας της Ένωσης και γ) στην καταπολέμηση
των διακρίσεων μεταξύ των φύλων δ)στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της
χώρας μας καθώς και στ) στην διέξοδο από την κρίση ως ένας σημαντικός οικονομικόκοινωνικός παράγοντας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
4.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ
Α ΜΕ
Μ ΤΗΝ ΑΝΙΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
ΩΡΟ
Μεγάλες αποκλίσεις παρατη
ατηρούνται μεταξύ γυναικών και ανδρών στονν εργασιακό
ερ
χώρο,
τόσο στο επίπεδο της Ε.Ε.. όσο
όσ και στο επίπεδο των κρατών-μελών της. Οιι αποκλίσεις
απ
αυτές
δεν περιορίζονται στο ότιι το ποσοστό απασχόλησης καθώς και οι μισθοί
οί και
κ οι συντάξεις
των γυναικών υπολείπονται
ται σ
σημαντικά σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη
η για
γι τους άνδρες.
Οι αποκλίσεις αυτές είναιι επίσης
επ
έκδηλες στην περιορισμένη παρουσία
α τω
των γυναικών σε
θέσεις λήψης αποφάσεων
ων αλλά
α
και στην συχνότητα τoυ φαινομένου
υ τη
της σεξουαλικής
παρενόχλησης των γυναικών
ικών στον εργασιακό χώρο. Στο κεφάλαιο αυτό,, αρχικά
αρ
θα δούμε
περισσότερες λεπτομέρειες
ιες για
γ κάθε μια από αυτές τις εκφάνσεις της ανισότητας
ανισ
μεταξύ
των δύο φύλων στον εργασι
γασιακό χώρο και στη συνέχεια θα αναλύσουμεε τις
τι προσπάθειες
αντιμετώπισης τους από την Ε.Ε.
Ε και την Ελλάδα.

4.1.1 Ποσοστά Απασχόλησ
λησης
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατ
φατα διαθέσιμα στοιχεία, το 2015, το ποσοστό των γυναικών που
εργάζονταν στην Ε.Ε. ήταν
ταν 64,5%. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει ανοδ
νοδική πορεία τα
τελευταία χρόνια καθώς το 2005
2
και το 2010 ήταν αντίστοιχα 60% και 62,1%
,1%. Παρόλα αυτά,
το ποσοστό της γυναικεία
κείας απασχόλησης στην Ε.Ε. εξακολουθεί να είναι αρκετά
χαμηλότερο σε σχέση μεε αυ
αυτό των ανδρών, το όποιο την τελευταία περίπου
περ
δεκαετία
κυμαίνεται γύρω στο 75% (Πί
(Πίνακας 4.1 και 4.2).
Πίνακας 4.1: Ποσοστά απασχ
ασχόλησης γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. την περίοδο
περί
2005-2015
ηλικίες 20-64

Πηγή: Eurostat
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Η διαφορά ανάμεσα στο ποσοστό γυναικείας και ανδρικής απασχόλησης είναι
συστηματικά παρούσα όχι μόνο στο σύνολο της Ε.Ε. αλλά και σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη
της. Η μεγαλύτερη απόκλιση υπάρχει στη Μάλτα, όπου το 2015 το ποσοστό γυναικείας
απασχόλησης υπολείπονταν κατά 27,8% του αντίστοιχου ποσοστού ανδρικής
απασχόλησης. Σημαντικές αποκλίσεις, ύψους 16,6 – 20% υπάρχουν επίσης στην Ιταλία, την
Ελλάδα και την Ρουμανία, χώρες στις οποίες παραδοσιακά το ποσοστό γυναικείας
απασχόλησης είναι χαμηλό. Οι μικρότερες αποκλίσεις μεταξύ του ποσοστού γυναικείας και
ανδρικής απασχόλησης, αποκλίσεις που δεν ξεπερνούν το 2,5%, παρουσιάζονται στην
Φιλανδία και στην Λιθουανία. Μικρές αποκλίσεις, κάτω του 5%, υπάρχουν στην Σουηδία
και την Λετονία. Τόσο στις χώρες αυτές, όσο και στην Δανία, τη Γερμανία και την Ισλανδία,
το ποσοστό γυναικείας απασχόλησης το 2015 ξεπέρασε το 70% (Πίνακας 4.2).
Πίνακας 4.2: Ποσοστά απασχόλησης στην Ε.Ε. και στα κράτη-μέλη κατά κατηγορία
πληθυσμού την περίοδο 2005–2015

Πηγή: Εurostat
Στην χώρα μας, όπως αναφέραμε και παραπάνω, η απόκλιση μεταξύ του ποσοστού
γυναικείας και ανδρικής απασχόλησης είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στο επίπεδο
της Ε.Ε.Το 2015, η απόκλιση αυτή στην Ελλάδα έφτασε το 18%, με το ποσοστό γυναικείας
απασχόλησης να είναι μόλις 46% και το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες να είναι 64%.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Πίνακας 4.3), σημαντική είναι και η απόκλιση
που παρουσιάζεται στο ποσοστό ανεργίας των δύο φύλων στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα,
τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2016, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ήταν 27,6%,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών ήταν 19,4%. Επιπλέον, την ίδια περίοδο, στις
ηλικίες 15-24 ετών, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών έφτασε το 52,5%.
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νεργίας στην Ελλάδα κατά φύλο και ομάδες ηλικιών
κιών το β’ τρίμηνο
Πίνακας 4.3: Ποσοστό ανεργ
του 2016

Πηγή: EΛΣΤΑΤ

4.1.2 Αμοιβές
Η ανισότητα μεταξύ των γυνα
γυναικών και των ανδρών στον εργασιακό χώρο αντ
αντικατοπτρίζεται
επίσης στους μισθούς καιι στο λεγόμενο μισθολογικό χάσμα που τους χαρακτ
ακτηρίζει.
Σύμφωνα με την έκθεσ
θεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα
α μεταξύ
με
γυναικών
και ανδρών στην Ε.Ε. (Ευρω
υρωπαϊκή Επιτροπή, 2016), οι διαφορές μεταξύ
ύ τω
των μισθών των
γυναικών και των ανδρώνν στην
στ Ε.Ε. είναι αρκετά σημαντικές. Πιο συγκεκριμ
κριμένα, το 2015, η
“μισθολογική διαφορά” μετα
εταξύ των δύο φύλων ήταν κατά μέσο όρο ίση με 16,3%
1
(Πίνακας
38
4.4). Με άλλα λόγια, το 201
2015, οι γυναίκες στην Ε.Ε. αμείβονταν, κατά 16,3%
16,3 χαμηλότερα
σε σχέση με του άνδρεςς για κάθε ώρα εργασίας τους. Σύμφωνα επίσης
σης με διαχρονικά
στοιχεία της Eurostat, η μισθολογική
μισθ
διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στην
την Ε.Ε. παραμένει
σταθερά πάνω από το 15%
% κα
κατά την τελευταία περίπου δεκαετία.
Στο επίπεδο των κρατώ
ρατών-μελών της Ε.Ε. η διαφορά στους μισθούς
ύς των
τ
δύο φύλων
ποικίλει. Πιο συγκεκριμένα,
α, ττο 2015, στην Ιταλία, την Ρουμανία, το Βέλγιο,
ο, την
τη Πολωνία και
την Σλοβενία, η μισθολογική
γική διαφορά ήταν μικρότερη του 10%. Ενώ τηνν ίδια
ίδι χρονιά, στην
Αυστρία, τη Γερμανία, τηνν Τσεχία
Τσ
και την Εσθονία ξεπέρασε το 20% (Πίνακας
κας 4.4).
Στην περίπτωση της
ης ΕΕλλάδας, τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Euros
urostatαφορούν το
2014. Σύμφωνα με αυτά, η μισθολογική
μι
διαφορά μεταξύ των δύο φύλων το 2014
2
ήταν κατά
μέσο όρο ίση με 15%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Ε.Ε. ήταν 16,7
,7 %
%.
Όπως αναφέρει η έκθε
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2016), η μισθολ
θολογική διαφορά
μεταξύ των δύο φύλων οφείλεται
οφ
σε μία σειρά παραγόντων. Ένας από αυτούς τους
παράγοντες είναι το γεγονό
γονός ότι οι θέσεις διοίκησης και εποπτείας κα
καταλαμβάνονται
κυρίως από άνδρες.

38

Η μισθολογική διαφορά μεταξύ
ξύ των δύο ύλων είναι η διαφορά ανάμεσα στις μέσες ακα
ακαθάριστες ωριαίες
αποδοχές ανδρών και γυναικώνν εργαζομένων.
ε
Οι ακαθάριστες αποδοχές είναι ημερομί
ομίσθια ή μισθοί που
καταβάλλονται απευθείας στον εργ
εργαζόμενο πριν γίνει οποιαδήποτε παρακράτηση για φόρου
ρους και για εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης.
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Πίνακας 4.4: Mη-διορθωμένη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στην Ε.Ε. και
στα κράτη-μέλη της το 2015 (%)39

Πηγή: Eurostat
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
σχέση με το ότι οι γυναίκες αναλαμβάνουν άμισθα καθήκοντα, όπως το νοικοκυριό και τη
φροντίδα των παιδιών ή συγγενικών προσώπων, σε μεγαλύτερη κλίμακα και συχνότητα
από ότι οι άνδρες.40 Αυτό αντανακλάται και στο ότι η συμμετοχή των γυναικών στη μερική
απασχόληση είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των ανδρών. Το γεγονός αυτό μαζί
με το ότι οι γυναίκες έχουν την τάση να περνούν περιόδους μακριά από την αγορά
εργασίας συχνότερα από τους άνδρες (π.χ. λόγω εγκυμοσύνης και ανάθρεψες των παιδιών)
επηρεάζει με τη σειρά του αρνητικά την επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών και τις
αποδοχές τους.
Ένας ακόμη παράγοντας που επίσης συμβάλλει στην ύπαρξη της μισθολογικής
διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών σχετίζεται με τους επαγγελματικούς τομείς στους
οποίους δραστηριοποιούνται γυναίκες και άντρες. Έτσι, σε μερικούς τομείς και
επαγγέλματα (π.χ. διδασκαλία, πωλήσεις), οι γυναίκες υπερτερούν σε σχέση με τους
άνδρες. Σε αυτούς όμως τους τομείς και τα επαγγέλματα συχνά οι μισθοί είναι χαμηλότεροι
σε σχέση με τους τομείς στους οποίους υπερτερούν οι άνδρες.
Ακόμη πιο ανησυχητική από την ύπαρξη της ανισότητας στους μισθούς των δύο
φύλλων στην Ε.Ε. συνολικά είναι το ότι η ανισότητα αυτή παρατηρείται ακόμη και ανάμεσα
σε άνδρες και γυναίκες που απασχολούνται στον ίδιο τομέα ή ασκούν το ίδιο επάγγελμα.
Με άλλα λόγια, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες οι γυναίκες και οι άνδρες δεν
λαμβάνουν τις ίδιες αμοιβές αν και εκτελούν την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Αυτό
το γεγονός υποδηλώνει ίσως περισσότερο ξεκάθαρα από όλα τα άλλα την ύπαρξη άμεσης
διάκρισης εναντίον των γυναικών ακόμη και αν όπως έχουμε δει στο προηγούμενο
39

Ο όρος «μη-διορθωμένη μισθολογική διαφορά» χρησιμοποιείται γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη όλοι οι
παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, όπως οι διαφορές
στην εκπαίδευση, στην εργασιακή εμπειρία, στις ώρες εργασίας, στο είδος της εργασίας, κλπ.
40
Κατά μέσο όρο οι άνδρες περνούν 9 ώρες την εβδομάδα σε άμισθες δραστηριότητες νοικοκυριού και
φροντίδας, ενώ οι γυναίκες περνούν 26 ώρες.
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κεφάλαιο το δίκαιο της Ε.Ε. απαιτεί την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας.
Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων
υφίσταται ακόμη και αν οι γυναίκες στην Ε.Ε. είναι κατά μέσο όρο περισσότερο
μορφωμένες από τους άνδρες. Για παράδειγμα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το
2010, το 60% των αποφοίτων πανεπιστημίου στην Ε.Ε. ήταν γυναίκες.

4.1.3 Συντάξεις
Όπως παρατηρήσαμε και παραπάνω μια και οι γυναίκες παίζουν πολλούς ρόλους στη ζωή
τους, καταφεύγουν συχνότερα από τους άνδρες στην μερική απασχόληση και περνούν
συχνότερα περιόδους εκτός εργασίας. Καθώς οι συντάξεις στις μέρες μας συνδέονται
άμεσα με τα χρόνια απασχόλησης του συνταξιούχου, δεν είναι τυχαίο ότι οι γυναίκες κατά
μέσο όρο στην Ε.Ε. λαμβάνουν χαμηλότερες συντάξεις από τους άνδρες. Επίσης, καθώς οι
συντάξεις σε πολλές χώρες της Ε.Ε. συνδέονται όχι μόνο με τα χρόνια απασχόλησης αλλά
και με το ύψος της αμοιβής του συνταξιούχου όσο εργάζονταν, η ύπαρξη της μισθολογικής
διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων οδηγεί και αυτή με τη σειρά της στην ύπαρξη διαφοράς
στις συντάξεις των δύο φύλων.
Σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat, η διαφορά στις συντάξεις μεταξύ των δύο φύλων
τα έτη 2008-2014 έφτανε κατά μέσο όρο το 40% στο επίπεδο της Ε.Ε. (Πίνακας 4.5). Η τάση
να λαμβάνουν οι άνδρες υψηλότερες συντάξεις από τις γυναίκες είναι παρούσα σε όλα τα
κράτη-μέλη της Ε.Ε. αλλά το μέγεθος της απόκλισης που παρατηρείται στις συντάξεις των
δύο φύλων ποικίλει από χώρα σε χώρα. Έτσι, για παράδειγμα το 2014, η απόκλιση στις
συντάξεις ήταν μόλις 3,4% στην Εσθονία, ενώ στην Αυστρία, την Γερμανία, την Κύπρο και
την Ολλανδία ήταν πάνω από 40%.
Το ποσοστό της απόκλισης στις συντάξεις μεταξύ των δύο φύλων στην χώρα μας
είναι τα τελευταία χρόνια χαμηλότερο από το αντίστοιχο σε επίπεδο Ε.Ε.. Πιο
συγκεκριμένα, η απόκλιση στην Ελλάδα ήταν 22,6% το 2012 και 26,6% το 2014 (Πίνακας
4.5).
Πέρα από την απόκλιση που παρουσιάζεται μεταξύ των δύο φύλων ως προς το ύψος
των σύνταξαν, απόκλιση μεταξύ των δύο φύλων παρουσιάζεται επίσης και ως προς το
ποσοστό της συνταξιοδοτικής κάλυψης τους. Πιο συγκεκριμένα, στην Ε.Ε. υπάρχει απόκλιση
μεταξύ του ποσοστού των γυναικών και του ποσοστού των ανδρών που δικαιούνται
σύνταξη. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.6, η απόκλιση αυτή στο επίπεδο της Ε.Ε. κυμαίνεται
σε ποσοστό πάνω από το 6% τα τελευταία χρόνια. Σε κάποια όμως κράτη-μέλη, όπως η
Ελλάδα, αλλά και η Ισπανία, το Βέλγιο και η Μάλτα, η απόκλιση στη συνταξιοδοτική
κάλυψη των δύο φύλων ξεπερνά ακόμη και το 15%.
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Πίνακας 4.5: Διαφορά στις
στι συντάξεις ανά φύλο στην Ε.Ε. και στα κράτη--μέλη της την
περ
περίοδο
2008-2014 στις ηλικίες 65-74 (%)

