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Έχοντας υπόψη:

1.

Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 του Π.Δ. 5/2008 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων» (Φ.Ε.Κ. 14/Α΄/8-2-2008).
β) της απόφασης αρ. 2876 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β΄/7-102009).
γ) του άρθρου 2 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5-11-2009) «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
δ)

της

υπ’

αριθμ.

ΔΔΟΙΚ/6383/01-12-2009

Κοινή

Απόφαση

του

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 512/ΥΟΔΔ/07-12-2009) «Διορισμός Γενικής Γραμματέως
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων».
ε) της υπ’ αριθμ. 142522/21-10-2009 (ΦΕΚ 2262/Β΄/22-10-2009) Κοινή
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &
Ανθρώπινων

Δικαιωμάτων

«Ανάθεση

αρμοδιοτήτων

στον

Υφυπουργό

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις υπ’ αριθ. 163529/21-12-2009 (ΦΕΚ 2601/Β΄/31-12-2009) και 8763/3-22010 (ΦΕΚ 142/Β΄/12-2-2010) όμοιες.
στ) της υπ’ αριθμ. πρωτ οικ. 34826/28-4-2010 (ΦΕΚ 675/Β΄/18-5-2010)
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στο Γενικό Γραμματέα Ισότητας των Φύλων και
στους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
των Φύλων» απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού.
ζ) του άρθρου 5 παρ.6 του ν.2408/1996 (ΦΕΚ 104Α), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 10 ν.3060/2002 (ΦΕΚ 242Α)
η) του άρθρου 17 του ν. 3205/03 (ΦΕΚ Α 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις
λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
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του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α’40)
θ) του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και
εκτός επικρατείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35Α) όπως ισχύουν
ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του
Π.Δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’98)
2. Την ανάγκη σύστασης ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την επεξεργασία
σχεδίου νόμου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, τη σύνταξη της
σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών
Ρυθμίσεων.
3. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μόνο για την
καταβολή οδοιπορικών εξόδων, εξόδων διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης, που θα
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Φορέας 17/630 ΚΑΕ 0711).
Αποφασίζουμε:
Α) τη σύσταση Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την επεξεργασία σχεδίου
νόμου για την αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών, τη σύνταξη της σχετικής
Αιτιολογικής Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων,
αποτελούμενη από τους :

1.

Φαρσεδάκη Ιάκωβο του Ιωάννου, με αριθμό Α.Δ.Τ. Ι 245395, Ομότιμο
Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρο

2.

Αποστολίδου Άννα του Βασιλείου, με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΕ 883532,
Λέκτορα της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, ως
μέλος

3.

Κατσιβαρδάκου Θεοδώρα του Κυριάκου, με αριθμό Α.Δ.Τ. Τ 097762,
Νομικό, Στέλεχος της Γ.Γ.Ι.Φ., ως μέλος
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4.

Κοντοθανάση Άννα του , με αριθμό Α.Δ.Τ. , Δικηγόρο, ως μέλος

5.

Παπαρρήγα Κωσταβάρα Αικατερίνη του Δημητρίου, με αριθμό
Α.Δ.Τ. ΑΒ 031616, Δικηγόρο, ως μέλος

6.

Λάμψα Μαγδαληνή του Ιωάννου, με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΖ 575523,
Σύμβουλο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ως μέλος

7.

Μηλιώνη Φωτεινή του Αποστόλου, με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΗ 601671,
Δικηγόρο, Διευθύντρια Ν.Π.Ι.Δ. “ΕΠΑΝΟΔΟΣ”, ως μέλος

8.

Παρασκευόπουλο Νικόλαο του Ανδρέου, με αριθμό Α.Δ.Τ. Ρ 725372,
Καθηγητή Ποινικού Δικαίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ως
μέλος

9.

Σαρέλη Αγγελική του Ιωάννου, με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΕ 883611, Λέκτορα
της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, ως μέλος

10.

Τσιούρδα Βασίλειο του Αγγέλου, με αριθμό Α.Δ.Τ. Χ 232565, Εφέτη,
Θεσσαλονίκη, ως μέλος

Χρέη γραμματέως θα εκτελεί η Αργυροπούλου Λουκία του Γεωργίου, με αριθμό Α.Δ.Τ.
Ν 892526, Νομικός, υπάλληλος βαθμού Α’ και κλάδου Π.Ε. Ειδικών σε Θέματα
Ισότητας, που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η Επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της εντός έξι (6) μηνών.
Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέως της ανωτέρω Επιτροπής
δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της.
Γ) Στον Πρόεδρο, τα Μέλη και την Γραμματέα, θα καταβάλλονται, στην περίπτωση που
πραγματοποιηθούν μετακινήσεις τους από την έδρα τους προς τον τόπο συνεδριάσεων
της ανωτέρω Επιτροπής, οδοιπορικά έξοδα, έξοδα διαμονής και ημερήσια αποζημίωση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
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Αθήνα, 13/07/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Ταχ.Δ/νση

: Δραγατσανίου 8
10559 Αθήνα
Πληροφορίε : Αργυροπούλου Λουκία
ς
(Νομικό Τμήμα)
: 213 1511132
Τηλ.
: 210 3315276
fax
: argyropoulou@isotita.gr
e-mail

