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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚA    ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ KAI ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  

 14η΅ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ   1 

 

          Στη Λαµία, σήµερα 14 ∆εκεµβρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πµ, η 
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα Συνεδριάσεων 
Περιφερειακών Επιτροπών της Υπηρεσίας ΜΕΡΥΠ (οδός Καλυβίων αριθµ. 2- 
Λαµία), κατόπιν της υπ’ αρ. οικ. 200717/4/8-12-2016 Πρόσκλησης, του Προέδρου της 
Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη, στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) της 
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία 
δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στα Μέλη της Επιτροπής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των 
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής 
κα Φανή Παπαθωµά, ένεκα της απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής, κ. 
Κωνσταντίνου Μπακογιάννη, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, διαπίστωσε ότι από 
τα 5 µέλη της Επιτροπής είναι: 

Μέλη της Επιτροπής Ισότητας 
των Φύλων 

Παρόντα  Απόντα  

Αικατερίνη Καλαντζή �   

Ευσταθίου – Σπανού Ελένη 
 

 �  

Ραχιώτου Λεµονιά 
 

�   

Κουφιώτη Μαρία  �  

Παπαθωµά Φανή �   

Παπαναστασίου Ασηµίνα �   

 



          Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόµιµης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των 
πέντε (5) Μελών της Επιτροπής ήταν παρόντες οι τρεις (3) - η Αναπληρώτρια 
Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φανή Παπαθωµά κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Χρέη υπηρεσιακής Γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας κα. Χαρίκλεια Κονταξή. 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο 

 

∆ηµιουργίας ενός εθνικού σχεδίου δράσης που να συγκεντρώνει 

όλα τα µέτρα καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού και 

οικονοµικής ενίσχυσης της άγαµης µητέρας. 

 

Εισηγήτρια: Φανή Παπαθωµά, Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής µε την 
αρίθµ. πρωτ. οικ.: 203761/5/13-12-2016 εισήγησή του θέµατος 
ηµερήσιας διάταξης του Προέδρου της Επιτροπής 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/ 2010) 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 148/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010). 

3. Τις διατάξεις του Νόµου  1329  της  16/18.2.83 (ΦΕΚ Α’25) 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4051 της 11/20 Μαϊου 1960 «Περί ενισχύσεως 

απροστατεύτων παίδων.» (ΦΕΚ Α' 68) 

5. Τις διατάξεις του ν. 3016/2002 ΦΕΚ Α' 110/17.5.2002. «Για την εταιρική 

διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» 

6. Τις διατάξεις του ν. 3220   (ΦΕΚ Α΄15/28.1.2004) «Μέτρα αναπτυξιακής και 

κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες 

διατάξεις.» 

7. Τις διατάξεις του ν. 1302-29/29.10.82. Για την επικύρωση της   ∆ιεθνούς 

Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 "για   την προστασία της µητρότητας".  

(ΦΕΚ Α 133). 

8. Τις διατάξεις του ν. 1849  της  8/8.5.89.  «Επέκταση  και   συµπλήρωση  των  

στεγαστικών προγραµµάτων του   Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και άλλες   

διατάξεις» (ΦΕΚ Α` 113). 

9. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄297 23.12.2003) «Μισθολογικές 

ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., 

µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 



Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς 

διατάξεις.» 

10. Τις διατάξεις του ν.. 3528  (ΦΕΚ Α 26/9.02.2007) «Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Ν.Π.∆.∆.» 

11. Τις διατάξεις του ν. 3454 (ΦΕΚ Α΄75 7.4.2006) « Ενίσχυση της οικογένειας και 

λοιπές διατάξεις.» 

12. Τις διατάξεις του ν. 1892 της 31/31.7.90. «Για τον εκσυγχρονισµό και την 

ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.»- (ΦΕΚ Α' 101). 

13. Τις διατάξεις του ν. 2459/1997, (ΦΕΚ Α' 17/18.2.1997) «Κατάργηση 

φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις». 

14. Τις διατάξεις του ν.2972/2001 (ΦΕΚ Α'291 27.12.2001) «Εκσυγχρονισµός της 

οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 

άλλες    διατάξεις»     

15. Τις διατάξεις του ν. 3282/2004 (ΦΕΚ Α΄ 208/01.11.2004) «Mετεγγραφές 

φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις». 

16. Τις διατάξεις του Π.∆. 108 της 23.3/20.4.83. «Προυποθέσεις ενισχύσεως 

απροστατεύτων παιδιών» (ΦΕΚ Α' 49) 

17. Τις διατάξεις του Π.∆. 270 της 20/28.5.85. «Τροποποίηση και συµπλήρωση 

του προεδρικού διατάγµατος 108/83 "προϋποθέσεις ενισχύσεως 

απροστατεύτων παιδιών".» - (ΦΕΚ Α` 100). 

18. Τις διατάξεις του Π.∆. 148 ΦΕΚ Α`127 20.6.97 «Τροποποίηση του Π.∆/τος 

108/83 (ΦΕΚ 49/83 τ.Α`) "Προϋποθέσεις ενισχύσεως απροστατεύτων 

παιδιών", όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε   µεταγενέστερα.» 

19. Τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος υπ'αριθµ.456 της 17/24 Οκτ.1984 

(ΦΕΚ Α'164) «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος». 

20. Τις διατάξεις της Υ.Α. Αριθ. 16065 ΦΕΚ Β΄497/22.4.2002 «Πρότυπος 

Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων 

∆ηµοσίου ∆ικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών». 

21. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ πρωτ 94006/2015 Απόφασης του Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας 

των φύλων στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (Α∆Α: Ω9ΡΒ7ΛΗ-ΨΒΛ) 

************** 

• Εννοιολογικός προσδιορισµός της µονογονεϊκή οικογένειας  

Στην προσπάθεια εννοιολογικού προσδιορισµού της µονογονεικότητας, προκύπτει ότι 

δεν υπάρχει ένας ορισµός διεθνώς αναγνωρισµένος αλλά πληθώρα ορισµών που 

προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε µονογονεικής οικογένειας.  



Στον Ελλαδικό χώρο, µονογονεική οικογένεια ορίζεται η οικογένεια όπου ο γονέας, 

χωρίς σύζυγο ή σύντροφο, αλλά ίσως µε άλλα άτοµα, ζει µε ένα τουλάχιστον παιδί 

εξαρτηµένο από αυτόν.  Θεωρούνται κατά συνέπεια µονογονεϊκές οικογένειες εκείνες 

στις οποίες ανήλικα παιδιά µέχρι 18 ετών µεγαλώνουν µόνο µε ένα γονέα, ο οποίος 

είναι υπεύθυνος για τη γονική µέριµνα και ανατροφή του, ανεξάρτητα από το λόγο 

απουσίας του άλλου (θάνατος, διάσταση, εγκατάλειψη κ.ά.) και ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη άλλων ενήλικων µελών στην οικογένεια (γονείς, αδέλφια του γονέα κ.ά.). 

Η µονογονεϊκότητα είναι γένους θηλυκού, καθώς στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία (90%) οι επικεφαλής ενός µονογονεϊκού νοικοκυριού, σε όλες τις χώρες 

της Ε.Ε., είναι γυναίκες. 

Στη χώρα µας, η έννοια της οικογένειας δεν καθορίζεται νοµοθετικά, αλλά 

εξασφαλίζεται η προστασία της συνταγµατικά, δεδοµένου ότι στo άρθρο 21 του 

Συντάγµατος ορίζεται ότι η οικογένεια, ο γάµος, η µητρότητα και η παιδική ηλικία 

προστατεύονται από την Πολιτεία. 

Στη χώρα µας, η έννοια της οικογένειας δεν καθορίζεται νοµοθετικά, αλλά 

εξασφαλίζεται η προστασία της συνταγµατικά, δεδοµένου ότι στo άρθρο 21 του 

Συντάγµατος ορίζεται ότι η οικογένεια, ο γάµος, η µητρότητα και η παιδική 

ηλικία προστατεύονται από την Πολιτεία. 

To θεσµικό πλαίσιο, προσηλωµένο στο παραδοσιακό µοντέλο της πυρηνικής 

οικογένειας αποτελούµενο από δύο συζύγους-γονείς, εξακολουθεί να αντιµετωπίζει µε 

µια παρωχηµένη και στατική άποψη τη µονογονεική οικογένεια ως παρέκκλιση από το 

συµβατικό µοντέλο. 

Η διαδικασία εκσυγχρονισµού του κοινωνικού κράτους είχε σαν αποτέλεσµα τη 

µεταρρύθµιση του οικογενειακού δικαίου µε το ν. 1329/83 που έφερε στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος τη νοµική εξίσωση της άγαµης µητέρας ως προς τα δικαιώµατα και 

τις υποχρεώσεις της µε την έγγαµη και την εξοµοίωση των εκτός γάµου γεννηµένων 

τέκνων µε τα εντός γάµου. Καταργήθηκαν οι επιφορτισµένοι αρνητικά  όροι «εξώγαµα, 

γνήσια, νόθα» τέκνα και αντικαταστάθηκαν µε τα ουδέτερης χροιάς προλεχθέντα 

εντός και εκτός γάµου γεννηµένα τέκνα. Η εξοµοίωση, βέβαια, δεν επετεύχθη µόνο σε 

επίπεδο «ονόµατος» αλλά και σε ουσιαστικό επίπεδο. Η εκούσια αναγνώριση ενός 

τέκνου γεννηµένου εκτός γάµου των γονέων του απαιτεί και τη συναίνεση της µητέρας 

(άρθρο 1475 ΑΚ). Η συναίνεση αυτή επιβλήθηκε στο πλαίσιο της ισότητας των δύο 

φύλων. Σε περίπτωση εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης, το τέκνο αποκτά απέναντι 

και στους δύο γονείς του και τους συγγενείς του όλα τα δικαιώµατα του τέκνου 

γεννηµένου από γάµο. Τα τέκνα αποκτούν πλήρες κληρονοµικό δικαίωµα ως πρώτη 

τη τάξει εξ αδιαθέτου συγγενείς καθώς και ως προς την αξίωση διατροφής. 

Ωστόσο, µέχρι και σήµερα η µονογονεϊκή οικογένεια δεν θεωρείται κοινωνικό 

πρόβληµα, που να απαιτεί κρατική παρέµβαση ή να δικαιολογεί µεγαλύτερη 



υποστήριξη. Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις για την παροχή επιδοµάτων, υπηρεσιών 

στήριξης και άλλων διευκολύνσεων για τις οικογένειες αυτές, είναι 

περιορισµένες και εντάσσονται στα γενικότερα υλοποιούµενα προγράµµατα 

προστασίας της οικογένειας. 