Πηγή: Εurostat
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Πίνακας 4.6: Διαφορές στην
την κάλυψη συντάξεων ανά φύλο στην Ε.Ε. και στα
τα κράτη-μέλη
κ
της
τηνν περίοδο
πε
2008-2014 στις ηλικίες 65-74 (%)

Πηγή: Εurostat

4.1.4 Θέσεις Ευθύνης
Οι γυναίκες στην Ε.Ε. έχουν
ουν περιορισμένη συμμετοχή σε θέσεις λήψηςς αποφάσεων
απ
στον
ιδιωτικό τομέα αλλά και στον χώρο της πολιτικής. Οι άνδρες εξακολουθούν
ούν να υπερτερούν
σε αυτές τις θέσεις.
Σύμφωνα με τα πιο
ιο π
πρόσφατα στοιχεία, τον Οκτώβριο του 2016,
6, το ποσοστό των
γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων εισηγμένων στο
το χρηματιστήριο
επιχειρήσεων στα κράτη-μέλη
μέλη της Ε.Ε. ήταν 23,9% (Πίνακας 4.7). Το αντίστοιχ
τοιχο ποσοστό τον
38

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

Οκτώβριο του 2010 ήταν μόλις 11,9%. Επομένως, κατά τα τελευταία 6 χρόνια έχει
σημειωθεί σημαντική αύξηση στη συμμετοχή των γυναικών σε θέσης ευθύνης στον
ιδιωτικό τομέα. Η συμμετοχή τους όμως εξακολουθεί να είναι χαμηλή.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά
συμβούλια μεγάλων επιχειρήσεων διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Ενώ τον
Οκτώβριο 2016, ποσοστό αυτό ξεπερνούσε το 30% στην Γαλλία, την Σουηδία, την Ιταλία και
την Φιλανδία, στην χώρα μας ήταν μόλις 9,1%.41 Να σημειώσουμε επίσης ότι το ποσοστό
των γυναικών που είναι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων είναι ακόμη μικρότερο από
το ποσοστό συμμετοχής τους στα διοικητικά συμβούλια. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017), τον Οκτώβριο 2016, μόνο το 7,7% των προέδρων
διοικητικών συμβουλίων στην Ε.Ε. ήταν γυναίκες.
Πίνακας 4.7: Ποσοστό γυναικών στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων επιχειρήσεων στην Ε.Ε.
την περίοδο 2010-2016

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Οι γυναίκες στην Ε.Ε. υποεκπροσωπούνται επίσης στην πολιτική. Τα
ποσοστάσυμμετοχής των γυναικών στα εθνικάκοινοβούλια και στις εθνικέςκυβερνήσεις των
κρατών-μελών αυξήθηκαν από 24,4% και 26,2% αντίστοιχα το 2010 σε 28,7% και 27,9% το
2016, αλλά παραμένουν χαμηλά (Πίνακας 4.8).
Υπάρχει και σε αυτόν τον χώρο αρκετά μεγάλη διακύμανση μεταξύ των κρατώνμελών της Ε.Ε. Έτσι, το 2016, σε χώρες όπως η Φιλανδία και η Σουηδία, πάνω από το 40%
των μελών των εθνικών κοινοβουλίων τους ήταν γυναίκες. Αντιθέτως, την ίδια χρονιά, σε
χώρες όπως η Ρουμανία, η Μάλτα και η Ουγγαρία, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών
στα εθνικά κοινοβούλια τους ήταν χαμηλότερο από 15%. Το ποσοστό συμμετοχής των
γυναικών στο Ελληνικό κοινοβούλιο το 2016 έφτανε μόλις το 18,3%.
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017).
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Πίνακας 4.8: Ποσοστό γυναικών σε εθνικά κοινοβούλια και στην κυβέρνηση (υπουργοί) στα
κράτη-μέλη της Ε.Ε. την περίοδο 2010-2016

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ακόμη και στις περιπτώσεις που οι γυναίκες
συμμετέχουν στις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. ως υπουργοί, τείνουν να
έχουν χαρτοφυλάκια με μικρότερη πολιτική βαρύτητα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017), τον Οκτώβριο 2016, το 44,4% των γυναικών υπουργών στην
Ε.Ε. είχαν κοινωνικό-πολιτιστικά χαρτοφυλάκια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών
υπουργών ήταν μόλις 19,1%.

4.1.5 Σεξουαλική Παρενόχληση στον Εργασιακό Χώρο
Η σεξουαλικήπαρενόχλησηαποτελείσυχνή και συνηθισμένηεμπειρία για πολλέςγυναίκες
στην Ε.Ε. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017), 55% των γυναικών στην Ε.Ε. έχουν
πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης από την ηλικία των 15 ετών και άνω. Από τις
γυναίκες που έχουνπέσειθύματασεξουαλικήςπαρενόχλησηςτουλάχιστονμιαφορά από την
ηλικία των 15 ετών και άνω, 32% ανέφεραν ως δράστη τον προσταζόμενο τους,
κάποιοσυνάδελφο τους η κάποιον πελάτη. Επίσης, συμφάμε με έρευνα του
ΟργανισμούΘεμελιωδώνΔικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014), ποσοστό 74% και
75% των γυναικών που εργάζονται ως ανωτέρα και ανώτατα στελέχη αντίστοιχα έχουν
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πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους. Στο
επόμενο κεφάλαιο, το οποίο εστιάζει στη βία κατά των γυναικών, θα αναφερθούμε στο
θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης πιο εκτενώς.
4.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
4.2.1 Νομοθετικό Πλαίσιο και Δράσεις στην Ε.Ε.
Από το 1957 και τη Συνθήκη της Ρώμης (άρθρο 119), μέχρι και την πιο πρόσφατη ΣΛΕΕ
(άρθρο 157), η αρχή σύμφωνα με την οποία άνδρες και γυναίκες πρέπει να λαμβάνουν ίση
αμοιβή για εργασία ίσης αξίας έχει κατοχυρωθεί στην Ε.Ε.. Επίσης, η ΣΛΕΕ (άρθρο 153)
επιτρέπει στην Ε.Ε. να δρα στον ευρύτερο τομέα των ίσων ευκαιριών και της ίσης
μεταχείρισης σε θέματα εργασίας και απασχόλησης και δίνει (άρθρο 19) τη δυνατότητα
θέσπισης νομοθεσίας για την καταπολέμηση των πάσης φύσεως διακρίσεων,
περιλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω φύλου.
Η νομοθεσία της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων στην
απασχόληση, εκτός από το περιεχόμενο των Συνθηκών, περιλαμβάνει και ένα μεγάλο
αριθμό ευρωπαϊκών κανονισμών και κοινοτικών οδηγιών. Οι κυριότερες από τις οποίες
είναι οι ακόλουθες:
Οδηγία 75/117/ΕΟΚ, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών
των κρατών-μελών που αφορούν την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών
μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών.
Οδηγία 76/207/ΕΟΚ, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης
μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την
επαγγελματικήεκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας.
Οδηγία 79/7/ΕΟΚ, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να
εφαρμόσουν προοδευτικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών
σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.
Οδηγία 86/378/ΕΟΚ,για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και
γυναικών στα επαγγελματικάσυστήματακοινωνικής ασφάλισης, όπως τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 96/97/ΕΚ.
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ, της 19ης Οκτωβρίου 1992, που εισάγει μέτρα για τη βελτίωση της
ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών
εργαζομένων.
Οδηγία 96/34/ΕΚ, της 3ης Ιουνίου 1996, για την γονική άδεια (συνήφθη από τους
Ευρωπαίουςκοινωνικούςεταίρους), η οποία αποσκοπεί στο συνδυασμό οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής.
Οδηγία 2004/113/ΕΚ, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την
παροχή αυτών.
Οδηγία 2006/54/ΕΚ, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και
απασχόλησης. Η Οδηγία αυτή περιέχει ορισμούς για την άμεση και έμμεση διάκριση,
την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση. Επίσης, ενθαρρύνει τους εργοδότες
να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης
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και προβλέπει την ίδρυση, στα κράτη-μέλη, φορέων αρμόδιων για την προώθηση της
ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Οδηγία 2002/73/ΕΚ, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας
76/207/ΕΟΚ περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και
γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική
εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας.
Οδηγίες 76/207 ΕΚ(31), 2000/43/ΕΚ(32), 2002/73/ΕΚ(33), 2004/113/ΕΚ (34) στην
κοινοτική έννομη τάξη για την σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας.
Οδηγία 2010/18/ΕΕ, της 8ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της
αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις
οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της
Οδηγίας 96/34/EK.
Οδηγία 2010/41/ΕΚ, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, καθώς και για την προστασία της
μητρότητας, και για την κατάργηση της Οδηγίας 86/613/ΕΟΚ.
Πέρα από το νομοθετικό πλαίσιο, η Ε.Ε. μέσω των θεσμικών της οργάνων της έχει
συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη πολιτικών για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων
που υφίστανται οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο. Ειδικότερα, στη συνέχεια, θα
αναφερθούμε στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των
πολιτικών για τις ίσες ευκαιρίες, ιδίως μέσω της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και
Ισότητας των Φύλων (FEMM). Στον τομέα της ίσης μεταχείρισης στην αγορά εργασίας, το
Κοινοβούλιο ενεργεί με βάση τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (συναπόφαση).
Παραδείγματα της δράσης του αποτελούν, η πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση της
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (COM(2012)0614), το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, για τις βελτιώσεις στην υγεία και την ασφάλεια
κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης, μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ίδρυσε τον
Δεκέμβριο 2006 το “Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων” (EIGE).42 Το
Ινστιτούτο έχει ως γενικό στόχο την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις
ενωσιακές και εθνικές πολιτικές, την καταπολέμηση τις διακρίσεις λόγω φύλου, την
ευαισθητοποίηση για την ισότητα των φύλων, με την παροχή τεχνικής βοήθειας στα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μέσω της συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης δεδομένων και
μεθοδολογικών εργαλείων.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τον Ιούνιου του 2011, ενέκρινε το νέο «Ευρωπαϊκό
Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020)».43Το σύμφωνο αυτό επιδιώκει, μεταξύ
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Κανονισμός ΕΚ αριθ.1922/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, 20.12.2016, ΕΕ
30.12.2016, σ.9-17.
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Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011), Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020) Συμπεράσματα του Συμβουλίου, 7370/11 -SOC 205.
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άλλων, να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στους τομείς της απασχόλησης και
της κοινωνικής προστασίας, περιλαμβανομένης της μισθολογικής ανισότητας, με στόχο την
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020".
Αναφορικά με τις πιο πρόσφατες δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2010,
εξέδωσε την “Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών για την περίοδο
2010-2015”. Η στρατηγική αυτή αποτέλεσε ένα πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ισότητα των φύλων, το οποίο αντανακλούσε τη δέσμευση της Επιτροπής
να ενισχύσει τις δραστηριότητες της στον τομέα της ισότητας των φύλων.
Η Επιτροπή, στην πρώτη ετήσια επισκόπηση της προόδου σε θέματα απασχόλησης,
τόνισε ότι τα φορολογικά συστήματα παροχών, οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και οι
εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας θα πρέπει να προσανατολίζονται στη διευκόλυνση της
συμμετοχής στο χώρο εργασίας και στην επιδίωξη του στόχου για την απασχόληση στην
Ε.Ε. το 2020. Παρόλο που τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει κάποια δράση για τη μείωση των
διαφορών μεταξύ των φύλων, απαιτείται περαιτέρω πρόοδος, όπως επισημαίνεται στην
κοινή έκθεση για την απασχόληση του 2015. Η πρόσβαση σε προσιτές και ποιοτικές
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και εκτός σχολικής μέριμνας, ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις,
κατάλληλες πολιτικές για τις άδειες και υποστηρικτικές υπηρεσίες μακροχρόνιας
περίθαλψης εξακολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της
απασχόλησης των γυναικών και στην παροχή βοήθειας στους άνδρες και τις γυναίκες για τη
συμφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής. Για τον ίδιο λόγο, η Επιτροπή συστήνει στα
κράτη-μέλη να ενθαρρύνουν τους εργοδότες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς
και τους κοινωνικούς εταίρους να εγκρίνουν πολιτικές διαφάνειας σχετικά με τη σύνθεση
και τη διάρθρωση των αποδοχών.44
Η Ε.Ε. προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις όσον αφορά την ισότητα
των φύλων, συνέταξε πιο πρόσφατα τον “Ευρωπαϊκό Χάρτη Πορείας για την Ισότητα των
φύλων (2016-2020)”.45Στον Χάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να επιταχύνει την
πορεία προς την ισότητα των φύλων, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τους υπόλοιπους
εταίρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο εισαγωγικό κείμενο του Χάρτη αναφέρεται ότι, “οι
ανισότητες παραμένουν και μπορεί να οξυνθούν, δεδομένου ότι ο αυξανόμενος
παγκόσμιος οικονομικός ανταγωνισμός απαιτεί ένα πιο ευέλικτο και κινητικό εργατικό
δυναμικό. Με βάση τα παραπάνω οι επιπτώσεις είναι πιο αισθητές στις γυναίκες, οι οποίες
είναι υποχρεωμένες να επιλέξουν ανάμεσα στα παιδιά και την καριέρα, επειδή υπάρχει
έλλειψη ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας και υπηρεσιών φροντίδας,επειδή εμμένουν τα
στερεότυπα των φύλων και ο καταμερισμός των οικογενειακών υποχρεώσεων με τους
άνδρες είναι άνισος”.46
Τέλος, με την πρόσφατη στρατηγική της Επιτροπής, “Στρατηγική δέσμευση για την
ισότητα των φύλων την περίοδο 2016-2019”, η οποία εντάσσεται μέσα στην ευρύτερη
στρατηγική «Ευρώπη 2020», η Ε.Ε. δεσμεύεται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών, με προτεραιότητασε 5 άξονες, μεταξύ αυτών στην επίτευξη των
στόχων της “αύξησης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της ισότιμης
44
45
46

