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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 16 Μαΐου 2007, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την επιβολή 
κυρώσεων στους εργοδότες που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. 
Η πρόταση αυτή αποτελεί τμήμα μιας συνολικής πολιτικής στον τομέα των μεταναστεύσεων 
και έχει στόχο να περιορίσει τον παράγοντα έλξης της παράνομης μετανάστευσης, βάζοντας 
στο στόχαστρο την απασχόληση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του μέτρου είναι η θέσπιση πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ για την 
επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες που απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ. Στα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του πλαισίου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
-  γενική απαγόρευση της απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν 

παράνομα στην ΕΕ·
- επιβολή υποχρέωσης στους εργοδότες να διενεργούν ελέγχους πριν από την 

πρόσληψη υπηκόων τρίτων χωρών και αύξηση του αριθμού των ελέγχων που 
διενεργούνται από τα κράτη μέλη·

- επιβολή κυρώσεων και λήψη άλλων μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και - σε 
περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων, όπως καταχρηστικοί όροι εργασίας ή γνώση 
εμπορίας ανθρώπων - επιβολή ποινικών κυρώσεων.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η πρόταση βασίζεται στο κριτήριο της παράνομης 
διαμονής και όχι στην παράνομη απασχόληση αυτή καθεαυτή. Έχοντας ως βάση το άρθρο 63, 
παράγραφος (3), στοιχείο β, ΣΕΚ, η πρόταση καλύπτει μόνο υπηκόους τρίτων χωρών που 
διαμένουν παράνομα στην ΕΕ και απασχολούνται. Δεν καλύπτει, για παράδειγμα, τα μέτρα 
που αφορούν τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν μεν νόμιμα στην ΕΕ, όμως 
εργάζονται κατά παράβαση του καθεστώτος διαμονής τους, όπως για παράδειγμα οι φοιτητές 
από τρίτες χώρες που εργάζονται περισσότερες ώρες απ' όσο επιτρέπεται. Σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εκτιμήσεις του αριθμού των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν 
παράνομα στην ΕΕ ποικίλουν μεταξύ 4,5 και 8 εκατομμυρίων. Δυστυχώς, οι εκτιμήσεις αυτές 
δεν έχουν ταξινομηθεί ανά φύλο, με αποτέλεσμα να μην εντοπίζονται τα ειδικά προβλήματα
σε σχέση με το φύλο που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αυτοί οι μετανάστες. 

Το σχέδιο γνωμοδότησης τροποποιεί την πρόταση με αποκλειστικό γνώμονα το φύλο. Η 
συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει ότι οι παράνομες μετανάστριες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες 
και πέφτουν συχνά θύματα αναγκαστικής εργασίας, εμπορίας ανθρώπων και βίας. Για τον 
λόγο αυτό, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να συμπεριληφθούν στην πρόταση ορισμένες διατάξεις 
που σχετίζονται με το φύλο, όπως η κατάρτιση των αρμόδιων αρχών, ώστε να είναι σε θέση 
να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν ειδικά ζητήματα σε σχέση με το φύλο· η ενημέρωση 
των υπηκόων τρίτων χωρών σχετικά με τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες εναντίον 
των εργοδοτών τους· η ενσωμάτωση στις εθνικές εκθέσεις ταξινομημένων ανά φύλο 
στατιστικών και ειδικών σε σχέση με το φύλο πληροφοριών κλπ..

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
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ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

(15α) Δεδομένου ότι οι γυναίκες είναι 
συχνά θύματα αναγκαστικής εργασίας, 
εμπορίας ανθρώπων, σεξουαλικής βίας και
άλλων μορφών βίας, θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις παράνομες 
μετανάστριες και τα ειδικά προβλήματά 
τους.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 15β (νέα)

(15β) Στους τομείς των επιχειρήσεων και 
των υπηρεσιών, όπου υπάρχει κίνδυνος 
απασχόλησης παράνομα διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών, υπάρχει υψηλό 
ποσοστό εργαζομένων γυναικών.
Λόγω του μεγάλου αριθμού παράνομα 
διαμενουσών γυναικών που απασχολούνται 
ως οικιακοί βοηθοί, τα κράτη μέλη θα 
έπρεπε να παράσχουν στις οικογένειες που  
απασχολούν αυτές τις γυναίκες, νομικά 
μέσα που να επιτρέπουν την διασφάλιση 
της κοινωνικής προστασίας τους.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι στο πλαίσιο της παράνομης μετανάστευσης οι γυναίκες 
υφίστανται διπλή διακριτική μεταχείριση και είναι πιο ευάλωτες και να επιδιωχθεί η 
διασφάλιση κατάλληλης μεταχείρισης που να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες ανδρών 
και γυναικών.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)