 

• Οικονοµική ενίσχυση της µονογονεικής οικογένειας (επιδόµατα-

βοηθήµατα) 

� Σύµφωνα µε το ν. 4051/1960 «περί ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών», 

και τα Π∆ 108/1983, 270/1985 και 148/1997 που ακολούθησαν την εφαρµογή 

του, σε απροστάτευτα παιδιά, σε τέκνα γεννηµένα εκτός γάµου των γονέων 

τους, σε τέκνα µονογονεικής οικογένειας µε επικεφαλής τη µητέρα, που ζουν 

µε την οικογένειά τους κι όχι σε κάποιο ίδρυµα, χορηγείται µηνιαίο επίδοµα 

ύψους 44,02 ευρώ µέχρι συµπληρώσεως του 16 έτους της ηλικίας τους 

εφόσον το µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα δεν υπερβαίνει τα 235 ευρώ, 

προσαυξανόµενο κατά 20 ευρώ για κάθε επιπλέον µέλος.  

� Επιπλέον προβλέπεται η χορήγηση σχολικού επιδόµατος σε οικογένειες 

µε ανήλικα παιδιά ηλικίας έως 16 ετών, που φοιτούν σε δηµόσια σχολεία 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης (σε τάξεις του δηµοτικού και του γυµνασίου). 

Απευθύνεται σε οικογένειες, συµπεριλαµβανοµένων των µονογονεϊκών, µε 

ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα που δεν υπερβαίνει το ποσόν των 3.000€. Το 

ύψος της εισοδηµατικής αυτής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των 300€ 

ετησίως για κάθε µαθητή και καταβάλλεται εφάπαξ από την αρµόδια 

Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) του τόπου διαµονής τού δικαιούχου µε την 

έναρξη κάθε σχολικού έτους (άρθρο 27 παρ. 3 ν. 3016/2002 και υπ’ αριθµό  

2/90703/0026 ΚΥΑ). 

� Στεγαστικό επίδοµα φοιτητών 1000€ ετησίως χορηγείται σε φοιτητές, που 

σπουδάζουν και διαµένουν σε άλλη πόλη από την κύρια κατοικία τους υπό την 

προϋπόθεση ότι το ύψος του οικογενειακού εισοδήµατος φθάνει µέχρι τα 

30.000 ευρώ, µε προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί από το δεύτερο και 

µετά. Επίσης η οικογένεια του φοιτητή πρέπει να µην κατέχει επιφάνεια 

κατοικιών άνω των 200 τ.µ. και ο φοιτητής να επιτυγχάνει στα δύο τρίτα των 

µαθηµάτων κάθε έτος (άρθρο 10 Ν. 3220/2004). 

� Υπάρχει και πρόβλεψη για τη χορήγηση επιδόµατος µητρότητας σε γυναίκες 

οικονοµικά αδύνατες που έχουν πιστοποιητικό οικονοµικής αδυναµίας και το 

οικογενειακό τους µηνιαίο εισόδηµα ανέρχεται σε 587€ (έγγραφο Π2Β/3904/96 

του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας). Ειδικότερα, από τις ∆ιευθύνσεις 

Κοινωνικής Πρόνοιας των Νοµαρχιών, ήδη κατά τόπο Περιφερειών, 

καταβάλλεται επίδοµα µητρότητας 440€ άπαξ σε ανασφάλιστες εργαζόµενες 



γυναίκες, που βρίσκονται σε κατάσταση µητρότητας, συµπεριλαµβανοµένων 

και των γυναικών αρχηγών µονογονεϊκών οικογενειών. Σκοπός του 

επιδόµατος αυτού είναι η οικονοµική στήριξη της εργαζόµενης γυναίκας, η 

οποία λόγω µητρότητας διακόπτει την εργασία της για χρονικό διάστηµα έξι 

εβδοµάδων προ του τοκετού και έξι εβδοµάδων µετά τον τοκετό και δεν έχει 

κατοχυρώσει δικαίωµα επιδόµατος τοκετού από τον ασφαλιστικό της φορέα 

(λόγω χαµηλού αριθµού ηµεροµισθίων) ή είναι ανασφάλιστη. Για την 

αναγνώριση του δικαιώµατος λήψης αυτού απαραίτητη προϋπόθεση είναι να 

έχουν µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα 587€ (άρθρ. 4 παρ. 5 του Ν. 

1302/1982).  

� Στις ανασφάλιστες και οικονοµικά αδύνατες άγαµες επίτοκες και µητέρες 

καθώς και στα προστατευµένα από αυτές παιδιά τους χορηγείται από τις 

∆ιευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, 

ήδη Περιφερειών, «βιβλιάριο ανασφάλιστου πολίτη» για τρία χρόνια, µε 

βάση το οποίο δικαιούνται δωρεάν χορήγησης φαρµάκων και νοσοκοµειακής 

περίθαλψης στα νοσηλευτικά ιδρύµατα του ΕΣΥ και το αντίστοιχο κόστος 

επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό κατά την ΥΑ Υ4α/48566/2005 - ΦΕΚ 

Β'/668/18.5.2005. 

� Επίδοµα γάµου και στους αρχηγούς µονογονεϊκής οικογένειας στον 

ιδιωτικό τοµέα (άρθρο 20 ν. 1849/1989) και στο δηµόσιο τοµέα (άρθρο 11 του 

ν. 3205/2003). 

 

Άλλα µέτρα στήριξης των µονογονεικών οικογενειών 

 

� Σύµφωνα µε τη νοµοθετική ρύθµιση του ν. 3257/2004  προβλέπεται ότι «οι 

µόνοι ή µεγαλύτεροι γιοί θανόντος γονέα ή άγαµης µητέρας υπηρετούν 

µειωµένη στρατιωτική θητεία». Συγκεκριµένα, τα ορφανά παιδιά ή τα παιδιά 

άγαµων µητέρων, λόγω της ευνοϊκής αυτής ρύθµισης υπηρετούν τρεις µήνες 

λιγότερο από τους άλλους στρατεύσιµους στις Ένοπλες ∆υνάµεις. Η 

εννεάµηνη µειωµένη θητεία ισχύει πλέον ανεξάρτητα από την προϋπόθεση να 

µην υπάρχει στη µονογονεϊκή αυτή οικογένεια άλλο ενήλικο ικανό για εργασία 

παιδί, προϋπόθεση που ίσχυε παλιότερα (Π.∆. 292/2003) και τώρα 

καταργήθηκε. 

� Τα παιδιά των µονογονεϊκών οικογενειών εγγράφονται κατά 

προτεραιότητα στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς, εφόσον 

προβλέπεται ότι «κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζοµένων 

γονέων και τα παιδιά οικονοµικά αδυνάτων οικογενειών, προτιµώµενων 

εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια όπως π.χ. 



παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, παιδιά άγαµων µητέρων, διαζευγµένων 

ή σε διάσταση γονέων κ.λπ. κατά την αποφ. 16065/22-4-2002 «Πρότυπος 

Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων 

∆ηµοσίου ∆ικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών». Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι πέρα από την κατά προτεραιότητα εγγραφή των παιδιών τους 

στους παιδικούς σταθµούς, οι µονογονεϊκές οικογένειες, εφόσον θεωρούνται 

ασθενέστερες κοινωνικοοικονοµικά, απαλλάσσονται της υποχρέωσης 

καταβολής της προβλεπόµενης µηνιαίας οικονοµικής εισφοράς.  

� Σύµφωνα µε την ΕΓΣΣΕ 2002-2003, η εργαζόµενη άγαµη µητέρα στον 

ιδιωτικό τοµέα που έχει την επιµέλεια παιδιού, δικαιούται άδεια 

αποδοχές έξι εργάσιµων ηµερών το χρόνο. Γονέας µε τρία ή περισσότερα 

τέκνα, δικαιούται άδεια 8 εργάσιµων ηµερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω 

των αυξηµένων αναγκών φροντίδας και ανατροφής των τέκνων για παιδιά 

ηλικίας µέχρι 12 ετών, εφάπαξ ή τµηµατικά και δεν πρέπει να συµπίπτει 

χρονικά µε την κανονική άδεια του γονέα. 

� Σύµφωνα µε το ∆ηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, ήτοι το άρθρο 53 του ν. 

3528/2007,για τον άγαµο, διαζευγµένο ή χήρο δηµόσιο υπάλληλο, το κατά µία 

ώρα µειωµένο ωράριο ή η συνεχόµενη άδεια ανατροφής τέκνου 

προσαυξάνονται κατά (6) έξι µήνες ή ένα (1) µηνά αντίστοιχα.  

� Αναγνωρίζεται ως πολύτεκνος ο µονογονέας µε τρία παιδιά, ο οποίος έχει τη 

γονική µέριµνα και επιµέλεια τους και είναι ο µόνος υπόχρεος για τη διατροφή 

τους, εφόσον τα παιδιά είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 23ο έτος 

της ηλικίας τους, κατά το άρθρο 6 παρ.2 του ν. 3454/2006. Το πολυτεκνικό 

επίδοµα χορηγείται στη µητέρα χωρίς σύζυγο, άγαµη, χήρα, διαζευγµένη, 

εφόσον έχει την επιµέλεια τουλάχιστον 3 άγαµων τέκνων ηλικίας µέχρι 23 

ετών και είναι η µόνη υπόχρεη για τη διατροφή τους. Το επίδοµα χορηγείται 

από τον ΟΓΑ βάσει των ν. 1892/90 αρ.63, ν, 2459/97 αρθ. 39, ν2972/01 

άρθρο 50 και ν. 3454/2006 άρθρο 6. 

 

Μέτρα ψυχολογικής στήριξης της άγαµης µητέρας 

Για τη στήριξη και προστασία µονογονεϊκών οικογενειών που περνούν κρίση, 

παρέχονται συµβουλευτικές-υποστηρικτικές και νοµικές υπηρεσίες από πολλούς 

κοινωνικούς φορείς και µονάδες κοινωνικής φροντίδας. Ειδικότερα: 

� Για τη συστηµατική προστασία της άγαµης µητέρας λειτουργεί ειδικό τµήµα στο 

Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», όπου µπορούν να εισάγονται άγαµες έως τον 

τοκετό και τους παρέχεται ψυχολογική στήριξη και οικονοµική βοήθεια µέχρι 

να µπορέσουν να αναλάβουν µόνες τους την ανατροφή των παιδιών τους. 

Επίσης στο πλαίσιο των προγραµµάτων του «Μητέρα» παρέχονται 



συµβουλευτικές-νοµικές υπηρεσίες σε µόνους γονείς που περνούν κρίση, µε 

στόχο να παραµείνουν τα παιδιά κοντά τους. 

� Στα Κέντρα Συµβουλευτικής και Πληροφόρησης γυναικών του (Κέντρου 

Ερευνών για Θέµατα Ισότητας -ΚΕΘΙ) παρέχεται νοµική, ψυχολογική και 

συµβουλευτική υποστήριξη και στις γυναίκες αρχηγούς µονογονεϊκών 

οικογενειών. 