Σύσταση 2014/124.
COM (2006) 92 τελικό, Βρυξέλλες 1.3.2006.
COM (2006) 92, σελ 2.
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οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και ανδρών” και την “Μείωση των διαφορών μεταξύ
των φύλων όσον αφορά τους μισθούς, τις αποδοχές και τις συντάξεις και κατ’ επέκταση της
φτώχειας των γυναικών”.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για δράσεις στην κατεύθυνση αυτή για την
προώθηση της ισότητας της οικονομικής ανεξαρτησίας, απευθύνοντας συστάσεις ανά χώρα
για την απασχόληση γυναικών στα κράτη-μέλη.47Ένας από τους βασικός στόχος της
στρατηγικής είναι ότι το 75% των γυναικών και ανδρών ηλικίας 20 έως 64 ετών θα είναι
στην απασχόληση μέχρι το 2020. Ένας επιπλέον στόχος της είναι ως το 2020 ο αριθμός των
γυναικών-μελών των ΔΣ των εισηγμένων επιχειρήσεων να φθάσει το 40%. Για περισσότερες
σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να δείτε την υπο-ενότητα 3.2.2.
Επίσης, η Επιτροπή στο θέμα της ισότητας στη αμοιβή έχει δεσμευτεί ότι θα
αναλάβει βασικές ενέργειες όπως: θα διερευνήσει, μαζί με τους ευρωπαίους κοινωνικούς
εταίρους και σεβόμενη την αυτονομία του κοινωνικού διαλόγου, πιθανούς τρόπους
βελτίωσης της διαφάνειας της αμοιβής καθώς επίσης και τον αντίκτυπο της ίσης αμοιβής σε
ρυθμίσεις όπως η εργασία με καθεστώς μερικής απασχόλησης και οι συμβάσεις ορισμένου
χρόνου, θα στηρίξει πρωτοβουλίες ίσης αμοιβής στο χώρο εργασίας όπως σήματα ισότητας,
«Χάρτες» και βραβεία, καθώς επίσης την ανάπτυξη εργαλείων για τους εργοδότες με σκοπό
τη διόρθωση αδικαιολόγητων χασμάτων αμοιβών μεταξύ των φύλων: όπως, η θέσπιση μιας
Ευρωπαϊκής Ημέρας Ίσης Αμοιβής, που θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο για την αύξηση
της ευαισθητοποίησης του πόσο περισσότερο χρειάζεται να εργάζονται οι γυναίκες σε
σχέση με τους άντρες για να κερδίζουν την ίδια αμοιβή, θα επιδιώξει να ενθαρρύνει
γυναίκες να εισέρχονται σε μη παραδοσιακά επαγγέλματα, π.χ. σε "πράσινους" και
καινοτόμους τομείς.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχρονικά έχει παράσχει και συνεχίζει να παρέχει
χρηματοδότηση για σχέδια και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τη γυναικεία απασχόληση
μέσω κυρίως των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και Επενδυτικών Ταμείων (ESIF). Για
παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) παρέχουν σημαντική χρηματοδότηση για τη δημιουργία
περισσότερων θέσεων στις εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας και για να συμβάλλουν στη
συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, π.χ. παρέχοντας υποστήριξη σε άτομα
που επέστρεψαν στην εργασία μετά από διακοπή που σχετίζεται με τον τοκετό και την
ανατροφή των παιδιών.

4.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η ισότηταμεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελείθεμελιώδηαρχή του Συντάγματος της
Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος, ορίζεταιότι “οι Έλληνες
και οι Έλληνιδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις”. Επίσης, η αρχή της ίσης
μεταχείρισης και της ισότητας αμοιβής, δηλ. το δικαίωμα της ίσης αμοιβής για παροχή
εργασίας ίσης αξίας, κατοχυρώνεται τόσο από το άρθρο 22 παρ.1 του Συντάγματος στο
οποίο επίσης αναγνωρίζετε ότι η κατοχύρωση της ισότητας των δυο φύλων στην αμοιβή δεν
47 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με μια Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των
φύλων 2016-2019 (SWD(2015)0278).
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περιορίζεται στους Έλληνες πολίτες. Επίσης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη διάταξη του
άρθρου 116, παρ. 2 του Συντάγματος, «δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών
μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κράτος μεριμνά
για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών».
Στην υλοποίηση της συνταγματικής αρχής της ισότητας των φύλων στις εργασιακές
σχέσεις αλλά και την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις σχετικές διατάξεις του
κοινοτικού δικαίου, την δεκαετία του 1980, συνέβαλε σημαντικά η ψήφιση του Ν.
1414/1984 “Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλλων στις εργασιακές σχέσεις και
άλλες διατάξεις”. Ο νόμος αυτός απαγορεύει στον εργοδότη να προβαίνει σε διακρίσεις με
βάση το φύλο όχι μόνο στα θέματα της αμοιβής αλλά και ως προς λοιπούς όρους εργασίας.
Πέρα από το Σύνταγμα και τον Ν. 1414/1984, κατά τα τελευταία περίπου 20 χρόνια,
για την προώθηση της ισότητας στον εργασιακό χώρο για τις γυναίκες, έχουν επίσης
ψηφιστεί μιας σειρά από νόμοι, με βασικό στόχο την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας
με τις οδηγίες της Ε.Ε., όπως οι ακόλουθοι:
Ν.2910/2001: Καθιερώνει υποχρεωτική, κατ’ ελάχιστο στο 1/3, συμμετοχή από κάθε
φύλο ως υποψηφίων στα ψηφοδέλτια των Νομαρχιακών και Δημοτικών Εκλογών.
Π.Δ.105/2003: Eνσωμάτωση της Οδηγία 97/80/ΕΚ για το βάρος απόδειξης σε
περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου.
Π.Δ. 41/2003: Προβλέπει ειδικά μέτρα για την βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας
κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων, με το οποίο
συμπληρώθηκαν διατάξεις του Π.Δ. 176/1997.
Ν. 3227/2004: Επιδότηση των εργοδοτών για πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου
χρόνου που αφορά σε αναπλήρωση εργαζομένων που απουσιάζουν από την εργασία
τους με άδεια κύησης ή λοχείας.
Ν. 3250/2004: Ενίσχυση της πρόσληψης για μερική απασχόληση στο Δημόσιο, τους
Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ., μητέρων ανηλίκων τέκνων χωρίς ηλικιακό περιορισμό, σε
ποσοστό 10%.
N. 3304/2005 «Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»
Ν.3488/2006: Aπαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και την
εκπαίδευση λόγω φύλου, απαγορεύεται. Ο νόμος προστατεύει τα θύματα ή τα
υποψήφια θύματα με απαγόρευση της λύσης της εργασιακής σχέσης ή άλλης
δυσμενής μεταχείρισης.
Ν. 3636/2008: Πρόβλεψη ότι για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών
αυτοτελών κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων και ανεξαρτήτων, ο
αριθμός των υποψηφίων βουλευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό
τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως,
σε όλη την Επικράτεια.
Ν.3896/2010, «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης
ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης”: Εναρμόνιση της
νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ και άλλες συναφείς διατάξεις. Με το νόμο αυτό,
ρυθμίζοντας θέματα σχετικά με την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών,
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την ίση μεταχείριση στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, την ίση
μεταχείριση σε σχέση με την πρόσβαση στην απασχόληση στην επαγγελματική εξέλιξη
και κατάρτιση και τους όρους εργασίας, μέτρα του εθνικού νομοθέτη για την εφαρμογή
της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε
θέματα εργασίας και απασχόλησης. Στον ίδιο νόμο, το αρθρ. 18, παρ. 3, καθιέρωση
ποσόστωσης 1/3 για τη συμμετοχή κάθε φύλου στους συνδυασμούς των υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων. Επίσης, στον ίδιο νόμο ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη ως
φορέας για την παρακολούθηση και την προώθηση της εφαρμογής της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.48
Ν.4075/2012: Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ, σχετικά με την
εφαρμογή της συμφωνίας-πλαίσιο για τη γονική άδεια.
ΠΔ 26/2012: Kωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών και καθιέρωση ποσόστωσης 1/3 για τη συμμετοχή κάθε φύλου
στους συνδυασμούς των υποψηφίων στις βουλευτικές εκλογές.
Στην ελληνική πολιτεία, τα θεσμικά όργανα για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής
για την ισότητα των φύλων είναι σε κυβερνητικό επίπεδο τα εξής: Η Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΓΓΙΦ), το Κέντρο Ερευνών για Θέματα
Ισότητας (ΚΕΘΙ), το Τμήμα Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Απασχόλησης, η Εθνική
Επιτροπή για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών της ΓΓΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σε μη κυβερνητικό επίπεδο:η Ειδική Μόνιμη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ισότητας και
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο
Συνήγορος του Πολίτη. Σε περιφερικό επίπεδο: Οι Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας.
Συμπληρωματικά με το νομοθετικό πλαίσιο, η Ελλάδα έχει κατά καιρούς αναλάβει
διάφορες δράσεις με στόχο την ισότητα των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο. Οι
περισσότερες από αυτές εντάσσονται στα λεγόμενα Εθνικά Σχέδια για την Ισότητα των
Φύλων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου δράσης για την Ισότητα
των Φύλων 2010-2015, υλοποιήθηκαν μια σειρά από βασικές δράσεις για την προώθηση
της ισότητας στον εργασιακό χώρο μεταξύ γυναικών και ανδρών, όπως οι εξής:
- Ολοκληρώθηκε το νομοσχέδιο για την Ουσιαστική Ισότητα των Φυλών, ένα καινοτόμο
σχέδιο νομού, με στόχο την εξειδίκευση των κανόνων που απορρέουν από την αρχή της
ισότητας των φυλών, την εξασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της ίσηςμεταχείρισης
και των ίσων ευκαιριών. Το σχέδιο νόμου κατατέθηκε στην πολιτική ηγεσία και στις
αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής.
- Κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων της ΓΓΙΦ για: την προώθηση νέων
προγραμμάτων απασχόλησης για γυναίκες, την προώθηση προγραμμάτων ενίσχυσης
της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την ένταξη της συμβουλευτικής εργασίας στις
δομές που λειτουργούν σε όλες της Περιφέρειες της χώρας, την παροχή νέων
ολοκληρωμένων υπηρεσιών για ειδικές κατηγορίες γυναικών.
- Υλοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη συμμετοχή των
48

Ο συνήγορος του πολίτη ιδρύθηκε με τον Ν. 2477/1997 ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή και έχει ως αποστολή
τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών, για την προστασία των δικαιωμάτων του
πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.
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γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων, στο πλαίσιο των Βουλευτικών
Εκλογών της 25-1-2015 και της 20-9-2015.
Υπογράφτηκε Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείου Πολιτισμού, Υπουργείου
Παιδείας, Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας
(ΚΕΘΙ) για την ένταξη της ισότητας των φύλων στην προσχολική και πρωτοβάθμια
εκπαίδευση.
Πάνω από 300 στελέχη και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
επιμορφώθηκαν μέχρι σήμερα σε θέματα ισότητας και φύλου από το ΕΚΔΔΑ.
Υλοποιήθηκε Συνεργασία της ΓΓΙΦ με τον ΟΑΕΔ για την ένταξη της διάστασης του φύλου
σε προγράμματα απασχόλησης, την προώθηση νέων προγραμμάτων απασχόλησης για
γυναίκες, την ενίσχση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την παροχή νέων
ολοκληρωμένων υπηρεσιών για ειδικές κατηγορίες γυναικών.
Συστάθηκε και λειτουργεί η Επιτροπή για την επικαιροποίηση και την αναβάθμιση του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε τομείς άμεσης προτεραιότητας,
όπως: αντιμετώπιση της ανεργίας, προώθηση των γυναικών στην απασχόληση,
ασφαλιστικά δικαιώματα. Δράσεις για γυναίκες αγρότισσες και στήριξη της γυναικείας
επιχειρηματικότητας.

Αναφορικά τώρα, με τις πιο πρόσφατες δράσεις για την ισότητα των φύλλων στον
εργασιακό χώρο της Ελλάδας, το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων
2016-2020 προβλέπει τα εξής:49
Εδραίωση της συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον ΟΑΕΔ για την ένταξη της διάστασης του φύλου στις
πολιτικές απασχόλησης και τα προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και
την ιδιαίτερη προστασία των γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Πρόβλεψη για τήρηση ποσόστωσης για αυξημένο αριθμό γυναικών ωφελουμένων στα
προγράμματα κατάρτισης.
Εισαγωγή της αρχής της ισότητας των φύλων στα προγράμματα σπουδών.
Δράσεις ευαισθητοποίηση και αύξηση της ελκυστικότητας της επιχειρηματικής δράσης
για τις γυναίκες.Αναζήτηση φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων για την
ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
Σύσταση Μόνιμης Επιτροπής στην ΓΓΙΦ με εκπροσώπους του Υπουργείο Εργασίας,
ΣΕΠΕ και Συνηγόρου του Πολίτη και κατά περίπτωση επιλεγμένων φορέων της
κοινωνίας πολιτών με σκοπό την σε τακτική βάση δικτύωση σε εξειδικευμένα ζητήματα
που άπτονται των έμφυλων διαφοροποιήσεων στην αγορά εργασίας και των τρόπων
αντιμετώπισής τους.
Θεσμοθέτηση “σημάτων ποιότητας” και “βραβείων” Ισότητας για τις επιχειρήσεις.
Εκπαίδευση εργοδοτών για ζητήματα φύλου και δικαιωμάτων των εργαζομένων (π.χ.
γονικών αδειών) σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και με το ΣΕΠΕ και σε
ζητήματα συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (π.χ. εναλλασσόμενα
ωράρια).
49

http://www.isotita.gr/index.php/docs/c204/, Προγράμματα περιόδου 2016-2020.
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Συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τη
δυνατότητα μεταφοράς καλών πρακτικών αντιμετώπισης του μισθολογικού χάσματος
όπως: η ουδέτερη ταξινόμηση των επαγγελμάτων και κατάρτιση από τις επιχειρήσεις, η
ετήσια αναφορά σχετικά με τη διάρθρωση των αμοιβών κατά φύλο, ο σχεδιασμός
«υπολογιστή μισθών και ημερομισθίων», ο οποίος παρέχει επίκαιρες και ευχερώς
προσπελάσιμες πληροφορίες για τις συνήθεις αμοιβές σε έναν κλάδο/περιοχή.
Πρόταση για τη βελτίωση της νομοθεσίας για την άδεια μητρότητας στις περιπτώσεις
των εργαζομένων σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία.
Μελέτη για την υιοθέτηση ενός ενιαίου πλαισίου προστασίας της μητρότητας σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Κίνητρα ενθάρρυνσης της χρήσης της γονικής άδειας από τους άνδρες.
Ενθάρρυνση επιχειρήσεων και φορέων που υιοθετούν φιλικές προς την οικογένεια
πρακτικές.
Δικτύωση με τις αρμόδιες αρχές (Συνήγορος του Πολίτη και ΣΕΠΕ) για τον έλεγχο των
καταγγελιών που αφορούν σε απολύσεις ή διακρίσεις που καταπατούν τα
αναπαραγωγικά δικαιώματα ανδρών και γυναικών.
Σήμερα, θα λέγαμε ότι εξαιτίας των συνεπειών της σοβαρήςοικονομικής κρίσης
αυξήθηκε η πολύπλευρη επίθεση στην ισότιμη ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας,
οδηγώντας έτσι ένα τεράστιο αριθμό νέων γυναικών στην ανεργία. Πράγματι, η εφαρμογή
τόσο των νομοθετικών διατάξεων, όσο και των δράσεων από την ελληνική πολιτεία προς
την αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις, αποτελούν τους
βασικούς άξονες για την ισότιμη οικονομική, κοινωνική και πολιτική ένταξη των γυναικών
στον τομέα της απασχόλησης. Ωστόσο, παρά την μείζονα σημασία τους, στην πράξη
διαπιστώνονται συχνά παραβιάσεις τους. Η διαπίστωση αυτή, θα πρέπει να
εντατικοποιήσει τις προσπάθειες των εθνικών φορέων, των ευρωπαϊκών οργάνων και της
κοινωνίας των πολιτών για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην πράξη, όχι
μόνο μέσα από νομοθετικά κείμενα αλλά κυρίως μέσω της εκπαίδευσης και της γενικότερης
ευαισθητοποίσης της κοινωνίας.

