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Γηα ηελ θχξσζε ηεο χκβαζεο ησλ Δλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ 

κνξθψλ δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ . 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Κπξνχκελ θαη εθδίδνκελ ηνλ θαησηέξσ ππφ ηεο Βνπιήο ςεθηζζέληα λφκνλ 

Άρθρο πρώτο 

Κπξψλεηαη θαη απνθηά ηζρχ λφκνπ ε χκβαζε γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ 

δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ πνπ ην θείκελν ηεο πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Δλσκέλσλ Δζλψλ ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 1979 θαη ππνγξάθηεθε απφ ηελ 

Διιάδα ζηηο 2 Μαξηίνπ 1982 ζηα Δλσκέλα Έζλε. 

Αθνινπζεί ην θείκελν ηεο χκβαζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ζε ειιεληθή κεηάθξαζε. 

χκβαζε γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ δηαθξίζεσο θαηά ησλ γπλαηθψλ 

Σα Κξάηε κέιε ηεο παξνχζαο πκβάζεσο. 

εκεηψλνληαο φηη ν Υάξηεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ επαλαβεβαηψλεη ηελ πίζηε ζηα 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ αμία ηνπ θαη ζηελ 

ηζφηεηα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο, 

εκεηψλνληαο φηη ε παγθφζκηα Γηαθήξπμε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ βεβαηψλεη ηελ 

αξρή ηεο κε δηαθξίζεσο θαη δηαθεξχζζεη φηη φια ηα αλζξψπηλα φληα γελληνχληαη 

ειεχζεξα θαη ίζα ζε αμηνπξέπεηα θαη δηθαίσκα θαη φηη ην θάζε έλα κπνξεί λα σθειεζεί 

απφ φια ηα δηθαηψκαηα θαη απφ φιεο ηηο ειεπζεξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζ` απηήλ, ρσξίο 

θακία δηάθξηζε, θπξίσο ρσξίο δηάθξηζε θχινπ, 

εκεηψλνληαο φηη ηα Κξάηε κέιε ησλ δηεζλψλ πκθψλσλ πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

έρνπλ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ άλδξα θαη ηεο 

γπλαίθαο ζηελ άζθεζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ , θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ, αζηηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, 

Θεσξψληαο ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεθαλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ άλδξα θα ηεο γπλαίθαο. 

εκεηψλνληαο επίζεο ηηο απνθάζεηο, ηηο δηαθεξχμεηο θαη ηηο ζπζηάζεηο πνπ πηνζεηήζεθαλ 

απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηνπο νξγαληζκνχο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο,  

Αλεζπρψληαο φκσο κε ηε δηαπίζησζε φηη, παξά ηα δηάθνξα απηά έγγξαθα, νη γπλαίθεο 

εμαθνινπζνχλ λ` απνηεινχλ αληηθείκελν ζεκαληηθψλ δηαθξίζεσλ, 

Τπελζπκίδνληαο φηη ε δηάθξηζε θαηά ησλ γπλαηθψλ παξαβηάδεη ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, φηη παξεκπνδίδεη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο 

ρψξαο ηνπο, ππφ ίζνπο φξνπο κε ηνπο άλδξεο, φηη απνηειεί εκπφδην ζηελ αχμεζε ηεο 

επεκεξίαο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο θαη φηη εκπνδίδεη ηηο γπλαίθεο λα 

ππεξεηήζνπλ ηε ρψξα ηνπο θαη ηελ αλζξσπφηεηα, Αλεζπρψληαο κε ην γεγνλφο φηη, ζηηο 

θαηαζηάζεηο ελδείαο, νη γπλαίθεο έρνπλ ειάρηζην δηθαίσκα ζηε δηαηξνθή, ηελ ηαηξηθή 

πεξίζαιςε, ηε κφξθσζε, ηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο εξγαζίαο θαη ζηελ 



ηθαλνπνίεζε άιισλ αλαγθψλ. Πεπεηζκέλα φηη ε εγθαζίδξπζε ηεο λέαο δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο ηάμεσο πνπ βαζίδεηαη ζηελ ακεξνιεςία θαη ηε δηθαηνζχλε ζα ζπκβάιιεη 

ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο, 

Τπνγξακκίδνληαο φηη ε εμάιεηςε ηνπ απαξηράηλη, φισλ ησλ κνξθψλ ξαηζηζκνχ, 

θπιεηηθήο δηαθξίζεσο, απνηθηνθξαηίαο, λεναπνηθηνθξαηίαο, επηζέζεσο, θαηνρήο θαη 

μέλεο θπξηαξρίαο θαη αλακίμεσο ζηα εζσηεξηθά ησλ Κξαηψλ είλαη απαξαίηεηε ψζηε ν 

άλδξαο θαη ε γπλαίθα λα απνιαχζνπλ πιήξσο ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

Βεβαηψλνληαο φηη ε ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο, ε χθεζε 

ηεο δηεζλνχο εληάζεσο, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ Κξαηψλ, φπνηα θαη αλ είλαη ηα 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο ζπζηήκαηα, ν γεληθφο θαη πιήξεο αθνπιηζκφο θαη, 

ηδηαίηεξα, ν ππξεληθφο αθνπιηζκφο ππφ απζηεξφ θαη απνηειεζκαηηθφ δηεζλή έιεγρν, ε 

επηβεβαίσζε ησλ αξρψλ ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ακνηβαίαο σθέιεηαο ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ θα ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνδηαζέζεσο θαη 

αλεμαξηεζίαο ησλ ιαψλ πνπ είλαη ππφδνπινη μέλεο θαη απνηθηνθξαηηθήο θπξηαξρίαο θαη 

μέλεο θαηνρήο θαζψο θαη ν ζεβαζκφο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο θαη ηεο εδαθηθήο 

αθεξαηφηεηαο ζα επλνήζνπλ ηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη ηελ αλάπηπμε θαη ζα ζπκβάινπλ 

ζπλεπψο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πιήξνπο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, 

Πεπεηζκέλα φηη ε πιήξεο αλάπηπμε κηαο ρψξαο, ε επεκεξία ηνπ θφζκνπ θαη ην ζέκα ηεο 

εηξήλεο απαηηνχλ ηε κέγηζηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ, ππφ ίζνπο φξνπο κε ηνπο άλδξεο, 

ζε φινπο ηνπ ηνκείο. Έρνληαο ππφςε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ επηπρία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηελ πξφνδν ηεο θνηλσλίαο, ζπλεηζθνξά πνπ κέρξη 

ζήκεξα δελ έρεη πιήξσο αλαγλσξηζζεί, ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο θνηλσληθήο ζεκαζίαο ηεο 

κεηξφηεηαο θαη ηνπ ξφινπ ησλ γνλέσλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ αγσγή ησλ παηδηψλ θαη 

ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη ν ξφινο ηεο γπλαίθαο ζηελ ηεθλνπνίεζε δελ πξέπεη λα είλαη αηηία 

δηαθξίζεσο θαη φηη ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ απαηηεί ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ επζπλψλ 

κεηαμχ ησλ αλδξψλ, ησλ γπλαηθψλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο. πλεηδεηνπνηψληαο 

φηη ν παξαδνζηαθφο ξφινο ηνπ άλδξα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία πξέπεη λα 

εμειηρζεί φζν θαη ν ξφινο ηεο γπλαίθαο εάλ ζέιεη θαλείο λα θζάζεη ζε κηα πξαγκαηηθή 

ηζφηεηα ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο. 

Απνθαζηζκέλα λα εθαξκφζνπλ ηηο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γηαθήξπμε πεξί 

εμαιείςεσο ηεο δηαθξίζεσο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη, γηα ην ζθνπφ απηφ, λα πηνζεηήζνπλ 

ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο δηαθξίζεσο απηήο ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο θαη 

φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο, 

πκθψλεζαλ ηα αθφινπζα:  

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 

Άξζξν 1 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο πκβάζεσο ν φξνο "δηαθξίζεηο θαηά ησλ γπλαηθψλ" 

αθνξά θάζε δηαρσξηζκφ, εμαίξεζε ή πεξηνξηζκφ πνπ βαζίδεηαη ζην θχιν θαη πνπ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ή ζθνπφ λα δηαθπβεχζεη ή λα θαηαζηξέςεη ηε κε βάζε ηελ ηζφηεηα 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αλαγλψξηζε, απφιαπζε ή άζθεζε απφ ηηο γπλαίθεο, αλεμαξηήησο 

ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδψλ 

ειεπζέξσλ ζηνλ πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη αζηηθφ ηνκέα ε ζε 

θάζε άιιν ηνκέα.  

Άξζξν 2 

Σα Κξάηε κέιε θαηαδηθάδνπλ ηηο δηαθξίζεηο θαηά ησλ γπλαηθψλ ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο, 

ζπκθσλνχλ λα ζπλερίζνπλ κε φια ηα θαηάιιεια κέζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε κηα 



πνιηηηθή πνπ ζα ηείλεη λα εμαιείςεη ηηο δηαθξίζεηο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη πξνο ην ζθνπφ 

απηφλ, αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε: 

α) Να εγγξάςνπλ ζην εζληθφ ηνπο ζχληαγκα ή ζε θάζε άιιε πξνζήθνπζα λνκνζεηηθή 

δηάηαμε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ εάλ απηφ δελ έρεη γίλεη αθφκα θαη 

λα εμαζθαιίζνπλ κε ηε λνκνζεζία ή κε άιια θαηάιιεια κέζα ηελ πξαγκαηηθή εθαξκνγή 

ηεο ελ ιφγσ αξρήο. 

β) Να πηνζεηήζνπλ λνκνζεηηθά κέηξα θαη άιια ζπλδπαζκέλα θαηάιιεια κέηξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θπξψζεσλ ελ αλάγθε, ηα νπνία ζα απαγνξεχνπλ θάζε 

δηάθξηζε θαηά ησλ γπλαηθψλ. 

γ) Να εγθαζηδξχζνπλ δηθαζηηθή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ ζε βάζε 

ηζφηεηαο κε ηνπο άλδξεο θαη λα εγγπεζνχλ, κέζσ ησλ αξκνδίσλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ 

θαη άιισλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, ηελ πξαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ ελαληίνλ 

θάζε πξάμεσο δηαθξίζεσο. 

δ) Να απέρνπλ απφ θάζε πξάμε ή άζθεζε δηαθξίζεσο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη λα 

ελεξγνχλ θαηά ηξφπν ψζηε νη δεκφζηεο αξρέο θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί λα 

ζπκκνξθσζνχλ ζηελ ππνρξέσζε απηή. 

ε) Να ιάβνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαιείςνπλ ηηο δηαθξίζεηο θαηά ησλ 

γπλαηθψλ πνπ αζθνχληαη απφ έλα πξφζσπν, κηα νξγάλσζε ή κηα νπνηαδήπνηε 

επηρείξεζε. 

ζη) Να ιάβνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη λνκνζεηηθψλ 

δηαηάμεσλ, γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ή λα θαηαξγήζνπλ θάζε λφκν, θαλνληζηηθή δηάηαμε 

έζηκν ή ζπλήζεηα πνπ απνηειεί δηάθξηζε θαηά ησλ γπλαηθψλ. 

δ) Να θαηαξγήζνπλ φιεο ηηο πνηληθέο δηαηάμεηο πνπ απνηεινχλ δηάθξηζε θαηά ησλ 

γπλαηθψλ.  

Άξζξν 3 

Σα Κξάηε κέιε ιακβάλνπλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηδίσο ζηνλ πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, 

νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνκέα, φια ηα θαηάιιεια κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ησλ 

γπλαηθψλ, ψζηε λα ηνπο εμαζθαιίζνπλ ηελ άζθεζε θαη ηελ απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ζε βάζε ηζφηεηαο κε ηνπο άλδξεο.  

Άξζξν 4 

1. Η εθ κέξνπο ησλ Κξαηψλ κειψλ πηνζέηεζε εηδηθψλ πξνζθαίξσλ κέηξσλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ επίζπεπζε ηεο εγθαζηδξχζεσο κηαο πξαγκαηηθήο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ 

αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ δελ ζεσξείηαη ζαλ πξάμε δηαθξίζεσο φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ 

παξνχζα χκβαζε, αιιά δελ πξέπεη κε θαλέλα ηξφπν λα έρεη ζα ζπλέπεηα ηε δηαηήξεζε 

θαλφλσλ άληζσλ ή μερσξηζηψλ ηα κέηξα απηά πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ κφιηο επηηεπρζνχλ 

νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ζην ζέκα ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ θαη κεηαρεηξίζεσο. 

2. Η εθ κέξνπο ησλ Κξαηψλ κειψλ πηνζέηεζε εηδηθψλ κέηξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο, δελ ζεσξείηαη ζα κηα πξάμε δηαθξίζεσο.  

Άξζξν 5 

Σα Κξάηε κέιε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε: α) Να ηξνπνπνηήζνπλ ηα 

ζρέδηα θαη ηα πξφηππα θνηλσληθνπνιηηηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο 

κε ζθνπφ λα θζάζνπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ εζηκηθψλ ή θάζε 

άιινπ ηχπνπ ζπλεζεηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηδέα ηεο θαησηεξφηεηαο ή ηεο 

αλσηεξφηεηαο ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ θχινπ ή ζηελ ηδέα ελφο ζηεξεφηππνπ ξφινπ ησλ 



αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ. β) Να ελεξγήζνπλ θαηά ηξφπν ψζηε ε νηθνγελεηαθή αγσγή λα 

ζπκβάιιεη ζηελ θαιή θαηαλφεζε φηη ε κεηξφηεηα είλαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο θνηλήο επζχλεο ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο ζηε θξνληίδα γηα ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλαπηχμεψο ηνπο, εμππαθνπνκέλνπ 

φηη ην ζπκθέξνλ ησλ παηδηψλ είλαη ν πξσηαξρηθφο φξνο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.  

Άξζξν 6 

Σα Κξάηε κέιε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, γηα λα θαηαζηείινπλ, ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνπο, ην εκπφξην ησλ 

γπλαηθψλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζή ηεο πνξλείαο ησλ γπλαηθψλ.  

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Άξζξν 7 

Σα Κξάηε κέιε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαιείςνπλ ηηο δηαθξίζεηο 

θαηά ησλ γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή θαη δεκφζηα δσή ηεο ρψξαο θαη, ηδηαίηεξα, 

εμαζθαιίδνπλ ζ` απηέο ππφ ίζνπο φξνπο κε ηνπο άλδξεο, ην δηθαίσκα: 

α) Να ςεθίδνπλ ζε φιεο ηηο εθινγέο θαη φια ηα δεκφζηα δεκνςεθίζκαηα θαη λα είλαη 

εθιέμηκεο ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο πνπ εθιέγνληαη δεκφζηα. 

β) Να ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ θαηάζηξσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Κξάηνπο θαη ζηελ εθηέιεζή 

ηεο, λα θαηαιακβάλνπλ δεκφζηεο ζέζεηο θαη λα αζθνχλ φια ηα δεκφζηα θαζήθνληα ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο θπβεξλήζεσο. 

γ) Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη ελψζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

δεκφζηα θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο.  

Άξζξν 8 

Σα Κξάηε κέιε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε νη γπλαίθεο λα έρνπλ, ππφ 

ίζνπο φξνπο κε ηνπο άλδξεο θαη ρσξίο θακία δηάθξηζε, ηε δπλαηφηεηα λα εθπξνζσπνχλ 

ηε ρψξα ηνπο ζε δηεζλή θιίκαθα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εξγαζίεο ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ.  

Άξζξν 9 

1. Σα Κξάηε κέιε παξέρνπλ ζηηο γπλαίθεο δηθαηψκαηα ίζα κε εθείλα ησλ αλδξψλ φζνλ 

αθνξά ηελ απφθηεζε, ηελ αιιαγή θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ππεθνφηεηαο. Δγγπψληαη 

ηδηαίηεξα φηη νχηε ν γάκνο κε έλαλ αιινδαπφ νχηε ε αιιαγή ηεο ππεθνφηεηαο ηνπ 

ζπδχγνπ θαηά ην γάκν δελ αιιάδεη απηφκαηα ηελ ππεθνφηεηα ηεο γπλαίθαο νχηε ηελ 

θαζηζηά άπαηξη νχηε ηελ ππνρξεψλεη λα πάξεη ηελ ππεθνφηεηα ηνπ ζπδχγνπ ηεο. 

2. Σα Κξάηε κέιε παξέρνπλ ζηε γπλαίθα δηθαηψκαηα ίζα κε εθείλα ηνπ άλδξα φζνλ 

αθνξά ηελ ππεθνφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο.  

ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ 

Άξζξν 10 

Σα Κξάηε κέιε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαιείςνπλ ηηο δηαθξίζεηο 

θαηά ησλ γπλαηθψλ ψζηε λα ηνπο εμαζθαιίζνπλ δηθαηψκαηα ίζα κε εθείλα ησλ αλδξψλ 

φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηδηαίηεξα, γηα λα εμαζθαιίζνπλ, ζε βάζε ηζφηεηαο ηνπ 

άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο: 

α) Σνπο ίδηνπο φξνπο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, παξαθνινπζήζεσο ζπνπδψλ 

θαη απνθηήζεσο δηπισκάησλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζηηο 

αγξνηηθέο δψλεο φπσο ζηηο αζηηθέο δψλεο. Η ηζφηεηα απηή ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί 

ζηελ πξνζρνιηθή, γεληθή, ηερληθή, επαγγεικαηηθή θαη αλψηεξε ηερληθή εθπαίδεπζε, 

θαζψο θαη ζε θάζε άιιν κέζν επαγγεικαηηθήο εθπαηδεχζεσο. 

β) Σν δηθαίσκα λα παξαθνινπζνχλ ηα ίδηα πξνγξάκκαηα, λα έρνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ 



πξνζσπηθφ κε πξνζφληα ηεο ίδηαο ηάμεσο, ζρνιηθνχο ρψξνπο θαη εμνπιηζκφ ηεο ίδηαο 

πνηφηεηαο. 

γ) Σελ εμάιεηςε θάζε ζηεξεφηππεο αληηιήςεσο ησλ ξφισλ ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο 

ζε φια ηα επίπεδα θαη ζε φιεο ηηο κνξθέο εθπαηδεχζεσο ελζαξξχλνληαο ηε κηθηή 

εθπαίδεπζε θαη άιινπο ηχπνπο εθπαηδεχζεσο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ ζθνπνχ απηνχ θαη , ηδηαίηεξα , αλαζεσξψληαο ηα ζρνιηθά βηβιία θαη ηα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα θαη πξνζαξκφδνληαο ηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο. 

δ) Σηο ίδηεο δπλαηφηεηεο φζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ θαη άιισλ 

επηρνξεγήζεσλ γηα ηηο ζπνπδέο. 