 

Άλλες διευκολύνσεις-παροχές προς τη µονογονεϊκή οικογένεια 

� Αν µεταξύ των επιτυχόντων σε διαγωνισµούς προσλήψεων προσωπικού ή 

πλήρωσης θέσεων στο δηµόσιο, που προκηρύσσει το Ανώτατο Συµβούλιο 

Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) υπάρχουν υποψήφιες άγαµες µητέρες, αυτές 

µοριοδοτούνται µε 5/100 για κάθε προστατευόµενο παιδί τους βάσει του 

άρθρου 17§8 του Ν.2190/ΦΕΚ 28/1994 «περί σύστασης ανεξάρτητης αρχής 

για την επιλογή προσωπικού και ρύθµισης θεµάτων διοίκησης». 

� Χωρίς ποσοτικό περιορισµό, επιτρέπονται οι µετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ και 

σπουδαστών ΤΕΙ του εσωτερικού από την πόλη που σπουδάζουν στην πόλη 

διαµονής τους, εφόσον είναι τέκνα άγαµων µητέρων µε τρία µη 

αναγνωρισθέντα τέκνα, που δεν υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους. 

Επίσης επιτρέπονται και οι µετεγγραφές ορφανών φοιτητών ή σπουδαστών 

από τον ένα ή και από τους δυο γονείς, εφόσον ο µέσος όρος του συνολικού 

οικογενειακού εισοδήµατος των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών δεν 

υπερβαίνει το ποσό των 35.000€. (άρθρ.1§1 Ν.3282/2004). 

 

Τα παραπάνω νοµοθετικά µέτρα για την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού της 

µονογονεϊκή οικογένειας, και δη της οικογένειας µε αρχηγό τη γυναίκα, αποτελούν ένα 

κοινωνικό κεκτηµένο, εδράζονται στη συντηρητική λειτουργία του Συντάγµατος και 

αποτελούν ένα δίκτυ προστασίας των υφιστάµενων σχέσεων και δοµών της κρατικά 

οργανωµένης κοινωνικής συµβίωσης. Η αρχή του κοινωνικού κράτους είναι και τα 

συνταγµατικά κατοχυρωµένα κοινωνικά δικαιώµατα εγγυώνται τη διατήρηση της 

κοινωνικής νοµοθεσίας, κατά τρόπο τέτοιο ώστε τυχόν κατάργησή της να κρίνεται 

αντισυνταγµατική, κατά άλλους ακόµη και ο περιορισµός της. Στο βωµό βέβαια της 

επίκλησης του ανώτερου δηµοσίου συµφέροντος, του ταµειακού,  ακόµη και αυτή η 

ίδια η κοινωνική νοµοθεσία, υφίσταται µειώσεις µετατρεπόµενη σταδιακά σε σχετικό 

κοινωνικό κεκτηµένο, µεταβαλλόµενο από τις ιδιαίτερες κατευθυντήριες γραµµές που 

θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση. 

Ωστόσο, µεσούσης της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδας, κρίνεται πιο σκόπιµη από 

ποτέ, όχι µόνο η διατήρηση των θεσπισµένων µέτρων αλλά και η επέκτασή τους, 



προκειµένου να βοηθηθούν ουσιαστικά οι ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, µεταξύ 

των οποίων και οι άγαµες µητέρες.  

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

Το καλό παράδειγµα δίνει και η Γαλλία ως κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 

στόχο τη µείωση των ανισοτήτων και την ενίσχυσης της άγαµης µητέρας. 

Η πολιτική της για την οικογένεια µέσω της γενναιόδωρης επιδοµατικής πολιτικής και 

της ανάπτυξης ενός ευρέος φάσµατος δηµόσιων υπηρεσιών ηµερήσιας φροντίδας για 

τα παιδιά στοχεύει τόσο στην υποστήριξη των εργαζόµενων γονέων και στον 

περιορισµό των απωλειών στο επίπεδο διαβίωσης, λόγω της ανατροφής των 

παιδιών, όσο και στην παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την 

κοινωνική τους προέλευση. 

Επιδόµατα 

� Το επίδοµα µονογονεϊκών οικογενειών (Allocation de Parent Isolé –API) 

έχει στόχο να εξασφαλίσει ένα στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης στη µόνη έγκυο 

γυναίκα καθώς και στους µόνους γονείς (µητέρα ή πατέρα) ενός τουλάχιστον 

παιδιού ηλικίας µέχρι τριών ετών. Χορηγείται κατά τη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης στην άγαµη ή χωρισµένη ή χήρα έγκυο, ή τον πρώτο χρόνο µετά 

το χωρισµό/διαζύγιο ή τη χηρεία στο µόνο γονέα και µέχρι το µικρότερο παιδί 

της οικογένειας να συµπληρώσει τα τρία χρόνια. Το µεγαλύτερο ποσοστό των 

δικαιούχων του επιδόµατος αυτού είναι γυναίκες (>90%). Το επίδοµα αυτό 

αποτελεί µέρος του συστήµατος «ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος», µε 

υψηλότερο όµως από εκείνο ανώτατο εισοδηµατικό όριο και βασίζεται σε 

εισοδηµατικά κριτήρια (means-tested). Το ύψος του αντιστοιχεί στη διαφορά 

µεταξύ του µέσου µηνιαίου εισοδήµατος του νοικοκυριού και του ανώτατου 

ορίου αυτού του επιδόµατος. Το 2007 χωρίς κανένα άλλο εισόδηµα, το 

ανώτατο µηνιαίο επίδοµα για µια µόνη έγκυο γυναίκα ανέρχεται στα 561,2€ και 

για έναν µόνο γονέα µε ένα παιδί στα 748,2€, ποσόν το οποίο προσαυξάνεται 

κατά 187€ για κάθε επιπλέον παιδί. Στο επίδοµα αυτό προστίθεται και ένα 

στεγαστικό βοήθηµα όταν πληρώσουν ενοίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου, 

ύψους 52, 90 ευρώ. Επίσης, µε το επίδοµα παρέχεται κι ασφάλιση ασθένειας 

και µητρότητας.  

� Παροχή οικογενειακής στήριξης (Allocation de Soutien Familial –ASF) είναι 

µια παροχή µε εισοδηµατικά κριτήρια (means tested), την οποία δικαιούται ο 

µόνος γονέας (πατέρας/µητέρα) που έχει την επιµέλεια ενός τουλάχιστον 

παιδιού µέχρι 20 ετών. Επίσης, όταν κάποιο άτοµο ή µια οικογένεια 



αναλαµβάνει την υπευθυνότητα ανατροφής ενός ορφανού, από τον ένα ή και 

τους δυο γονείς παιδιού, του παρέχεται το δικαίωµα αυτής της οικονοµικής 

ενίσχυσης. Στην περίπτωση που το παιδί είναι ορφανό από τον ένα γονέα, ή ο 

γονέας δεν το έχει αναγνωρίσει, τότε αυτόµατα ο άλλος γονέας αποκτά το 

δικαίωµα για την καταβολή αυτής της παροχής. Με δικαστική απόφαση ο 

µόνος γονέας νοµιµοποιείται να λαµβάνει την παροχή οικογενειακής στήριξης, 

όταν ο άλλος υπόχρεος γονέας δεν πληρώνει την συµφωνηθείσα διατροφή ή 

όταν το ύψος της διατροφής είναι µικρότερο της συγκεκριµένης παροχής. Το 

ύψος της ανέρχεται σε 83,8€/µήνα ή σε 111,7€/µήνα, ανάλογα αν το παιδί 

στερείται τη φροντίδα του ενός ή και των δυο γονέων του. 

� Τα οικογενειακά επιδόµατα (Allocations familiales -AF) είναι µια καθολική 

παροχή σε όλες τις οικογένειες µε δύο τουλάχιστον παιδιά <20 ετών, 

ανεξάρτητα από το ύψος του οικογενειακού εισοδήµατος και διαφοροποιούνται 

ανάλογα µε τον αριθµό και την ηλικία των παιδιών - εφόσον προσαυξάνονται 

κατά 33,5€ για κάθε παιδί ηλικίας 11-16 ετών και κατά 59,6€ για κάθε παιδί 

ηλικίας µεγαλύτερης των 16 ετών. Συγκεκριµένα, για µια οικογένεια µε δυο 

παιδιά το ύψος της µηνιαίας αυτής παροχής ανέρχεται σε 119,1€, µε τρία 

παιδιά σε 271,7€ και για κάθε επιπλέον παιδί προστίθενται 152,6€. Το 

µεγαλύτερο από τα τρία παιδιά, στην ηλικία των 20 ετών, δικαιούται για ένα 

χρόνο µηνιαίο επίδοµα της τάξης των 75,3€ εάν το µηνιαίο εισόδηµά του από 

εργασία ανέρχεται µέχρι 768,7€. 

�  Η συµπληρωµατική του εισοδήµατος παροχή (Complément familial -CF) 

χορηγείται µε εισοδηµατικά κριτήρια (means-tested) σε οικογένειες χαµηλού 

εισοδήµατος, µε τουλάχιστον τρία παιδιά από 3 µέχρι 21 ετών και ανέρχεται σε 

155€/µήνα για κάθε παιδί που συµπληρώνει τα τρία χρόνια. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι τα εισοδηµατικά όρια των µονογονεϊκών οικογενειών είναι 

ακριβώς ίδια µε αυτά των ζευγαριών µε δυο εισοδήµατα. (Ενδεικτικά, για 

οικογένεια µε τρία παιδιά το όριο είναι 32.700€, και για κάθε επιπλέον παιδί 

προστίθενται 4.455€). 

� Η παροχή για την απόκτηση µικρού παιδιού (Prestation d’accueil du jeune 

enfant - PAJE) χορηγείται µε εισοδηµατικά κριτήρια (means-tested), από 

1/1/2004 σε έγκυες µητέρες από τον έκτο µήνα της εγκυµοσύνης καθώς και σε 

οικογένειες που έχουν αποκτήσει ή υιοθετήσει ένα τουλάχιστον παιδί, µέχρι να 

συµπληρώσει τα τρία χρόνια της ηλικίας του, για να αντισταθµίσει την απώλεια 

του εισοδήµατός τους λόγω της µείωσης ή της διακοπής της αµειβόµενης 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Η θεσµοθέτηση αυτής της παροχής, 

που τροποποιούσε το προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο, έγινε για καθαρά 

δηµογραφικούς λόγους. Η παροχή αυτή είναι µια σύνθετη παροχή, που 



περιλαµβάνει µια πριµοδότηση για τη γέννηση ή την υιοθεσία παιδιού 

(une prime), ένα βασικό επίδοµα (allocation de base) και δυο 

συµπληρωµατικές του εισοδήµατος παροχές για την ελεύθερη επιλογή του 

τρόπου φύλαξης του παιδιού και την ελεύθερη επιλογή δραστηριότητας, στην 

περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας των γονέων για να ασχοληθούν µε 

το παιδί. Τα ετήσια εισοδηµατικά όρια των µονογονεϊκών οικογενειών για τη 

διεκδίκηση της παροχής αυτής είναι ακριβώς ίδια µε αυτά των ζευγαριών µε 

δυο εισοδήµατα. (Ενδεικτικά, για έναν µόνο γονέα ή ένα ζευγάρι δυο 

εργαζόµενων µε ένα παιδί, το όριο είναι 33.606€, µε δύο παιδιά 38.692€ 

κλπ.). Το ποσόν της πριµοδότησης για κάθε παιδί είναι 855,2€ και για κάθε 

υιοθετούµενο 1.710,5€. Το ύψος του µηνιαίου βασικού επιδόµατος είναι 171€ 

κατά οικογένεια. 

