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(ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΡΕΠΠΑ µε ενσωµατωµένες τις τελικές προτάσεις της Γενικής
Γραµµατέως)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 6
Γενική Αποστολή
Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ως κύρια αποστολή, στο πλαίσιο του Συντάγµατος
και των νόµων, τη χάραξη και την εποπτεία της πολιτικής για:
α. Την προαγωγή, την υποστήριξη και τον εκσυγχρονισµό της οργάνωσης και
λειτουργίας της αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης, στο πλαίσιο της γενικής
πολιτικής για τα δηµόσια διοίκηση όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
β. Την προαγωγή, την υποστήριξη και τον εκσυγχρονισµό της οργάνωσης και της
λειτουργίας των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και την κατοχύρωση της
οικονοµικής τους αυτοτέλειας.
γ. Την άσκηση της κρατικής εποπτείας στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης,
καθώς και στα νοµικά πρόσωπα αυτών, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο
νοµιµότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.
δ. Την απρόσκοπτη και έγκυρη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών.
ε. Την κτήση και την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και για τα θέµατα που
άπτονται της αστικής και δηµοτικής κατάστασης των πολιτών.
στ. Την εγκατάσταση των αλλοδαπών στη χώρα και την ένταξη τους στην ελληνική
κοινωνία, καθώς και την προώθηση, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία,
της κοινωνικής συνοχής για ειδικές πληθυσµιακές οµάδες Ελλήνων πολιτών.
ζ. Το στρατηγικό σχεδιασµό και την ανάπτυξη πολιτικών ισότητας των φύλων, την
ένταξη της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές σε κεντρικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και συµβουλευτικής στις
γυναίκες, την ενίσχυση και υποστήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών και των
κοινωνικών εταίρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Ασκεί εποπτεία σε
και συνεργάζεται µε το ΝΠΙ∆ «Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ)».
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Άρθρο 8
∆ιάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας
1. Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών διαρθρώνεται ως ακολούθως:
Α.α. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού.
β. Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού.
γ. Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού.
δ. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα.
ε. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους.
στ. Γραφείο Τύπου.
ζ. Γενική ∆ιεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
η. Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών .
θ. Γενική ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ιοικητικής Υποστήριξης.
Β. Στην Κεντρική Υπηρεσία υπάγεται η Γενική Γραµµατεία Πληθυσµού και
Κοινωνικής Συνοχής, η οποία διαρθρώνεται ως ακολούθως:
α. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα.
β. Γενική ∆ιεύθυνση Ιθαγένειας και Μετανάστευσης.
γ. Αυτοτελές Τµήµα Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Νοµοθετικού Έργου.
δ. Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Ένταξης.
ε. Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και Ενηµέρωσης Πολιτών.
Γ. Στην Κεντρική Υπηρεσία υπάγεται η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, η
οποία διαρθρώνεται ως ακολούθως:
α. Γραφείο Γενικού/ής Γραµµατέα/ως.
β. Γενική ∆ιεύθυνση Συντονισµού Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων.
γ.

Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ
2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών
προγραµµάτων