                                               
1 ΕΕ C .., 17.7.2007, σελίδα. ....
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(18α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επενδύσουν σε δράσεις ευαισθητοποίησης, 
ώστε να ενημερώνουν τους 
ενδιαφερόμενους υπηκόους τρίτων χωρών
και τα τρίτα μέρη που προορίζονται να 
τους προσφέρουν  υποστήριξη, σχετικά με 
τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 
υποβάλλουν επίσημη καταγγελία. Οι 
διαδικασίες υποβολής καταγγελιών στους 
τομείς στους οποίους απασχολείται 
σημαντικό ποσοστό γυναικών θα πρέπει να 
είναι διαμορφωμένες με τρόπο ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη ειδικά ζητήματα σε 
σχέση με το φύλο και να παρέχεται στις 
γυναίκες επαρκής προστασία.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Για να συμπληρωθούν οι μηχανισμοί 
καταγγελίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
χορηγούν στους υπηκόους τρίτων χωρών 
που έχουν υποστεί εξαιρετικά 
καταχρηστικές συνθήκες εργασίας και οι 
οποίοι συνεργάζονται κατά την ποινική 
διαδικασία που κινείται κατά των εργοδοτών 
τους άδεια διαμονής περιορισμένης 
διάρκειας, η οποία να συνδέεται με τη 
διάρκεια της αντίστοιχης εθνικής 
διαδικασίας. Αυτές οι άδειες θα πρέπει να 
χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με 
εκείνες που ισχύουν για τις άδειες που 
εκδίδονται δυνάμει της οδηγίας 2004/81/EΚ 
της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον 
τίτλο παραμονής που χορηγείται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας 
ανθρώπων ή συνέργειας στη 
λαθρομετανάστευση, οι οποίοι 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές .

(19) Για να συμπληρωθούν οι μηχανισμοί 
καταγγελίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
χορηγούν στους υπηκόους τρίτων χωρών  
που είναι ανήλικοι, έγκυες γυναίκες ή 
μητέρες παιδιών ηλικίας έως τριών μηνών 
ή που έχουν υποστεί εξαιρετικά 
καταχρηστικές συνθήκες εργασίας και οι 
οποίοι συνεργάζονται κατά την ποινική 
διαδικασία που κινείται κατά των εργοδοτών 
τους άδεια διαμονής περιορισμένης 
διάρκειας, η οποία να συνδέεται με τη 
διάρκεια της αντίστοιχης εθνικής 
διαδικασίας. Αυτές οι άδειες θα πρέπει να 
χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με 
εκείνες που ισχύουν για τις άδειες που 
εκδίδονται δυνάμει της οδηγίας 2004/81/EΚ 
της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον 
τίτλο παραμονής που χορηγείται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας 
ανθρώπων ή συνέργειας στη 
λαθρομετανάστευση, οι οποίοι 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές .

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ιδιαίτερη προστασία για τις εγκύους και για τα παιδιά.
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Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

(19) Τα κράτη μέλη πρέπει να εγγυηθούν 
ότι οι αρμόδιες αρχές, οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις εκπροσώπησης 
των μεταναστών θα καταρτίζονται και θα 
πληροφορούνται σχετικά με την ισότητα 
ευκαιριών, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, τα ζητήματα που σχετίζονται 
με το φύλο και τις πολλαπλές διακρίσεις, 
ώστε να τους παρέχονται τα μέσα και 
προσόντα που είναι αναγκαία για τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση των 
ειδικών προβλημάτων φύλου.

Τροπολογία 6
Άρθρο 3, παράγραφος 1

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
απασχόληση παράνομα διαμενόντων
υπηκόων τρίτων χωρών.

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την 
απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, στους 
οποίους έχει αναγνωριστεί επίσημα η 
ιδιότητα του παράνομα διαμένοντος.

Αιτιολόγηση

Το γεγονός αυτό πρέπει να διαπιστωθεί σε νομικό επίπεδο και να αναγνωριστεί με τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση που θα κοινοποιηθεί.

Τροπολογία 7
Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) όλες τις οφειλόμενες κοινωνικές 
εισφορές και φόρους, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
διοικητικών προστίμων.