ΠΡΟΣ: κ. Υπουργό Εσωτερικών,
κ. Καστανίδη Χαράλαμπο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης
Έργου για την επεξεργασία σχεδίου νόμου για την αντιμετώπιση της
βίας κατά των γυναικών»
κ. Υπουργέ,
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΔΟΙΚ/3604/30-07-2010 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 270/04.08.2010)
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
συστήθηκε η «Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την επεξεργασία
σχεδίου νόμου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών».
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Η Επιτροπή δεν ολοκλήρωσε το έργο της εντός του αρχικώς ορισθέντος χρονικού
διαστήματος και ως εκ τούτου έχει προκύψει η ανάγκη για παράταση της διάρκειας
του χρόνου εργασιών της.
Δεδομένου ότι, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 65/2011 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’/27-06-2011), η
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων υπήχθη στο Υπουργείο Εσωτερικών, δεν
υπάρχει δυνατότητα να παραταθεί ο χρόνος εργασιών της με τη μορφή της ως άνω
Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ως εκ τούτου, η παράταση του χρόνου εργασιών για την ολοκλήρωση της
επεξεργασίας σχεδίου νόμου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών,
μπορεί να γίνει μόνο με τη σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.
Για τους παραπάνω λόγους, σας υποβάλλουμε το συνημμένο σχέδιο της Απόφασης
Σύστασης της ανωτέρω Ομάδας Διοίκησης Έργου και παρακαλούμε για τις δικές σας
ενέργειες.
Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση,

Με εκτίμηση,
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
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Αθήνα,

2011

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΟΙΚ/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/νση:
Αθήνα

Δραγατσανίου 8, 10559

Πληροφορίες: Αργυροπούλου Λουκία
Τηλέφωνο:

213 1511 132

E-mail:

argyropoulou@isotita.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης
Έργου για την επεξεργασία σχεδίου νόμου για την αντιμετώπιση της βίας
κατά των γυναικών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997) «Διοίκηση
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
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β) του Π.Δ. 5/2008 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων»
(Φ.Ε.Κ. 14/Α΄/8-2-2008).
γ) του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9.3.1999) περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
όπως ισχύει,
δ) των άρθρων 19 και 83 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995)
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις»,
ε) της υπ’ αριθμ. ΔΔΟΙΚ/6383/01-12-2009 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ
512/ΥΟΔΔ/07-12-2009) «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων».
στ) του άρθρου 5 παρ.6 του ν.2408/1996 (Φ.Ε.Κ. 104Α), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 10 ν.3060/2002 (ΦΕΚ 242Α)
ζ) του άρθρου 17 του ν. 3205/03 (Φ.Ε.Κ. Α 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις
λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α’40)
η) του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και
εκτός επικρατείας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 35Α) όπως ισχύουν
θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του
Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α98)
2. Τη με αριθμ. ΔΔΟΙΚ/3604/30-07-2010 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 270/04.08.2010)
απόφαση

του

Υπουργού

Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας

και

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων περί σύστασης Eιδικής Nομοπαρασκευαστικής Eπιτροπής για την
επεξεργασία σχεδίου νόμου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών
3. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 65/2011 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’/27-06-2011) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα
Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
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Διακυβέρνησης,

συγχώνευση

των

Υπουργείων

Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας

και

στο

Υπουργείο

Παιδείας,

Δια

Βίου

Μάθησης

και

Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη
σε βάρος κρατικού προϋπολογισμού μόνο για την καταβολή οδοιπορικών
εξόδων, εξόδων διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης (ύψους, κατά
προσέγγιση, 3.300 ευρώ) - η οποία δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί
επακριβώς, αφού συναρτάται από τον αριθμό των συνεδριάσεων, που θα
ορισθούν - που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού (ΚΑΕ 0716), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999,
όπως ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
Α. Συνιστούμε και συγκροτούμε στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Ομάδα Διοίκησης Έργου αποτελούμενη από εννέα Μέλη,
δημοσίους υπαλλήλους της Γ.Γ.Ι.Φ. και ιδιώτες.
Β. Έργο της Ομάδας Διοίκησης Έργου είναι:
Η ολοκλήρωση της επεξεργασίας Σχεδίου Νόμου για την αντιμετώπιση της βίας
κατά των γυναικών, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, καθώς και της
Έκθεσης

Αξιολόγησης

Συνεπειών

Ρυθμίσεων,

δεδομένου

ότι

η

Ειδική

Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, που είχε συσταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βάσει της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/3604 (Φ.Ε.Κ.
270/04-08-2010), δεν ολοκλήρωσε το έργο της εντός της ταχθείσης χρονικής
προθεσμίας.
Γ. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου ως εξής:
9

11.

Φαρσεδάκη Ιάκωβο του Ιωάννου, με αριθμό Α.Δ.Τ. Ι 245395,
Ομότιμο Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρο

12.

Αποστολίδου Άννα του Βασιλείου, με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΕ 883532,
Λέκτορα της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, ως
μέλος

13.

Κατσιβαρδάκου Θεοδώρα του Κυριάκου, με αριθμό Α.Δ.Τ. Τ
097762, Νομικό, Στέλεχος της Γ.Γ.Ι.Φ., ως μέλος

14.

Κοντοθανάση Άννα
613013,

15.

