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2. Νοµικό Πλαίσιο
Οι σχετικές διατάξεις του ΟΑΕ∆ για την ανεργία
Στο Nόµο 1545/85 (ΦEK 91 A΄) περί Eθνικού Συστήµατος Προστασίας από την ανεργία και
άλλες διατάξεις» (άρθρο 3) ορίζεται ότι «άνεργος θεωρείται εκείνος που µετά τη λύση ή τη
λήξη της εργασιακής σχέσης αναζητεί εργασία, αποδέχεται να απασχοληθεί σε εργασία που
του προσφέρεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του OAE∆ στον ευρύτερο επαγγελµατικό του
κλάδο ή δέχεται να παρακολουθήσει προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή
µετεκπαίδευσης και γενικά επωφελείται από κάθε περίπτωση δυνατότητας για απασχόληση».
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 δεν θεωρούνται άνεργοι:
α)
όσοι απασχολούνται ή ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο ή άλλο επάγγελµα ή είναι
επιχειρηµατίες ή η κύρια απασχόλησή τους είναι οι γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές
εργασίες, εκτός από τους υπαγόµενους στην ασφάλιση του ΙΚΑ,
β) οι σύζυγοι ή τα παιδιά που απασχολούνται σε επιχείρηση ή εκµετάλλευση του ή της
συζύγου, του πατέρα ή της µητέρας,
γ) οι µαθητευόµενοι των επαγγελµατικών σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στα πλαίσια
επαγγελµατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος χωρίς εργασιακή σχέση,
δ) όσοι συνταξιοδοτούνται από το δηµόσιο ή από οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό
κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, µε ποσό ίσο ή µεγαλύτερο από το κάθε φορά κατώτερο
όριο σύνταξης που καταβάλλει το ΙΚΑ στους ασφαλισµένους του,
ε) όσοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάµεις,
στ) όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή υποβάλλονται σε µέτρα ασφαλείας ή σε
ποινικό σωφρονισµό µε αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα, µέσα σε σωφρονιστικά ή
αναµορφωτικά ή θεραπευτικά καταστήµατα.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του N.∆. 2961/54 περί συστάσεως Οργανισµού
Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας το επίδοµα ανεργίας αναστέλλεται εάν υπάρχει
«οιασδήποτε αιτία δι’ ήν ο άνεργος παύει να είναι διαθέσιµος προς απασχόλησιν εις την
αγοράν εργασίας».
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία Ο.Α.Ε.∆. (Ν.∆. 2656/31-10-53 περί οργανώσεως και ελέγχου της
αγοράς εργασίας (Φ.Ε.Κ. 295 Α’) και τις εγκυκλίους της ∆ιοίκησης Ο.Α.Ε.∆. (12284/13-685 και 78989/2-9-76) αναφέρεται αντίστοιχα:
α. η διαδικασία εγγραφής των νεοεισερχόµενων ανέργων και
β. η ανανέωση των δελτίων εγγραφής «το τελευταίο 10ήµερο της ισχύος του δελτίου
(ανεργίας) εφ’όσον δεν έχει εν τω µεταξύ πραγµατοποιηθεί η τοποθέτηση του σε εργασία».
Στις εγκυκλίους ορίζονται οι επτά περιπτώσεις διαγραφής των εγγραφέντων ανέργων :
«εάν τοποθετηθεί εις εργασίαν, εάν αναγγελθή η πρόσληψίς του, εάν δεν αποδεχθή
προσφεροµένην κατάλληλον κατά τας κειµένας διατάξεις εργασίαν, εάν προσκληθείς υπο
του Γραφείου Απασχολήσεως δεν προσέλθη ή δεν εποικοινωνήση µετ’ αυτού εντός της
τασσοµένης προθεσµίας, εάν δεν ανανεώση την εγγραφήν του µέχρι τέλους του µηνός, εάν
εισαχθή εις κέντρον ή σχολήν επαγγελµατικής καταρτίσεως του Ο.Α.Ε.∆.. και ο εγγραφείς
άνεργος διαγράφεται δι’οιονδήποτε άλλον λόγον, δια του οποίου µετεβλήθησαν ή έπαυσαν
να προβλεπόµεναι προϋποθέσεις εγγραφής».