(β) όλες τις οφειλόμενες κοινωνικές 
εισφορές, συμπεριλαμβανομένων των  
επιδομάτων τέκνων, και φόρους, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
διοικητικών προστίμων

Αιτιολόγηση

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (εργοδότες), συνήθως δεν έχουν ούτε το προσωπικό ούτε 
διαθέτουν οι ίδιες γνώσεις σχετικά με το προαναφερθέν ζήτημα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό 
να διοργανώνονται μαθήματα επιμόρφωσης.
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Τροπολογία 8
Άρθρο 7, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Για κάθε παραβίαση του άρθρου 3 τα 
κράτη μέλη πρέπει να εγγυηθούν ότι ο 
εργοδότης, στην περίπτωση εγκύου 
εργαζόμενης και κατά τους πρώτους 3 
μήνες της ζωής του βρέφους θα 
αναγνωρίζει όσα προβλέπονται στο άρθρο 
7, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β) και 
οτιδήποτε άλλο προβλέπεται στις εθνικές 
νομοθεσίες των κρατών μελών όσον αφορά 
την ειδική αυτή κατάσταση.

Αιτιολόγηση

Εκτός από τα δικαιώματα αμοιβής και εισφορών, είναι σημαντικό να περιφρουρούνται και να 
διασφαλίζονται και τα δικαιώματα φροντίδας και υποστήριξης των εγκύων γυναικών που 
απασχολούνται παράνομα.

Τροπολογία 9
Άρθρο 7, παράγραφος 4

4. Όσον αφορά τις ποινικές παραβάσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 10, 
παράγραφος 1, σημείο γ), τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
κατοχυρώσουν την αναβολή της εκτέλεσης 
οποιασδήποτε απόφασης επιστροφής μέχρις 
ότου ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας 
να έχει εισπράξει όλες τις οφειλόμενες 
αμοιβές που ανακτώνται δυνάμει της 
παραγράφου 1, σημείο α).

4. Όσον αφορά τις ποινικές παραβάσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 10, 
παράγραφος 1, σημείο γ), τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
κατοχυρώσουν την αναβολή της εκτέλεσης 
οποιασδήποτε απόφασης επιστροφής μέχρις 
ότου ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας 
να έχει εισπράξει όλες τις οφειλόμενες 
αμοιβές που ανακτώνται δυνάμει της 
παραγράφου 1, σημείο α)· η επιστροφή 
αυτή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση 
να υπονομεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και/ή να απειλεί τη ζωή ή την υγεία του
παράνομα διαμένοντος.

Αιτιολόγηση

Δεν επιτρέπεται η επιστροφή ανθρώπων σε μια χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση ή 
σε μια χώρα στην οποία η εργασία στην ΕΕ ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα αντίποινα ή 
φυλάκιση.

Τροπολογία 10
Άρθρο 7, παράγραφος 4α (νέα)
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4α. Όσον αφορά τις παραβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 και ιδίως στο 
άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχεία γ) ή δ), 
τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία 
μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η 
εκτέλεση του μέτρου επαναπατρισμού θα 
αναβάλλεται όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας 
που διαμένει παράνομα στην ΕΕ είναι 
ανήλικος ή έγκυος γυναίκα ή μητέρα 
παιδιού ηλικίας έως τριών μηνών. 

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλέπεται κατάλληλη μεταχείριση για τις εγκύους και τους ανηλίκους.

Τροπολογία 11
Άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) η παράβαση συνοδεύεται με 
ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας, 
για παράδειγμα όροι εργασίας που 
διαφέρουν σημαντικά από εκείνους που 
ισχύουν για τους νόμιμα απασχολούμενους 
εργαζόμενους· ή

(γ) η παράβαση συνοδεύεται με 
κακομεταχείριση, διακριτική μεταχείριση 
με βάση το φύλο ή ιδιαίτερα 
καταχρηστικούς όρους εργασίας, που 
περιλαμβάνουν βία, απειλή, εκφοβισμό, 
ταπεινωτική μεταχείριση και διαφέρουν 
σημαντικά από εκείνους που ισχύουν για 
τους νόμιμα απασχολούμενους 
εργαζόμενους· ή

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί και να προσδιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της κατάστασης 
των ιδιαίτερα καταχρηστικών όρων εργασίας.

Τροπολογία 12
Άρθρο 14, παράγραφος 1

(1) Τα κράτη μέλη προβλέπουν
αποτελεσματικούς μηχανισμούς χάρη στους 
οποίους οι παράνομα απασχολούμενοι 
υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να 
υποβάλουν καταγγελία κατά του εργοδότη 
τους, απευθείας ή με τη μεσολάβηση τρίτων.

(1) Τα κράτη μέλη προωθούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και θεσπίζουν 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς χάρη στους 
οποίους οι παράνομα απασχολούμενοι 
υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να 
υποβάλουν καταγγελία κατά του εργοδότη 
τους, απευθείας ή με τη μεσολάβηση τρίτων 
και με εμπιστευτικό τρόπο.
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Τροπολογία 13
Άρθρο 14, παράγραφος 3

3. Όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα 
που προβλέπονται στο άρθρο 10, 
παράγραφος 1, σημείο γ), τα κράτη μέλη 
εκδίδουν, υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 15 της 
οδηγίας 2004/81/EΚ, άδειες διαμονής 
ορισμένου χρόνου σε συνάρτηση με τη 
διάρκεια των αντίστοιχων εθνικών 
διαδικασιών για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών οι οποίοι υποβάλλονται ή έχουν 
υποβληθεί σε καταχρηστικούς όρους 
εργασίας και οι οποίοι συνεργάζονται στις 
διώξεις που ασκούνται κατά του εργοδότη 
τους.

3. Όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα 
που προβλέπονται στο άρθρο 10, 
παράγραφος 1, σημείο γ), τα κράτη μέλη 
εκδίδουν, υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 15 της 
οδηγίας 2004/81/EΚ, άδειες διαμονής 
ορισμένου χρόνου και προστασίας κατά τη 
διάρκεια των αντίστοιχων εθνικών 
διαδικασιών για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών οι οποίοι υποβάλλονται ή έχουν 
υποβληθεί σε καταχρηστικούς όρους 
εργασίας και οι οποίοι συνεργάζονται στις 
διώξεις που ασκούνται κατά του εργοδότη 
τους. Οι άδειες αυτές αναγνωρίζονται και 
στα παιδιά που γεννιούνται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου διαμονής. Στέγαση 
και διατροφή παρέχονται κατόπιν 
αιτήματος.

Αιτιολόγηση

Με δεδομένη την έντονη παρουσία των γυναικών στο εργατικό δυναμικό των παράνομα 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, είναι σημαντικό να προστατεύονται τα παιδιά που 
γεννιούνται κατά τη διάρκεια της διαμονής σε μια χώρα της ΕΕ.

Τροπολογία 14
Άρθρο 14, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Δεδομένων του σημαντικού αριθμού 
των παράνομων μεταναστριών και των 
ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι και 
οι οργανώσεις εκπροσώπησης των 
μεταναστών θα καταρτίζονται και θα 
ενημερώνονται σχετικά με ζητήματα που 
σχετίζονται με το φύλο, την ισότητα 
ευκαιριών και την μη διακριτική 
μεταχείριση με βάση το φύλο και την 
φυλετική προέλευση, ώστε να τους 
παρέχονται τα εργαλεία και τα προσόντα 
που είναι αναγκαία για τον καλύτερο 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση 
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ζητημάτων που σχετίζονται με το φύλο.

Τροπολογία 15
Άρθρο 14, παράγραφος 3β (νέα)

3β. Όσον αφορά τις απαγορεύσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη 
εκδίδουν, υπό τους όρους που 
προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 15 της 
οδηγίας 2004/81/ΕΚ, άδειες διαμονής 
περιορισμένης διάρκειας, σύμφωνα με τις
σχετικές εθνικές διαδικασίες, για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που είναι 
ανήλικοι, έγκυες γυναίκες ή μητέρες 
παιδιών ηλικίας έως 3 μηνών.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ιδιαίτερη προστασία, μεταξύ άλλων μέσω αδειών διαμονής 
περιορισμένης διάρκειας, για τις εγκύους και τους ανηλίκους.

Τροπολογία 16
Άρθρο 16, παράγραφος 1

Το αργότερο [τρία έτη μετά την ημερομηνία 
που ορίζεται στο άρθρο 17], και ανά τρία
έτη μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τα 
κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας υπό τη μορφή έκθεσης 
που αναφέρει τον αριθμό των επιθεωρήσεων 
που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 15 και τα αποτελέσματά τους καθώς 
και διευκρινίσεις όσον αφορά τα ληφθέντα 
μέτρα δυνάμει του άρθρου 8.

Το αργότερο [τρία έτη μετά την ημερομηνία 
που ορίζεται στο άρθρο 17], και ανά δύο έτη 
μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τα κράτη 
μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας υπό τη μορφή έκθεσης 
που αναφέρει τον αριθμό των επιθεωρήσεων 
που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 15 και τα αποτελέσματά τους καθώς 
και διευκρινίσεις όσον αφορά τα ληφθέντα 
μέτρα δυνάμει του άρθρου 8. Οι 
στατιστικές που παρέχονται στο πλαίσιο 
της έκθεσης ταξινομούνται ανά φύλο και 
εντοπίζονται ειδικά προβλήματα που 
σχετίζονται με το φύλο.

Τροπολογία 17
Άρθρο 16, παράγραφος 2

Στη βάση των συγκεκριμένων εκθέσεων, η Στη βάση των συγκεκριμένων εκθέσεων, η 
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Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Τα 
δεδομένα που παρέχονται στην έκθεση 
ταξινομούνται ανά φύλο και εντοπίζονται 
ειδικά προβλήματα που σχετίζονται με το 
φύλο.
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