του Νικολάου, με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΗ

Δικηγόρο, ως μέλος

Παπαρρήγα Κωσταβάρα Αικατερίνη του Δημητρίου, με αριθμό
Α.Δ.Τ. ΑΒ 031616, Δικηγόρο, ως μέλος

16.

Λάμψα Μαγδαληνή του Ιωάννου, με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΖ 575523,
Σύμβουλο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ως μέλος

17.

Μηλιώνη Φωτεινή του Αποστόλου, με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΗ 601671,
Δικηγόρο, Διευθύντρια του Ν.Π.Ι.Δ. “ΕΠΑΝΟΔΟΣ”, ως μέλος

18.

Παρασκευόπουλο Νικόλαο του Ανδρέου, με αριθμό Α.Δ.Τ. Ρ
725372,

Καθηγητή

Ποινικού

Δικαίου

του

Αριστοτέλειου

Πανεπιστημίου, ως μέλος
19.

Σαρέλη Αγγελική του Ιωάννου, με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΕ 883611,
Λέκτορα της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, ως
μέλος

Χρέη γραμματέως θα εκτελεί η Αργυροπούλου Λουκία του Γεωργίου, με
αριθμό Α.Δ.Τ. Ν 892526, Νομικός, υπάλληλος βαθμού Α’ και κλάδου Π.Ε. Ειδικών
σε Θέματα Ισότητας, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Νομικού Τμήματος της
Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Δ. Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέως της ανωτέρω
Ομάδας Διοίκησης Έργου δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους
στις συνεδριάσεις της.
10

Ε.

Στον Πρόεδρο, τα Μέλη και την Γραμματέα, θα καταβάλλονται, στην

περίπτωση που πραγματοποιηθούν μετακινήσεις τους από την έδρα τους προς
τον τόπο συνεδριάσεων της ανωτέρω Ομάδας Διοίκησης Έργου, οδοιπορικά
έξοδα, έξοδα διαμονής και ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 2685/1999, όπως ισχύει.
ΣΤ. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου συνεδριάζει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
περί συλλογικών οργάνων. Η θητεία της λήγει σε πέντε (5) μήνες από την
δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Προς την Κυρία Νίκη Ρουμπάνη
Πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης
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Κυρία Πρόεδρε,
θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την επιστολή, που μας απευθύνατε και κυρίως για
την

εκδήλωση

της

επιθυμίας

σας

να

μεταφέρετε

ενώπιον

των

Μελών

της

“Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών”
τις πολύτιμες εμπειρίες και σκέψεις, που έχετε αποκομίσει στα πλαίσια του πεδίου αρμοδιοτήτων
και δράσεων του “Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης”, αναφορικά με τα καίρια ζητήματα
της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης/σκλαβιάς.
Τα ανωτέρω θέματα, τα οποία πραγματεύεται η Επιτροπή στις συνεδριάσεις της, αποτελούν,
μεταξύ άλλων, βασικό αντικείμενο της.
Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, ωστόσο, δεδομένου ότι το πρόγραμμα εργασιών της
Επιτροπής είναι ιδιαίτερα πιεστικό και ο χρόνος διάρκειας της βραχύς - όπως έχει ορισθεί, βάσει
της υπ’ αριθμ. ΔΔΟΙΚ/3604 (Φ.Ε.Κ. 270/04-08-2010) Υπουργικής Απόφασης, λήγει τον μήνα
Ιανουάριο - να μας υποβάλετε ένα γραπτό Υπόμνημα σας, στο οποίο να αποτυπώνονται πλήρως
οι απόψεις σας, όσον αφορά στα σημεία, που κρίνετε, ότι χωλαίνει το ισχύον νομοθετικό
«οπλοστάσιο» προς αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων, καθώς και οι σχετικές προτάσεις σας
προς επίλυση τους, προκειμένου να τις λάβουμε υπόψη στο έργο μας.
Στην περίπτωση, που, κατόπιν μελέτης του υπομνήματος σας, κριθεί αναγκαία η παροχή
ορισμένων διευκρινίσεων από πλευράς σας, η Επιτροπή θα σας καλέσει να παραστείτε σε κάποια
από τις επόμενες συνεδριάσεις της.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών,

Ιάκωβος Φαρσεδάκης
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Αθήνα, 16/11/2010
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΑΠ/5506

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΟΣ:
Ταχ.Δ/νση
Πληροφορίες
Τηλ.
Fax
e-mail

: Δραγατσανίου 8
10559 Αθήνα
: Χριστίνα Αγορίτσα
: 213 1511148
: 210 3315276
: xragoritsa@isotita.gr