Στις σχετικές διατάξεις της κωδικοποίησης Eρµηνευτικών Oδηγιών της περί του OAE∆
νοµοθεσίας ορίζεται ότι «δέον προς τούτοις ο άνεργος να µη κωλύεται όπως προσφέρηται
προς εργασίαν εξ οιουδήποτε λόγου ανεξαρτήτου προς την βούλησιν του π.χ. στράτευσις,
φυλάκισις, εξορία κ.λ.π.»
Eπίσης σύµφωνα µε την εγκύκλιο 62/18-7-1969 κατ’εφαρµογή των άρθρων 22 και 23 του
ν.δ.2961/1954 και των άρθρων 7 και 8 του Κανονισµού Παροχών Ανεργίας “χωρεί
αναστολή της επιδοτήσεως ανεργίας (και όχι διαγραφή ) ησφαλισµένης επί 42 ηµέρας πρό
και 42 µετά τον τοκετόν καθ’όν η γυνή απέχει της εργασίας της, διότι κατά το αντίστοιχον
διάστηµα δεν είναι διαθέσιµος προς απασχόλησιν».
Συγκεκριµένα το άρθρο 7 του Κανονισµού Παροχών Ανεργίας και Στρατεύσεως (Απόφασις
Υπουργού Εργασίας Αριθµ.37274/3786 της 9/31 Αυγούστου 1956) ορίζει επίσης ότι η

επιδότησις του ανέργου «αναστέλλεται λόγω α. αναλήψεως εξηρτηµένης εργασίας β.
ασκήσεως αυτοτελούς επαγγέλµατος γ. προσωρινής ανικανότητος προς εργασίαν δ.
στρατεύσεως ε. φυλακίσεως ή διοικητικής κρατήσεως ..».
Η δε διακοπή της επιδοτήσεως του ανέργου ορίζεται στο άρθρο 8 του Κανονισµού Παροχών
Ανεργίας και Στρατεύσεως λόγω α. θανάτου του ανέργου β. συνταξιοδοτήσεως εξ ιδίου
δικαιώµατος ή λήψεως παροχής τύπου συντάξεως παρ’ ασφαλιστικού Οργανισµού ή του
∆ηµοσίου γ. οριστικής ανικανότητας προς εργασία.
Ο Νόµος 2190/94 περί «συστάσεως Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» και συγκεκριµένα το άρθρο 18 ορίζει την διαδικασία πλήρωσης
θέσεων βάσει προτεραιότητας. Στη νέα γενιά προκηρύξεων του AΣEΠ, σύµφωνα µε το Νόµο
3051/02 (ΦΕΚ Α 220/20-9-02) µε τον οποίο τροποποιούνται και συµπληρώνονται οι
διατάξεις του άρθρου 18 του Νόµου 2190/94, η µακροχρόνια ανεργία µοριοδοτείται έως
οκτώ (8) συνολικά εξάµηνα µε την προϋπόθεση ότι είναι συνεχής
3. Κρίσιµα δεδοµένα
H Σύµβαση των Hνωµένων Eθνών για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεως κατά των
γυναικών (N. 1342/1983, ΦEK A’ 39) ορίζει την εξάλειψη κάθε στερεότυπης αντιλήψεως
των ρόλων του άνδρα και της γυναίκας σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις µορφές. H
µητρότητα στη Σύµβαση αντιµετωπίζεται ώς «υψίστης κοινωνικής σηµασίας» και ο ρόλος
των γυναικών στην τεκνοποίηση «δεν θα πρέπει να είναι αιτία διακρίσεως». O όρος
«διακρίσεις κατά των γυναικών» αφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της Συµβάσεως, κάθε
διαχωρισµό, εξαίρεση ή περιορισµό που βασίζεται στο φύλο και που έχει σαν αποτέλεσµα ή
σκοπό να διακυβεύσει ή να καταστρέψει τη µε βάση την ισότητα ανδρών και γυναικών
αναγνώριση, απόλαυση ή άσκηση από τις γυναίκες, ανεξαρτήτως της οικογενειακής τους
κατάστασης, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό,
οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και αστικό τοµέα ή σε κάθε άλλο τοµέα. Επίσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 η χώρα µας έχει συµφωνήσει να συνεχίσει µε όλα τα κατάλληλα
µέτρα και χωρίς καθυστέρηση µια πολιτική που θα τείνει να εξαλείψει τις διακρίσεις κατά
των γυναικών (εδάφιο στ.). Στη Σύµβαση ορίζεται ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν όλα
τα κατάλληλα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων και νοµοθετικών διατάξεων, για να
τροποποιήσουν ή να καταργήσουν κάθε νόµο, κανονιστική διάταξη, έθιµο ή συνήθεια που
αποτελεί διάκριση κατά των γυναικών.
H αναγκαιότητα του εκσυγχρονισµού και της ρύθµισης της κείµενης νοµοθεσίας προκύπτει
επίσης από τις ακόλουθες διατάξεις:
1. N. 1426/1984 (ΦEK A 32) «περί κυρώσεως του Eυρωπαϊκού Kοινωνικού Xάρτη» µε τον
οποίο ορίζεται ότι η απόλαυση των κοινωνικών δικαιωµάτων θα πρέπει να εξασφαλίζεται
χωρίς διάκριση που να βασίζεται στη φυλή, στο χρώµα, στο φύλο, στο θρήσκευµα, στις
πολιτικές πεποιθήσεις, στην εθνική καταγωγή ή την κοινωνική προέλευση.
Σύµφωνα προς µε το N 1424/84 (ΦEK A’ 29) για την επικύρωση προς III ∆ιεθνούς
Συµβάσεως Eργασίας για τη διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελµα αναφέρεται στο
άρθρο 1 παρ. Α. ότι ο όρος «διάκριση» περιλαµβάνει κάθε διάκριση, αποκλεισµό ή
προτίµηση που βασίζεται στο φύλο και που έχει ως αποτέλεσµα την κατάργηση ή τη
διαφοροποίηση προς ισότητας των ευκαιριών και προς µεταχείρισης που αφορά την
απασχόληση ή το επάγγελµα. Στη ΙΙΙ ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας οι όροι «απασχόληση» και
«επάγγελµα» περιλαµβάνουν την είσοδο στην επαγγελµατική κατάρτιση, στην απασχόληση
και στα διάφορα επαγγέλµατα, καθώς και τους όρους απασχόλησης.
2. Ο Xάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (Kεφάλαιο 3 περί Iσότητας) και συγκεκριµένα το
άρθρο 23 αναφέρει ότι:

«H ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους προς τοµείς µεταξύ
άλλων στην απασχόληση, την εργασία και προς αποδοχές.
H αρχή προς ισότητας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη θέσπιση µέτρων που προβλέπουν
ειδικά πλεονεκτήµατα υπέρ του υποεκπροσωπούµενου φύλου».
Tο εδάφιο 1 του προαναφερθέντος άρθρου βασίζεται στα άρθρα 2 και 3, παράγραφος 2 προς
Συνθήκης E.K., τα οποία επιβάλλουν ως στόχο στην Kοινότητα την προώθηση προς ισότητας
ανδρών και γυναικών, και στο άρθρο 141 παρ. 3 προς Συνθήκης E.K.
Η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεµελιώδη αρχή σύµφωνα µε τη Συνθήκη
Ε.Κ. Οι διατάξεις αυτές ανακηρύσσουν την ισότητα ανδρών και γυναικών ως ‘καθήκον’ και
‘στόχο’ προς Κοινότητας και επιβάλλουν θετική υποχρέωση «προαγωγής» προς στο πλαίσιο
όλων των κοινοτικών δραστηριοτήτων.
Το εδάφιο 2 επαναδιατυπώνει µε πιο σύντοµο τρόπο το άρθρο 141 προς Συνθήκης E.K.
σύµφωνα µε το οποίο η αρχή προς ίσης µεταχείρισης δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη
θέσπιση µέτρων σχετικά µε ειδικά πλεονεκτήµατα προς διευκόλυνση άσκησης
επαγγελµατικής δραστηριότητας από το υποεκπροσωπούµενο φύλο ή προς πρόληψη ή
αντιστάθµιση µειονεκτηµάτων στην επαγγελµατική σταδιοδροµία.
3. Η οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν όριζε τις έννοιες
της άµεσης ή έµµεσης διάκρισης. Βάσει του άρθρου 13 της Συνθήκης το Συµβούλιο
εξέδωσε την οδηγία 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρµογής της αρχής της
ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, και την οδηγία
2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεµβρίου 2000, για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση
µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, οι οποίες ορίζουν πλέον την άµεση και
έµµεση διάκριση.
4. Η οδηγία 76/207/ΕΟΚ τροποποιήθηκε µε την Κοινή θέση (ΕΚ) 32/01 και το άρθρο 2
ορίζει πλέον ότι άµεση διάκριση συντρέχει όταν «για λόγους φύλου ένα πρόσωπο
υφίσταται µεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα
υφίστατο ένα άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση». Έµµεση διάκριση συντρέχει
όταν «µια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θα έθετε σε ιδιαίτερα
µειονεκτική θέση τους εκπροσώπους του ενός φύλου σε σύγκριση µε τους εκπροσώπους
του άλλου».

4. ∆ιαπιστώσεις και Συµπεράσµατα
4.1. H διαγραφή των γυναικών από τα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ δηµιουργεί εσφαλµένη
στατιστική εικόνα για την καταγεγραµµένη ανεργία των γυναικών και µάλιστα των
µακροχρονίως ανέργων εξαιτίας των σχετικών διατάξεων της περί του O.A.E.∆ νοµοθεσίας
βάσει των οποίων τεκµαίρεται η ιδιότητα του ανέργου καθώς και η παύση ιδιότητας αυτού.
4.2. Στο άρθρο 18 του Νόµου 2190/94 περί «συστάσεως Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» ορίζεται η πλήρωση θέσεων βάσει
προτεραιότητας. Στη νέα γενιά προκηρύξεων του AΣEΠ, σύµφωνα µε το Νόµο 3051/02 περί
«Συνταγµατικά κατοχυρωµένων ανεξάρτητων αρχών, τροποποίηση και συµπλήρωση του
συστήµατος προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις», ο χρόνος ανεργίας
µοριοδοτείται για κάθε εξάµηνο ανεργίας και έως οκτώ (8) συνολικά εξάµηνα µε 50 µονάδες
µε την προϋπόθεση ότι είναι συνεχής.
Oι άνεργες γυναίκες σε κατάσταση κυοφορίας διαγράφονται από τα µητρώα ανέργων του
ΟΑΕ∆ όχι επειδή εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας αλλά εξαιτίας της κυοφορίας και λοχείας.
H αντιµετώπιση αυτή κρίνεται άδικη και δηµιουργεί διάκριση κατά των γυναικών και
καταστρατήγηση της πολιτικής ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών.
