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Πρόταση για την εφαρµογή πολιτικών από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών 
Υποθέσεων, µε σκοπό την ενίσχυση των δικαιωµάτων των γυναικών 

Η Παγκόσµια Ηµέρα Γυναίκας, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου για την 
προάσπιση και ανάδειξη των δικαιωµάτων των γυναικών σε όλον τον κόσµο, αποτελεί 
διαχρονικά για την ΟΝΝΕΔ ένα πεδίο για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της νέας 
γενιάς, µε την υλοποίηση ποικίλων δράσεων σε όλη τη χώρα. 

Παρά το γεγονός ότι έχουν πραγµατοποιηθεί άλµατα στην ουσιαστική επίτευξη της ισότητας 
των φύλων στην κοινωνία και στον επαγγελµατικό στίβο, µε την Ελληνική Κυβέρνηση από το 
2019 να έχει συµβάλλει καθοριστικά µε µέτρα, όπως η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, η 
ευρύτερη διαχείριση του ελληνικού #metoo, η επέκταση του επιδόµατος µητρότητας και η 
ποσόστωση 25% στα Διοικητικά Συµβούλια των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Εταιρειών.  
Παρόλα αυτά, υφίστανται και άλλες διεθνείς καλές πρακτικές, οι οποίες κρίνεται ωφέλιµο να 
εξεταστούν προς υιοθέτηση και από την ελληνική έννοµη τάξη. 

Ως ΟΝΝΕΔ, επιθυµούµε να τιµήσουµε τη φετινή Ηµέρα, µε την υποβολή πρότασης προς το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία κρίνουµε ότι έµπρακτα θα 
συνεισφέρει στη βελτίωση της θέσης των γυναικών στον καθηµερινό βίο: 

 
Μείωση του ΦΠΑ και θέσπιση voucher (Women Pass) στα προϊόντα γυναικείας υγιεινής 
προστασίας. 

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Νοεµβρίου 
2006, σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας, στον κατάλογο των 
παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών, που µπορούν να υπαχθούν στους µειωµένους 
συντελεστές ΦΠΑ, στην περίπτωση 3, υπάγονται και τα εµµηνορροϊκά προϊόντα. 

Σύµφωνα δε, µε το άρθρο 98 της κοινοτικής οδηγίας ΦΠΑ 2006/112/EΕ, η θέσπιση µειωµένων 
συντελεστών ΦΠΑ είναι δυνητικής εφαρµογής για τα Κράτη Μέλη και αφορά µόνο στις 
κατηγορίες αγαθών που αναφέρονται ρητά στο παράρτηµα ΙΙΙ της Οδηγίας.  



Κατ΄ εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων της κοινοτικής οδηγίας ΦΠΑ, σε εθνικό επίπεδο, 
σύµφωνα µε το άρθρο 21 σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα ΙΙΙ του Ν. 2859/00 «Κώδικας ΦΠΑ», 
ο συντελεστής του ΦΠΑ ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία µε 
εξαίρεση τα αγαθά που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του νόµου. 

Για τον λόγο αυτό, προτείνουµε να εξεταστεί η δυνατότητα, ώστε τα εµµηνορροϊκά προϊόντα να 
ενταχθούν στο Παράρτηµα ΙΙΙ της εθνικής νοµοθεσίας για την εφαρµογή µειωµένου συντελεστή 
ΦΠΑ, όπως επιτρέπει και η κοινοτική οδηγία ΦΠΑ. 

Άλλωστε, αποτελεί µια πρακτική, που εφαρµόζεται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως η Κύπρος, όπου από τις 19 Οκτωβρίου 2007 έως σήµερα τα εµµηνορροϊκά 
προϊόντα υπόκεινται σε καθεστώς µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ.  

Σύµφωνα µε έρευνα της MRB τον Οκτώβριο του 2018, το 20% των µαµάδων στην Ελλάδα, 
δηλώνει ότι δυσκολεύεται οικονοµικά να αγοράσει εµµηνορροϊκά προϊόντα. Παράλληλα, 
εκτιµάται ότι περισσότερα από 10.000 κορίτσια έχουν απουσιάσει από το σχολείο, επειδή δεν 
µπορούσαν να αγοράσουν τα προϊόντα αυτά. Καθίσταται σαφές συνεπώς, ότι µια ενδεχόµενη 
λήψη αυτού του µέτρου, αναµένεται να ενισχύσει και τα ασθενέστερα οικονοµικά στρώµατα, µε 
τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στα απολύτως αναγκαία προϊόντα αυτά. 

Εναλλακτικά και προκειµένου να προασπιστεί το δικαίωµα των µαθητριών στην πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, προτείνουµε τη θέσπιση voucher (Women Pass) για την αγορά εµµηνορροϊκών 
προϊόντων, µε εισοδηµατικά κριτήρια για τις οικογένειες των εφήβων, που αδυνατούν να 
προβούν κάθε µήνα στην αγορά των προϊόντων αυτών. 

Βρισκόµαστε στη διάθεσή σας, προκειµένου να εξετάσουµε τις βέλτιστες δυνατές λύσεις για την 
υιοθέτηση του ως άνω µέτρου ή και παρόµοιων πολιτικών, προκειµένου να αναπτύξουµε ακόµα 
περισσότερο τη µεταρρυθµιστική πολιτική της Κυβέρνησης για την ενίσχυση των δικαιωµάτων 
των γυναικών. 

Με εκτίµηση, 

Ορφέας Γεωργίου 

Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ


