
 

 

Προκήρυξη για μία θέση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Καταπολέμηση της Βίας κατά 

των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας του Συμβουλίου της Ευρώπης - Group of Experts on 

Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO). 

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της 

Ενδοοικογενειακής Βίας (GREVIO), είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που συστάθηκε βάσει του άρθρου 66 

της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των 

Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) και έχει την ευθύνη 

παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης. Αποτελείται από 15 ανεξάρτητους/ες και 

αμερόληπτους/ες εμπειρογνώμονες υψηλού ήθους, με εμπειρογνωσία στον τομέα της βίας κατά των 

γυναικών. Η θητεία τους είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά. Σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, η GREVIO είναι σήμερα η μόνη ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων που παρακολουθεί την 

εφαρμογή των δεσμευτικών διεθνών νομικών διατάξεων στον τομέα της βίας κατά των γυναικών. Τα 

μέλη της GREVIO πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Σύμβασης. Η ακεραιότητα, η 

ικανότητα, η ανεξαρτησία, η διαθεσιμότητα και οι γλωσσικές δεξιότητες (γνώση αγγλικών και/ή 

γαλλικών) συνιστούν τις κατευθυντήριες αρχές που διέπουν την υποβολή υποψηφιοτήτων και την 

εκλογή των μελών της GREVIO.  

Οι κύριες αρμοδιότητες των εμπειρογνωμόνων είναι οι ακόλουθες: 

 Παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης σε κάθε κράτος μέλος.  

 

 Διεξαγωγή επείγουσας έρευνας και υποβολή σχετικής αναφοράς στη GREVIO, στην περίπτωση 

που η Επιτροπή έχει λάβει αξιόπιστες πληροφορίες που καταδεικνύουν την ύπαρξη 

συγκεκριμένων προβλημάτων που απαιτούν την άμεση προσοχή της. 

 

 Παρουσίαση της Σύμβασης και του έργου της Επιτροπής αναφορικά με την παρακολούθησή 

της σε διασκέψεις, στρογγυλές τράπεζες, εκπαιδεύσεις και συναντήσεις.  

 

 Συνεργασία με τις  κυβερνήσεις, τα μέλη του κοινοβουλίου και την κοινωνία των πολιτών 

προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της Σύμβασης και να αντιμετωπιστούν οι αντιδράσεις 

κατά της Σύμβασης και των πολιτικών ισότητας των φύλων. 

 

 Συνεργασία με: α) άλλους φορείς του Συμβουλίου της Ευρώπης, β) την κοινωνία των πολιτών 

και εθνικά θεσμικά όργανα για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και γ) άλλους 

διεθνείς οργανισμούς (όπως UNHCR, IOM, UN WOMEN, UNICEF, UNDP, UNFPA), τα 

όργανα των Συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Οργανισμός για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE). 

 

 Ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους προκειμένου η 

ισότητα των φύλων και η κύρωση της Σύμβασης να παραμείνουν ψηλά στην πολιτική ατζέντα.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν 

το υπόδειγμα βιογραφικoύ σημειώματος στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα, έως τη Δευτέρα 17 

Οκτωβρίου 2022, στα email: demographyfamily@yeka.gr και international@isotita.gr. 
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