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα:
«Συμβολή
των
γυναικείων
οργανώσεων
στο
έργο
των
Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για την “Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών” και την “Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων”»
Ο πρώτος Πυλώνας του Εθνικού Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013
αφορά προτάσεις παρεμβάσεων για τη βελτίωση και ενίσχυση της ισχύουσας
νομοθεσίας. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Πυλώνα έχουν συσταθεί
με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Ειδικές Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές για την επεξεργασία σχεδίων νόμου α. για την
Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και β. για την Προώθηση της Ουσιαστικής
Ισότητας των Φύλων.
Η πρώτη από τις προαναφερθείσες Επιτροπές έχει ως απώτερο στόχο την
εκπόνηση ενός ενιαίου Σχεδίου Νόμου για τη Βία κατά των γυναικών που θα δώσει
έμφαση σε μέτρα ευαισθητοποίησης και προστασίας των θυμάτων και θα κάνει αναφορά
σε όλες τις μορφές βίας που ασκούνται στις γυναίκες (σωματική, ψυχολογική, λεκτική,
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ηθική κ.ά.), στοχεύοντας στην κατοχύρωση των κοινωνικών, οικονομικών, νομικών κ.ά.
δικαιωμάτων των γυναικών θυμάτων.
Η δεύτερη Επιτροπή έχει ως αντικείμενο τη νομοθετική πρόταση για θέσπιση
ενεργών πολιτικών για την πραγματοποίηση της αρχής της ισότητας των φύλων, την
προβολή της αρχής της ισότητας σε όλες τις πτυχές της οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτισμικής πραγματικότητας και κυρίως τη δημιουργία μηχανισμών παραγωγής
πολιτικών και ελέγχου των αποτελεσμάτων τους.
Προκειμένου να ενισχυθεί το έργο των ανωτέρω Επιτροπών, το οποίο έχει ήδη
ξεκινήσει με επιτυχία από τον Αύγουστο του 2010, και γνωρίζοντας την πολύτιμη
εμπειρία των γυναικείων οργανώσεων, επιθυμούμε και ζητούμε τη συμβολή σας με την
κατάθεση στη Γ.Γ.Ι.Φ. των θέσεων και προτάσεών σας σχετικά με τα ζητήματα που
άπτονται της θεματολογίας των δύο Επιτροπών. Τις θέσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε
ηλεκτρονικά

στο

e-mail

xragoritsa@isotita.gr

ή

ταχυδρομικά

στη

διεύθυνση

Δραγατσανίου 8, 10559, Αθήνα (υπ’ όψιν κ. Χρ. Αγορίτσα)
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων

Μαρία ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
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Αθήνα,

16 Σεπτεμβρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.: 4321

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ

Ταχ.Δ/νση

: Δραγατσανίου 8

ΠΡΟΣ:

10559 Αθήνα

Γενικό Γραμματέα Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Πληροφορίες

κ. Κανελλόπουλο Νικόλαο,

: Αργυροπούλου Λουκία

Λ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527

(Γραμματέας της Επιτροπής)

Fax

: 213 1511 132
: 210 3315276

e-mail

: argyropoulou@isotita.gr

Τηλ.

Αθήνα.

ΚΟΙΝ.:

1. Γραφείο Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
κ. Παπαϊωάννου Μιλτιάδου,
Λ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527
Αθήνα.

2. Γρ. Υπουργού Εσωτερικών,
κ. Χ. Καστανίδη,
Σταδίου 27, Τ.Κ. 10183,
Αθήνα
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Στα

πλαίσια

του «Εθνικού Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας

των Φύλων για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013», συστάθηκε, βάσει
της υπ’ αριθμ. ΔΔΟΙΚ/3604 (Φ.Ε.Κ. 270/04-08-2010) Απόφασης του Υπουργού
Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας

και

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων,

«Ειδική

Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με σκοπό την επεξεργασία Σχεδίου Νόμου
για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών». Η ως άνω Επιτροπή από
τις 08-08-2011 λειτουργεί ως Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), βάσει της υπ’ αριθμ.
ΔΔΟΙΚ/3435 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 253/08-08-2011).
Όσον αφορά στις περιπτώσεις άσκησης ενδοοικογειακής βίας, που αποτελεί
άξονα ενασχόλησης της ως άνω Επιτροπής, προκειμένου να υποβληθεί μήνυση από
πλευράς ενός θύματος βίας κατά του δράστη, για την εκκίνηση της ποινικής διαδικασίας,
προβλέπεται η καταβολή παραβόλου ύψους εκατό (100) ευρώ, βάσει του άρθρου 42
παρ. 4 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σημειώνεται, ότι το ύψος του παραβόλου
αναπροσαρμόσθηκε το έτος 2010 από δέκα (10) σε εκατό (100) ευρώ με απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (Κ.Υ.Α. 123827/2010).
Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος του παραβόλου, κατανοούμε, ότι καθίσταται
πλέον απαγορευτικό στις περισσότερες περιπτώσεις για το θύμα, να προβεί στην άσκηση
των νομίμων δικαιωμάτων, που του παρέχει ο νόμος. Για το λόγο αυτό, σας
αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή, προτείνοντας την αναμόρφωση της διαδικασίας,
με την τροποποίηση της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και την κατάργηση υποχρέωσης
καταβολής

του

εν

λόγω

παραβόλου

όσον

αφορά

στα

θύματα

ενδοοικογενειακής βίας.

Η ουσιαστική καταπολέμηση του φαινομένου της βίας απαιτεί το σχεδιασμό ενός
κατάλληλου θεσμικού πλαισίου. Με την υιοθέτηση των ανωτέρω μέτρων αρωγής των
θυμάτων βίας, δεν θα αποθαρρύνονται, στη πράξη, οι πολίτες να προβαίνουν στις
προβλεπόμενες, νόμιμες ενέργειες, επιδιώκοντας την αποκατάσταση της ζημίας, που
έχουν υποστεί.
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Ο στόχος της οποιασδήποτε τέτοιου είδους πρωτοβουλίας θεωρούμε, ότι είναι η
εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών, στο πνεύμα σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Σας παρακαλούμε, ως εκ τούτου, να λάβετε υπόψη σας τις προτάσεις μας.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Γενικής Γραμματέως Ισότητας, κας Μ. Στρατηγάκη
2. Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Συντονισμού, κας Αν. Σωτηριάδου
3. Νομική Σύμβουλο Γ.Γ.Ι.Φ., κα Ν. Χριστοδούλου.
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Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 4860

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ

Ταχ.Δ/νση

: Δραγατσανίου 8

ΠΡΟΣ:

10559 Αθήνα

Γενικό Γραμματέα Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Πληροφορίες

κ. Κανελλόπουλο Νικόλαο,

: Αργυροπούλου Λουκία

Λ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527

(Γραμματέας της Επιτροπής)

Fax

: 213 1511 132
: 210 3315276

e-mail

: argyropoulou@isotita.gr

Τηλ.

Αθήνα.

ΚΟΙΝ.:

1. Γραφείο Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
κ. Παπαϊωάννου Μιλτιάδου,
Λ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527
Αθήνα.

3. Γρ. Υπουργού Εσωτερικών,
κ. Γιαννίτση Αναστάσιου,
Σταδίου 27, Τ.Κ. 10183,
Αθήνα
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ΘΕΜΑ: «Πρόταση της “Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την επεξεργασία
σχεδίου νόμου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών” για κατάργηση της
υποχρέωσης καταβολής του παραβόλου μήνυσης για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας»

ΣΧΕΤ.: Η με Α.Π. 83770/12-10-2011 απαντητική επιστολή της Υπηρεσίας σας.

Σε συνέχεια της ως άνω απαντητικής επιστολής της Υπηρεσίας σας (σχετ.), στο
αίτημα μας (μέσω του με Α.Π. 4321/16-09-2011 εγγράφου μας) για αναμόρφωση της
ισχύουσας διαδικασίας, μέσω της τροποποίησης της σχετικής Κ.Υ.Α., της οποίας είχαμε
κάνει μνεία και την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής του παραβόλου
μήνυσης, όσον αφορά στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, σας προωθούμε, εκ
μέρους της «Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την επεξεργασία σχεδίου
νόμου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών», την μελέτη του
Αντιεισαγγελέως Εφετών κ. Λάμπρου Λ. Σοφουλάκη (έχει δημοσιευθεί στη νομική
ιστοσελίδα ΝΟΜΟΣ), προκειμένου να επανεξετάσετε το θέμα.

Στη μελέτη, μεταξύ άλλων, συμπερασματικά αναφέρεται: «… οι εισαγγελείς
πρωτοδικών και οι υπ’ αυτών αρμόδιοι να δέχονται μηνύσεις ή εγκλήσεις προανακριτικού
υπάλληλοι, οφείλουν να κινούνται αποκλειστικά στους ορισμούς της ρητής
διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 42 Κ.Π.Δ. και τους μεν προσερχόμενους
ενώπιον τους προς υποβολή μηνύσεων ή “αιτήσεων - καταγγελιών” που υποκρύπτουν
μηνύσεις ή εγκλήσεων, χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διατύπωσης, οι μεν πρώτοι να
παραπέμπουν στο αρμόδιο τμήμα μηνύσεων της Εισαγγελίας για τη νομότυπη κατά τα
άνω υποβολή τους με τη κατάθεση του αναφερομένου παραβόλου, οι δε λοιποί να
ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους για την εν λόγω υποχρέωση τους και ακολούθως
και αν κατά την επεξεργασία αυτών από τους εισαγγελείς πρωτοδικών, διαπιστωθεί ότι
παρήλθε ο τασσόμενος από τη διάταξη του ίδιου αρ. 42 παρ. 4 εδαφ. β’ χρόνος των
τριών (3) εργασίμων ημερών για τη προσκόμιση του ειδικού παραβόλου, δίχως
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αυτό να έχει επισυναφθεί, να τις θέτουν άνευ ετέρου στο αρχείο….. ή ……. ως
απαράδεκτες…… ».

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή (με ηλεκτρονικό τρόπο):
4. Γρ. Γενικής Γραμματέως Ισότητας, κας Μ. Στρατηγάκη
5. Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Συντονισμού, κας Αν. Σωτηριάδου
6. Νομική Σύμβουλο Γ.Γ.Ι.Φ., κα Ν. Χριστοδούλου.

Συνημμένο:
Η Μελέτη του Λάμπρου Λ. Σοφουλάκη, Αντιεισαγγελέως Εφετών, Δ. Ν., δημοσιευμένη
στη ΝΟΜΟΣ.
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15 Μαρτίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών βρίσκεται στην ευχάριστη
θέση να ενημερώσει, ότι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας «Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της με
σκοπό την επεξεργασία Σχεδίου Νόμου για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών», προς
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέσω επιστολών της τελευταίας,
καταργήθηκε

η

υποχρέωση

καταβολής του

παραβόλου,

μεταξύ

άλλων,

για

τα

θύματα

ενδοοικογενειακής βίας.
Σημειώνεται, ότι η ανωτέρω Επιτροπή συστάθηκε στα πλαίσια του «Εθνικού Προγράμματος της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013», βάσει της υπ’
αριθμ. ΔΔΟΙΚ/3604 (Φ.Ε.Κ. 270/04-08-2010) Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ως άνω Επιτροπή από τις 08-08-2011 λειτούργησε ως Ομάδα Διοίκησης Έργου
(Ο.Δ.Ε.), βάσει της υπ’ αριθμ. ΔΔΟΙΚ/3435 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 253/08-08-2011).
Ειδικότερα, στο άρθρο 28 "Ρυθμίσεις για την έγκληση" (το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 46 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) παρ. 2 του νεοσυσταθέντος Ν. 4055/2012 "Δίκαιη δίκη και εύλογη
διάρκεια αυτής" (Φ.Ε.Κ. 51 Α’-12/03/2012), ορίζεται σαφώς πλέον, ότι εξαιρούνται της ανωτέρω υποχρέωσης
τα άτομα, που βάσει του Ν. 3.226/2004 ορίζονται ως δικαιούχοι νομικής βοήθειας και υποβάλλουν έγκληση
"για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και τα
εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας".
Τονίζεται, ότι πριν από την εν λόγω ρύθμιση ο παθών, που επεδίωκε τη δίωξη της αξιόποινης πράξης,
προκειμένου να γίνει δεκτή από το Δικαστήριο η έγκληση του, όφειλε να καταθέσει, ενώπιον κάθε αρμόδιας
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αρχής, παράβολο ύψους € 100 υπέρ των Δημοσίου. Σε περίπτωση μη καταβολής του παραβόλου δε, η
έγκληση απορριπτόταν ως απαράδεκτη.
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων θεωρεί ουσιαστική την αναμόρφωση της διαδικασίας, που
πλέον συνδράμει στην καταπολέμηση του φαινομένου της βίας. Με την υιοθέτηση των ανωτέρω μέτρων
αρωγής των θυμάτων βίας, δεν θα αποθαρρύνονται, στη πράξη, οι πολίτες να προβαίνουν στις
προβλεπόμενες, νόμιμες ενέργειες, επιδιώκοντας την αποκατάσταση της ζημίας, που έχουν υποστεί.
Ο στόχος της οποιασδήποτε τέτοιου είδους πρωτοβουλίας θεωρούμε, ότι είναι η εγγύηση της ασφάλειας
και της προστασίας των πολιτών, στο πνεύμα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Αθήνα, 28.01.2011
Αριθμ. Πρωτ.: TMNO/462/03-02-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ

Ταχ.Δ/νση

: Δραγατσανίου 8
10559 Αθήνα

Πληροφορίες
Τηλ.
Fax
e-mail

ΠΡΟΣ:

κ. Μπρακουμάτσο
Παναγιώτη,
Πρόεδρο της Ένωσης

: Αργυροπούλου Λουκία

Εισαγγελέων Ελλάδος,

(Γραμματέας της Επιτροπής)
: 213 1511 132
: 210 3315276
: argyropoulou@isotita.gr

Ένωση Εισαγγελέων
Ελλάδος,
Κτίριο 16, Γραφείο 215,
Πρώην Σχολή Ευελπίδων,
101 67 Αθήνα.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των
Φύλων 2010-2013, συστάθηκε, βάσει της υπ’ αριθμ. ΔΔΟΙΚ/3604 (Φ.Ε.Κ. 270/04-082010) Υπουργικής Απόφασης, «Ειδική

Νομοπαρασκευαστική

Επιτροπή

για την

επεξεργασία Σχεδίου Νόμου για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών».
Η Επιτροπή έχει ως απώτερο στόχο την εκπόνηση ενός ενιαίου Σχεδίου Νόμου,
που θα δώσει έμφαση σε μέτρα ευαισθητοποίησης και προστασίας των θυμάτων και θα
κάνει αναφορά στις μορφές βίας, που ασκούνται στις γυναίκες, στοχεύοντας στην
κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών θυμάτων.
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Προκειμένου να ενισχυθεί το έργο της ανωτέρω Επιτροπής και γνωρίζοντας την
πολύτιμη εμπειρία σας, θα επιθυμούσαμε τη συμβολή σας, με την κατάθεση των
απόψεων σας, που έχετε αποκομίσει στα πλαίσια του πεδίου αρμοδιοτήτων σας, σχετικά
με τα ζητήματα, τα οποία άπτονται της θεματολογίας της Επιτροπής μας.
θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε θερμά, αν αυτό είναι δυνατό βάσει του
προγράμματος σας, να παραστείτε στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, την
18η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00’ στα Γραφεία της
«Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δραγατσανίου 8, Πλ. Κλαυθμώνος, 105
59,

Αθήνα,

7ος

όροφος)

και

να

μεταφέρετε

ενώπιον

των

Μελών

της

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής τις πολύτιμες προτάσεις σας, όσον αφορά στα
σημεία, που κρίνετε, ότι χωλαίνει το ισχύον νομοθετικό «οπλοστάσιο» προς
αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων, καθώς και τις σχετικές προτάσεις σας προς
επίλυση τους, προκειμένου να τις λάβουμε υπόψη στο έργο μας.
Σε περίπτωση που, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, σας είναι αδύνατο να μας
τιμήσετε