48

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
Η βία κατά των γυναικών έχει τις ρίζες της στην άνιση θέση που κατείχε για δεκαετίες η
γυναίκα στην κοινωνικη, πολιτικη και οικονομική σφαίρα της κοινωνίας. Πρόκειται, για μια
από τις πιο διαδεδομένες μορφές παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
υπονομεύοντας την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα των γυναικών αλλά και την ευημερία
της κοινωνία στο σύνολό της. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί την έκφραση της ιστορικά
διαπιστωμένης ανισότητας στις σχέσεις ισχύος μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία
οδήγησε στην κυριαρχία των ανδρών επί των γυναικών και στις διακρίσεις κατά των
γυναικών, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ανάπτυξης τους.50
Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τις βασικές μορφές που λαμβάνει η βία
κατά των γυναικών, τα δεδομένα σύμφωνα με έρευνες στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα, το
νομοθετικό πλαίσιο και τα μέτρα αντιμετώπισής της.

5.1 ΟΡΙΣΜΟΣ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΒΙΑΣ
Στη Σύσταση (2002) της Επιτροπής Υπουργών και τη Γενική Σύσταση υπ’αριθ. 19 της
CEDAW51 του 1992, ως βίαορίζεται “η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια
μορφή διάκρισης κατά των γυναικών και περιλαμβάνει όλες τις πράξεις βίας με βάση το
φύλο που έχει ή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, σωματική, σεξουαλική ψυχολογική ή
οικονομική βλάβη ή πόνο στις γυναίκες, περιλαμβανομένων των απειλών για τέτοιες
πράξεις, του εξαναγκασμού’ ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε στο δημόσιο ή
τον ιδιωτικό’ βίο”. Οι κύριες μορφές που παίρνει η βία εναντίων των γυναικών και η
συχνότητα τους είναι:
• Σωματική ή Σεξουαλική Βία
Στην Ε.Ε., σύμφωνα με εκτιμήσεις, μια στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει σωματική ή
σεξουαλική βία ή και τα δύο μετά την ηλικία των 15 ετών. Πιο συγκεκριμένα, Η πρόσφατη
έρευνα, που διενεργήθηκε το 2014 από τον EuropeanUnionAgencyforFundamentalsRights
μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε., έδειξε ότι το 33% των γυναικών έχει βιώσει
σωματική και/ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών και μετά (Πίνακας 5.1). Η ίδια
έρευνα έδειξε ότι περίπου 8% των γυναικών έχουν υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία
κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν των συνεντεύξεων της έρευνας (Πίνακας 5.2).
Αυτή η έρευνα έδειξε επίσης την υψηλή επικράτηση της ενδοοικογενειακής βίας
κατά των γυναικών, με μέσο ποσοστό 22% των γυναικών της Ε.Ε. που έχουν πέσει θύματα
φυσικής και/ή σεξουαλικής βίας από τους συντρόφους τους μετά την ηλικία των 15 ετών,
με διακύμανη στις χώρες να κυμαίνεται από 13% έως 32% (Πίνακας 5.3).52Από το σύνολο
50

Παρ. 113 και 118, Πρόγραμμα Δράσης της Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ, Πεκίνο, 1995.
CommitteeontheEliminationofDiscrimiminationAgainstWomen, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Σύσταση αρ. 19,
1992 για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών
52
Το Συμβούλιο της Ευρώπης της 11ης Μαΐου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας ορίζει: “ο όρος 'ενδοοικογενειακή βία' σημαίνει όλες τις πράξεις
φυσικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας, οι οποίες συμβαίνουν εντός της οικογένειας ή της
οικιακής μονάδας ή μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων, είτε ο αυτουργός διαμένει ή διέμενε στην ίδια
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των γυναικών που έχουν (τέως ή νυν) σύντροφο, 22% έχουν πέσει θύματα σωματικής και/ή
σεξουαλικής βίας από τον σύντροφό τους από την ηλικία των 15 ετών και άνω (Πίνακας
5.3). Ενώ μία στις είκοσι γυναίκες (5%) έχει πέσει θύμα βιασμού από την ηλικία των 15 ετών
και άνω.
Πίνακας 5.1: Ποσοστό γυναικών που έχει βιώσει βία μετά την ηλικία των 15 ετών στην Ε.Ε.28 (%)

Πηγή: European Union Agency for Fundamentals Rights survey data (2014)
Πίνακας 5.2: Γυναίκες που έχουν πέσει θύματα σωματικής ή/και σεξουαλικής βίας από την
ηλικία των 15 ετών και άνω, κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της συνέντευξης, Ε.Ε.-28
(%)

Πηγή: European Union Agency for Fundamental Rights survey data (2014)
κατοικία με το θύμα είτε όχι”.
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Πίνακας 5.3: Γυναίκες που έχουν υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία από νυν ή τέως
σύντροφο, ή από άλλο πρόσωπο από την ηλικία των 15 ετών και άνω, ανά κράτος-μέλος της
Ε.Ε. (%)

Πηγή: European Union Agency for Fundamental Rights survey data (2014)
Επίσης, ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας ήταν ότι η πλειοψηφία των γυναικών
που είναι θύματα βίας δεν το αναφέρουν στην αστυνομία ή σε οργανώσεις για την
υποστήριξης θυμάτων.
Συνεπώς, οι περισσότερες γυναίκες θύματα βίας δεν
χρησιμοποιούν το δικαστικό σύστημα και άλλες υπηρεσίες.
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Εμπειρικά στοιχεία για το 2014, δείχνουν ότι σε πολλά κράτη-μέλη, πάνω από το
ήμισυ των γυναικών που έχουν δολοφονηθεί έχουν δολοφονηθεί από σύντροφο τους, από
συγγενή ή από μέλος της οικογένειας τους (Πίνακας 5.4).
Πίνακας 5.4: Θύματα εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας, κατά σχέση θύματος-δράστη και
φύλου το 2013

Πηγή: European Union Agency for Fundamental Rights survey data (2014)
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ίδια έρευνα έχουμε τα εξής ευρήματα: 1 στις 4
γυναίκες στην Ελλάδα έχει υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία από την ηλικία των 15
ετών, ενώ το 25% των ατόμων που ρωτήθηκαν στην Ελλάδα δηλώνουν ότι γνωρίζουν
γυναίκα που έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας στον φιλικό ή συγγενικό τους κύκλο53.
Το διάστημα 2010-2012, τα θύματα σωματεμπορίας στην Ελλάδα υπολογίζονται σε 283,
από τα οποία το 70% είναι γυναίκες και κορίτσια54 . Tο 2013 υποβλήθηκαν 234 καταγγελίες
για βιασμό ή απόπειρα βιασμού.55
Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΓΙΦ, στο διάστημα (11/3/2011 έως 11/3/2013) η
ΤηλεφωνικήΓραμμή SOS 15900, που παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική σε
γυναίκες θύματα βίας, δέχθηκε 10.176 κλήσεις και 74 ηλεκτρονικά μηνύματα. Ειδικότερα:
Επί του συνόλου των κλήσεων, οι 8040 (79%) αφορούσαν σε καταγγελίες περιπτώσεων
έμφυλης βίας. Από αυτές οι 5.968 κλήσεις (74%) αφορούσαν σε καταγγελίες των ίδιων των
κακοποιημένων γυναικών ενώ οι 2.072 κλήσεις (26%), αφορούσαν σε καταγγελίες από τρίτα
πρόσωπα (κυρίως από φίλους/-ες (525 κλήσεις, 25%), γονείς (368 κλήσεις, 18%), άλλους
συγγενείς (313 κλήσεις, 15%), αδέλφια (257 κλήσεις, 12%), γείτονες (218 κλήσεις, 11%) και
άλλα άτομα (323 κλήσεις, 16%). Επίσης, από τις 5.968 κλήσεις που αφορούσαν σε
53

Πηγή: Oργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014). Βία κατά των γυναικών:
Πανευρωπαϊκή έρευνα. Τα αποτελέσματα με μια ματιά. Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Λουξεμβούργο).
54
Πηγή: Eurostat (2015).
55
Πηγή:Ελληνική Αστυνομία, Στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας: Στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας για το
έτος 2013.
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καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών οι 4.629 κλήσεις (78%) αφορούσαν σε
ενδοοικογενειακή βία, οι 82 κλήσεις (1%) σε σεξουαλική παρενόχληση, οι 88 κλήσεις (1%)
σε περιπτώσεις βιασμού, οι 7 κλήσεις (0,1%) σε πορνεία, 2 κλήσεις (0,03%) σε traﬃcking,
και 709 κλήσεις (12%) αφορούσαν σε καταγγελία άλλων μορφών βίας. Τα αιτήματα των
κλήσεων αυτών αφορούσαν: 2583 κλήσεις (43%) σε ψυχοκοινωνική στήριξη, 1950 κλήσεις
(33%) σε νομική συμβουλευτική, 734 κλήσεις (12%) σε νομική βοήθεια, 451 κλήσεις (8%) σε
αναζήτηση φιλοξενίας και 186 κλήσεις (3%) σε αναζήτηση εργασίας. Από τις 5968 γυναίκες
που κάλεσαν τη γραμμή, οι 3683 (62%) ήταν μητέρες.
• Ψυχολογική Βία
Η ψυχολογική βία σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί το έδαφος για την εκδήλωση
σωματικής ή σεξουαλικής βίας, ενώ στην πλειονότητα των περιπτώσεων συνυπάρχει με την
σωματική κακοποίηση. Μέσα στο υπόβαθρο της ψυχολογική βίας εμπεριέχονται και οι
μορφές της συναισθηματικής, της λεκτικής και της οικονομικής βίας.
Οι πιο συνηθισμένες εκδηλώσεις ψυχολογικής βίας είναι οι απειλές, η υποτιμητική
συμπεριφορά προς το θύμα, οι επεμβάσεις στην προσωπική σφαίρα του ατόμου, η
οικονομική και κοινωνική απομόνωση, δημιουργία φοβικού κλίματος για την άσκηση
σωματικής βίας.
Πίνακας 5.5: Ψυχολογική βία από σύντροφο ανά είδος κακοποίησης και ανά είδος
συντρόφου στην Ε.Ε. (%)

Πηγή: European Union Agency for Fundamental Rights survey data (2014)
Τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας (European Union Agency for Fundamental Rights
survey data 2014) δείχνουν ότι 1 στις 3 γυναίκες (32%) στην Ε.Ε. έχει πέσει θύμα
ψυχολογικής κακοποίησης από στενό σύντροφο, νυν ή τέως, ότι 2 στις 5 γυναίκες (43%)
έχουν βιώσει κάποια μορφή ψυχολογικής βίας από έναν τέως ή νυν σύντροφο (Πίνακες 5.5
και 5.6), 25% έχουν υποστεί μείωση της προσωπικότητάς τους ή κατ’ ιδίαν εξευτελισμό
από σύντροφο, 14% έχουν δεχθεί απειλές χρήσης σωματικής βίας, ενώ στο 5% των
περιπτώσεων τους απαγόρευσαν την έξοδο από το σπίτι, πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου
ή τις κλείδωσαν στο σπίτι. Από τις γυναίκες που έχουν κάποια σχέση, 7% έχουν υποστεί
τέσσερις ή περισσότερες μορφές ψυχολογικής βίας. Περίπου 5% των γυναικών έχουν
υποστεί οικονομική βία στην νυν σχέση τους και 13% των γυναικών έχουν υποστεί κάποια
μορφή οικονομικής βίας σε προηγούμενες σχέσεις τους. Εδώ περιλαμβάνεται το να μην
επιτρέπεται στη γυναίκα να αποφασίζει μόνη για τα οικονομικά της οικογένειας ή η
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απαγόρευση να εργάζεται έξω από το σπίτι. Πρέπει να αναφέρουμε ότι οι πολλαπλές και
επαναλαμβανόμενες μορφές ψυχολογικής βίας από στενούς συντρόφους υπονομεύουν την
αυτονομία μιας γυναίκας, δηλαδή της στερούν, ουσιαστικά, μια αυτόνομη προσωπική και
οικογενειακή ζωή.
Πίνακας 5.6: Ψυχολογική βία από σύντροφο από την ηλικία των 15 ετών και άνω το 2012,
Ε.Ε. των 28 (%)

Πηγή: European Union Agency for Fundamental Rights survey data (2014)
• Παρενοχλητική Παρακολούθηση
Τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας δείχνουν ότι 1 στις 5 γυναίκες, το 18% των γυναικών
των 28 καρτών-μελών της Ε.Ε. έχει βιώσει κάποια μορφή παρενοχλητικής παρακολούθησης
από την ηλικία των 15 ετών και άνω (Πίνακας 5.7), με το 5 % να την έχει βιώσει κατά τους
12 μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας. Ωστόσο, 3 στις 4 υποθέσεις παρενοχλητικής
παρακολούθησης που αναφέρθηκαν στην έρευνα δεν καταγγέλθηκαν στην αστυνομία. Πιο
συγκεκριμένα, γύρω στο 14% των γυναικών έχουν λάβει επανειλημμένα προσβλητικά ή
απειλητικά μηνύματα ή τηλεφωνήματα από το ίδιο άτομο, και 8% είδαν κάποιον να τις
ακολουθεί ή να χασομερά και να τις περιμένει έξω από το σπίτι ή τον χώρο εργασίας. Ενώ,
1 στις 5 γυναίκες που έχει βιώσει παρενοχλητική παρακολούθηση αναφέρει ότι διήρκεσε
πάνω από δύο χρόνια. Από το σύνολο των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα, 3%
έπεσαν θύματα παρενοχλητικής παρακολούθησης η οποία περιλάμβανε επανειλημμένη
καταστροφή της περιουσίας τους. Επίσης, 1 στις 10 γυναίκες (9%) έχει πέσει θύμα παρε54
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νοχλητικής παρακολούθησης από τον προηγούμενο σύντροφό της.

