Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
GEORGIOS BINAS
Ημερομηνία: 2020.10.07
15:02:19 EEST

ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝ.:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Βουλευτή κα Φωτεινή Μπακαδήμα
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΦΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/Γενικός Γραμματέας
ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ
ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τηλέφωνο: 2106598- 278, 282, 285
FΑX: 210-6552035
e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr
Φ.900α/2719/17299
Αθήνα, 06 Οκτωβρίου 2020
Σελίδες: Δύο (02)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 9669/16-09-2020 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η βουλευτής κυρία
Φωτεινή Μπακαδήμα με θέμα «Καταγγελία για σεξιστική συμπεριφορά στις Ένοπλες
Δυνάμεις», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ, δια
του Τμήματος Ισότητας και Μέριμνας, και τα αντίστοιχα τμήματα των Γενικών
Επιτελείων, επιβλέπει την ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, παρακολουθεί
την ενσωμάτωση και διάχυση της οπτικής του φύλου στις εφαρμοζόμενες
καθημερινές πρακτικές στις Ένοπλες Δυνάμεις, παρέχει πληροφορίες σχετικές με το
αντικείμενο και τηρεί στατιστικά στοιχεία.
Μάλιστα κατά καιρούς έχουν εκδοθεί οδηγίες σχετικά με την απαγόρευση
οιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου, στο χειρισμό του συνόλου του
στρατιωτικού προσωπικού σε θέματα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, εκπαίδευσης,
ανάθεσης καθηκόντων, μεταθέσεων και αξιολόγησης.
Στις τάξεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων έχουν καταγραφεί ελάχιστα
περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό
βιασμού. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση καταγγελίας τα περιστατικά διερευνώνται,
κατ’ αρχάς σε διοικητικό επίπεδο, παράλληλα δε από τις στρατιωτικές δικαστικές
αρχές και την τακτική δικαιοσύνη, κατ’ περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Ανεξαρτήτως των παραπάνω, το ΥΠΕΘΑ παρουσιάζει σε ετήσια βάση
δράσεις, μέτρα και προγράμματα που σχετίζονται με την ενσωμάτωση της αρχής της
ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές και υιοθετεί
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ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα θέματα φύλου, όπως αυτά καθορίζονται από
διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα.
Περαιτέρω, τελεί υπό επεξεργασία Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τις
Γυναίκες την Ειρήνη και την Ασφάλεια (Women, Peace and Security - WPS) το οποίο
πηγάζει άμεσα από το Ψήφισμα 1325/2000 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και
τα συναφή Ψηφίσματα (Women, Peace and Security Agenda – WPS Agenda). Οι
δράσεις
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Βορειοατλαντικού Συμφώνου (North Atlantic Treaty Organization - NATO) κάθε χρόνο
στην ετήσια Έκθεση - Αναφορά, που υποβάλει στην καθ' ύλη αρμόδια Ειδική
Επιτροπή της Συμμαχίας (ΝΑΤΟ Committee on Gender Perspectives - NCGP).
Επιπρόσθετα, το ΥΠΕΘΑ έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασία με το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΚΔΑ), με σκοπό τη δημιουργία
ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού πλαισίου επιμόρφωσης του προσωπικού
του.
Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι, το ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο της αποστολής του,
επιζητά την συνεχή επιμόρφωση των στελεχών του σε θέματα που άπτονται της
ισότητας των φύλων και προτρέπει τη συμμετοχή τους, στα σεμινάρια ισότητας που
διοργανώνονται από το ΕΚΚΔΑ και είναι ελεύθερα προς παρακολούθηση στο ευρύ
κοινό.
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