με

τη

παρουσία

σας

κατά

την

συγκεκριμένη

ημερομηνία,

θα σας

παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε σχετικά, ορίζοντας εσείς μία νέα ημερομηνία ή να
ορίσετε κάποιο εκπρόσωπο της Ένωσης σας.
Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος
της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών,

Ομότιμος Καθηγητής
Ιάκωβος Φαρσεδάκης
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Προς το

Από
Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος Ασφάλειας & Τάξης
Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας
ΤΜ 1ο Αντιμετώπιση του Εγκλήματος
Π.Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ. 101 77 - Αθήνα
Αρμόδιος : Α/ Δ Ανδρεάκου Αντωνία
Αγαπητή Κυρία Ανδρεάκου,
Στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων
2010 -2013 , συστάθηκε ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την επεξεργασία
Σχεδίου Νόμου για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών.
Θα επιθυμούσαμε και τις δικές σας εισηγήσεις για πιθανές αναγκαίες αλλαγές στον
Νόμο κατά της Παράνομης Διακίνησης Ατόμων , λόγω της μεγάλης εμπειρίας σας
σχετικά με το θέμα αυτό.
Παρακαλούμε θερμά να μας τις στείλετε έως την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος.
Ο Πρόεδρος

Ιάκωβος Φαρσεδάκης
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Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 4847

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ

Ταχ.Δ/νση

: Δραγατσανίου 8

ΠΡΟΣ:

10559 Αθήνα

Κα Παπαρρήγα Κωσταβάρα
Αικατερίνη,
Σόλωνος 128, Τ.Κ. 106 82,

Πληροφορίες

Αθήνα.

: Αργυροπούλου Λουκία
(Γραμματέας της Επιτροπής)

Fax

: 213 1511 132
: 210 3315276

e-mail

: argyropoulou@isotita.gr

Τηλ.

ΚΟΙΝ.:
1. Γραφείο Υπουργού
Εσωτερικών,
κ. Γιαννίτση Αναστάσιου,
Σταδίου 27, Τ.Κ. 10183,
Αθήνα,

2. Γενική Γραμματέα Ισότητας
των Φύλων,
κα Στρατηγάκη Μαρία,
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Δραγατσανίου 8,
Τ.Κ. 105 59, Αθήνα.

ΘΕΜΑ: «Επιστολή της Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την επεξεργασία σχεδίου
νόμου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών για την δήλωση παραίτησης
Μέλους»
ΣΧΕΤ.: Η με Α.Π. 4847/26-10-2011 επιστολή - δήλωση παραίτησης σας από την θέση
του μέλους της Ο.Δ.Ε. για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του Ν/Σ για την
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Αγαπητή Κυρία Κωσταβάρα,
Σε συνέχεια της ως άνω επιστολής σας, επιτρέψτε μας, κατ’ αρχάς, να σας
ευχαριστήσουμε θερμά για την συνεργασία σας, στα πλαίσια εργασιών της “Ειδικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των
Γυναικών”1 – που από 08-08-2011 λειτουργεί ως Ομάδας Διοίκησης Έργου
(Ο.Δ.Ε.)2 - και κυρίως για την συμβολή σας στο κομμάτι επεξεργασίας υπό πρόταση
άρθρων - αναφορικά με τα καίρια ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας και της
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, τα οποία πραγματεύεται η Επιτροπή - βάσει των πολύτιμων
εμπειριών, που έχετε αποκομίσει, στο πεδίο δράσεων του Γυναικείου Κινήματος.
Κατόπιν μελέτης της επιστολής σας, θα θέλαμε, ωστόσο, να επισημάνουμε
ορισμένα σημεία αυτής, τα οποία η Ομάδα Εργασίας θεωρεί, ότι δεν αποδίδονται με
ακρίβεια.
Συγκεκριμένα, αναφέρετε στην επιστολή σας, ότι στις 18-04-2011 (10ο Πρακτικό
Συνεδρίασης)

η

Επιτροπή

στο

σύνολο

της

έκανε

αποδεκτή

την

άποψη

να

αντιμετωπισθούν μέσω Ν/Σ όλες οι μορφές βίας κατά των γυναικών.

1

Βάσει της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/3604 (Φ.Ε.Κ. 270/04-08-2010) απόφασης του Υπουργού
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας
και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
συγκροτήθηκε
Ειδική
Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με σκοπό την επεξεργασία σχεδίου νόμου για την αντιμετώπιση
της βίας κατά των γυναικών.
2
Βάσει της υπ’ αριθμ. ΔΔΟΙΚ/3435 Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός
μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου για την επεξεργασία σχεδίου νόμου για την αντιμετώπιση της
βίας κατά των γυναικών» (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 253/ 08-08-2011).
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Ωστόσο, στην ίδια παράγραφο του κειμένου του εν λόγω Πρακτικού, γίνεται μνεία
του προβληματισμού των μελών για το αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο άξονας
αντιμετώπισης του φαινομένου του trafficking στο υπό πρόταση πόνημα. Παράλληλα,
υπό συζήτηση είχε τεθεί και το ζήτημα της εξακολούθησης της ισχύος του Νόμου περί
trafficking, ενώ η ομάδα εργασίας είχε καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι στόχος θα ήταν
μεν να καλυφθούν οι μορφές βίας κατά των γυναικών, αλλά θα συζητείτο διεξοδικότερα
ο τρόπος και η δυνατότητα από πλευράς της Επιτροπής κάλυψης τους. Δεδομένου,
επομένως, ότι το ως άνω θέμα δεν είχε ολοκληρωθεί, όπως αναφέρετε και εσείς
επανεφέρθη