ε) Σηο ίδηεο δπλαηφηεηεο παξαθνινπζήζεσο ησλ πξνγξακκάησλ δηαξθνχο εθπαηδεχζεσο , 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο γηα 

ελειίθνπο θαη ιεηηνπξγηθήο ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο πξνο ην ζθνπφ θπξίσο λα 

ειαηηψζνπλ ην ελσξίηεξν θάζε απφζηαζε εθπαηδεχζεσο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ. 

ζη) Σε κείσζε ησλ πνζνζηψλ εγθαηαιείςεσο ησλ ζπνπδψλ απφ ηηο γπλαίθεο θαη ηελ 

νξγάλσζε πξνγξακκάησλ γηα ηα θνξίηζηα θαη ηηο γπλαίθεο πνπ εγθαηέιεηςαλ πξφσξα ην 

ζρνιείν. δ) Σηο ίδηεο δπλαηφηεηεο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα ζπνξ θαη ηε ζσκαηηθή 

αγσγή.  

ε) Σε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ εηδηθέο πιεξνθνξίεο κνξθσηηθήο θχζεσο πνπ ηείλνπλ 

λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πγεία θαη ηελ επηπρία ησλ νηθνγελεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζ` 

απηέο θαη ηεο πιεξνθνξήζεσο θαη ζπκβνπιψλ ζρεηηθψλ κε ηνλ νηθνγελεηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ.  

Άξζξν 11 

1. Σα Κξάηε κέιε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα 

γηα λα εμαιείςνπλ ηε δηάθξηζε θαηά ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρνιήζεσο ψζηε 

λα εμαζθαιηζηνχλ κε βάζε ηζφηεηαο ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο ηα ίδηα δηθαηψκαηα, θαη 

ηδηαίηεξα:  

α) Σν δηθαίσκα εξγαζίαο ζαλ αλαθαίξεην δηθαίσκα φισλ ησλ αλζξσπίλσλ φλησλ.  

β) Σν δηθαίσκα ζε ίζεο δπλαηφηεηεο απαζρνιήζεσο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ίδησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ζην ζέκα ηεο απαζρνιήζεσο.  

γ) Σν δηθαίσκα ειεχζεξεο εθινγήο ηνπ επαγγέικαηνο ή ηεο εξγαζίαο, ην δηθαίσκα 

πξναγσγήο, ζηαζεξφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ην δηθαίσκα φισλ ησλ παξνρψλ θαη φξσλ 

εξγαζίαο, ην δηθαίσκα επαγγεικαηηθήο εθπαηδεχζεσο θαη κεηεθπαηδεχζεσο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο καζεηείαο, ηεο επαγγεικαηηθήο ηειεηνπνηήζεσο θαη ηεο 

δηαξθνχο εθπαηδεχζεσο.  

δ) Σν δηθαίσκα ίζεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ίζεο παξνρήο, κε ίζε ακνηβή 

γηα εξγαζία ίζεο αμίαο θαη ίζε κεηαρείξηζε σο πξνο ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο.  

ε) Σν δηθαίσκα θνηλσληθήο αζθαιίζεσο, θπξίσο ην δηθαίσκα παξνρψλ ζπληάμεσο, 

αλεξγίαο, αζζελείαο, αλαπεξίαο θαη γήξαηνο ε γηα θάζε άιιε αηηία απψιεηαο ηεο 

ηθαλφηεηαο πξνο εξγαζία θαζψο θαη ην δηθαίσκα πιεξσκέλσλ αδεηψλ.  

ζη) Σν δηθαίσκα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαζθαιίζεσο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπαξαγσγήο. 

2. Γηα λα πξνιάβνπλ ηηο δηαθξίζεηο θαηά ησλ γπλαηθψλ ιφγσ ηνπ γάκνπ ηνπο ή ηεο 

κεηξφηεηαο θαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ ην πξαγκαηηθφ ηνπο δηθαίσκα πξνο εξγαζία, ην 

Κξάηε κέιε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβνπλ θαηάιιεια κέηξα πνπ ζθνπφ 



έρνπλ:  

α) Ν` απαγνξεχνπλ, επί πνηλή θπξψζεσλ ηελ απφιπζε γηα ιφγνπο εγθπκνζχλεο θαη ηε 

δηάθξηζε ζηηο απνιχζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε.  

β) Να θαζηεξψζνπλ ηελ παξνρή πιεξσκέλσλ αδεηψλ εγθπκνζχλεο ή αδεηψλ 

εγθπκνζχλεο πνπ δίδνπλ δηθαίσκα ζε παξφκνηεο θνηλσληθέο παξνρέο, κε ηελ εγγχεζε 

ηεο δηαηεξήζεσο ηεο πξνεγνπκέλεο εξγαζίαο, ησλ δηθαησκάησλ αξραηφηεηαο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ πξνλνκίσλ.  

γ) Να ελζαξξχλνπλ ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ππνζηεξίμεσο γηα 

λα επηηξέςνπλ ζηνπο γνλείο λα ζπλδπάζνπλ ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο κε ηηο 

επαγγεικαηηθέο επζχλεο θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκφζηα δσή επλνψληαο ηδηαίηεξα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ παηδηθψλ ζηαζκψλ. 

δ) Να εμαζθαιίζνπλ εηδηθή πξνζηαζία ζηηο εγθχνπο ησλ νπνίσλ ε εξγαζία 

απνδεηθλχεηαη φηη είλαη βιαβεξή. 3. Οη λφκνη πνπ ζθνπεχνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ 

γπλαηθψλ ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν ζα επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά 

ζε ζπλάξηεζε κε ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο θαη ζα αλαζεσξνχληαη, ζα 

θαηαξγνχληαη ή ζα επεθηείλνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο.  

Άξζξν 12 

1. Σα Κξάηε κέιε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαιείςνπλ ηηο δηαθξίζεηο 

θαηά ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηζάιςεσο ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ζ` 

απηέο ζε βάζε ηζφηεηαο άλδξα θαη γπλαίθαο, ηα κέζα ψζηε λα δηθαηνχληαη ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θη εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ νηθνγελεηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ. 

2. Παξά ηηο δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 1, ηα Κξάηε κέιε ζα παξέρνπλ ζηηο 

γπλαίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, θαηά ηνλ ηνθεηφ θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ, 

θαηάιιειεο ππεξεζίεο θαη ελ αλάγθε δσξεάλ θαζψο θαη θαηάιιειε δηαηξνθή θαηά ηελ 

εγθπκνζχλε θαη ην ζειαζκφ.  