4.3. Οι σχετικές διατάξεις εξισώνουν την µητρότητα µε καταστάσεις όπως η στράτευση η
φυλάκιση και η εξορία και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες µεταρρυθµίσεις πολιτικής
που απαιτούνται µετά το Συµβούλιο της Λισσαβόνας µε φιλόδοξους συνολικούς στόχους για

την απασχόληση των γυναικών ως το 2010 και της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου
κατά την υλοποίηση πολιτικών και µέτρων που αφορούν την απασχόληση. Οι διαφορές
µεταξύ των δύο φύλων στην αγορά εργασίας θα πρέπει να καταργηθούν προοδευτικά εφόσον
θέλουµε να επιτύχουµε την κοινωνική ένταξη και συνοχή. Οι πολιτικές οι οποίες έχουν
συµφωνηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζουν ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στο 57%
το 2005 και 60% το 2010. (Απόφαση του Συµβουλίου 2003/578/ΕΚ-Παράρτηµα
Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση)
4.4. Kατά την άποψη της Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, δεν είναι δυνατόν να
χρησιµοποιείται η µητρότητα ως λόγος µη διαθεσιµότητας προς απασχόληση στην αγορά
εργασίας που οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του ανέργου. H µητρότητα εξάλλου
προστατεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Συντάγµατος το οποίο ορίζει ότι «η οικογένεια,
ως θεµέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Eθνους, καθώς και ο γάµος, η µητρότητα και
η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Kράτους».
Οι σχετικές διατάξεις του Νόµου 1545/85 και του ν.δ. 2961/1954 που καθορίζουν την έννοια
του ανέργου, ορίζουν την κατηγορία αυτή κατ’αρχήν εν αναφορά µε την επιδότηση ανεργίας
και όχι εν αναφορά µε την υπαγωγή στο καθεστώς άλλων µέτρων προστασίας των ανέργων
και ενίσχυσης της απασχόλησης. Η έννοια του ανέργου ενόψει της εφαρµογής µέτρων
διάφορων της τακτικής επιδότησης ανεργίας, όπως εν προκειµένω της υπαγωγής στο
καθεστώς της µακροχρόνιας ανεργίας, θα πρέπει ενδεχοµένως να ορισθεί µε διαφορετικό
τρόπο, µε άξονα τον σκοπό που εξυπηρετούν τα µέτρα αυτά.
4.5. H αναγκαιότητα του εκσυγχρονισµού της κείµενης νοµοθεσίας προκύπτει συνεπώς από
την οδηγία 2000/78/EK της 27ης Νοεµβρίου 2000, για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για
την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία για την ισότητα στην απασχόληση. H
χώρα µας έχει παραλείψει να θεσπίσει όλα τα αναγκαία εθνικά µέτρα για την εισαγωγή,
τροποποίηση, ή επικαιροποίηση της νοµοθεσίας περί ισότητας.
Η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές έχει ευρέως αναγνωρισθεί ως µία
στρατηγική για την επαύξηση του αποτελέσµατος πολιτικών που προωθούν την ισότητα του
φύλου.
4.6. H κείµενη νοµοθεσία και η πρακτική της δηµιουργούν άµεση διάκριση, καθώς οι
γυναίκες υφίστανται διαφορετική µεταχείριση από τους άνδρες οι οποίοι µπορούν και
εξασκούν τα δικαιώµατα που δηµιουργούνται από την µακροχρόνια ανεργία (δεν διακόπτεται
η ανεργία τους και δεν αναστέλλεται η επιδότηση ανεργίας τους). Aντίθετα, οι άνεργες
γυναίκες εξαιτίας της µητρότητας υφίστανται διακοπή της ανεργίας και χάνουν δικαιώµατα
που δηµιουργούνται εξαιτίας της.
Το θέµα αυτό έχει τεθεί υπόψη της ∆ιοικήσεως του OAE∆ όχι µόνο από τις ενστάσεις των
γυναικών, αλλά και από ∆ιευθυντικά στελέχη των τοπικών υπηρεσιών.
