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Νοµοθετικό πλαίσιο.
Η ελληνική νοµοθεσία ρυθµίζει και αντιµετωπίζει τη βία κατά των γυναικών µε διατάξεις που
αναφέρονται γενικά στα εγκλήµατα κατά της ζωής και της ακεραιότητας του ατόµου, στα εγκλήµατα
κατά της προσωπικής ελευθερίας, της τιµής και της προσωπικότητας του ατόµου, καθώς και στα
εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Νοµοθετικά, οι προβλεπόµενες µορφές βίας είναι αυτές που ρυθµίζονται από γενικές διατάξεις του
Αστικού ή Ποινικού ∆ικαίου αλλά και από άλλους ειδικούς νόµους (Εργατικό ∆ίκαιο) και
κατατάσσονται:

Στις σωµατικές βλάβες
Στα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και τα εγκλήµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής
Στα εγκλήµατα τιµής
Στην προσβολή της προσωπικότητας. Στο έγκληµα του βιασµού που ρυθµίζεται από το Νόµο
1419/1984. Με το νόµο αυτό καθιερώθηκε η αυτεπάγγελτη δίωξη για το έγκληµα του βιασµού.
Ο συζυγικός βιασµός δεν αποτελεί ειδική περίπτωση αδικήµατος.
Το 2006 ψηφίστηκε ο
νόµος 3500 για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Με το νόµο αυτό
ποινικοποιήθηκε η κακοποίηση των γυναικών κι ο συζυγικός βιασµός.

Ειδικότερα για τη βία κατά των παιδιών υπάρχουν οι εξής επιπλέον διατάξεις στον Ποινικό
Κώδικα:

- Αποπλάνηση παιδιών

- Κακοποίηση ανηλίκων µε ασελγείς πράξεις

- Παρά φύση ασέλγεια

- Παραµέληση της εποπτείας ανηλίκων

To 2002 ψηφίστηκε στη χώρα µας ο νόµος 3064, «Για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπ
εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών». Το άρθρο
8 του νόµου αυτού, ποινικοποιεί τη σωµατεµπορία, ενώ το άρθρο 12, παρ. 1, προβλέπει τη σύσ
Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τη ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την αρωγή προς τα θύµατα.

Σχετικά µε τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, το 2006 ψηφίστηκε η σχετική δ
περιλαµβάνεται στο νόµο "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφο
στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και
συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις".

Επίσης, υπάρχει η από 27/11/91 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία γυναικών κα
ανδρών κατά την εργασία και η νοµολογία που έχει διαµορφωθεί µετά τις καταδικαστικές απο
δικαστηρίων σε βάρος εργοδοτών που παρενόχλησαν σεξουαλικά υπαλλήλους τους.
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