Άξζξν 13 

Σα Κξάηε κέιε ζα ιάβνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ 

θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, 

απνζθνπψληαο ζην λα δηαζθαιίζνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα, κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, εηδηθφηεξα: 

α) Σν δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ νηθνγελεηαθά επηδφκαηα. 

β) Σν δηθαίσκα λα ζπλάπηνπλ ηξαπεδηηηθά δάλεηα θαη εγγξάθνπλ ππνζήθεο θαζψο θαη ην 

δηθαίσκά ηνπο φζνλ αθνξά ηηο ινηπέο κνξθέο νηθνλνκηθήο πηζηψζεσο. 

γ) Σν δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηα ζπνξ θαη ζε φιεο 

ηηο εθθάλζεηο ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο.  

Άξζξν 14 

1. Σα Κξάηε κέιε ζα ιάβνπλ ππφςε ηα εηδηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

γπλαίθεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ 

νηθνλνκηθή επηβίσζε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θπξίσο κε ηελ εξγαζία ηνπο ζηνπο κε 

εγρξεκάηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ζα ιάβνπλ δε φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο πκβάζεσο πνπ αθνξνχλ ηηο 

γπλαίθεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 

2. Σα Κξάηε κέιε ζα ιάβνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ 

θαηά ησλ γπλαηθψλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο απνζθνπψληαο ζην λα δηαζθαιίζνπλ κε 

βάζε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αγξνηηθή 



αλάπηπμε θαη ηελ απφιεςε νθέινπο απ` απηήλ θαη εηδηθφηεξα ζα εμαζθαιίζνπλ ζηηο 

γπλαίθεο απηέο ην δηθαίσκα: 

α) Να ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ζε 

φια ηα επίπεδα.  

β) Να ηχρνπλ ηεο παξνρήο ησλ κέζσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη δε 

επαξθνχο πιεξνθνξήζεσο, ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ νηθνγελεηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ.  

γ) Να απνιακβάλνπλ ηα άκεζα νθειήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθήο αζθαιίζεσο.  

δ) Να ιακβάλνπλ θάζε κνξθή εθπαηδεχζεσο θαη κνξθψζεσο, επηζήκνπ θαη αλεπηζήκνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη εθείλεο πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθή ζηνηρεηψδε παηδεία, θαζψο 

κεηαμχ άιισλ θαη ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη πξνο ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν κε εθιατθεπκέλε κνξθή, κε ζθνπφ λα απμήζνπλ ηελ ηερληθή ηνπο 

επάξθεηα.  

ε) Να νξγαλψλνπλ νκάδεο αιιεινβνεζείαο θαη ζπλεηαηξηζκνχο κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ 

ίζεο επθαηξίεο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα ηφζν ζηελ έκκηζζε φζν θαη ηελ αλεμάξηεηε 

απαζρφιεζε.  

δ) Να ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

ε) Να ιακβάλνπλ αγξνηηθέο πηζηψζεηο θαη δάλεηα, λα ηνπο παξέρνληαη δηεπθνιχλζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ θαζψο θαη ε θαηάιιειε ηερλνινγία, λα ηπγράλνπλ δε ίζεο 

κεηαρεηξίζεσο θαηά ηηο αγξνηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηα ζρέδηα αλαδαζκνχ ηεο γεο.  

ζ) Να απνιακβάλνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαβηψζεσο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηε 

ζηέγαζε, ηελ πγεία, ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη χδαηνο, ηηο κεηαθνξέο θαη 

ζπγθνηλσλίεο.  

ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

Άξζξν 15 

1. Σα Κξάηε κέιε ζα αλαγλσξίδνπλ ζηηο γπλαίθεο ηζφηεηα κε ηνπο άλδξεο ελψπηνλ ηνπ 

λφκνπ.  

2. Σα Κξάηε κέιε ζα απνλέκνπλ ζηηο γπλαίθεο, ζε δεηήκαηα αζηηθήο θχζεσο, ηθαλφηεηα 

πξνο δηθαηνπξαμία παξφκνηα κε εθείλε ησλ αλδξψλ θαη ίζεο επθαηξίεο γηα ηελ άζθεζε 

ηεο ηθαλφηεηαο απηήο. Δηδηθφηεξα ζα παξέρνπλ ζηηο γπλαίθεο ίζα δηθαηψκαηα θαηά ηε 

ζχλαςε ζπκβάζεσλ θαη ηε δηαρείξηζε πεξηνπζίαο θαη ζα ηηο κεηαρεηξίδνληαη ηζφηηκα ζε 

φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ.  

3. Σα Κξάηε κέιε ζπκθσλνχλ φηη φιεο νη ζπκβάζεηο θαη φια ηα ινηπά , ηδησηηθά φξγαλα 

θάζε είδνπο πνπ έρνπλ λνκηθή ηζρχ θαη πνπ ζθνπνχλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηθαηνπξαθηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ γπλαηθψλ ζα ζεσξνχληαη άθπξα. 4. Σα Κξάηε κέιε ζα αλαγλσξίδνπλ 

ζηηο γπλαίθεο ηα απηά δηθαηψκαηα κε ηνπο άλδξεο ζε ζρέζε κε ην λφκν πνπ αλαθέξεηαη 

ζην δηθαίσκα θηλήζεσο ησλ πξνζψπσλ θαη ζηελ ειεπζεξία εθινγήο ηνπ ηφπνπ ηεο 

θαηνηθίαο ησλ.  

Άξζξν 16 

1. Σα Κξάηε κέιε ζα ιάβνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ 

θαηά ησλ γπλαηθψλ ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ γάκν θαη ηηο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο θαη εηδηθφηεξα ζα δηαζθαιίδνπλ, κε βάζε ηελ ηζφηεηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ:  

α) Σν ίδην δηθαίσκα πξνο ζχλαςε γάκνπ.  

β) Σν ίδην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ ειεχζεξα ζχδπγν θαη λα ζπλάπηνπλ γάκν κφλν κε ηελ 

ειεχζεξε θαη πιήξε ζπλαίλεζή ηνπο. 



γ) Σα ίδηα δηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ φζν θαη θαηά ηε 

ιχζε απηνχ.  

δ) Σα ίδηα δηθαηψκαηα θαη θαζήθνληά ησλ σο γνλέσλ, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπδπγηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά ηνπο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα πξνέρνπλ 

ηα ζπκθέξνληα ησλ παηδηψλ ηνπο. 