Οι τοπικές Υπηρεσίες σύµφωνα µε τις εγκυκλίους του ΟΑΕ∆, συνάγουν ότι αφού «ο
άνεργος δεν προσέρχεται στην Υπηρεσία αυτοβούλως και µε την δική του ευθύνη, να
δηλώσει την ανεργία του ή την συνέχισή της στις τοπικές Υπηρεσίες, και να διατηρήσει σε
ισχύ το δελτίο ανεργίας που διαθέτει» παύει να διαθέτει αυτή την ιδιότητα και η υπηρεσία
προβαίνει στο καθάρισµα του µηχανογραφικού αρχείου, δηλαδή στη διαγραφή. Οι
υπάλληλοι διαγράφουν υποχρεωτικά τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα όλους τους
ανέργους που για οποιοδήποτε λόγο (µη ανανέωση κάρτας, τοποθέτηση κλπ.) δεν είναι πλέον
ενεργοί. Επισηµαίνεται στο Β129592/12-12-01 έγγραφο της ∆ιοίκησης ότι κατά την
διαδικασία της διαγραφής ανέργου να δίνεται «ιδιαίτερη προσοχή στην ενηµέρωση του
record του ανέργου µε τον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ λόγο διαγραφής». Η κατηγορία όµως της
διακοπής της ανεργίας λόγω κυοφορίας και λοχείας δεν προβλέπεται.
Το θέµα της µη ανανέωσης της κάρτας ανεργίας και η διαγραφή των πολιτών από τα αρχεία
αφενός προσβάλουν την αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης των διοικούµενων και
αφετέρου δηµιουργούν ελλιπή στοιχειοθέτηση για την απασχολησιµότητα τους. Το γεγονός

της επαφής των ανέργων µε µια δηµόσια υπηρεσία για την ανανέωση της εγγραφής δεν
αποτελεί το µοναδικό καθοριστικό στοιχείο στην ιδιότητα του ανέργου.
4.7. Η ενηµέρωση των µηχανογραφικών αρχείων απασχόλησης του Ο.Α.Ε.∆. θα πρέπει να
περιλαµβάνει κατηγορίες που σχετίζονται µε το φύλο (gender screening). Η ∆ιοίκηση οφείλει
να στοιχειοθετεί την διαγραφή ενός πολίτη από το µητρώο ανέργων ιδιαιτέρως δε για την
κατηγορία των µακροχρονίως ανέργων γυναικών. Η εγκύκλιος «Περί της λειτουργίας των
Γραφείων Απασχόλησης» του Ο.Α.Ε.∆. (αριθµός εγκυκλίου 59, αριθµ.πρωτοκόλλου 78989)
της 2/9/76 η οποία αποτελεί κύριο εργαλείο για τις τοπικές υπηρεσίες, και ειδικότερα το
σηµείο 242 περί περιπτώσεων διαγραφής ανέργων, θα πρέπει να επανεξετασθούν και να
εκσυγχρονιστούν.
Yπενθυµίζοντας ότι, η διάκριση κατά των γυναικών παραβιάζει τις αρχές της ισότητας των
δικαιωµάτων και του σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ότι παρεµποδίζει τη
συµµετοχή των γυναικών στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας υπό ίσους όρους µε
τους άνδρες, ότι αποτελεί εµπόδιο στην αύξηση της ευηµερίας της κοινωνίας και της
οικογένειας και ότι εµποδίζει τις γυναίκες να υπηρετήσουν τη χώρα τους,
σας παρακαλούµε να εξετάσετε την υιοθέτηση των αναγκαίων µέτρων για την κατάργηση
αυτής της διακρίσεως σε όλες τις µορφές και τις εκδηλώσεις της και να παρέµβετε για την
επίλυση των εκτεθέντων προβληµάτων µε νοµοθετική παρέµβαση.
Κατά την άποψη της Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη θα ήταν δυνατόν να δίδεται
βεβαίωση συνεχούς ανεργίας στις γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν σε κατάσταση κυοφορίας
και λοχείας, να µην εµφανίζονται ως νέες άνεργες στην καταγεγραµµένη ανεργία, και να
προσµετράται η συνολική χρονική περίοδος της ανεργίας τους.
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και εν αναµονή των απόψεών σας για
το θέµα παραµένουµε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση θελήσετε.
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