Πίνακας 5.7: Συχνότητα παρενοχλητικής παρακολούθησης, εμπειρίες γυναικών από την
ηλικία των 15 ετών και άνω τo 2014, Ε.Ε. των 28 (%)

Πηγή: European Union Agency for Fundamental Rights survey data (2014)
• Σεξουαλική Παρενόχληση
Σύμφωνα με τα ευρήματα της παραπάνω έρευνας, εκτιμάται ότι 24 έως 39 εκατομμύρια
γυναίκες (13 έως 21%) στην Ε.Ε. των 28 έχουν πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης μόνο
κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας (πίνακας 5.2.9). Ενώ μια στις δύο
γυναίκες (55 %) στην Ε.Ε. έχει πέσειθύμασεξουαλικήςπαρενόχλησηςτουλάχιστον μία φορά
από την ηλικία των 15 ετών και άνω. Ανάμεσα στα ευρήματα της έρευνας έχουμε ότι,
μεταξύ των γυναικών που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης τουλάχιστον μία
φορά από την ηλικία των 15 ετών και άνω, το 32% υποδεικνύουν ως δράστη άτομο από το
επαγγελματικό περιβάλλον π.χ. συνάδελφο, προϊστάμενο ή πελάτη.
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Πίνακας 5.8: Συχνότητα της σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τους 12 μήνες που
προηγήθηκαν της έρευνας, με βάση την πλήρη και τη βραχεία δέσμη ερωτήσεων που
αξιολογούν τη σεξουαλική παρενόχληση, ανά κράτος-μέλος της Ε.Ε. (%)

Πηγή: European Union Agency for Fundamental Rights survey data (2014)
Ο κίνδυνος για τις νέες γυναίκες ηλικίας 18-29 ετών να αποτελέσουν στόχο
απειλητικών και προσβλητικών προτάσεων στο διαδίκτυο είναι διπλάσιος σε σχέση με τον
κίνδυνο για τις γυναίκες ηλικίας 40-49 ετών και υπερτριπλάσιος από τον κίνδυνο για τις
γυναίκες ηλικίας 50-59 ετών.Η σεξουαλική παρενόχληση είναι πιο διαδεδομένη στις
γυναίκες πανεπιστημιακής μόρφωσης και στις γυναίκες που ανήκουν στις ανώτερες
56
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επαγγελματικές ομάδες: 75% των γυναικών στην κατηγορία των διευθυντικών στελεχών και
74% και γυναικών στην κατηγορία των ειδικευμένων επαγγελματιών έχουν πέσει θύματα
σεξουαλικής παρενόχλησης στη ζωή τους, σε σύγκριση με το 44% των γυναικών στην
επαγγελματική κατηγορία «εξειδικευμένη εργάτρια σε χειρωνακτική εργασία» και το 41%
των γυναικών που δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί ποτέ σε αμειβόμενη εργασία. Το
εύρημα αυτό μπορεί να έχει διάφορες αιτίες, όπως η καλύτερη ενημέρωση των γυναικών
επαγγελματιών σχετικά με το τι συνιστά σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και η έκθεση των
επαγγελματιών γυναικών σε εργασιακά περιβάλλοντα και καταστάσεις όπου διατρέχουν
αυξημένο κίνδυνο κακοποίησης.
Στις περισσότερες περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης από την ηλικία των 15
ετών και άνω (68%), ο δράστης ήταν κάποιος άγνωστος. Δράστης σεξουαλικής
παρενόχλησης μπορεί επίσης να είναι ένα άτομο που η γυναίκα γνωρίζει (χωρίς
περισσότερες λεπτομέρειες) (35%), κάποιος που έχει σχέση με την εργασία της γυναίκας,
π.χ. συνάδελφος, προϊστάμενος ή πελάτης (32%), ή κάποιος φίλος ή γνωστός (31%). Από το
σύνολο των γυναικών που περιέγραψαν το πιο σοβαρό περιστατικό σεξουαλικής
παρενόχλησης που έχουν βιώσει, 35% αποσιώπησαν το περιστατικό και δεν μίλησαν σε
κανέναν για αυτό, 28% μίλησαν σε φίλη, 24% μίλησαν σε μέλος της οικογένειάς τους ή σε
συγγενή και 14% ενημέρωσαν τον σύντροφό τους. Μόλις 4% κατήγγειλαν το περιστατικό
στην αστυνομία, 4% μίλησαν σε εργοδότη ή σε προϊστάμενο στον χώρο εργασίας τους, και
λιγότερο από 1% συμβουλεύτηκαν δικηγόρο, οργάνωση υποστήριξης θυμάτων ή
εκπρόσωπο συνδικαλιστικής οργάνωσης.

5.2 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η βιά κατά των γυναικών είτε σωματική ή/και σεξουαλική είτε ψυχολογική επιφέρει
σημαντικά ψυχοσωματικά προβλήματα στην υγεία των θυμάτων. Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατατάσσει τις συνέπειες της βίας σε σωματικές, ψυχολογικές και
κοινωνικές.

5.2.1 Ψυχολογικές συνέπειες
Οι μακροχρόνιες ψυχολογικές επιπτώσεις σοβαρών περιστατικών βίας εναντίων των
γυναικών προκαλούν στο θύμα αυξημένο αίσθημα ευάλωτου, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού,
διαταραχές ύπνου, αγχώδεις διαταραχές, απώλεια αυτοπεποίθησης, δυσκολίες
συγκέντρωσης, δυσκολίες στις σχέσεις (Πίνακας 5.8).
Γενικότερα, η βία προκαλεί αλλαγές στον τρόπο σκέψης, ενοχές, σε ορισμένες
περιπτώσεις αυτοκτονικό ιδεασμό, κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ. Οι γυναίκες που έχουν
πέσει θύματα σωματικής ή/και σεξουαλικής βίας από τον σύντροφό τους αναφέρουν ότι,
συχνά βιώνουν μεγαλύτερο αριθμό ψυχολογικών επιπτώσεων σε σχέση με εκείνες που
υπέστησαν μεν βία, αλλά ο δράστης δεν ήταν σύντροφός τους. Μιλώντας για το πιο σοβαρό
περιστατικό σεξουαλικής βίας, οι γυναίκες αναφέρουν ότι εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκαν
κατά κύριο λόγο φόβο, θυμό και ντροπή για αυτό που τους είχε συμβεί.

5.2.2 Σωματικές συνέπειες
Οι σωματικές συνέπειες της βίας εναντίων των γυναικών, είναι οι πιο άμεσα
57

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

αναγνωρίσιμες, περιλαμβάνουν σωματικούς τραυματισμούς, σεξουαλικά μεταδιδόμενα
νοσήματα, κ.α.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες εκθέσεις που
εφιστούν την προσοχή στην σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην βια κατά των γυναικών και
στην εξάπλωση του ίου του AIDS. Επίσης, συμφώνα με τον ΠΟΥ έχει παρατηρηθεί στα
θύματα μεγαλύτερη ευπάθεια στις ασθένειες. Οι γυναίκες που έχουν υποστεί βια,
συγκριτικά με τις γυναίκες που δεν έχουν υποστεί, αντιμετωπίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό
σοβαρά προβλήματα υγείας. Υποστηρίζεται ότι, αυτή η προδιάθεση σε προβλήματα υγείας
ίσως οφείλετε στο εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, εξαιτίας αγχωτικών
καταστάσεων.
Πίνακας 5.8: Μακροπρόθεσμες ψυχολογικές επιπτώσεις του πιο σοβαρού περιστατικού
βίας από την ηλικία των 15 ετών και άνω, ανά είδος βίας και ανά δράστη (%)

Πηγή: European Union Agency for Fundamental Rights survey data (2014)
Επίσης, η άσκηση ψυχολογικής βίας εναντίων των γυναικών σχετίζεται με ένα σύνολο
από σωματικές ασθένειες που εμποδίζουν τις γυναίκες να δουλέψουν όπως χρόνιο πόνο,
ημικρανίες, αρθριτικά, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Μια άλλη σωματική συνέπεια είναι ότι
οι γυναίκες που κακοποιούνται αυξάνουν σημαντικά το κάπνισμα και τη χρήση αλκοόλ και
εξαρτησιογώνων ουσιών. Έρευνες που έχουν γίνει έχουν δείξει οι γυναίκες που έχουν
υποστεί βία έχουν μεγαλύτερο ποσοστό εξάρτησης από ότι το ποσοστό που ισχύει στον
γενικότερο πληθυσμό. Επίσης, εμφανίζουν επιβλαβείς συμπεριφορές ελέγχου βάρους,
όπως η χρήση χαπιών και η χρήση διουρητικών και γενικά διατροφικές διαταραχές.
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5.2.3 Κοινωνικές συνέπειες
Η κοινωνική απομόνωση είναι μια από τις σοβαρές κοινωνικές συνέπειες της σωματικής
ή/και σεξουαλικής, ψυχολογικής βίας που υφίστανται οι γυναίκες. Η κοινωνική απομόνωση
εμφανίζεται ως αποτέλεσμα των παραπάνω συμπεριφορών και στοχεύει στην στέρηση από
τα θύματα των κοινωνικών σχέσεων και δραστηριοτήτων εξυπηρετώντας την παραμονή
τους στην κακοποιητική σχέση, συχνά οδηγώντας τα στην οικονομική εξαθλίωση. Είναι
σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι γυναίκες που έχουν υποστεί βία, αναπτύσσουν μια
αίσθηση προσωπικής υποτίμησης. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση επηρεάζει την ψυχική τους
κατάσταση και καθιερώνει μια προνοσηρή προσωπικότητα με καταθλιπτικά επισόδεια. Οι
γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή, σωματική ή/και σεξουαλική, ψυχολογική
βία, βιώνουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση, αισθήματα ενοχών και απομόνωσης, ως μια
μορφή αυτοτιμωρίας που υποχρεούται να επιβάλουν στον εαυτό τους. Οι κακοποιημένες
γυναίκες διακατέχονται από φόβο της κοινωνικής απόρριψης που δυσχεραίνει τις
κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις, αυτό άλλωστε συμβάλει στην κοινωνική
απομόνωση τους. Ο τομέας της εργασίας των γυναικών άλλωστε δεν μένει ανεπηρέαστος
καθώς το θύμα παρουσιάζει μειωμένη αποδοτικότητα στον επαγγελματικό χώρο,
αναγκάζεται να απουσιάζει από την εργασία του με κίνδυνο την αναστολή ή και τον
τερματισμό της εργασίας. Επιπλέον λόγω των συχνών αναρρωτικών αδειών έχουν χαμηλά
ποσοστά παραγωγής.
Η βία κατά των γυναικών επιφέρει και τις ανάλογες οικονομικές επιπτώσεις. Έρευνες
δείχνουν ότι η το οικονομικό κόστος της έμφυλης βίας υπολογίζεται στο 2% του
Παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Γενικότερα, στο ευρύτερο κοινωνικόοικονομικό επίπεδο η βία κατά των γυναικών συνιστά μια σημαντική επιβάρυνση στον
κρατικό προϋπολογισμό των κρατών μελών της Ε.Ε. σε ότι αφορά στον τομέα της υγείας
εξαιτίας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης από τους ασθενείς.

5.3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5.3.1 Θεσμική Αντιμετώπιση και Δράσεις σε Διεθνές Επίπεδο
Σε διεθνές επίπεδο έχουν ληφθεί μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπιση της βίας κατά
των γυναικών. Τα σημαντικότερα πιο πρόσφατα κείμενα και πιο πρόσφατες δράσεις είναι
τα εξής:
Η Πλατφόρμα του Πεκίνου, που υιοθετήθηκε το 1995, στην 4η Παγκόσμια Διάσκεψη του
ΟΗΕ, αποτέλεσε θεμελιώδους σημασίας θεσμικό κείμενο. Η πλατφόρμα δράσης
επανεξετάστηκε το 2000, 2005 και το 201056 στην σύνοδο της Νέας Υόρκης με μια σειρά
από ψηφίσματα με θέμα την διάδοση του ιού του HIV, την απελευθέρωση γυναικών και
παιδιών ομήρων σε ένοπλες συγκρούσεις, την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών,
την λήψη μέτρων ισότητας των δυο φύλων κ.α.
Τον Ιούλιο του 2010, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δημιούργησε το Σώμα του ΟΗΕ για
την Ισότητα των φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών (United Nations Entity For
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Gender Equality and the Empowerment of Women). Αρμοδιότητες του εν λόγω οργάνου
είναι η εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, η ενδυνάμωση της θέσης των
γυναικών, η επίτευξη ισότητας, η υποστήριξη των ενδοκυβερνητικών σωμάτων όπως η
συνδρομή των κρατών-μελών στην εφαρμογή των σχετικών μέτρων.