ε) Σα ίδηα δηθαηψκαηα λα απνθαζίδνπλ ειεχζεξα θαη ππεχζπλα γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ζα θέξνπλ ζηνλ θφζκν ηα παηδηά ηνπο θαη ην δηθαίσκά ηνπο γηα 

πιεξνθφξεζε, κφξθσζε θαη ιήςε ησλ κέζσλ πνπ ζα ηηο θαηαζηήζνπλ ηθαλέο λα 

αζθήζνπλ απηά ηα δηθαηψκαηα. 

δ) Σα ίδηα δηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα ηα ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα θεδεκνλίαο, επηηξνπείαο 

θαη πηνζεζίαο αλειίθσλ, ή κε παξφκνηνπο ζεζκνχο φηαλ νη αξρέο απηέο ππάξρνπλ ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα πξπηαλεχνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ παηδηψλ. 

ε) Σα ίδηα πξνζσπηθά δηθαηψκαηα πνπ πξνζηδηάδνπλ ζε ζπδχγνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ δηθαηψκαηνο εθινγήο νηθνγελεηαθνχ νλφκαηνο θαη επαγγέικαηνο θαη ζηνπο δχν 

ζπδχγνπο. 

ζ) Σα ίδηα δηθαηψκαηα αλαθνξηθά κε ηελ θπξηφηεηα, θηήζε, δηνίθεζε δηαρείξηζε, 

επηθαξπία θαη δηάζεζε πεξηνπζίαο πνπ πεξηήιζε είηε ράξηλ δσξεάο είηε εμ επαρζνχο 

αηηίαο (αληί ηηκήκαηνο). 

2. Η κλεζηεία θαη ν γάκνο αλειίθνπ δελ ζα έρνπλ λνκηθή ηζρχ, ζα ιεθζεί δε θάζε 

αλαγθαία ελέξγεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λνκνζεηηθήο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ειαρίζηνπ νξίνπ ειηθίαο πξνο ζχλαςε γάκνπ θαζψο θαη γηα ηελ ππνρξεσηηθή 

θαηαρψξηζε ησλ γάκσλ ζε επίζεκα κεηξψα θαηαρσξίζεσλ.  

ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ 

Άξζξν 17 

1. Με ζθνπφ λα δηαπηζησζεί ε γελνκέλε πξφνδνο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 

πκβάζεσο, ζα ζπζηαζεί επηηξνπή γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ 

(εθεμήο απνθαινπκέλε "ε επηηξνπή") ε νπνία απνηειείηαη θαηά ην ρξφλν ζέζεσο ζε ηζρχ 

ηεο ζπκβάζεσο, απφ δεθανθηψ θαη κεηά ηελ επηθχξσζε ε ηελ πξνζρψξεζε ζηε ζχκβαζε 

θαη ηνπ ηξηαθνζηνχ πέκπηνπ θξάηνπο κέινπο, απφ είθνζη ηξεηο εκπεηξνγλψκνλεο 

κεγάινπ εζηθνχ θχξνπο θαη ηθαλφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηνλ θαιππηφκελν απφ ηε ζχκβαζε. 

Οη εκπεηξνγλψκνλεο ζα εθιέγνληαη απφ ηα Κξάηε κέιε κεηαμχ ησλ ππεθφσλ ηνπο θαη ζα 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θάησ απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηδηφηεηα, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε, ηεο δηθαίαο θαηαλνκήο απφ ηελ άπνςε ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεσο ηεο 

αληηπξνζσπεχζεσο δηαθφξσλ κνξθψλ πνιηηηζκνχ θαζψο θαη ησλ θπξηφηεξσλ λνκηθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

2. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζα εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηνλ θαηάινγν ησλ 

πξνζψπσλ πνπ έρνπλ πξνηείλεη γηα ππνςεθίνπο ηα Κξάηε κέιε Κάζε Κξάηνο κέινο έρεη 

ην δηθαίσκα λα πξνηείλεη έλα κφλν πξφζσπν εθιεγφκελν κεηαμχ ησλ ππεθφσλ ηνπ. 

3. Η πξψηε εθινγή ζα ιάβεη ρψξα έμε κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζέζεσο ζε ηζρχ 

ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο. Σνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θάζε 

εθινγήο ν Γεληθφο Γξακκαηεχο ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζα απεπζχλεη 

επηζηνιή πξνο ηα Κξάηε κέιε θαιψληαο ηα λα ππνβάινπλ ηηο ππνςεθηφηεηεο ηνπο εληφο 

δχν κελψλ. Ο Γεληθφο Γξακκαηεχο ζα πξνεηνηκάζεη έλαλ θαηάινγν φισλ ησλ 

ππνςεθίσλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά, κε ηελ έλδεημε ησλ Κξαηψλ κειψλ πνπ ηνπο έρνπλ 

ππνδείμεη σο ππνςεθίνπο, θαη ζα ηνλ επηδψζεη ζηα Κξάηε κέιε. 

4. Οη εθινγέο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο ζα ιάβνπλ ρψξα ζε ζχλνδν ησλ Κξαηψλ κειψλ 



πνπ ζα ζπγθιεζεί απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ζηελ έδξα ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ. ηε ζχλνδν απηή, γηα ηελ απαξηία ηεο νπνίαο απαηηνχληαη ηα δχν ηξίηα ησλ 

Κξαηψλ κειψλ ηα πξφζσπα πνπ ζα εθιέγνπλ απφ ηελ επηηξνπή ζα είλαη εθείλνη νη 

ππνςήθηνη νη νπνίνη ζα ιάβνπλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ςήθσλ θαη ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ αληηπξνζψπσλ ησλ Κξαηψλ κειψλ, ηα νπνία είλαη παξφληα θαη 

ςεθίδνπλ.  

5. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ζα εθιέγνληαη γηα πεξίνδν ηεζζάξσλ εηψλ. Παξά ηαχηα, ε 

ζεηεία ησλ ελλέα απφ ηα κέιε πνπ εθιέγεζαλ θαηά ηελ πξψηε εθινγή ζα ιήγεη ζην ηέινο 

ησλ δπν εηψλ. Ακέζσο κεηά ηελ πξψηε εθινγή ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ζα εθιέγεη κε 

θιήξν ηα νλφκαηα ησλ ελλέα απηψλ κειψλ.  

