
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων παρέδωσε το Πόρισμα  

για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, στις 21/12/2016, 

πραγματοποίησε συνάντηση με την Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, Μαρία Γιαννακάκη,  τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιώργο Σαρλή και την νομικό - Ειδική Σύμβουλο της 

Γραμματείας, Μαρία Ρωσσίδη.  

Στόχος της συνάντησης  ήταν η παράδοση του Πορίσματος για τη «Σύμβαση για 

την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής 

βίας» του Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωστή ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Το 

Πόρισμα προέκυψε από τις επισταμένες  εργασίες της διεπιστημονικής Επιτροπής, την 

οποία είχε συστήσει η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, προκειμένου να εντοπίσει 

τα σημεία  διάστασης μεταξύ εσωτερικού δικαίου και Σύμβασης. 

Από τη μελέτη της Σύμβασης προέκυψε η ανάγκη εναρμόνισης του εσωτερικού μας 

δικαίου με αυτή, είτε διότι εισάγει νέα αδικήματα, είτε διότι ρυθμίζει θέματα διαφορετικά. 

Πρόκειται για μια εναρμόνιση αναγκαία, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή της Σύμβασης, 

μετά την επικύρωσή της. Διότι, σε περίπτωση μη εναρμόνισης, η Σύμβαση δε θα είναι 

εφαρμόσιμη και η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις κυρώσεις του Μηχανισμού 

Παρακολούθησης (GREVIO). 

 
 Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου και 

συμφωνήθηκε ότι, σε συνέχεια της παράδοσης του Πορίσματος από τη Γενική Γραμματέα 

Ισότητας των Φύλων, η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα 

προβεί στη σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, η οποία, χρησιμοποιώντας το 

Πόρισμα ως κείμενο αναφοράς,  θα το μελετήσει, θα το επεξεργαστεί διεξοδικά και θα του 

δώσει τη μορφή νομοσχεδίου, ώστε, εν συνεχεία, να επικυρωθεί από την Βουλή.  

Δεδομένου ότι η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών συνιστά πεδίο για το οποίο  

η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας και 

αφιερώνει μεγάλο εύρος του έργου της, χωρίς αμφιβολία η παράδοση του Πορίσματος για 

τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της ΓΓΙΦ, 

από την οποία αναμένεται η βέλτιστη αξιοποίησή της.  
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