� Η συµπληρωµατική παροχή για την ελεύθερη επιλογή του τρόπου 

φύλαξης του παιδιού (complement de libre choix du mode de garde) 

καταβάλλεται στην περίπτωση απασχόλησης βοηθού για τη φύλαξη παιδιών 

στο σπίτι κάτω των έξι ετών, όταν οι γονείς ασκούν επαγγελµατική 

δραστηριότητα. Αντισταθµίζει επίσης ένα ποσοστό 50% των ασφαλιστικών 

εισφορών, ανάλογα µε το ύψος της αµοιβής της βοηθού φύλαξης και την 

ηλικία του παιδιού. Το ύψος της εξαρτάται από το εισόδηµα και την ηλικία των 

παιδιών, και κυµαίνεται από 160,6€ έως 374,7€/µήνα για τα παιδιά ηλικίας 

µέχρι τριών ετών να δικαιούνται διπλάσιο µηνιαίο ποσό απ’ ότι τα παιδιά 

ηλικίας 3-6 ετών, για τα οποία κυµαίνεται από 80,3€ έως 187,4€. 

� Σχολικό επίδοµα (Allocation de rentrée scolaire-ΑRS) καταβάλλεται κάθε 

χρόνο µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σε οικογένειες µε χαµηλά 

εισοδήµατα, µε εισοδηµατικά κριτήρια (means tested) για την ενίσχυση των 

οικογενειών µε τουλάχιστον ένα παιδί 6-18 ετών, προκειµένου να 

ανταπεξέλθουν στις δαπάνες της νέας σχολικής χρονιάς. Το ύψος του είναι 

ίδιο για κάθε παιδί και ενιαίο για µαθητές, φοιτητές και εκπαιδευόµενους µε 

µηνιαίο εισόδηµα µέχρι 768,7€. Ανέρχεται σε 268€, ποσό το οποίο µειώνεται 

αν τα εισοδήµατα ξεπερνούν το εισοδηµατικό κριτήριο. 

� Οι εργαζόµενοι γονείς των παιδιών ηλικίας µέχρι έξι ετών, που έχουν γεννηθεί 

ή υιοθετηθεί πριν την 1/1/2004, ηµεροµηνία έναρξης της µεταρρύθµισης, 

δικαιούνται να λαµβάνουν ένα βοήθηµα για την πρόσληψη µιας ειδικής 

βοηθού της µητέρας (aide à la famille pour l’ emploi d une assistante 

maternelle agréée –AFEAMA) καθώς και ένα επίδοµα για φύλαξη του 

παιδιού στο σπίτι του (Allocation de garde d’enfant à domicile –AGED. Αυτά 

τα βοηθήµατα, που βασίζονται σε εισοδηµατικά κριτήρια, χορηγούνται για την 

κάλυψη µέρους της δαπάνης φύλαξης του παιδιού, συµπληρωµατικά µε τη 



απαλλαγή από τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, και είναι ανάλογα του 

οικογενειακού εισοδήµατος. 

� Φορολογικές ελαφρύνσεις λόγω παιδιών ισχύουν στο γαλλικό φορολογικό 

σύστηµα. Στην περίπτωση των µονογονεϊκών οικογενειών, ο οικογενειακός 

συντελεστής (quotient familial), δηλαδή η αναλογία του φορολογητέου 

εισοδήµατος και της σύνθεσης του νοικοκυριού, υπολογίζεται διαφορετικά, 

δεδοµένου ότι τα παιδιά µονογονεϊκών οικογενειών έχουν µεγαλύτερη 

(διπλάσια) βαρύτητα σε σχέση µε τα παιδιά των άλλων οικογενειών. Επίσης, 

οι γονείς δικαιούνται µείωσης του φόρου, λόγω των δαπανών για τη φροντίδα 

των παιδιών τους. 

 

Αντίστοιχα, στη Γερµανία, η κοινωνική πολιτική ενίσχυσης της µονογονεικής 

οικογένειας στηρίζεται στην οικονοµική ενίσχυση της, µέσω της επιδοµατικής 

και φορολογικής πολιτικής και της ευρείας εφαρµογής του προγράµµατος 

κοινωνικής βοήθειας στους πολίτες µε χαµηλά εισοδήµατα. Ταυτόχρονα 

γίνεται µια προσπάθεια συµφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελµατικής 

ζωής µε την άρση κωλυµάτων της ένταξης της γυναίκας στην αγορά εργασίας 

µε ταυτόχρονη παροχή µεγάλων σε διάρκεια γονικών αδειών. 

Επιδόµατα  

� Η προκαταβολή ∆ιατροφής (Maintenance advance) είναι ένα ειδικό 

βοήθηµα για µονογονεϊκές οικογένειες, που εξασφαλίζει ένα σταθερό ελάχιστο 

επίπεδο διαβίωσης σε κάθε παιδί (εκτός γάµου ή διαζευγµένων γονέων) που 

διαµένει µε ένα µόνο γονέα, στην περίπτωση που το ποσό της διατροφής που 

έχει συµφωνηθεί ή επιδικαστεί δεν καταβάλλεται από τον υπόχρεο γονέα 

(πατέρα ή µητέρα). Το βοήθηµα αυτό χορηγείται και στα ορφανά παιδιά, όταν 

δεν λαµβάνουν άλλη παροχή. Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας µέχρι 12 ετών για 

διάστηµα το πολύ 72 µηνών. Το ύψος του µηνιαίου αυτού επιδόµατος 

εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και διαφοροποιείται ελαφρά κατά 

περιοχές.  

� Εισοδηµατική ενίσχυση δικαιούνται οι µόνοι γονείς επικεφαλής µονογονεϊκών 

οικογενειών, υπό τη µορφή πρόσθετης επιχορήγησης (Additional 

requirements grant), οι οποίοι δεν εργάζονται λόγω του ότι ασχολούνται µε τη 

φροντίδα των παιδιών τους και δεν έχουν επαρκή µέσα για τη διαβίωσή τους. 

Η παροχή αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό του ελάχιστου καθορισµένου 

εισοδηµατικού ορίου, ανάλογα µε τον αριθµό και την ηλικία των παιδιών. 

� Το Επίδοµα παιδιού (child benefit), θεωρείται η σηµαντικότερη οικογενειακή 

παροχή. Είναι µια καθολική παροχή για όλα τα παιδιά µέχρι 18 ή 21 ετών, 

εφόσον είναι εγγεγραµµένα στο Ταµείο Ανεργίας και έχουν ετήσιο εισόδηµα 



µέχρι 7.680€, η οποία µπορεί να λειτουργήσει µε δυο διαφορετικούς τρόπους: 

είτε ως καθαρά χρηµατικό επίδοµα είτε ως φοροαπαλλαγή (tax allowance). Το 

επίδοµα παιδιού καταβάλλεται κάθε µήνα µε τους µισθούς και τα άλλα 

κοινωνικά επιδόµατα, στην ουσία όµως είναι ενσωµατωµένο στο φορολογικό 

σύστηµα και οι µηνιαίες πληρωµές πρέπει να θεωρούνται ως προκαταβολές 

επιστροφής φόρου. 

� To Οµοσπονδιακό Επίδοµα Ανατροφής παιδιού (Federal child-raising 

allowance) καταβάλλεται σε γονείς, που έχουν πάρει άδεια από την εργασία 

τους ή έχουν µειώσει τις ώρες απασχόλησης (µέχρι 30 ώρες/εβδοµάδα) λόγω 

της ενασχόλησής τους µε την ανατροφή των παιδιών, µέχρι τη συµπλήρωση 

του δεύτερου έτους της ηλικίας τους. Οι γονείς έχουν το δικαίωµα να 

επιλέξουν µεταξύ 300€/µήνα, ανώτατο όριο, για χρονικό διάστηµα 2 ετών 

άδειας από την εργασία ή µειωµένης απασχόλησης ή 460€/µήνα, ανώτατο 

όριο, για διάστηµα µόνο ενός έτους αντίστοιχα. Το επίδοµα αυτό παρέχεται µε 

εισοδηµατικά κριτήρια, µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις µονογονεϊκές 

οικογένειες (30.000€/χρόνο όριο εισοδήµατος για έγγαµο ζευγάρι και 

23.000€/χρόνο για µονογονεϊκές οικογένειες, το οποίο αυξάνεται ανάλογα µε 

τον αριθµό των παιδιών). Το επίδοµα αυτό ενώ δεν µπορεί να καταβληθεί 

συγχρόνως µε το επίδοµα µητρότητας, συνήθως καταβάλλεται παράλληλα µε 

το γονικό επίδοµα. 

� Το συµπληρωµατικό επίδοµα παιδιού για οικογένειες µε χαµηλό 

εισόδηµα (supplementary children’s Allowance for low income families) 

παρέχεται για χρονικό διάστηµα 36 µηνών σε οικογένειες µε ανήλικα παιδιά 

που το εισόδηµά τους δεν εξασφαλίζει το επίπεδο στοιχειώδους διαβίωσης για 

τα παιδιά τους. Χορηγείται µε εισοδηµατικά κριτήρια και το ύψος του ανέρχεται 

κατ’ ανώτατο όριο µέχρι τα 140€/µήνα για κάθε παιδί. 

� Στεγαστικό επίδοµα (Housing benefit) ) παρέχεται µε εισοδηµατικά κριτήρια 

(meanstested) και επιδοτείται µέρος του ενοικίου ή του δανείου των χαµηλού 

εισοδήµατος νοικοκυριών. Το ποσό της επιδότησης εξαρτάται από τη σύνθεση 

της οικογένειας, το επίπεδο του εισοδήµατος, την κατάσταση και την 

τοποθεσία του ακινήτου. 

� Η παροχή κοινωνικής βοήθειας (social assistance) µε εισοδηµατικά 

κριτήρια υπάγεται στην υπευθυνότητα των υπηρεσιών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, εξασφαλίζοντας ένα ελάχιστο επίπεδο εισοδήµατος σε 

χαµηλού εισοδήµατος οικογένειες, όταν αυτές αδυνατούν να καλύψουν τις 

στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης. Παράλληλα, το πρόγραµµα στοχεύει στην 

ανεξαρτητοποίηση των δικαιούχων της βοήθειας, µέσω της ένταξής τους στην 

αγορά εργασίας. Το ύψος της κοινωνικής βοήθειας εξαρτάται από τις 



ιδιαίτερες ανάγκες της οικογένειας (αριθµό, ηλικία παιδιών, έξοδα στέγασης, 

θέρµανσης, έκτακτες ανάγκες). 