6. Η εθινγή ησλ πέληε πξνζζέησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο ζα ιακβάλεη ρψξα ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κεηά ηελ ηξηαθνζηή 

πέκπηε επηθχξσζε ή πξνζρψξεζε. Η ζεηεία ησλ δχν απφ ηα πξφζζεηα κέιε πνπ 

εθιέγεζαλ πξνο ηνχην ζα ιήγεη ζην ηέινο ησλ δχν εηψλ θαη ηα νλφκαηα ησλ δχν απηψλ 

κειψλ ηεο επηηξνπήο ζα έρνπλ εθιεγεί κε θιήξν απφ ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο. 

7. Γηα ηελ πιήξσζε ησλ ηπρφλ θελψλ ζέζεσλ, ην Κξάηνο κέινο ηνπ νπνίνπ ν 

εκπεηξνγλψκσλ έρεη παχζεη λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ σο κέινο ηεο επηηξνπήο, ζα 

δηνξίδεη άιινλ εκπεηξνγλψκνλα κεηαμχ ησλ ππεθφσλ ηνπ, ν δηνξηζκφο δε απηνχ ζα 

ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο επηηξνπήο.  

8. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ζα ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο ηνπο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γεληθήο 

πλειεχζεσο, απφ ηνπο πφξνπο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη θάησ απφ ηνπο φξνπο εθείλνπο 

θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα απνθαζίδεη ε ζπλέιεπζε ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ησλ θαζεθφλησλ ηεο επηηξνπήο.  

9. Ο Γεληθφο Γξακκαηεχο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζα παξέρεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ θαη 

ηα κέζα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο επηηξνπήο θάησ απφ 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο.  

Άξζξν 18. 

1. Σα Κξάηε κέιε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάινπλ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα 

ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή έθζεζε γηα ηα λνκνζεηηθά, 

δηθαζηηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια κέηξα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί γηα ηε ζέζε ζε εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο σο θαη έθζεζε γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη 

επηηεπρζεί γηα ην ζθνπφ απηφ: 

α) Δληφο ελφο έηνπο απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο ζπκβάζεσο γηα ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο 

θαη 

β) Μεηέπεηηα, ηνπιάρηζηνλ θάζε ηέζζεξα ρξφληα θαη πεξηζζφηεξα νζάθηο ην δεηήζεη ε 

επηηξνπή. 

2. Οη εθζέζεηο ζα επηζεκαίλνπλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο δπζρέξεηεο πνπ επεξεάδνπλ ην 

βαζκφ εθπιεξψζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο.  

Άξζξν 19 

1. Η επηηξνπή ζα θαηαξηίδεη ην δηθφ ηεο εζσηεξηθφ θαλνληζκφ. 

2. Η επηηξνπή ζα εθιεγεί κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ γηα πεξίνδν δχν εηψλ.  

Άξζξν 20 

«Η Δπηηξνπή ζα ζπλεδξηάδεη θαηά θαλφλα θάζε ρξφλν κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ησλ 

εθζέζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

Η δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ζα θαζνξίδεηαη ζε κηα ζπλάληεζε ησλ 

θξαηψλ κεξψλ ζηε παξνχζα χκβαζε ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.,  



ημ.: φπσο ηξνπνπνηήζεθε  κε ην άξζξν 20 παξάγξαθνο 1 ηεο χκβαζεο φπσο 

πηνζεηήζεθε θαηά ηε ζπλάληεζε ησλ θξαηψλ - κεξψλ ζηελ αλσηέξσ χκβαζε, ζηηο 

22.5.1995 θαη εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη ε νπνία 

θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ν.4096/2012,ΦΔΚ Α 232/23.11.2012 .χκθσλα κε 

ηελ άξζξν δεχηεξν ηνπ απηνχ λφκνπ ε Σξνπνπνίεζε ηζρχεη απφ ηελ πιήξσζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 2 ησλ Παξαξηεκάησλ, αληηζηνίρσο. 

2. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο ζα ιακβάλνπλ ρψξα θαηά θαλφλα ζηελ έδξα ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέξνο θαζνξίζεη ε 

επηηξνπή. 

Άξζξν 21 

1. Η επηηξνπή ζα ππνβάιεη εηήζηεο εθζέζεηο, κέζσ ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη Κνηλσληθνχ 

πκβνπιίνπ πξνο ην Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη ζα δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε ππνδείμεηο θαη γεληθέο εηζεγήζεηο 

βαζηδφκελεο ζηελ εμέηαζε ησλ εθζέζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα 

Κξάηε κέιε. Απηέο νη ππνδείμεηο θαη γεληθέο εηζεγήζεηο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

έθζεζε ηεο επηηξνπήο κε ηηο παξαηεξήζεηο εάλ ππάξρνπλ, ησλ Κξαηψλ κειψλ. 

2. Ο Γεληθφο Γξακκαηεχο ζα δηαβηβάδεη ηηο εθζέζεηο ηεο επηηξνπήο ζηελ επηηξνπή γηα ηε 

ζέζε ησλ γπλαηθψλ, γηα πιεξνθφξεζή ηεο.  

Άξζξν 22 

Οη εηδηθεπκέλεο νξγαλψζεηο δηθαηνχληαη λα εθπξνζσπνχληαη κε αληηπξφζσπν θαηά ηελ 

εμέηαζε ηεο εθαξκνγήο εθείλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο φζεο, 

εκπίπηνπλ ζηε ζθαίξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Η επηηξνπή ζα δχλαηαη λα πξνζθαιεί 

ηηο εηδηθεπκέλεο νξγαλψζεηο λα ππνβάινπλ ηηο εθζέζεηο ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπκβάζεσο ζε ηνκείο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζθαίξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.  

ΜΔΡΟ ΔΚΣΟ 

Άξζξν 23 

Η παξνχζα ζχκβαζε δελ ζα επεξεάδεη ηηο δηαηάμεηο εθείλεο πνπ ζπληεινχλ πεξηζζφηεξν 

ζηελ επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη πνπ είλαη δπλαηφ λα 

πεξηέρνληαη, 

α) ηε λνκνζεζία ελφο Κξάηνπο κέινπο ή 

β) ε άιιε δηεζλή ζχκβαζε, ζπλζήθε ή ζπκθσλία πνπ λα ηζρχεη γηα ην θξάηνο απηφ.  