5.3.2 Θεσμική Αντιμετώπιση και Δράσεις σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
Τις τελευταίες δεκαετίες από την Ε.Ε. έχουν εκδοθεί πλήθος εκθέσεων, οδηγιών,
ψηφισμάτων για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Πιο συγκεκριμένα θα
αναφερθούμε στα πιο πρόσφατα κείμενα και στις σημαντικότερες δράσεις της Ένωσης:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1992 εξέδωσε την υπ' αριθ. 19 Γενική Σύσταση για την
εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, ενώσυντάχτηκαν και οι σχετικές εκθέσεις
των ειδικών εισηγητών του ‘Υπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα
δικαιώματα σχετικά με η βία κατά των γυναικών.
Με την Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν κατά την 4η
Παγκόσμια Διάσκεψη για τις γυναίκες στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, εκδόθηκαν τα
ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε
στην Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (ΕΕ C 59 της 23.2.2001, σ. 258), της 10ης Μαρτίου
2005 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 4η Παγκόσμια Διάσκεψη για την
Πλατφόρμα Δράσης υπέρ των Γυναικών (Πεκίνο+10) (EEC 320 E της 15.12.2005, σ. 247)
και της 25ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με το “Πεκίνο, 15 χρόνια μετά” – Πρόγραμμα
δράσης του ΟΗΕ για την ισότητα των φύλων (EEC 348 E της 21.12.2010, σ. 11).
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τις αποφάσεις τους
293/2000/ΕΚ (24-1-2000), 803/2004/ΕΚ (21-4-2004) και 779/2007/ΕΚ (20- 6-2007)
θέσπισαν προγράμματα κοινοτικής δράσης (Πρόγραμμα Δάφνη), για την περίοδο 20002003, περί προώθησης μέτρων και πολιτικών αλλά και προγραμμάτων χρηματοδότησης
για την καταπολέμιση της Βίας εις βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών και για την
προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου.
Η Σύσταση (2002) από το Συμβούλιο των Υπουργών των κρατών-μελών, για την
προστασία των γυναικών ενάντια στη βία, όπου αναγνωρίστηκε ως καίριο δομικό και
κοινωνικό πρόβλημα. Τα κράτη-μέλη κλήθηκαν να λάβουν μέτρα για την πρόληψη και
αντιμετώπιση κάθε φαινομένου βίας κατά των γυναικών σε επίπεδο ενημέρωσης,
ποινικού και αστικού δικαίου, προστασίας θυμάτων και προγραμμάτων παρέμβασης.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του 2005, προέβλεψε την
λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας μέσα από την αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων δράσης
και την επιβολή προτάσεων. Έτσι, σύμφωνα με την Σύσταση (2007) για την ισότητα των
φύλων57, η βία κατά των γυναικών συνιστά μια από τις σοβαρότερες παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και αναστέλλει την
ικανοποίηση ικανοτήτων και πηγών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και
χρησιμοποιείται ώστε η θέση της γυναίκας να παραμένει υποβαθμισμένη σε σχέση με
του άνδρα.
Στις δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης ανήκει και η Σύμβαση του Συμβουλίου της
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Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας, που υπογράφηκε στις 11 Μαΐου 2011, γνωστή ως Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης. Η εν λόγω Σύμβαση είναι η πιο ολοκληρωμένη διεθνής συνθήκη
για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.
Ετέθη σε ισχύ τον Αύγουστο του 2014, όπου σύμφωνα με τη Σύμβαση η βία κατά των
γυναικών θεωρείται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε μια πρόσφατη στρατηγική για την ισότητα μεταξύ
γυναικών και ανδρών για την περίοδο 2010-2015, η οποία παρουσιάστηκε στις 21
Σεπτεμβρίου 2010, το Πρόγραμμα “Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια” για την περίοδο
2014-2020 και σχέδια δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης
(COM(2010)0171).
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2012 εκδόθηκε η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο “Εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας κατά των
γυναικών” (ΕΕ C 351 της 15.11.2012, σ. 21).
Στις 25 Φεβρουαρίου 2014 εκδόθηκε το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με
συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
[2013/2004(INL)].
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 26 Οκτωβρίου 2015, ενέκρινε το «Σχέδιο δράσης για την
ισότητα των φύλων 2016-2020», βάσει του κοινού εγγράφου εργασίας της Επιτροπής
και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) με τίτλο «Ισότητα των φύλων
και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των
γυναικών μέσα από την πολιτική εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε. 2016-2020».
Για την πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης,
απαιτεί από τα μέρη να υιοθετήσουν μια σειρά μέτρων που θα εφαρμοστούν σε εθνικό
επίπεδο όπως:
Εκπαίδευση, που περιλάβει διδακτικό υλικό σε θέματα ισότητας σε όλα τα επίπεδα
του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων και να προωθήσουν τις αρχές αυτές σε
άτυπο εκπαιδευτικό περιβάλλον (αρ. 20 παρ.2).
Εκπαίδευση όλων των σχετικών επαγγελματιών στην πρόληψη και τον εντοπισμό της
βίας (αρ. 15).
Προληπτική παρέμβαση και προγράμματα αντιμετώπισης: προγράμματα για τους
δράστες ενδοοικογενειακής βίας και τους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων που
στοχεύουν στο να τους διδάξουν να υιοθετήσουν μη βίαιη συμπεριφορά, να
αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους και να εξετάσουν τη συμπεριφορά τους προς
τις γυναίκες. Προγράμματα θεραπείας, η ασφάλεια και υποστήριξη (αρ. 16).
Καθιέρωση έκτακτων απαγορευτικών μέτρων για την απομάκρυνση των δραστών από
την οικογενειακή εστία και περιοριστικές ή προστατευτικές εντολές.
Εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης όπως κέντρα σεξουαλικής βίας ή καταφύγια
γυναικών (αρ. 23).
Τα μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να δημιουργήσουν
δωρεάν Τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας (αρ. 24).
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Υποστήριξη των θυμάτων της σεξουαλικής βίας, όπου χρειάζονται άμεση ιατρική
φροντίδα, ιατροδικαστική εξέταση και υποστήριξη τραυμάτων καθώς και μακροχρόνια
παροχή ψυχολογικών συμβουλών από ευαισθητοποιημένο, καλά εκπαιδευμένο και
εξειδικευμένο προσωπικό (αρ. 25). Η Τακτική Ομάδα για την Καταπολέμηση της Βίας
κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας του Συμβουλίου της Ευρώπης
συνέστησε ένα κέντρο ανά 200.000 κατοίκους.

5.3.3 Θεσμική Αντιμετώπιση και Δράσεις στην Ελλάδα
Η χώρα μας αν και ήταν η πρώτη που υπέγραψε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για
την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (11/5/2011), που τέθηκε σε ισχύει τον
Αύγουστο του 2014, δεν την έχει ακόμα επικυρώσει προκειμένου να ενσωματωθεί στο
ελληνικό δίκαιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή
(Μάρτιο 2017) προκειμένου να προωθήσει νομοσχέδιο-βάση για την επικύρωση της
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το νομοσχέδιο θα καταρτιστεί με βάση το
πόρισμα της ΓΓΙΦ που απέδωσε στην γενική γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, και περιλαμβάνει τα σημεία διάστασης μεταξύ εσωτερικού δίκαιου και
Σύμβασης που εντόπισε η διεπιστημονική Επιτροπή της ΓΓΙΦ.
Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στις κυριότερες νομοθετικές ρυθμίσεις που
ισχύουν σε περιπτώσεις βίας κατά των γυναικών από την εσωτερική νομοθεσία:
• Η ενδοοικογενειακή βία
Ο Ν. 3500/2006 αποτελεί το πρώτο ελληνικό νομοθέτημα που αναφέρεται αυτοτελώς στο
φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, «Για την
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις», ως ενδοοικογενειακή βία
ορίζεται κάθε είδους σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία που ασκείται σε βάρος του
θύματος από τον πρώην ή νυν σύζυγο ή σύντροφο, καθώς και από μέλη της οικογένειάς
του». Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιτίας του μη ενιαίου χαρακτήρα της ενδοοικογενειακής
βίας ως φαινομένου, δηλαδή της ύπαρξης διαφορετικών τύπων ενδοοικογενειακής βίας, η
αντιμετώπιση του με τον Ν. 3500/2006 μόνο κάποιες από τις εκφάνσεις του μπορεί να
αντιμετωπίση και όχι την ολική αντιμετώπιση του φαινομένου.
• Η σεξουαλική παρενόχληση
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη νομοθεσία του Ν. 3896/2010 (που αντικατέστησε τον Ν.
3488/2006), έχουμε την «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης». Με το νόμο
αυτόν, η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί παραβίαση της αρχής των ίσων ευκαιριών και
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Επίσης,
διευκρινίζεται πως: η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί προσβολή της προσωπικότητας
και συγκεκριμένα της τιμής και της ελευθερίας του/της εργαζομένου/-ης, η σεξουαλική
παρενόχληση συνιστά απαράδεκτη διάκριση στη σημερινή κοινωνία και ως εκ τούτου
πρέπει να τιμωρείται, είναι υποχρέωση των εργοδοτών να εξασφαλίζουν ότι κανένας και
καμία εργαζόμενος/-η δεν θα δέχεται ανεπιθύμητη, προσβλητική σεξουαλική
συμπεριφορά. Με τον νόμο αυτόν βελτιώθηκε, απλουστεύτηκε και κωδικοποιήθηκε η
ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με το πνεύμα και τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ, η
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οποία προβλέπει ότι ο εργοδότης πρέπει να μεταχειρίζεται ισότιμα τα φύλα. Ο νόμος δίνει
στον εργαζόμενο το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση σύμφωνα με το Άρθρο 16 και να
απαιτήσει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στην περίπτωση παραβίασης της αρχής της
ίσης μεταχείρισης. Επίσης, η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί ηθική βλάβη και
δικαιολογεί δικαίωμα αποζημίωσης (σύμφωνα και αρ. 932 του Αστικού
Κώδικα), απαγορεύεται η καταγγελία ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σχέσης εργασίας
και της υπαλληλικής σχέσης, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείρισης. Επίσης στην
ελληνική νομοθεσία τιμωρούμενα από τις διατάξεις του Ποινικού κώδικα αδικήματα του
βιασμού (άρθρο 336 ΠΚ) και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρο 337 ΠΚ).
Σήμερα, στην χώρα μας, λόγω των σοβαρών συνεπειών της οικονομικής κρίσης,
οξύνθηκε το φαινόμενο των πολλαπλών μορφών βίας που υφίστανται οι γυναίκες και στις
όποιες αδυνατούν να αντιδράσουν. Στο πλαίσιο αντιμετώπισής του φαινομένου της βίας
κατά των γυναικών, η ΓΓΙΦ στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φυλών 20162020 (ΕΣΔΙΦ), έχει επιπλέον εντάξει και ήδη υλοποιεί τις σχετικές δράσεις:
Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης

-

Υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης για θέματα έμφυλης βίας.
Υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και κοινωνικής συμβουλευτικής για τις γυναίκεςθύματα βίας.

-

Υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης για δικαιώματα των γυναικώνθυμάτων βίας, π.χ. τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας, μήνυσης
κ.α.

-

Υπηρεσίες παραπομπής ή/και συνοδείας (όταν απαιτείται) των γυναικών-θυμάτων βίας
στους ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους, στις
αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, κ.α.

-

Υπηρεσίες παραπομπής ή/και συνοδείας (όταν απαιτείται) των γυναικών σε νοσοκομεία
ή σε κέντρα υγείας, σε φορείς φύλαξης παιδιών κ.λ.π.

-

Υπηρεσίες παραπομπής σε πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας (legal aid)

Δράσεις δικτύωσης

-

Δικτύωση των Συμβουλευτικών Κέντρων μεταξύ τους και με τους Ξενώνες Φιλοξενίας και
λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (Τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, αστυνομία,
νοσοκομεία, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ.).

-

Ενέργειες δικτύωσης με τους αρμόδιους φορείς προώθησης της απασχόλησης,
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να βελτιωθεί η εργασιακή κατάσταση των
γυναικών-θυμάτων βίας

-

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της
βίας κατά των γυναικών σε συνεργασία με το οριζόντιο σχέδιο δημοσιότητας και
ευαισθητοποίησης που υλοποιείται από τη ΓΓΙΦ.

Επιπρόσθετα, η ΓΓΙΦ υλοποιεί δράσεις στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Οριζόντιες
Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» (ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»):
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-

Συνεχίζει να λειτουργεί η Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 σε 24ωρη βάση, η οποία: α)
παρέχει άμεση βοήθεια σε έκτακτα και με επείγοντα χαρακτήρα περιστατικά βίας β)
παρέχει πληροφόρηση και παραπομπή γυναικών θυμάτων βίας σε Συμβουλευτικά
Κέντρα και σχετικές υπηρεσίες γ) παρέχει δωρεάν τηλεφωνική στήριξη.

-

Ενισχύει το μοντέλο λειτουργίας των Δομών μέσω εργαλείων όπως, Οδηγός Παροχής
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Λειτουργίας των Υποστηρικτικών Δομών, Εγχειρίδιο
σεξουαλικής παρενόχλησης, Κανονισμοί λειτουργίας των δομών, Κώδικες δεοντολογίας
κ.ά.

-

Ενημερωτικές δράσεις με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε
θέματα ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλική παρενόχληση, traﬃcking κλπ., καθώς και
την πρόληψη τέτοιων φαινομένων, με την αξιοποίηση διάφορων επικοινωνιακών μέσων
(tv/radio spot, ημερίδες, φυλλάδια κ.λπ.).

-

Εμπλουτίζει διαρκώς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.womensos.gr και της σελίδας
της στο Facebook με κείμενα, έρευνες, νομοθεσία κ.λπ., προκειμένου όλοι οι πολίτες να
έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση των τρεχουσών εξελίξεων στο θέμα της βίας κατά των
γυναικών.