� Άδεια µητρότητας (Maternity leave) δικαιούνται οι εργαζόµενες γυναίκες που 

περιµένουν παιδί για διάστηµα 14 εβδοµάδων συνολικά, 6 εβδοµάδων πριν 

και 8 εβδοµάδων µετά τη γέννηση του παιδιού. Για το ίδιο διάστηµα τους 

χορηγείται επίδοµα µητρότητας (Maternity benefit), το οποίο διαφοροποιείται 

ανάλογα µε τον ασφαλιστικό τους φορέα. 

� Γονική άδεια (Parental leave ή child-raising leave) από την εργασία τους 

διάρκειας µέχρι τριών ετών µπορούν να διεκδικήσουν οι εργαζόµενοι γονείς 

(µητέρα ή πατέρας) που αποκτούν παιδί προκειµένου να ασχοληθούν µε την 

ανατροφή του. Υπάρχει η δυνατότητα πολλών επιλογών σχετικά µε τον τρόπο 

χρήσης αυτής της άδειας: µπορούν να πάρουν άδεια και οι δυο συγχρόνως 

για κάποιο χρονικό διάστηµα ή διαδοχικά, ή να την περιορίσουν για ένα µόνο 

χρόνο µε υψηλότερο κατά 30% επίδοµα βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων, ή να 

την πάρουν τµηµατικά, δηλαδή να πάρουν δυο χρόνια µετά τη γέννηση του 

παιδιού και το υπόλοιπο, όταν το παιδί ξεκινήσει σχολείο, εξασφαλίζοντας τη 

θέση εργασίας τους κατά την επιστροφή τους από την άδεια. Η γονική άδεια 

πρέπει να χρησιµοποιηθεί εντός 8 ετών από την απόκτηση του παιδιού. Οι 

γονείς σε γονική άδεια µπορούν να εργάζονται µε µειωµένο ωράριο, 15 έως 

30 ώρες την εβδοµάδα κατόπιν συνεννόησης µε τον εργοδότη τους. 

� Υπηρεσίες παιδικής φροντίδας: τα παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών ανεξάρτητα 

από την εργασιακή κατάσταση των γονέων τους δικαιούνται µια θέση σε 

παιδικούς σταθµούς (kindergarten) µετά τη λήξη της γονικής άδειας. Η 

παροχή υπηρεσιών οργανωµένης ηµερήσιας φροντίδας σε παιδιά µέχρι τριών 

ετών αλλά και πάνω από έξι παρουσιάζει µεγάλες ελλείψεις, κυρίως στο 

έδαφος της πρώην ∆υτικής Γερµανίας, µε συνέπεια να υπάρχει δυσκολία στη 

συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή, ιδιαίτερα για τις 

γυναίκες. Οι παιδικοί σταθµοί λειτουργούν στο πλαίσιο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης αλλά και της εκκλησίας, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, των 

επιχειρήσεων και των σωµατείων γονέων. Τα δίδακτρα που πληρώνουν οι 

γονείς στους παιδικούς σταθµούς ποικίλλουν και εξαρτώνται από το ύψος του 

εισοδήµατός τους, τον αριθµό των παιδιών και το σύνολο των ωρών 

παραµονής των παιδιών στις υπηρεσίες αυτές και κυµαίνονται από 30 µέχρι 

300€/µήνα για κάθε παιδί. 

 

Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει η ιδιαιτερότητα του συστήµατος της κοινωνικής 

προστασίας δεν έγκειται στην πολιτική ενίσχυσης αλλά τη βελτίωση των οικονοµικών 



απολαβών των οικογενειών µε χαµηλά εισοδήµατα και του επιπέδου διαβίωσής τους, 

µε αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης τους και ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εφαρµογή ενός εθνικού προγράµµατος για τις 

µονογονεϊκές οικογένειες (The New Deal for Lone Parents) που στοχεύει στην άρση 

των φραγµών που εµποδίζουν τους µόνους γονείς να ενταχθούν ή να επιστρέψουν 

στην απασχόληση, αναγνωρίζοντας ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να 

επιτύχουν αύξηση του εισοδήµατός τους και βελτίωση των µελλοντικών προοπτικών 

γι’ αυτούς και τα παιδιά τους.  

Στόχος αυτών των πολιτικών είναι η απεξάρτηση των µονογονεϊκών οικογενειών από 

την παροχή επιδοµάτων µέσω της µετάβασής τους στην αµειβόµενη απασχόληση. 

Στατιστικά, οι πολιτικές της Μεγάλης Βρετανίας έχουν στεφθεί από απόλυτη επιτυχία. 

Ωστόσο, δεν ελλείπει κι ολωσδιόλου η επιδοµατική πολιτική. Συγκεκριµένα: 

• Επίδοµα ενίσχυσης εισοδήµατος (Income Support) δικαιούνται οι 

µονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και όλες οι οικογένειες µε χαµηλά εισοδήµατα, 

που δεν εργάζονται ή εργάζονται λιγότερο από 16 ώρες/εβδοµάδα. Όσον 

αφορά τις µόνες µητέρες, εκείνες που συζούν και ο σύντροφός τους εργάζεται 

24 ώρες/εβδοµάδα ή περισσότερο, δεν δικαιούνται το συγκεκριµένο επίδοµα. 

Η παροχή αυτή αποτελεί το εθνικό βοήθηµα κοινωνικής προστασίας στη Μ. 

Βρετανία. Το ύψος του επιδόµατος ποικίλει ανάλογα µε την ηλικία, το 

εισόδηµα, την φροντίδα εξαρτώµενων µελών και άλλους παράγοντες. 

• Επίδοµα αναζήτησης εργασίας (Jobseeker’s allowance) δικαιούνται όλοι οι 

άνεργοι ή απασχολούµενοι λιγότερο από 16 ώρες την εβδοµάδα, ηλικίας 18 

ετών και άνω που έχουν χαµηλά εισοδήµατα. Το ύψος του επιδόµατος 

εξαρτάται από την ηλικία, το εισόδηµα και το µέγεθος του νοικοκυριού. 

Συγκεκριµένα οι άνεργοι α)18-24 ετών δικαιούνται 67 €/εβδοµάδα, β) οι άγαµοι 

25 ετών και άνω καθώς και οι µονογονεϊκές οικογένειες δικαιούνται 

85€/εβδοµάδα και γ) οι έγγαµοι ή σε συµβίωση που είναι και οι δύο άνω των 

18 ετών δικαιούνται 133 €/εβδοµάδα. 

• Επίδοµα απασχόλησης (Job Grant) χορηγείται άπαξ στους πρώην 

δικαιούχους των επιδοµάτων ενίσχυσης εισοδήµατος και αναζήτησης 

εργασίας, όταν βρουν εργασία πλήρους απασχόλησης (τουλάχιστον 16 

ώρες/εβδοµάδα) και σταµατήσουν να λαµβάνουν τα ανωτέρω επιδόµατα. Το 

ύψος του επιδόµατος ανέρχεται σε 150€ για τους άγαµους και έγγαµους ή σε 

συµβίωση και σε 370€ για τους µόνους γονείς και έγγαµους ή σε συµβίωση µε 

παιδιά. 

• Στεγαστικό επίδοµα (Housing benefit) ) παρέχεται σε νοικοκυριά µε χαµηλό 

εισόδηµα που αδυνατούν να καλύψουν τη δαπάνη του ενοικίου. Η παροχή 

δίνεται βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων (means tested) και το ποσό της 



επιδότησης εξαρτάται από το µέγεθος της οικογένειας, το επίπεδο του 

εισοδήµατος και την τοποθεσία του ακινήτου. Επιδοτείται µέρος ή και το 

σύνολο του ενοικίου, αλλά δεν καλύπτονται οι δαπάνες ύδρευσης, θέρµανσης 

και φωτισµού ακόµη και αν περιλαµβάνονται στο ενοίκιο. 

• Επίδοµα παραµονής στην εκπαίδευση (Education Maintenance Allowance-

EMA) παρέχεται απευθείας στους µαθητές ηλικίας 16 και 17, εάν το 

οικογενειακό τους εισόδηµα δεν ξεπερνά τις 44.000€/χρόνο. Το ποσό του 

επιδόµατος κυµαίνεται από 15-45€/εβδοµάδα και κύριος στόχος του είναι η 

ενθάρρυνση των παιδιών που ανήκουν σε νοικοκυριά µε χαµηλά εισοδήµατα 

να παραµείνουν στην εκπαίδευση, ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και 

να αυξήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησής τους στο µέλλον. 

• Επίδοµα παιδιού (Child benefit) χορηγείται σε όλους τους γονείς που έχουν 

παιδιά µέχρι 16 ή 20 ετών, εάν σπουδάζουν, και ανέρχεται σε 24€/εβδοµάδα 

για το πρώτο παιδί και 16€/εβδοµάδα για κάθε επιπλέον παιδί. Είναι καθολικό, 

µηνιαίο επίδοµα αλλά παρέχεται εβδοµαδιαία µόνο στις µονογονεϊκές 

οικογένειες και στους δικαιούχους των επιδοµάτων εισοδηµατικής ενίσχυσης 

και αναζήτησης εργασίας. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΜΗΣ 

ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ. 

 

Η ανάγκη δηµιουργίας ενός εθνικού σχεδίου δράσης που να συγκεντρώνει όλα τα 

µέτρα καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού και οικονοµικής ενίσχυσης της 

άγαµης µητέρας είναι πλέον πιο ορατή από ποτέ.   

� Η µεγαλύτερη πρόκληση που αντιµετωπίζει η άγαµη µητέρα είναι η ανεργία. 

Τα επιδόµατα ενίσχυσης, ήδη προϋποθέτουν πολύ χαµηλά εισοδήµατα. 

Πρέπει, λοιπόν, να φτάσει στο όριο της φτώχειας η άγαµη µητέρα προκειµένου 

να δει το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους; Η παροχή κινήτρων σε 

επιχειρηµατίες µε τη µορφή φοροελαφρύνσεων, θα µπορούσε να ήταν µια 

λύση στην κατεύθυνση πρόσληψης άγαµων µητέρων και διατήρησής τους στη 

θέση εργασίας για κάποιο χρονικό διάστηµα. Αντιστοίχως, στο δηµόσιο τοµέα, 

η συµµετοχή άγαµων µητέρων σε διαγωνισµούς του Ανώτατου Συµβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού να πριµοδοτείται µε επιπλέον µοριοδότηση, πέραν του 

προβλεπόµενου 5/100 επί του παρόντος. Η ένταξη των γυναικών στην αγορά 

εργασίας, µε την αυξηµένη συµµετοχή τους σε προγράµµατα ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης, που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση είναι πρωτευούσης σηµασίας. 



� Η διάνοιξη της αγοράς εργασίας για την άγαµη µητέρα θα ήταν 

αναποτελεσµατική χωρίς αντίστοιχη και ταυτόχρονη επέκταση και ποιοτική 

αναβάθµιση των δοµών Κοινωνικής Φροντίδας, προκειµένου να 

εξυπηρετηθούν γονείς µε µη ευέλικτα ωράρια εργασίας. Θεσµοί όπως οι 

παιδικοί σταθµοί και η λειτουργία ολοήµερων σχολείων πρέπει να ενισχυθούν 

από Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης των Παιδιών χρηµατοδοτούµενα από 

το Κράτος.  