Άξζξν 24 

Σα Κξάηε κέιε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πηνζεηήζνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα 

ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ επίηεπμε ηεο πιήξνπο πξαγκαηψζεσο ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

αλαγλσξίδεη ε παξνχζα χκβαζε.  

Άξζξν 25 

1. Η παξνχζα χκβαζε ζα είλαη αλνηθηή γηα ππνγξαθή απφ φια ηα θξάηε. 2. Ο Γεληθφο 

Γξακκαηεχο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ νξίδεηαη σο ν ζεκαηνθχιαθαο ηεο παξνχζαο 

πκβάζεσο. 

3. Η παξνχζα χκβαζε ππφθεηηαη ζε επηθχξσζε. Σα φξγαλα ηεο επηθπξψζεσο ζα 

θαηαηίζεληαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. 

4. Η παξνχζα χκβαζε ζα παξακέλεη αλνηθηή γηα πξνζρψξεζε απφ φια ηα θξάηε. Η 

πξνζρψξεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηνπ νξγάλνπ πξνζρσξήζεσο ζην 

Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ.  

Άξζξν 26 

1. Κάζε Κξάηνο κέινο κπνξεί νπνηεδήπνηε λα ππνβάιεη αίηεζε γηα αλαζεψξεζε ηεο 



παξνχζαο ζπκβάζεσο κε γξαπηή γλσζηνπνίεζε απεπζπλφκελε πξνο ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. 

2. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζα απνθαζίζεη γηα ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη 

λα πάξεη ελδερνκέλσο ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε απηή.  

Άξζξν 27 

1. Η παξνχζα ζχκβαζε ζα ηεζεί ζε ηζρχ ηελ ηξηαθνζηή εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηαζέζεσο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ηνπ εηθνζηνχ νξγάλνπ 

επηθπξψζεσο ή πξνζρσξήζεσο. 

2. Γηα θάζε θξάηνο πνπ επηθπξψλεη ηελ παξνχζα χκβαζε ή πξνζρσξεί ζ` απηή κεηά ηελ 

θαηάζεζε ηνπ εηθνζηνχ νξγάλνπ επηθπξψζεσο ή πξνζρσξήζεσο ε ελ ιφγσ χκβαζε ζα 

ηζρχεη ηελ ηξηαθνζηή εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία θαηαζέζεσο ηνπ νξγάλνπ επηθπξψζεσο 

ή πξνζρσξήζεσο ηνπ θξάηνπο απηνχ.  

Άξζξν 28 

1. Ο Γεληθφο Γξακκαηεχο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ Θα ιάβεη θαη ζα δηαβηβάζεη ζε φια ηα 

θξάηε θείκελν κε ηηο επηθπιάμεηο πνπ πξνέβαιαλ ηα θξάηε θαηά ην ρξφλν επηθπξψζεσο 

ή πξνζρσξήζεσο.  

2. Γελ ζα γίλεηαη δεθηή επηθχιαμε πνπ είλαη αζπκβίβαζηε κε ην αληηθείκελν θαη ην 

ζθνπφ ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο. 

3. Οη επηθπιάμεηο κπνξνχλ λα αξζνχλ αλά πάζα ζηηγκή κε γλσζηνπνίεζε απεπζπλφκελε 

γη’ ` απηφλ ην ζθνπφ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 

λα πιεξνθνξήζεη ζρεηηθά φια ηα Κξάηε κέιε. Η γλσζηνπνίεζε απηή ζα έρεη ηζρχ απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο ιήςεψο ηεο.  

Άξζξν 29 

1. Κάζε δηαθνξά κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ Κξαηψλ κειψλ πνπ αθνξά ηελ εξκελεία ή 

ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο θαη ε νπνία δελ έρεη δηαθαλνληζζεί κε 

δηαπξαγκαηεχζεηο, ζα θέξεηαη πξνο δηαηηεζία κε αίηεζε ελφο ησλ θξαηψλ. Δάλ εληφο έμε 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο γηα δηαηηεζία ηα κέξε δελ 

ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε απηήο, ζα δχλαηαη θαζέλα απφ απηά λα θέξεη ηε 

δηαθνξά ελψπηνλ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ κε αίηεζε πνπ ζα ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε 

ην Καηαζηαηηθφ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

2. Κάζε θξάηνο ζα δχλαηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ή επηθχξσζε ηεο ζπκβάζεσο ή ηελ 

πξνζρψξεζε ζ` απηή, λα δειψζεη φηη δελ ζεσξεί δεζκεπηηθή γη` απηφ ηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σα άιια Κξάηε κέιε δελ ζα δεζκεχνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 

απηή, ζε ζρέζε κε εθείλν ην Κξάηνο κέινο πνπ έρεη δηαηππψζεη παξφκνηα επηθχιαμε. 

3. Κάζε Κξάηνο κέινο πνπ έρεη δηαηππψζεη επηθχιαμε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ ζα κπνξεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα άξεη ηελ επηθχιαμε απηή κε 

γλσζηνπνίεζε πξνο ην Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ.  

Άξζξν 30 

Η παξνχζα χκβαζε, ηα θείκελα ηεο νπνίαο ζηελ Αξαβηθή, Κηλεδηθή, Αγγιηθή, Γαιιηθή, 

Ρσζζηθή θαη Ιζπαληθή γιψζζα είλαη εμ ίζνπ απζεληηθά, ζα θαηαηεζεί ζην Γεληθφ 

Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. ε πίζησζε ηνχησλ, νη ππνγεγξακκέλνη, δεφλησο 

εμνπζηνδνηεκέλνη, ππέγξαςαλ ηελ παξνχζα χκβαζε. 

Με ην παξφλ πηζηνπνηψ φηη ην παξαπάλσ θείκελν απνηειεί αθξηβέο αληίγξαθν ζηελ 

Αγγιηθή θαη Γαιιηθή ηεο πκβάζεσο γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ δηαθξίζεσο 

θαηά ησλ γπλαηθψλ, πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ 



ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 1979. Σν πξσηφηππν έρεη θαηαηεζεί ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ. 

Άρθρο δεύτερο 

 Η ηζρχο ηεο θπξνχκελεο κε ην άξζξν 1 χκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ θαζνξηδφκελε ζην 

άξζξν 27 απηήο εκεξνκελία. 

Παξαγγέιινκελ λα δεκνζηεπζή ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ην θείκελν ηνπ 

παξφληνο θαη λα εθηειεζζή σο λφκνο ηνπ Κξάηνπο. 

Αζήλα, 30 Μαξηίνπ 1983 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 