προς

συζήτηση

στη

συνεδρίαση

της

30-06-2011

(15ο

Πρακτικό

Συνεδρίασης). Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής προβάλατε την άποψη, ότι το
trafficking με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών και την ώθηση τους
στη πορνεία αποτελεί μορφή έμφυλης βίας. Η Επιτροπή στην πλειοψηφία της, ωστόσο,
αντέτεινε, ότι πράγματι συνιστά μορφή βίας, αλλά όχι μόνο κατά των γυναικών, αλλά
και κατά ανδρών και παιδιών επίσης. Παράλληλα τόνισε, ότι αποτελεί κυρίως και
κατεξοχήν μορφή οργανωμένου εγκλήματος. Για τον λόγο αυτό είχε εκφράσει την
ανησυχία της, ότι δεν θα γινόταν αποδεκτό το σχετικό νομοσχέδιο, δεδομένης
επιπροσθέτως της θέσης σε ισχύ του πρόσφατου νομοθετήματος περί αντιμετώπισης του
φαινομένου εμπορίας ανθρώπων.
Άλλωστε, η επιλεγείσα τελικώς λύση συνάδει με την ακολουθούμενη από το
Συμβούλιο της Ευρώπης πρακτική, το οποίο έχει υιοθετήσει δύο ξεχωριστά νομικά
εργαλεία:
- τη Σύμβαση για τη δράση κατά της διακίνησης κι εμπορίας ανθρώπων (Βαρσοβία
2005) αφενός και
- τη Σύμβαση για τη πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και
της ενδοοικογενειακής βίας (Κωνσταντινούπολη 2011) αφετέρου.
Κατόπιν αυτού, σας υπενθυμίζουμε ότι είχε αποφασισθεί σεις και η Κα Άννα
Αποστολίδου να ετοιμάσετε σχετικές με το τελευταίο αυτό ζήτημα προτάσεις προς
διαβίβαση

στην

λειτουργούσα

παράλληλα

Νομοπαρασκευαστική

Επιτροπή

του

Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία είχε επιληφθεί της μεταρρύθμισης του όλου ποινικού
δικαίου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από αυτήν κατά την σύνταξη του τελικού της
πορίσματος και των ρυθμίσεων που θα πρότεινε.

28

Στην επιστολή σας αναφέρετε, επίσης, ότι στόχος του Γυναικείου Κινήματος και
του Εθνικού Παρατηρητηρίου, τις απόψεις των οποίων ασπάζεσθε, ήταν, μεταξύ άλλων,
η κατάργηση του Ν. 3500/2006 περί αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας κατά των
γυναικών.
Όσον αφορά στον ανωτέρω νόμο, σας υπενθυμίζουμε, ότι ναι μεν είχε προβληθεί
η άποψη να ενσωματωθεί στο νέο νομοθέτημα, που θα συντάξει η Επιτροπή, με τις
αναγκαίες τροποποιήσεις, με βασικό επιχείρημα ότι η παράλληλη ισχύς των δύο νόμων
με τις αναπόφευκτες αλληλοεπικαλύψεις θα αποτελεί πόλο συγχύσεων για τους
Δικαστικούς Λειτουργούς, ωστόσο, υποστηρίχθηκε έντονα και η αντίθετη οπτική, ότι
δηλαδή η Επιτροπή δεν έχει λάβει εντολή κατάργησης άλλων νομοθετημάτων, ενώ
πέραν τούτου ο Ν. 3500/2006 έχει διαφορετική φιλοσοφία και καλύπτει ευρύτερη ομάδα
στόχου (ήτοι άνδρες και παιδιά, πέραν των γυναικών) από εκείνη της παρούσης
Επιτροπής (γυναίκες). Τελικά, κατόπιν του διαλόγου που μεσολάβησε, η Επιτροπή
έκρινε, ότι δεν κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση του Ν. 3500/2006 για την αντιμετώπιση
της ενδοοικογενειακής βίας, όμως, όπως είναι φυσικό, το νέο νομοθέτημα θα υπερισχύει
αναφορικά με τις διατάξεις που αφορούν στη γυναίκα θύμα βίας.
Εν κατακλείδι, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι η θητεία της Ομάδας
Διοίκησης Έργου λήγει σε πέντε (5) μήνες από την δημοσίευση της απόφασης ορισμού
των μελών της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι στις 08-01-2012, ημερομηνία
κατά την οποία η Ο.Δ.Ε. θα παραδώσει έγγραφο Πόρισμα της.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών,
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Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Φαρσεδάκης

Εσωτερική Διανομή (με ηλεκτρονικό τρόπο):
7. Γρ. Γενικής Γραμματέως Ισότητας, κας Μ. Στρατηγάκη
8. Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Συντονισμού, κας Αν. Σωτηριάδου
9. Νομική Σύμβουλο Γ.Γ.Ι.Φ., κα Ν. Χριστοδούλου.
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