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Η άνιση μεταχείριση των φύλων καθυστερεί την ανάπτυξη της 
κοινωνίας αλλά και της οικονομίας 

 
Νέους, συντονισμένους και στοχευμένους τρόπους δράσης προτείνει ο Συνήγορος 
του Πολίτη για να εξαλειφθεί η άνιση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην 
απασχόληση. Στην εκδήλωση που διοργάνωσε σήμερα στην Αθήνα μαζί με την 
αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ο Συνήγορος του Πολίτη, 
Γιώργος Καμίνης, έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη ειδική έκθεση της ανεξάρτητης 
αρχής, με θέμα την αξιολόγηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις. Στην έκθεση 
παρουσιάζονται οι εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη και 
στην Ελλάδα, το έργο του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς και η ανταπόκριση της 
δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα στις παρεμβάσεις του για άρση των 
διακρίσεων λόγω φύλου. Η έκθεση καταλήγει σε μια σειρά από διαπιστώσεις και 
προτείνει συγκεκριμένα μέτρα με κύριους άξονες την εναρμόνιση με το κοινοτικό 
δίκαιο, την ενημέρωση, την πρόληψη και την αποκατάσταση. 
 
«Η ίση μεταχείριση, εκτός από ηθική επιταγή και βασική νομική υποχρέωση, είναι και μια 
εξαιρετική επένδυση για το μέλλον», τόνισε ο Γιώργος Καμίνης κατά την παρουσίαση της 
έκθεσης. Και πρόσθεσε: «Οι διακρίσεις και οι ανισότητες που επιβιώνουν είναι πρόβλημα 
για την Πολιτεία, για την κοινωνία, για την οικονομία, πρόβλημα τελικά όλων μας. Έχοντας 
εξετάσει περισσότερες από 230 υποθέσεις ισότητας των φύλων στην απασχόληση μέσα 
σε δώδεκα μήνες, είμαστε σε θέση να κάνουμε μια συγκροτημένη παρέμβαση με πολύ 
συγκεκριμένες προτάσεις». 
 
«Οι περισσότερες υποθέσεις που εξετάσαμε από τον Μάιο του 2008 μέχρι σήμερα 
αφορούν την προστασία της μητρότητας. Συγκεκριμένα, είχαμε πολλές καταγγελίες για 
απολύσεις εγκύων και για άρνηση χορήγησης της εξάμηνης ειδικής άδειας-παροχής 
προστασίας μητρότητας λόγω μη ορθής ερμηνείας της σχετικής νομοθεσίας από τη 
διοίκηση. Η έκταση που έχουν λάβει οι απολύσεις κατά την εγκυμοσύνη ή μετά την άδεια 
μητρότητας καθιστούν αναγκαία τη χάραξη από την Πολιτεία στρατηγικής για τη 
συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας, με τη σύμπραξη των κοινωνικών εταίρων και του 
ιδιωτικού τομέα, ώστε οι επιχειρήσεις να μην αντιμετωπίζουν τη μητρότητα ως βάρος», 
επεσήμανε η Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, αρμόδια για θέματα Ισότητας των Φύλων, 
Σταματίνα Γιαννακούρου, κατά την παρουσίαση της Έκθεσης. 
 
Τη σημερινή εκδήλωση με τίτλο «Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην 
απασχόληση – μια προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση;» χαιρέτησε ο εκπρόσωπος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Ιερόθεος Παπαδόπουλος, ενώ η αναπληρώτρια 
Γενική Διευθύντρια Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Λένια Σαμουήλ, μίλησε για τις κυριότερες εξελίξεις στην 
Ευρωπαϊκή ένωση και την Ελλάδα. 
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Η εκδήλωση επικεντρώθηκε σε δύο κεντρικές θεματικές ενότητες. Στην πρώτη συζήτηση, 
την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Χούκλη, η Βουλευτής Ευγενία Τσουμάνη η 
τέως Ευρωβουλευτής Τιτίνα Πανταζή, και η αναπληρώτρια διευθύντρια Εργασιακών 
Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, Αναστασία Πέτροβα, 
εξέτασαν τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και την ελληνική πραγματικότητα. 
 
Η εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στον εργασιακό χώρο και ο ρόλος 
των κοινωνικών εταίρων και των επιχειρήσεων ήταν το θέμα της δεύτερης συζήτησης, την 
οποία συντόνισε ο Συνήγορος του Πολίτη Γιώργος Καμίνης. Μίλησαν ο Γενικός Διευθυντής 
και μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, Διονύσης Νικολάου, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Δημήτρης 
Αρμενάκης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Ιωάννης Παπαργύρης, η Νομική Σύμβουλος 
της ΓΣΕΕ, ΄Ελλη Βαρχαλαμά και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη, Νίκος Αναλυτής. 
 
Το πλήρες κείμενο της ειδικής έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη με τις 
διαπιστώσεις και τις προτάσεις της θα το βρείτε στην ιστοσελίδα, 
http://www.synigoros.gr/ 
 
Πληροφορίες ειδικά για θέματα ισότητας των φύλων, θα βρείτε στην ιστοσελίδα "Ο 
Συνήγορος για την Ίση Μεταχείριση" (http://www.synigoros.gr/diakriseis/index.htm) 
 
Πληροφορίες: Ρόη Τζαβάρα τηλ. 210-7289610, 6979448887 και Πέτρος Παραγυιός 
210-7289625, 6977366424  
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