Ωστόσο, περαιτέρω, σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις χρειάζεται να
πραγματοποιηθούν και στην ελληνική νομοθεσία, με παράλληλες συντονισμένες και μη
αποσπασματικές δράσεις προληπτικού χαρακτήρα για να αντιμετωπιστεί η έμφυλη βία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΙΕΡΕΥΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
6.1 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Απαιτήθηκαν πολλοί αγώνες και πολλές δεκαετίες προκειμένου να μπορέσουν οι γυναίκες
να αποκτήσουν ισότιμη θέση έναντι των ανδρών στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα της
Ελλάδας. Άλλωστε το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες ήρθε το 1952, πολύ αργότερα σε
σχέση με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (1907 Φιλανδία, 1913 Νορβηγία, 1915 Δανία, 1917
Ολλανδία, 1918 Αγγλία, 1919 Γερμανία, Αυστρία, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, 1921 Πολωνία,
Σουηδία, 1931 Ισπανία).
Η κατοχύρωση της ισότιμης θέση της γυναίκας στο Ελληνικό Σύνταγμα καθυστέρησε
και αυτή πολύ.Το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας το 1844, στο άρθρο 3 ορίζει ότι «οι Έλληνες
είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου», εξαιρώντας όμως τις γυναίκες, οι οποίες δεν αποκτούν
πολιτικά δικαιώματα, παρά την μεγάλη συμβολή τους στην ανεξαρτησία από τον
οθωμανικό ζυγό. Στην πορεία υπήρξε σημαντική για τα δικαιώματα των γυναικών,η
συμβολή της Καλλιρρόης Περρέν Σιγανού που το 1887 που εξέδωσε την “Εφημερίδα των
Κυριών” και για πρώτη φορά ακούστηκε στην Ελλάδα το σύνθημα “ψήφος στη γυναίκα”.
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1920 θεωρείται δεδομένο ότι μόνον οι άνδρες είχαν
δικαίωμα να μετέχουν στο πεδίο της πολιτικής. Στην Ελληνική Βουλή, έγιναν συζητήσεις για
το δικαίωμα ψήφου των γυναικών το 1920, το 1922, το 1925, το 1929, προκαλούνται όμως
βίαιες αντιδράσεις από πολλούς πολέμιους της ιδέας και δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα.
Ενδεικτικό άλλωστε, της αντίληψης που επικρατούσε είναι το απόσπασμα από την
εφημερίδα «Νέα Ημέρα» στις 20 Μαρτίου 1928: «Παν θήλυ διατελεί εις ανισόρροπον και
έξαλλον πνευματικήν κατάστασιν ωρισμένας ημέρας εκάστου μηνός... Νεώτεραι και
ακριβέστεραι έρευναι καταδείκνυσιν ότι ου μόνον ωρισμένας ημέρας, αλλά δι' όλου του
μηνός τελούσιν άπαντα τα θήλεα εις πνευματικήν και συναισθηματικήν ανισορροπίαν...η
γυναικεία συνεπώς ψήφος καταλήγει ότι είναι πράγμα επικίνδυνον, άρα αποκρουστέον».
Το επιχείρημα επομένως για να μη δοθεί ψήφο στις γυναίκες ήταν ότι η γυναικεία ψήφος
ήταν «πράγμα επικίνδυνον άρα αποκρουσταίον».
Στις 5 Φεβρουαρίου 1930, αναγνωρίστηκε το δικαίωμα (μόνο) του εκλέγειν για τις
Ελληνίδες. Ωστόσο, πάλι υπήρχαν περιορισμοί, αφού το δικαίωμα ψήφου ίσχυε μόνο για
τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές και αφορούσε μόνο στις εγγράμματες γυναίκες, που
είχαν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους. Έτσι, για πρώτη φορά οι γυναίκες
ψήφισαν στις δημοτικές εκλογές της 11ης Φεβρουαρίου 1934. Οι προκαταλήψεις, η μη
εγγραφή στους καταλόγους και ο μεγάλος αριθμός αναλφάβητων γυναικών είχε ως
αποτέλεσμα το να ψηφίσουν μόλις 240 – 480 γυναίκες.
Η Ελληνική Βουλή με την ψήφιση του Ν.2159 στις 28 Μαΐου 1952, παραχώρησε ίσα
πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες, κατοχύρωσε το δικαίωμα της γυναίκας όχι μόνο να
εκλέγει, αλλά και να εκλέγεται στις δημοτικές και βουλευτικές εκλογές. Παρόλα αυτά, οι
Ελληνίδες δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν στις εκλογές του Νοέμβρη που ακολούθησαν, αφού
δεν είχαν ενημερωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι. Πρώτη γυναίκα βουλευτής ήταν η Ελένη
Σκούρα που εξελέγη σε αναπληρωματικές εκλογές το 1953.
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Πλήρες δικαίωμα ψήφου απέκτησαν οι γυναίκες το 1956 όπου ψήφισαν σε
βουλευτικές εκλογές, για πρώτη φορά στις 19 Φεβρουαρίου 1956. Οι περισσότερες
γυναίκες μάλιστα ψήφισαν την ΕΡΕ, το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή που τις
εμπιστεύτηκε. Η πρώτη ελληνίδα υπουργός ήταν η Λίνα Τσαλδάρη η οποία ανέλαβε το
Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στην κυβέρνηση Καραμανλή.
Το Σύνταγμα του 1975, έρχεται να ορίσει επιτέλους ότι «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες
είναι ίσοι» και να παρέχει ένα εξαρχής ευρύ κατάλογο ατομικών και κοινωνικών
δικαιωμάτων προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των καιρών. Η αρχή της ισότητας των δύο
φύλων κατοχυρώνεται στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 που ορίζει ότι “Οι Έλληνες και οι
Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιωμάτα και υποχρεώσεις” και στις εγγυητικές διατάξεις των
άρθρων 116 παρ. 2 και 25 παρ. 1.
Στο άρθρο 116 παρ. 2 του ίδιου Συντάγματος ορίζεται ότι “αποκλίσεις εκ των
ορισμών της παρ. 2 του άρθρου 4 επιτρέπονται μόνο δι’ αποχρώντας λόγους εις τα ειδικώς
υπό του νόμου οριζομένας περιπτώσεις”. Σύμφωνα με τη συνταγματική διάταξη, απόκλιση
από την αρχή της ισότητας των δύο φύλων ήταν δυνατή μόνο εφόσον υπήρχαν αποχρώντες
λόγοι, αναφερόμενοι, δηλαδή, στις βιολογικές ή ψυχικές ιδιαιτερότητες εκάστου φύλου, και
μόνο εφόσον τοιαύτη δυνατότητα προβλεπόταν ειδικώς στο νόμο. Άρα στις διατάξεις του
άρθρου 116 παρ. 2, επιτρέπονται αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας των δύο φύλων
όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.
Επιπλέον, η συνταγματική διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1. που όριζε “τα δικαιώματα
του ανθρώπου, ως ατόμου και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, τελούν υπό την εγγύησιν
του κράτους, παντώς των οργάνων αυτού υποχρεωμένων να διασφαλίζουν την ακώλυτων
άσκησιν αυτών”, διατύπωνε την αρχή ότι τα δικαιώματα που καθιερώνει το Σύνταγμα,
ατομικά και κοινωνικά, ισχύουν αμέσως στο σύνολο της έννομης τάξης ως επιτακτικοί
κανόνες, δεσμεύοντες τόσο τη νομοθετική, όσο και την εκτελεστική και δικαστική εξουσία.
Επίσης, έχουμε για πρώτη φορά την συνταγματική κατοχύρωση της ισότητας στις αμοιβές,
όπου το άρθρο 22 παρ. 1 ορίζει ότι “πάντες οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως φύλου ή άλλης
διακρίσεως, δικαιούνται ίσης αμοιβής δι’ ήσης αξίας παρεχόμενην εργασίας”.
Στην πρώτη αναθεώρηση του αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975, τον Μάρτιο
του 1986, δεν έχουμε σημαντικές αλλαγές για την ισότητα των φύλων. Η δεύτερη
αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975, την άνοιξη του 2001 ήταν πολύ πιο εκτεταμένη.
Τοαναθεωρημένο συνταγματικό κείμενο ορίζει στο άρθρο 25 παρ. 1 ότι «Τα δικαιώματα του
ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού
κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους”. Με τη νέα αυτή διατύπωση στο
άρθρο 25 παρ. 1 εισάγεται και ρητά η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου και ενισχύεται
το σύνολο του δικαιοκρατικού οπλισμού του Συντάγματος υπέρ του ατόμου, είτε αυτό δρα
μεμονωμένα και ιδιωτικά είτε δρα μέσα στις κοινωνικές του σχέσεις.
Επίσης, σημαντική είναι και η αναθεώρηση της διάταξης του άρθρου 116 παρ. 2 που ορίζει
ότι «Δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων
που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών». Αξίζει να αναφέρουμε ότι,
αρχικά στο σχέδιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος δεν προβέπονταν αναθεώρηση
του άρθρου 116 παρ. 2, αλλά η πρόταση για αναθεώρηση της διάταξης είχε ήδη υποβληθεί
το 1995 από το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και είχε διανεμηθεί στην
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Αναθεωρητική Επιτροπή του Συντάγματος και σε γυναικείες οργανώσεις.58Επίσης,
σημαντική απόφαση όσον αφορά στην ερμηνευτική αντίληψη του άρθρου 116 παρ. 2 από
τα δικαστήρια προ αναθεωρήσεως ήταν η απόφαση 1917/1998 της Ολομελείας του
Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε επί του ζητήματος της συνταγματικότητας
διατάξεων που θέσπιζαν, κατά παρέκκλιση από την αρχή της ισότητας των δύο φύλων ως
προς την πρόσβαση στα διάφορα επαγγέλματα και στην εκπαίδευση που είναι αναγκαία για
την άσκησή τους, περιορισμούς, υπό τη μορφή ποσοστώσεων, σε βάρος των γυναικών ως
προς την εισαγωγή τους στις σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι την ίδια περίοδο, (τρία χρόνια, μετά την
αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001), έχουμε την εκλογή της πρώτης γυναίκας
πρόεδρου της Ελληνικής Βουλής, της Άννας Ψαρούδας Μπενάκη. Πρόκειται για την πρώτη
γυναίκα που ανέρχεται στο ύπατο αξίωμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου (19 Μαρτίου 2004).
Μια δεκαετία μετά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έγινε η δεύτερη γυναίκα που εξελέγει
Πρόεδρος της Βουλής στις 6 Φεβρουάριο 2015, με κοινοβουλευτική πλειοψηφία-ρεκόρ
(235 ψήφους σε σύνολο 298 παρόντων) και η νεότερη πρόεδρος στην ιστορία του
Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Μέσα από αυτή την ιστορική ανίχνευση της πορείας των Ελληνικών Συνταγμάτων,
γίνεται σαφές πως η θέση της γυναίκας και η ισότητα των δύο φύλων είναι ένα ζήτημα
πρωτίστως πολιτικό και αδιαχώριστο από τις γενικότερες κοινωνικές στερεοτυπικές
καταβολές του. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στην Ελλάδα κατά την διάρκεια του 19ου και
20ου αιώνα οι γυναίκες δεν είχαν αυτονόητα την ιδιότητα του πολίτη και ο συντακτικός
νομοθέτης μιλώντας για ισότητα και για τα δικαιώματα Ελλήνων δεν περιελάμβανε πάντοτε
τις γυναίκες.

6.2 ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Το πρόσφατο σχέδιο αναθεώρησης του Συντάγματος κατατέθηκε προς διαβούλευση τον
Μάρτιο του 2017.Το σχέδιο αναθεώρησης του Συντάγματος αποτελεί έργο μιας ομάδας
εργασίας νομικών και πολιτικών επιστημόνων, και συγκροτήθηκε υπό τον συντονισμό του
Γιώργου Κατρούγκαλου, γνωστή και ως «πρόταση Κατρούγκαλου». Η Επιτροπή για τη
Συνταγματική αναθεώρηση έχει ξεκινήσει ήδη τις διαβουλεύσεις για την αναθεώρηση, με
επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς πανελλαδικής εμβέλειας, και στις έδρες των 13
περιφερειών της χώρας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το έργο της Επιτροπής
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2017.
Το σχέδιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος, για πρώτη φορά περιλαμβάνει τη
συμμετοχή του πολίτη σε αυτή τη διαδικασία, καθώς μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής59
δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να ψηφίσει μεταξύ
διαφορετικών επιλογών σε μεγάλο εύρος θεμάτων. Για πρώτη φορά, εγκαινιάζεται στην
αναθεώρηση μια διαδικασία συμμετοχής του λαού στην άσκηση της αναθεωρητικής
διαδικασίας συντάγματος. Μέσα από αυτή την διαδικασία δίνεται η δυνατότητα στον
πολίτη να εκφράσει την άποψη μου. Αυτή η συμμετοχή του πολίτη έχει πολλαπλές
58
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Το Σύνταγμα του 1975 αναθεωρήθηκε για τρίτη φορά το 2008 σε περιορισμένο όμως αριθμό διατάξεών του.
http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/
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αναγνώσεις. Για ορισμένους συνταγματολόγους, όπως ο καθ. Κ. Γεραπετρίτης, «η
συμμετοχή του λαού είναι ευπρόσδεκτή, αυτό όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πανάκεια,
θα πρέπει να θέσουμε τους εγγενείς περιορισμούς στο εγχείρημα της λαϊκής συμμετοχής,
υπάρχουν ζητήματα στα οποία η πλειοψηφία δεν θα πρέπει να έχει λόγο όταν άπτονται
θεμελειωδών δικαιωμάτων»60. Αντίθετα ο Καθηγητής κ. Κασιμάτης θεωρεί ότι είναι
σημαντική η συμμετοχή του λαού και «η αναθεώρηση είναι πηγή προς τα κάτω»61.Όπως
ανέφερε και η καθ. κ. Καμτσίδου62 «η δυνατότητα συμμετοχής του πολίτη στην διαδικασία
της Συνταγματικής αναθεώρησης μπορεί να ανανεώσει της αντιπροσωπευτική δημοκρατία,
να συμβάλλει στο να προκαλέσει το ενδιαφέρον των πολιτών για συμμετοχή τόσο στις
πολιτικές διαδικασίες όσο και στην συλλογική οργάνωση και δράση». Από αυτή την σκοπιά,
ενδεχομένως η συμμετοχή του πολίτη σε αυτή την αναθεώρηση να αποτελέσει το βήμα για
την ανανέωση των δημοκρατικών αξιών και ναν κερδηθεί ένα μεγάλο στοίχημα στην
εγγύηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και στην αρχή της ισότητα των δύο φίλων.
Σημαντικό είναι επίσης, να σημειώσουμε ότι οι έλληνες έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με το
Σύνταγμα, μέσα από το Σύνταγμα βλέπουν την «οδηγό» μιας δημοκρατικής και δίκαιης
κοινωνίας, αναγνωρίζουν την προσπάθεια της προσωπικής και συλλογικής αυτονομίας
τους. Επιπρόσθετα, να επισημάνουμε ότι η συμμετοχή του λαού στην διαδικασία της
αναθεώρησης είναι εξαιρετικά σημαντική αλλά, δεν πρέπει να παραβλέψουμε και τον
σημαντικό ρόλο των πολιτικών κομμάτων στον σχεδιασμό για την αναθεώρηση του
Συντάγματος.
Το σχέδιο για την αναθεώρηση περιλαμβάνει πέντε άξονες, με σκοπό την πλήρη
επαναθεμελίωση του πολιτεύματος σε δημοκρατικότερη βάση.Ο πρώτος άξονας
αναφέρεται σε μιανέα αρχιτεκτονική του πολιτεύματος, ο δεύτερος στην διακριτότητα
κράτους-εκκλησίας, ο τρίτος στην καθιέρωση θεσμών άμεσης δημοκρατίας, ο τέταρτος στην
ισχυροποίηση του κράτους δικαίου και ο πέμπτος άξονας την θωράκιση των κοινωνικών
δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών.
Στο σχέδιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος, στον πέμπτο άξονα και στο
δεύτερο μέρος του σχεδίου, προτείνεται εμβάθυνση και ενίσχυση της προστασίας των
ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριώνπου προωθούν την πραγματική ισότητα. Ειδικότερα,
στο αρ. 4 παρ. 2 αναφέρει ότι: «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και
υποχρεώσεις. Το κράτος λαμβάνει θετικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών και μεριμνά για την άρση των κοινωνικών και άλλων ανισοτήτων που
υφίστανται στην πράξη».
Αναλύοντας την προσθήκη στο άρθρου 4 παρ. 2 της πρότασης «Το κράτος λαμβάνει
θετικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας…», θα λέγαμε ότι ερμηνεύεται από την
δέσμευση του κράτους (κράτος δικαίου) να εξασφαλίσει τις κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες προκειμένου τα ατομικά δικαιώματα να αναπτυχθούν. Τα θετικά μέτρα είναι μια
σειρά μέτρων (νομοθετικών, κλπ) που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήματα υπέρ των
60