 
� Το δε σχολικό επίδοµα και το επίδοµα απροστάτευτων τέκνων απαντά το 

ηλικιακό όριο των 16 ετών για το τέκνο. Η ιστορική ερµηνεία του νόµου, 

επέβαλε αυτό το ηλικιακό όριο καθώς η υποχρεωτική φοίτηση είναι εννεαετής 

και η ηλικία των 16 ετών αποτελεί την αφετηρία της νόµιµα παρεχόµενης 

εργασίας. Ωστόσο, ο σύγχρονος νοµοθέτης οφείλει να λάβει υπ’ όψη του τις 

κοινωνικές εξελίξεις, τη συνήθη δωδεκαετή φοίτηση των παιδιών στα σχολεία 

και τη διάρκεια της ανηλικότητας των τέκνων µέχρι τα 18 τους χρόνια, ηλικία 

στην οποία λογίζονται ακόµη ως εξαρτηµένα µέλη. Συνεπώς, και τα σχετικά 

επιδόµατα πρέπει να λαµβάνονται τουλάχιστον µέχρι την ηλικία των 18 ετών 

µε ειδικότερη πρόβλεψη για τα τέκνα τα οποία συνεχίζουν τις σπουδές τους 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.   

� ∆ικαιότερη διανοµή των προβλεπόµενων επιδοµάτων βασισµένη στην αρχή 

της αναλογικότητας. Η παροχή των ενισχυτικών επιδοµάτων εξαρτάται 

απόλυτα από ένα πολύ χαµηλό εισόδηµα. Οι έχοντες έστω και ένα ευρώ 

περισσότερο του εισοδήµατος-προϋπόθεσης για τη λήψη του επιδόµατος, 

αυτόµατα αποκλείονται από τη χορήγησή του. Συνεπώς, το επίδοµα θα 

έπρεπε να είναι αντίστροφα αναλογικό προς το εισόδηµα υπό την έννοια ότι 

όσο αυξάνεται το εισόδηµα, τόσο να µειώνεται το ποσό του επιδόµατος, και 

τελικώς να διακόπτεται η παροχή του, όταν το εισόδηµα θα βρίσκεται σε 

σηµείο πολύ µεγαλύτερο από το όριο της φτώχειας. 

� Η οικονοµική ενίσχυση που λαµβάνουν οι πολύτεκνες άγαµες, διαζευγµένες, 

χήρες µητέρες, ειδικά σε περιπτώσεις πολλών ανήλικων τέκνων πρέπει να 

συνοδεύεται από αντίστοιχη κατ’ οίκον υποστήριξη και πρακτική βοήθεια, µε 

την πρόσληψη ειδικευµένων βρεφονηπιοκόµων και νηπιαγωγών.  

� Η οικονοµική ενίσχυση σε άγαµες µητέρες µε πολύ χαµηλό εισόδηµα να 

αποτελεί αυτό καθ’ εαυτό το ελάχιστο εισόδηµα διαβίωσης που να συναρτάται 

µε τον ελάχιστο προβλεπόµενο µισθό, και σε περίπτωση ανεύρεσης εργασίας, 

να επιστρέφεται µέσω της φορολογίας.  

� Στο πλαίσιο χάραξης κοινωνικής φορολογικής πολιτικής µε µέτρα στήριξης της 

άγαµης µητέρας κρίνεται επίσης εξίσου αναγκαία, προκειµένου να 

ικανοποιείται και η συνταγµατικά προβλεπόµενη αναλογικότητα της 



φοροδοτικής ικανότητας. Τα δε τέκνα, να λαµβάνονται υπ’ όψη ως διπλά για 

τον υπολογισµό του εισοδήµατος. 

� Να ληφθεί µέριµνα επιπλέον µοριοδότησης των τέκνων µονογονεικής 

οικογένειας κατά την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 

συναρτώµενη µε τον αριθµό µελών της οικογένειας. 

� Επιστέγασµα όλων των παραπάνω, στο πλαίσιο του ότι 48% των ελληνικών 

νοικοκυριών διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, είναι η παροχή ενός 

στεγαστικού επιδόµατος, επίδοµα που θα συµπληρώνει ή και θα καλύπτει τη 

δόση στεγαστικού δανείου ή επιδόµατος ενοικίου όπου κατ’ αντιστοιχία θα 

συµπληρώνει ή θα καλύπτει ολόκληρο το ποσό του µισθώµατος. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω 

Εισηγούµαστε 

 

Την ανάγκη δηµιουργίας ενός εθνικού σχεδίου δράσης που να συγκεντρώνει όλα τα 

µέτρα καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού και οικονοµικής ενίσχυσης της 

άγαµης µητέρας. 

 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µετά από διαλογική 

συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των µελών του, 

Αποφάσισε 

Οµόφωνα, ενέκρινε τη δηµιουργία ενός εθνικού σχεδίου δράσης που να 
συγκεντρώνει όλα τα µέτρα καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού και 
οικονοµικής ενίσχυσης της άγαµης µητέρας. 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1 

 

ΘΕΜΑ 2Ο 

1) ∆ιεξαγωγή σεµιναρίου σχετικού µε την ενηµέρωση των ανδρών 

γονέων σε θέµατα διαπαιδαγώγησης των τέκνων τους µε τη 

συνδροµή ψυχολόγων  και νοµικών και 2) Έρευνα συλλόγων 

σχετικών µε τη διεκδίκηση επιµέλειας ανηλίκων τέκνων και τη 

δηµιουργία συνδέσµου αυτών.  

Εισηγήτρια: Φανή Παπαθωµά, Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής µε την 
αρίθµ. πρωτ. οικ.: 203761/5/13-12-2016 εισήγησή του θέµατος 
ηµερήσιας διάταξης του Προέδρου της Επιτροπής 

Έχοντας υπόψη: 

22. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/ 2010) 



23. Τις διατάξεις του Π.∆. 148/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010). 

24. Τις διατάξεις του Νόµου  1329  της  16/18.2.83 (ΦΕΚ Α’25) 

25. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ πρωτ 94006/2015 Απόφασης του Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας 

των φύλων στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (Α∆Α: Ω9ΡΒ7ΛΗ-ΨΒΛ). 

Με δεδοµένο ότι το έργο της παρούσας Περιφερειακής Επιτροπής είναι η προώθηση 

της ισότητας των δύο φύλων, κρίνεται σκόπιµο να εξεταστεί και η οπτική του φύλου 

από την πλευρά της  ανισότητας που υφίσταται το ανδρικό φύλο, ιδίως στο πεδίο της 

επιµέλειας τέκνων, τοµέας που όχι άδικα, έχει χαρακτηρισθεί ως κατεξοχήν πεδίο της 

γυναικείας δράσης.  

Παρά το γεγονός ότι σε περίπτωση διάσπασης της έγγαµης συµβίωσης, η επιµέλεια 

των εξ αυτής προερχόµενων τέκνων, ως η έννοια που περικλείει την ανατροφή, την 

επίβλεψη, τη µόρφωση και την εκπαίδευση του, και τον τόπο διαµονής του, κρίνεται 

επί τη βάσει του συµφέροντος του τέκνου, η συντριπτική πλειονότητα των δικαστικών 

αποφάσεων αναθέτει την επιµέλεια των τέκνων υπό τη σκέψη ότι «νεότερες ιατρικές, 

παιδαγωγικές και ιατρικές έρευνες αναγνωρίζουν σαφή βιοκοινωνική υπεροχή της 

µητέρας προς τούτο», ήτοι την επιµέλεια του τέκνου.  

Όµως, σε µεταγενέστερο χρόνο αναγνωρίζεται ο σοβαρός ρόλος του πατέρα στην 

όλη διαµόρφωση της προσωπικότητας του τέκνου, του ψυχικού, πνευµατικού του 

κόσµου και των υγιών διαπροσωπικών του σχέσεων. Κρίνεται, λοιπόν, ότι η 

ουσιαστική γόνιµη διαπαιδαγώγηση του τέκνου υφίσταται µετ’ επάρκειας και από τον 

επιθυµούντα την επιµέλεια των τέκνων του πατέρα, και µε τη λογική ότι σε 

περιπτώσεις νηπιακής ηλικίας τέκνων υφίσταται και η υπεροχή της µητέρας, ως 

αναλύθηκε ανωτέρω.  

Κατόπιν των ανωτέρω 

Εισηγούµαστε 

1) Τη διεξαγωγή σεµιναρίου σχετικού µε την ενηµέρωση των ανδρών γονέων σε 

θέµατα διαπαιδαγώγησης των τέκνων τους µε τη συνδροµή ψυχολόγων  και 

νοµικών  

2) Την έρευνα συλλόγων σχετικών µε τη διεκδίκηση επιµέλειας ανηλίκων τέκνων 

και τη δηµιουργία συνδέσµου αυτών. 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µετά από 
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των µελών του, 

Αποφάσισε 



Οµόφωνα, ενέκρινε 1) Τη διεξαγωγή σεµιναρίου σχετικού µε την ενηµέρωση των 

ανδρών γονέων σε θέµατα διαπαιδαγώγησης των τέκνων τους µε τη συνδροµή 

ψυχολόγων  και νοµικών και 2) Την έρευνα συλλόγων σχετικών µε τη διεκδίκηση 

επιµέλειας ανηλίκων τέκνων και τη δηµιουργία συνδέσµου αυτών. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 2 

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο 

1)Πιλοτική δηµιουργία «υπηρεσία µιας στάσης», στην έδρα της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τη Λαµία, η οποία σε συνεργασία µε 

τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέµατα 

συµβουλευτικής για την απασχόληση και τη γυναικεία 

επιχειρηµατικότητα θα παρέχει εξατοµικευµένες υπηρεσίες 

συµβουλευτικής, ενηµέρωσης και κοινωνικής στήριξης γυναικών 

που επιθυµούν να υλοποιήσουν µια επιχειρηµατική ιδέα και 2) 

εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο οικονοµικών προγραµµάτων 

ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας.  

 

Εισηγήτρια: Φανή Παπαθωµά, Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής µε την 
αρίθµ. πρωτ. οικ.: 203761/5/13-12-2016 εισήγησή του θέµατος 
ηµερήσιας διάταξης του Προέδρου της Επιτροπής 

 

Έχοντας υπόψη: 

26. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/ 2010) 

27. Τις διατάξεις του Π.∆. 148/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010). 

28. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ πρωτ 94006/2015 Απόφασης του Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας 

των φύλων στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (Α∆Α: Ω9ΡΒ7ΛΗ-ΨΒΛ). 

