
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την  Πέμπτη  30  Απριλίου  η  Γενική  Γραμματέας  Ισότητας  των  Φύλων,  κ.  Φωτεινή  Κούβελα
συναντήθηκε  με  τον  Υπουργό  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  κ.
Παρασκευόπουλο και τους συνεργάτες του και τους  παρουσίασε τις θέσεις της ΓΓΙΦ για θέματα
ισότητας  που  άπτονται  στις  αρμοδιότητες  του  Υπουργείου  (έμφυλη  βία,  Οικογενειακό  Δίκαιο
συνθήκες κράτησης φυλακισμένων γυναικών).

Όσον αφορά την έμφυλη βία, η Γενική Γραμματέας πρότεινε την δημιουργία επιτροπής για την
άμεση κύρωση από τη Βουλή της Σύμβασης του Συμβούλιου της Ευρώπης «για την πρόληψη και την
καταπολέμηση  της  βίας  κατά  των  γυναικών  και  της  ενδοοικογενειακής  βίας»  (Σύμβασης  της
Κωνσταντινούπολης) και την ψήφιση ενιαίου νόμου για τη βία κατά των γυναικών που θα καλύπτει
τη βία στην οικογένεια και σε κάθε μορφής συμβίωση, την εργασία και την κοινωνία. 

Επίσης,  πρότεινε  την συνέχιση  της  παροχής  δωρεάν νομικής  βοήθειας στις  γυναίκες-θύματα
βίας,  σε  συνεργασία  με  τους  Δικηγορικούς  Συλλόγους.  Τέλος,  τόνισε  τη  σημασία  πανελλαδικών
εκστρατειών  ευαισθητοποίησης  της  κοινής  γνώμης  αλλά  και  επιμόρφωσης  των  δημόσιων
λειτουργών που χειρίζονται ζητήματα έμφυλης βίας.

Όσον  αφορά  το  Οικογενειακό  Δίκαιο,  η  Γενική  Γραμματέας  πρότεινε  μεταξύ  άλλων  την
εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί υιοθεσίας  παιδιών (2008),
την  υποχρεωτική διατήρηση του πατρικού επωνύμου της συζύγου με δυνατότητα αλλαγής αυτού
εφόσον το επιθυμεί, να μην δίνεται υποχρεωτικά το επώνυμο του πατέρα στο παιδί και τέλος την
αντιμετώπιση  προβλημάτων  που  δημιουργεί  το  δίκαιο  της  Σαρία.  Ειδική  αναφορά  έγινε  για  το
σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών.

Τέλος, πρόταση έγινε για δράσεις για την ισότητα  εντός του Υπουργείου, όπως εφαρμογή των
νόμων  για  την  ποσόστωση  των  φύλων  στα  όργανα  της  δημόσιας  διοίκησης  και  στους
εποπτευόμενους φορείς, ο λόγος που αρθρώνεται σε εγκυκλίους,  δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις
του Υπουργείου Δικαιοσύνης  να απευθύνεται  και  στα δύο φύλα,  οργάνωση σεμιναρίων για  την
ισότητα στις δικαστικές αρχές, στο προσωπικό των δικαστικών υπηρεσιών και στους εργαζομένους
του Υπουργείου καθώς και δημιουργία Τμήματος παρακολούθησης της εφαρμογής της ισότητας των
φύλων, μέσα στο Υπουργείο.

Ο Υπουργός θεωρεί μείζονος σημασίας τα ζητήματα φύλου και δεσμεύτηκε να συνεχιστεί η
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για την προώθηση και την εφαρμογή των
συγκεκριμένων προτάσεων. 
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