Γιώργος Γεραπετρίτης, Καθ. Συνταγματικού Δικαιόυ Νομικής Σχολής Αθηνών (Εκπομπή ΕΡΤ, 27/5/2017
συζήτηση για την αναθεώρηση).
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Γεώργιος Κασιμάτης, ομότιμος Καθ. Νομικής Σχολής Αθηνών (Εκπομπή ΕΡΤ,
αναθεώρηση).
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γυναικών, τα οποία προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τη δυσμενή διακριτική μεταχείριση
που υφίστανται οι γυναίκες στην πράξη63. Έτσι, με την προσθήκη της φράσης αυτής,
κατοχυρώνεται στο πολιτικό πεδίο δράσης, η άμεση παρέμβαση του κράτους στην
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων. Πρόκειται για ένα πολιτικό πεδίο δράσης, άμεσων
παρεμβάσεων, όπου ο θεσμικός ρόλος του κράτους επεκτείνεται, δηλαδή δεν περιορίζεται
μόνο στην κατοχύρωση της αρχής της ισότητας των φύλων αλλά και στην παρέμβαση με
λήψη θετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της έμφυλης ανισότητας.
Πράγματι, η συνταγματική υποχρέωση του κράτους για την λήψη θετικών μέτρων, σε
κοινωνικούς τομείς όπου, η συμμετοχή των γυναικών είναι σημαντικά χαμηλότερη από
εκείνη των ανδρών, εξαιτίας κοινωνικά προσδιορισμένων στερεότυπων, συμβάλλει
ουσιαστικά στην αλλαγή των στάσεων, αντιλήψεων για την θέση της γυναίκας και στην
πραγματική ισότητα των γυναικών.
Το κράτος συνεπώς, μπορεί να λάβει θετικά μέτρα με τη μορφή «γενικών μέτρων»
προσφέροντας την υλική συνδρομή για την δημιουργία με κατάλληλων υποδομών όπως
εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, επιχειρηματικότητα κ.α., τα οποία μπορούν να
συμβάλουν στην επιτάχυνση της πραγματικής ισότιμης θέσης της γυναίκας στην οικονομική
και κοινωνική ζωή. Έτσι, το κράτος επιτυγχάνει να βελτιώσει τη μειονεκτική θέση στην
οποία βρίσκονται στην πράξη οι γυναίκες σε όλες τις όψεις του κοινωνικού βίου, ιδιαιτέρως
δε στον τομέα της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως. Πρόκειται για την εξάλειψη των
παραγόντων και των αιτιών της ύπαρξης λιγότερων ευκαιριών εργασίας και σταδιοδρομίας
για τις γυναίκες.
Από μια κοινωνιολογική προσέγγιση, θα λέγαμε ότι ούτε «ισότητα», ούτε
«ελευθερία» πραγματική υπάρχει για τα αδύνατα και εξαρτημένα κοινωνικά και
οικονομικά άτομα, ούτε για τις ευάλωτες και παραγκωνισμένες ομάδες, αν δεν ληφθούν
μέτρα, που να εξουδετερώνουν τη μειονεκτική τους θέση. Η ισότητα άλλωστε είναι μια
έννοια δυναμική που εξελίσσεται συνεχώς και μεταλλάσσεται ανάλογα με τον χώρο, χρόνο
και τις ειδικότερες συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώνεται.
Το κράτος μπορεί ωστόσο να λάβει «ειδικά μέτρα», συμβάλλοντας στην ισότιμη
παρουσία των γυναικών σε ανώτερες θέσεις οργάνων διοίκησης, για παράδειγμα με τα
μέτρα ποσοστιαίας συμμετοχής των γυναικών σε κέντα λήψεως αποφάσεων (π.χ. σε
υπηρεσιακά συμβούλια κ.α.). Σε αυτή την περίπτωση η θετική δράση του κράτους απόκτα
αντισταθμιστικό χαρακτήρα, με συνέπεια να νομιμοποιούνται μορφές προτιμησιακής
συμπεριφοράς υπέρ των κατηγοριών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Η έννοια των
«θετικών μέτρων» που λαμβάνει το κράτος για την προώθηση της ισότητας μεταξύ
γυναικών και ανδρών αποτελεί την καλύτερη αντιστάθμιση των διακρίσεων και μέσο για
την εξουδετέρωσή της.
Με την προσθήκη στο άρθρο 4 παρ. 2 της φράσης: «Το κράτος…μεριμνά για την άρση
των κοινωνικών και άλλων ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη», προσδίδει ένα
διαφορετικό «εννοιολογικό περιεχόμενο» στην ισότητα των φύλων, προς την εφαρμογή της
ουσιαστικής έμφυλης ισότητας στην πράξη. Πρόκειται για την δέσμευση του κράτους στην
κατοχύρωση της ισότητας των φύλων στην πραγματική ζωή, αφορά σε κανόνες για την
ισότητα των γυναικών και ανδρών σε όλο το δημόσιο βίο. Συγκρίνοντας το σημερινό
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Κουκούλη-Σπηλιοτοπούλου, Σ., Η τροποποίηση του άρθρου 116 παρ. 2 του Συντάγματος. Από την τυπική στην
ουσιαστική ισότητα.
69

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

πνεύμα της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 2 με το προτεινόμενο προς αναθεώρηση, θα
λέγαμε ότι ο συντακτικός νομοθέτης θέλει αφενός να μεριμνήσει για την άρση των
κοινωνικών ανισοτήτων που υφίστανται και τα δύο φύλα. Σε μια πιο γενικευμένη ερμηνεία
η υποχρέωση μέριμνας του κράτους για την άρση των ανισοτήτων δεν αφορά, μόνο στις
γυναίκες, αναφέρεται και στους άνδρες και, γενικότερα, σε κάθε ομάδα η οποία, για
διαφορετικούς λόγους, υφίσταται στην πράξη διακριτική εις βάρος της συμπεριφορά. Η
ισότητα των δύο φύλων κατοχυρώνεται με την προσθήκη αυτή στο άρθρο 4 παρ. 2 με ένα
πιο ευρύ εννοιολογικό περιεχόμενο.
Επιπλέον, κάνοντας μια σαφή σύγκριση, ανάμεσα στο ισχύον Σύνταγμα, το άρθρο
116 στην παρ. 2 ορίζει «Το κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται
στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών», και ανάμεσα στο κείμενο/σχέδιο αναθεώρησης
του Συντάγματος, το άρθρο 116 διαγράφεται και αυτή η συνταγματική διάταξη της παρ. 2
του άρθρου 116, μεταφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 2 με την αναδιατύπωση “Το κράτος…
μεριμνά για την άρση των κοινωνικών και άλλων ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη”.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι, με την υιοθέτηση “θετικών μέτρων” και
με την μέριμνα άρσης ανισοτήτων, ιδίως “σε βάρος των γυναικών”, οξύνθηκε το πεδίο
εντάσεως μεταξύ της προώθησης της αρχής της ισότητας των φύλων και μιας σειράς άλλων
–συνταγματικών- αρχών ή δικαιωμάτων, όπως της αρχής της αξιοκρατίας. Πράγματι, έχουν
ασκηθεί κριτικές, ότι με την συνταγματική διατύπωση αυτή, είναι δυνατόν να θίξει αρχές
και δικαιώματα με φορείς τους άνδρες, προστατευόμενα από διατάξεις, όπως η αρχή της
αξιοκρατίας ή αυτή της ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητας.
Στο σχέδιο της συνταγματική αναθεώρησης, αφενός με την διαγραφή του άρθρου
116 και αφετέρου, με την προσθήκη στο άρθρο 4 παρ. 2, της φράσης “Το κράτος… μεριμνά
για την άρση των κοινωνικών και άλλων ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη”, αποτελεί
μια αποκατάσταση (ο συνταγματικός νομοθέτης να καταλήγει στην τελική παραδοχή) ότι η
φράση “σε βάρος των γυναικών” στην διάταξη του άρθρου 116, επέτρεπε αποκλίσεις και
έθιγε αρχές και δικαιώματα με φορείς άνδρες. Με την πρόταση διαγραφής του
συγκεκριμένου συνταγματικού άρθρου ερχόμαστε πιο κοντά στην ουσιαστική αρχή της
ισότητα ανδρών και γυναικών, διότι είναι αλήθεια ότι με την υιοθέτηση θετικών μέτρων
οξύνθηκε το πεδίο εντάσεως μεταξύ της προωθήσεως της αρχής της ισότητας των φύλων
και μιας σειράς άλλων συνταγματικών αρχών ή δικαιωμάτων, όπως της αρχής της
αξιοκρατίας.
Επίσης, η προσθήκη στο άρθρο 5, παρ. 2 “Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική
Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας
τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, καταγωγής, φυλής, γλώσσας, φύλου, ηλικίας,
θρησκευτικών, ή πολιτικών, κοινωνικών και κάθε άλλου είδους πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις
επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο”, γίνεται μια πιο ολιστική
προσέγγιση της αρχής της ισότητας των φύλων.
Παρατηρούμε ότι με την προσθήκη “…χωρίς διακρίσεις εθνικότητας, καταγωγής,
φυλής, γλώσσας, φύλου, ηλικίας, θρησκευτικών, ή πολιτικών, κοινωνικών και κάθε άλλου
είδους πεποιθήσεων” γίνεται μια προσέγγιση της αρχής της ισότητας των φύλων σε όλες τις
διαστάσεις του, χωρίς διακρίσεις: θρησκευτικές, εθνικές, ηλικίας, θα λέγαμε ότι έχουμε μια
πιο προσδιορισμένη/καθορισμένη θέση του φύλου για την αντιμετώπιση των διακρίσεων
του. Ενώ, στο άρθρο 5 του Συντάγματος καθιερώνεται «η αρχή της μη διάκρισης όλων των
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προσώπων, τα οποία βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια”, εμπεριέχοντας έτσι μια πιο
γενικευμένη έννοιας της διάκρισης με βάση το φύλο, στην προτεινόμενη διάταξη του
άρθρου 5 δεν επιτρέπει αποκλίσεις από τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της
ισότητας.
Η αναθεώρηση του συντάγματος μπορεί να αποτελέσει το πιο σημαντικό βήμα για
την διατύπωση πολλών και διαφορετικών απόψεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην
ανανέωση της ισότητα των σχέσεων ανδρών και γυναικών. Το εγχείρημα αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ως ένα όχημα για την συρρίκνωση των έμφυλων
διακρίσεων και να συμβάλλει στην υπέρβαση των στερεοτύπων, προκαταλήψεων ανάμεσα
στα δυο φύλα με κύριο αποδέκτη τις επόμενες γενιές.

6.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Με αφορμή το σχέδιο αναθεώρησης του Συντάγματος και την θέση που κατέχει η γυναίκα
στις μέρες μας στην Ελλάδα, θα θέλαμε στη συνέχεια να κάνουμε κάποιες προτάσεις που
θα μπορούσαν ενδεχομένως να συμβάλλουν στην επίτευξη της ισότητας των δύο φύλων.
1. Συμμετοχή κοινωνικών επιστημόνων στο σχέδιο προτάσεων της συνταγματικής
αναθεώρησης
Οι ειδικοί επιστήμονες που συμμετείχαν στην ομάδα για το σχέδιο αναθεώρησης του
Συντάγματος, είναι κυρίως συνταγματολόγοι με εξαίρεση έναν πολιτικό επιστήμονα τον κ.
Βερναδάκη. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι συμπληρωματικά θα ήταν σημαντική η
συμμετοχή ομάδας ειδικών κοινωνιολόγων, ψυχολόγων και άλλων κοινωνικών
επιστημόνων για την ανάλυση ζητημάτων σχετικά με τα δικαιωμάτων του ανθρώπου, της
ισότητας των δυο φύλων, της θέσης της γυναίκας στις σύγχρονες οικονομικό-κοινωνικές
συνθήκες. Η συμμετοχή αυτών των ειδικών επιστημόνων θα συνέβαλλε σε μια πιο ολιστική
αντιμετώπιση της αναθεώρησης του Συντάγματος και του ζητήματος που μας απασχολεί
στην παρούσα εργασία.
2. Συντονισμός και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων
Χρειάζεται συνεργασία και συνοχή, όλων των εμπλεκομένων φορέων για την ισότητα
γυναικών και ανδρών (Γενική Γραμματεία Ισότητας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργείο Υγειάς και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), για να
μπορέσουμε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της ισότητας των φύλων στην Ελληνική
κοινωνία. Μέσα από αυτή την συνεργασία, μπορεί να ενδυναμωθεί και ο ρόλος της
κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων για την ισότητα των φύλων.
3. Πρόληψη της έμφυλης βίας στα σχολεία
Η πολιτεία είναι σημαντικό να δρα προληπτικά και όχι κατ’ ανάγκην κατασταλτικά, διότι η
πρόληψη είναι αυτή στην οποία πρέπει να δώσουμε τη μεγάλη έμφαση. Για το λόγο αυτό,
είναι σημαντικό να ενταχθούν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ειδικά μαθήματα, για το
θεσμό της οικογένειας, για την προστασία της οικογένειας από τη βια, για την νομοθεσία,
για την ισότητα των δύο φύλων αλλά και τη συμφιλίωση των φύλων. Ο εκσυγχρονισμός του
εκπαιδευτικού πλαισίου με την ένταξη νέων προγραμμάτων θα συνέβαλλε ουσιαστικά
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αφενός στην πρόληψη των φαινομένων της βίας κατά των γυναικών, αφετέρου στην
αλλαγή νοοτροπίας και στην εξάλειψη των στερεοτύπων των φύλων.
4. Κώδικας Δεοντολογίας στα ΜΜΕ
Για την προστασία της θέσης της γυναίκας και της ισότητα των δύο φύλων, σημαντική θα
ήταν η κατάρτιση ενός κώδικα δεοντολογία για όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ).
Σύμφωνα, άλλωστε με τις γνωστικές θεωρίες, η κακοποίηση αποτελεί μια διαδικασία
εκδραμάτισης από το δράστη φαντασιακών σκηνών. Ειδικότερα, «οι φαντασιώσεις τις
σεξουαλικής επικυριαρχίας και σωματικής επιθετικότητας θεωρούνται ως πρόδρομοι της
σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης. Οι εικόνες σεξουαλικής και σωματικής βίας που
προβάλλουν τα ΜΜΕ σε μεγάλο βαθμό ενθαρρύνουν τις συγκεκριμένες φαντασιώσεις64».
Έτσι, η κατάρτιση ενός κώδικα δεοντολογίας των ΜΜΕ, που θα περιλάμβανε για
παράδειγμα την απαγόρευση χρήσης σεξιστικών εκφράσεων ή σκηνές σεξουαλικής
κακοποίησης, θα μπορούσε να συμβάλλει στην κατάρρευση των στερεότυπων απέναντι στα
δύο φύλα, την ισότιμη αντιμετώπισή τους και την προστασία της βίας κατά των γυναικών.

64

Mignon, Larson, Holmes, Family (2002).
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