******************** 

Παρά την εξόρµηση της γυναίκας στην αγορά εργασίας, µετά το τέλος του β’ 

Παγκοσµίου Πολέµου και του εµφυλίου πολέµου, οπότε και µεγιστοποιήθηκε η 

ανάγκη για περισσότερα εργατικά χέρια, η θέση της στον επαγγελµατικό χώρο δε είναι 

ακόµη εδραιωµένη. Παρά την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά 

εργασίας υπάρχουν ανισότητες που δυσχεραίνουν την ισότιµη συµµετοχή των 



γυναικών στην αγορά εργασίας, στην κοινωνική πραγµατικότητα, στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων.  Ο οριζόντιος και ο κάθετος επαγγελµατικός διαχωρισµός συνεπάγεται 

ότι οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε επαγγέλµατα µε µικρότερες αµοιβές και 

δύσκολα ανέρχονται στις υψηλότερες βαθµίδες της ιεραρχίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

ένα µεγάλο µέρος της διαφοράς του µέσου γυναικείου από το µέσο ανδρικό µισθό 

συνδέεται µε την άνιση πρόσβαση των δύο φύλων σε διαφορετικά επαγγέλµατα. Η 

θεαµατική αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση 

δεν αντικατοπτρίζει την εξάλειψη των διακρίσεων στην εκπαίδευση και στην 

πρόσβαση στην επαγγελµατική κατάρτιση, µε αποτέλεσµα οι γυναίκες να 

υπερεκπροσωπούνται σε ορισµένους κλάδους σπουδών και να 

υποαντιπροσωπεύονται σε άλλους. Η άνιση αυτή κατανοµή έχει σηµαντικές 

επιπτώσεις στις επαγγελµατικές επιλογές των γυναικών και στη µετέπειτα 

σταδιοδροµία τους. Έτσι, οι γυναίκες στην ανώτατη εκπαίδευση συγκεντρώνονται 

κυρίως στα γράµµατα και στις θεωρητικές επιστήµες και απουσιάζουν από τις θετικές 

επιστήµες.  

Τα δεδοµένα της ανεργίας είναι άκρως αποθαρρυντικά. Το 65,97% των 

ανέργων της χώρας µας αντιστοιχεί τις γυναίκες! Αυτή δε η ανεργία µετατρέπεται σε 

µακροχρόνια ανεργία, αποκόπτοντας την άνεργη γυναίκα από την αγορά εργασίας 

και να την καθηλώνει σε µια ιδιαιτέρως δυσχερή κατάσταση  ανεύρεσης εργασίας. 

Στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν το παραπάνω κλίµα οικονοµικής δυσκαµψίας 

µία στις 3 γυναίκες γίνεται η ίδια επιχειρηµατίας!  

Η καταπολέµηση του ρατσισµού σε βάρος της γυναίκας και η βελτίωση της 
απασχολησιµότητας της γυναίκας είναι µέληµα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Κεντρικός στόχος είναι η προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Με τον όρο 
«προώθηση της επιχειρηµατικότητας» νοείται το σύνολο των διαδικασιών εκείνων 
που θα επιτρέψουν στις γυναίκες να πραγµατοποιήσουν µία καλή επιχειρηµατική 
ιδέα. 

Κατόπιν των ανωτέρω  

Εισηγούµαστε 

1) Την πιλοτική δηµιουργία «υπηρεσία µιας στάσης», στην έδρα της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, τη Λαµία, η οποία σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς που 

δραστηριοποιούνται σε θέµατα συµβουλευτικής για την απασχόληση και τη 

γυναικεία επιχειρηµατικότητα θα παρέχει εξατοµικευµένες υπηρεσίες 

συµβουλευτικής, ενηµέρωσης και κοινωνικής στήριξης γυναικών που 

επιθυµούν να υλοποιήσουν µια επιχειρηµατική ιδέα 

2) Την εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο οικονοµικών προγραµµάτων 

ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας.  



Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µετά από 
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των µελών του, 

Αποφάσισε 

Οµόφωνα, ενέκρινε 1) Την πιλοτική δηµιουργία «υπηρεσία µιας στάσης», στην 

έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τη Λαµία, η οποία σε συνεργασία µε 

τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέµατα συµβουλευτικής για την 

απασχόληση και τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα θα παρέχει εξατοµικευµένες 

υπηρεσίες συµβουλευτικής, ενηµέρωσης και κοινωνικής στήριξης γυναικών που 

επιθυµούν να υλοποιήσουν µια επιχειρηµατική ιδέα και 2) την εισήγηση στο 

Περιφερειακό Συµβούλιο οικονοµικών προγραµµάτων ενίσχυσης της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας.  

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 3 

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο 

1)Παροχή επαρκούς πληροφόρησης των δικαιωµάτων των 

γυναικών και των παιδιών τους από το προσωπικό των κέντρων 

υποδοχής. ειδική κατάρτιση σε θέµατα έµφυλων διακρίσεων για το 

προσωπικό του ασύλου 2) Συνεντεύξεις των γυναικών - αιτούντων 

ασύλου να µη δίνονται παρουσία οικείων προσώπων, ώστε να 

µπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, 3) Ύπαρξη ειδικών χώρων 

υποδοχής για τα παιδιά των γυναικών που αιτούνται άσυλο 4) 

Εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας 5) ∆υνατότητα 

πρόσβασης των γυναικών σε ιατρική και ψυχολογική φροντίδα 6) 

∆υνατότητα πρόσβασης των παιδιών σε δοµές εκπαίδευσης και 

εκµάθησης γλώσσας, κατά τη διάρκεια παραµονής τους σε κέντρα 

υποδοχής. 

Εισηγήτρια: Φανή Παπαθωµά, Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής µε την 
αρίθµ. πρωτ. οικ.: 203761/5/13-12-2016 εισήγησή του θέµατος 
ηµερήσιας διάταξης του Προέδρου της Επιτροπής 

Έχοντας υπόψη: 

1) Το ν. 4375/2016 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 

Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής 

Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις 

διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 



του καθεστώτος διεθνούς προστασίας», διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α’ 51/2016 

2) Το ν.  4058/2012, άρθρο 18 Τροποποίηση του ν. 3907/2011 ΦΕΚ Α’ 63/2012 

3) Το ν. 3907/2011 Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης 

Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα 

κράτη − µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων 

τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις ΦΕΚ Α7/2011 

4) Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/ 2010) 

5) Τις διατάξεις του Π.∆. 148/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010). 

6) Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ πρωτ 94006/2015 Απόφασης του Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας 

των φύλων στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (Α∆Α: Ω9ΡΒ7ΛΗ-ΨΒΛ). 

*************** 

Η χώρα µας, τα τελευταία 2 χρόνια δέχεται κύµατα προσφύγων τα οποία 

αποτελούν, µεταξύ άλλων, παράγοντα ανθρωπιστικής κρίσης. Σύµφωνα µε στοιχεία 

της Ύπατης Αρµοστείς του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, για τους Πρόσφυγες, το 

2014 η Συρία ήταν η κύρια πηγή προσφυγικών ροών ανά τον κόσµο, και το 95% των 

Σύρων προσφύγων βρίσκονταν σε γειτονικές χώρες. Το 2015 η Ελλάδα έγινε το 

κύριο σηµείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση των προσφύγων και των µεταναστών 

από την Τουρκία. Υπολογίζεται ότι 850.000 άνθρωποι επιχείρησαν την επικίνδυνη 

διάβαση του Αιγαίου. 

Στο γεωγραφικό εύρος της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας, στα κέντρα 

φιλοξενίας της Ριτσώνας και των Θερµοπυλών όπου διαµένει ο κύριος όγκος των 

προσφύγων, ανακύπτει το ζήτηµα της αντιµετώπισης των προβληµάτων που 

σχετίζονται µε την έµφυλη διάκριση, το βάρος της προσφυγιάς και τη δυσκολία της 

προσαρµοστικότητας σε νέο έδαφος. Η ένταξη του φύλου κι η ανάδειξη του στις 

προσφυγικές ροές, είναι µία από τις βασικές µέριµνες της Περιφέρειας. 

∆υστυχώς,  η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί µια από τις 

πιο διαδεδοµένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Μπορεί να 

περιλαµβάνει σωµατική, σεξουαλική, ψυχολογική και οικονοµική κακοποίηση και 

υπερβαίνει τα όρια της ηλικίας, της φυλής, του πολιτισµού, του πλούτου και της 

γεωγραφίας. Λαµβάνει χώρα στο σπίτι, στους δρόµους, στα σχολεία, στον εργασιακό 

χώρο, στους τοµείς των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, στα προσφυγικά στρατόπεδα 

κατά τη διάρκεια συγκρούσεων. Η έµφυλη βία αποτελεί έκφανση των ιστορικά άνισων 



σχέσεων εξουσίας µεταξύ ανδρών και γυναικών, που οδήγησαν στην κυριαρχία των 

γυναικών από τους άνδρες και τις ποικίλες διακρίσεις εναντίον τους. Και είναι βέβαιο 

είναι πως η βία κατά των γυναικών αποτελεί σηµαντικό κοινωνικό µηχανισµό, που 

διατηρεί και αναπαράγει την έµφυλη ιεραρχία και ανισότητα. 

Το βλέµµα της Περιφέρειας στις γυναίκες πρόσφυγες, στις γυναίκες εκείνες 
που βιώνουν, προσπαθώντας να σωθούν οι ίδιες και τα παιδιά τους, µια επώδυνη 
εµπειρία. Η προσφυγιά είναι από µόνη της µια επίπονη κατάσταση, η εγκατάλειψη της 
µόνιµης κατοικίας, η µετακίνηση σε άφιλα περιβάλλοντα και η εγκατάσταση σε ξένο 
τόπο, µαζί µε την ανάγκη για επιβίωση και την εκ νέου κατάκτηση των αυτονόητων 
ατοµικών δικαιωµάτων, καθιστούν νεφελώδη τη πορεία βελτίωσης της ισχύουσας 
κατάστασης. Η οµάδα των γυναικών είναι µετά βεβαιότητας, εκείνη που διατρέχει το 
µεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς µε κεντρικό άξονα την ανάπτυξη σε συγκεκριµένα 
θρησκευτικά και πολιτισµικά περιβάλλοντα και τα στερεότυπα σχετικά µε την αδύναµη 
γυναικεία φύση και το σεξισµό, µετατρέπεται σε προϊόν εκµετάλλευσης. Η 
αχαρτογράφητη οµάδα των νεαρών και ανήλικων κοριτσιών, κεκρυµµένες υπό το 
µανδύα της γυναίκας, αναγκάζονται σε επώδυνα βιώµατα στην εύθραυστη νεαρή τους 
ηλικία. 

Κατόπιν των ανωτέρω 

Εισηγούµαστε  

1) Ανάγκη παροχής επαρκούς πληροφόρησης των δικαιωµάτων των γυναικών 

και των παιδιών τους από το προσωπικό των κέντρων υποδοχής. 

2) ειδική κατάρτιση σε θέµατα έµφυλων διακρίσεων για το προσωπικό του 

ασύλου 

3) οι συνεντεύξεις των γυναικών - αιτούντων ασύλου να µη δίνονται παρουσία 

οικείων προσώπων, ώστε να µπορούν να εκφράζονται ελεύθερα 

4) Ύπαρξη ειδικών χώρων υποδοχής για τα παιδιά των γυναικών που αιτούνται 

άσυλο 

5) Εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας 

6) ∆υνατότητα πρόσβασης των γυναικών σε ιατρική και ψυχολογική φροντίδα 

7) ∆υνατότητα πρόσβασης των παιδιών σε δοµές εκπαίδευσης και εκµάθησης 

γλώσσας, κατά τη διάρκεια παραµονής τους σε κέντρα υποδοχής 

 
Αποφάσισε 



Οµόφωνα, ενέκρινε την 1) παροχή επαρκούς πληροφόρησης των δικαιωµάτων των 

γυναικών και των παιδιών τους από το προσωπικό των κέντρων υποδοχής. ειδική 

κατάρτιση σε θέµατα έµφυλων διακρίσεων για το προσωπικό του ασύλου 2) οι 

συνεντεύξεις των γυναικών - αιτούντων ασύλου να µη δίνονται παρουσία οικείων 

προσώπων, ώστε να µπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, 3) την Ύπαρξη ειδικών χώρων 

υποδοχής για τα παιδιά των γυναικών που αιτούνται άσυλο 4) την Εξασφάλιση 

συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας 5) τη ∆υνατότητα πρόσβασης των γυναικών σε ιατρική 

και ψυχολογική φροντίδα 6) τη ∆υνατότητα πρόσβασης των παιδιών σε δοµές 

εκπαίδευσης και εκµάθησης γλώσσας, κατά τη διάρκεια παραµονής τους σε κέντρα 

υποδοχής. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 4 

 

 

ΘΕΜΑ 5Ο 

1)Ανάπτυξη δράσεων επιµόρφωσης και ενδυνάµωσης των αιρετών 

γυναικών στην αυτοδιοίκηση µέσω σεµιναρίων 2) Ανάπτυξη 

δικτύωσης και ανταλλαγής πρακτικών των γυναικών που 

συµµετέχουν σε θεσµικά όργανα, πολιτιστικούς και άλλους 

συλλόγους και 3) ∆ιεξαγωγή έρευνας των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των αιρετών γυναικών.  

 

Εισηγήτρια: Φανή Παπαθωµά, Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής µε την 
αρίθµ. πρωτ. οικ.: 203761/5/13-12-2016 εισήγησή του θέµατος 
ηµερήσιας διάταξης του Προέδρου της Επιτροπής 

 

Έχοντας υπόψη: 

7) Τις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγµατος 1975/1986/2001/2008. 

8)  Τις διατάξεις του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α’/2000) «Ρυθµίσεις θεµάτων του 

Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες 

διατάξεις» 

9) Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) «Κύρωση Κώδικα 

∆ήµου και Κοινοτήτων»  

10)  Τις διατάξεις του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’/29-3-2010)  µε τίτλο «Σύστηµα 

επιλογής Προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά 

κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) 

και λοιπές διατάξεις», 

11) Τις διατάξεις Του Π∆ 26/2012 µε τίτλο «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των 

διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»  



12) Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/ 2010) 

13) Τις διατάξεις του Π.∆. 148/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010). 

14) Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ πρωτ 94006/2015 Απόφασης του Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας 

των φύλων στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (Α∆Α: Ω9ΡΒ7ΛΗ-ΨΒΛ). 

Παρά το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες κατακτούν θέσεις ευθύνης 

και µετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων, η γυναίκα στην αυτοδιοίκηση, τόσο εκείνη 

του α’ βαθµού όσο και του β βαθµού, υποεκπροσωπείται. Αρκεί να παρατηρήσει 

κανείς τη σύνθεση του παρόντος Περιφερειακού Συµβουλίου, για να ανακαλύψει ότι 

µόλις το 13% των Περιφερειακών Συµβούλων είναι γυναίκες! Ο νοµοθέτης, 

προκειµένου να εξασφαλίσει την ελάφρυνση της µειονεκτικής θέσης του φύλου, έλαβε 

µέτρα ποσόστωσης µόνο για τη διαδικασία θέσης σε υποψηφιότητα κι όχι και 

εκλογιµότητας, και µάλιστα σε ποσοστό 2 προς ένα για το µειονεκτούν φύλο. 

Αναφαίνεται, όµως, η ανάγκη προσέλκυσης περισσότερων γυναικών, µελλοντικών 

εκπροσώπων στα δηµοτικά και περιφερειακά δρώµενα. Η ουσιαστική αναλογική 

ισότητα των φύλων, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 4 του ισχύοντος Συντάγµατος, κι 

αποτελεί θεµέλιο λίθο της ∆ηµοκρατίας, επιβάλλει οι τοπικές και περιφερειακές αρχές 

να λαµβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές τους, την οργάνωση και 

τις πρακτικές τους. Τόσο στον σύγχρονο όσο και στον κόσµο του αύριο, η ουσιαστική 

Ισότητα των Φύλων είναι αποφασιστικής σηµασίας για την οικονοµική και την 

κοινωνική επιτυχία –όχι µόνο σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, αλλά και στις 

περιφέρειες, τις πόλεις και τις τοπικές κοινότητες. 

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να προωθούν την εξάλειψη των 

στερεοτύπων και των εµποδίων στα οποία βασίζονται ανισότητες αναφορικά µε τη 

θέση και την κατάσταση των γυναικών, συµβάλλοντας στην άνιση αξιολόγηση των 

ανδρών και των γυναικών βάσει πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 

κριτηρίων. 

Η διάσταση του φύλου θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στο σχεδιασµό πολιτικών, 

µεθόδων και νοµικών πράξεων που επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή των τοπικών 

πληθυσµών – για παράδειγµα, µέσω της χρήσης των τεχνικών της «αποτίµησης των 

επιπτώσεων της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές» και της 

«κατάρτισης προϋπολογισµών µε την οπτική του φύλου» . Για το σκοπό αυτό, οι 

εµπειρίες των γυναικών στην τοπική ζωή, συµπεριλαµβανοµένων των συνθηκών 

ζωής και εργασίας τους, πρέπει να αναλύονται και να λαµβάνονται υπόψη. 



Κατόπιν των ανωτέρω 

Εισηγούµαστε 

 

1) Την ανάπτυξη δράσεων επιµόρφωσης και ενδυνάµωσης των αιρετών 

γυναικών στην αυτοδιοίκηση µέσω σεµιναρίων  

2) Την ανάπτυξη δικτύωσης και ανταλλαγής πρακτικών των γυναικών που 

συµµετέχουν σε θεσµικά όργανα, πολιτιστικούς και άλλους συλλόγους 

3) Την διεξαγωγή έρευνας των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αιρετών 

γυναικών  

 
Αποφάσισε 

 

 

Οµόφωνα, ενέκρινε 1) Την ανάπτυξη δράσεων επιµόρφωσης και ενδυνάµωσης των 

αιρετών γυναικών στην αυτοδιοίκηση µέσω σεµιναρίων 2) Την ανάπτυξη δικτύωσης 

και ανταλλαγής πρακτικών των γυναικών που συµµετέχουν σε θεσµικά όργανα, 

πολιτιστικούς και άλλους συλλόγους και 3) Την διεξαγωγή έρευνας των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των αιρετών γυναικών.  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 5 

 

 

ΘΕΜΑ 6Ο 

 

Οργάνωση σεµιναρίων και εκδηλώσεων ενηµέρωσης κι 

ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικών µε τα διαφυλαττόµενα 

δικαιώµατα των γυναικών κατά τις παγκόσµιες γι’ αυτές ηµέρες. 

 

Εισηγήτρια: Φανή Παπαθωµά, Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής µε την 
αρίθµ. πρωτ. οικ.: 203761/5/13-12-2016 εισήγησή του θέµατος 
ηµερήσιας διάταξης του Προέδρου της Επιτροπής 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/ 2010) 



2) Τις διατάξεις του Π.∆. 148/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010). 

3) Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ πρωτ 94006/2015 Απόφασης του Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας 

των φύλων στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (Α∆Α: Ω9ΡΒ7ΛΗ-ΨΒΛ). 

************** 

Η θέσπιση παγκόσµιων ηµερών ξεκίνησε ως επί το πλείστον από τον 

Οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών, µετά τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Στόχος 

της θέσπισής τους ήταν η χάραξη στην ανθρώπινη µνήµη κι ως εκ τούτου η 

ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για θέµατα που άπτονται παγκόσµιας σηµασίας. 

Επιπλέον, αυτή η δράση οδήγησε κα στο σκοπό της διαφύλαξης και προάσπισης των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Αν περιηγηθεί κανείς στις παγκόσµιες ηµέρες, κι αν λάβει κανείς υπόψη του 

και τους αρχικούς στόχους του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, θα καταλήξει στο 

συµπέρασµα ότι η ύπαρξη τέτοιων ηµερών κρίνεται επιτακτική για την ενηµέρωση του 

κοινού και την προστασία των δικαιωµάτων του.  

Οι παγκόσµιες ηµέρες που αφορούν την εν θέµατι Επιτροπή συνοψίζονται 

στις γνωστές κι άλλες λιγότερο γνωστές ακόλουθες: 11 Φεβρουαρίου « ∆ιεθνής 

Ηµέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήµη», 8 Μαρτίου «∆ιεθνής Ηµέρα 

της Γυναίκας», 2η Κυριακή του Μαϊου «Παγκόσµια ηµέρα της µητέρας», 1 Ιουνίου 

«Παγκόσµια ηµέρα των γονιών», 15 Ιουνίου «Παγκόσµια Ηµέρα Γονιµότητας», 30 

Ιουλίου «Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Εµπορίας Ανθρώπων», 15 Οκτωβρίου «∆ιεθνής 

Ηµέρα της Γυναίκας της Υπαίθρου»,, 25 Οκτωβρίου «Παγκόσµια Ηµέρα κατά του 

καρκίνου του µαστού», 25 Νοεµβρίου «∆ιεθνής Ηµέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά 

των γυναικών» 

Κατόπιν των ανωτέρω 

Εισηγούµαστε 

 

Την οργάνωση σεµιναρίων και εκδηλώσεων ενηµέρωσης κι ευαισθητοποίησης 

του κοινού σχετικών µε τα διαφυλαττόµενα δικαιώµατα των γυναικών κατά τις 

παγκόσµιες γι’ αυτές ηµέρες. 

Αποφάσισε  

 

Ομόφωνα ενέκρινε την οργάνωση σεµιναρίων και εκδηλώσεων ενηµέρωσης κι 

ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικών µε τα διαφυλαττόµενα δικαιώµατα των 

γυναικών κατά τις παγκόσµιες γι’ αυτές ηµέρες. 

 



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 6 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  13:10 µ.µ. και συντάχθηκε το 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα µέλη, ως ακολούθως: 

 
 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

Φανή Παπαθωµά                                 Καλαντζή  Αικατερίνη           Χαρίκλεια Κονταξή 
      
 
 
 
                                                             Ραχιώτου Λεµονιά 

 

 

                                                             Παπαναστασίου Ασηµίνα 

 