∆. Στον Υπουργό υπάγονται απευθείας:
α. Το Αυτοτελές Γραφείο Νοµοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
2. Τα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του
Υφυπουργού, καθώς και τα Γραφεία των Γενικών Γραµµατέων επικουρούν τον
Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον Υφυπουργό και τους Γενικούς Γραµµατείς
αντίστοιχα κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, έχουν την επιµέλεια της
αλληλογραφίας τους και γενικά οργανώνουν την επικοινωνία αυτών µε τις Υπηρεσίες
και το κοινό, διέπονται δε σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους από
την κείµενη νοµοθεσία.
3. Η δικαστική εκπροσώπηση, η γνωµοδοτική καθοδήγηση και γενικότερα η νοµική
υποστήριξη του Υπουργείου παρέχεται από το Γραφείο του Νοµικού Συµβούλου του
Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών.
4. Το Γραφείο Τύπου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
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α. Φροντίζει για την πληροφόρηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης για τις
δραστηριότητες του Υπουργείου.
β. Καλύπτει γεγονότα και εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου.
γ. Παρακολουθεί, επισηµαίνει και συλλέγει ειδήσεις και δηµοσιεύµατα που αφορούν
τις δραστηριότητες του Υπουργείου και την ενηµέρωση του Υπουργού.
δ. Παρέχει πληροφορίες και διευκολύνσεις στους Έλληνες και ξένους
δηµοσιογράφους και στους αντιπροσώπους των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των λοιπών ξένων κρατών σχετικά µε το έργο του Υπουργείου.
Άρθρο 9
Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες
Αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου είναι:
1.α. Οι Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, οι οποίες υπάγονται απευθείας στον
Υπουργό και είναι οι ακόλουθες σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 6 και της παραγράφου 1 του άρθρου 215 του ν. 3852/2010 (Α' 87):
αα. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
αβ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας.
αγ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου∆υτικής Μακεδονίας.
αδ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
αε. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου.
αστ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης.
αζ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
β. Η διάρθρωση των υπηρεσιών της προηγουµένης παραγράφου, οι επιµέρους
αρµοδιότητες τους, καθώς και οι θέσεις προσωπικού αυτών προβλέπονται αναλυτικά
στο πδ 134/2010 (Α' 227 ), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
2. ∆εκατέσσερα Συµβουλευτικά Κέντρα σε επίπεδο Γραφείου για θέµατα ισότητας των
φύλων, ένα στην έδρα κάθε Περιφέρειας και στον Πειραιά. Το Συµβουλευτικό Κέντρο
Αθήνας λειτουργεί σε δύο χώρους: α) το Συµβουλευτικό Κέντρο Αθήνας που
απευθύνεται σε κακοποιηµένες γυναίκες και β) το Πολύκεντρο µε διευρυµένο πλαίσιο
παροχής υπηρεσιών.
Άρθρο 14
Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)
Α. Γενική ∆ιεύθυνση Συντονισµού Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων Αρµοδιότητες

3

1. Η Γενική ∆ιεύθυνση Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων
είναι αρµόδια για το συντονισµό των δραστηριοτήτων και του έργου της ανάπτυξης
πολιτικών ισότητας των φύλων στους τοµείς της απασχόλησης, της κοινωνικής
πολιτικής, της έµφυλης βίας, της εκπαίδευσης, του πολιτισµού, των ΜΜΕ και της
προώθησης των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Συντονίζει την
παρακολούθηση και αξιολόγηση της ένταξης της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες
πολιτικές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και την παρακολούθηση της
εφαρµογής της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας. Συντονίζει και εποπτεύει την
παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής προς τις γυναίκες και πληροφόρησης προς τον
πολίτη και την κοινωνία των πολιτών. Μεριµνά για την οργάνωση και τη λειτουργία
της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου και την ανάπτυξη των σχέσεων µε την
κοινωνία των πολιτών.
2. Η Γενική ∆ιεύθυνση Συντονισµού Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων
συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α. Τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.
β. Τη ∆ιεύθυνση Ένταξης της Ισότητας των Φύλων στις ∆ηµόσιες Πολιτικές.
γ. Τη ∆ιεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών προς τον Πολίτη.
Β. Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ
2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών
προγραµµάτων - Αρµοδιότητες
α. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη
Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, µε το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/3-12-2007)
Άρθρο 5 παράγραφος 5(β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 131/18.4.2008 (ΦΕΚ
Β’ 887/14-5-2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ασκεί καθήκοντα δικαιούχου στα
συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα και καθήκοντα ενδιάµεσου
φορέα διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4, του ν.3614/2007, στα
επιχειρησιακά προγράµµατα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007−2013» και «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού» του ΕΣΠΑ, για πράξεις αρµοδιότητας της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας.
γ. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής είναι αρµόδια για το σχεδιασµό, το συντονισµό, τη
διαµόρφωση θέσεων και τη διατύπωση εισηγήσεων για πολιτικές αναφορικά µε τα
προγράµµατα του ΕΣΠΑ, του Ε.Σ.Σ.Α.Α. και του Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ. και λοιπών
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, σε θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας.
δ. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής συγκροτείται από τις ακόλουθες τέσσερις (4)
µονάδες:
δα. Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης
δβ. ∆ιαχείρισης και Επαληθεύσεων
δγ. Υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων
δδ. Οργάνωσης και Υποστήριξης.
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Άρθρο 19
Οργανικές Μονάδες υπαγόµενες στη Γενική ∆ιεύθυνση Συντονισµού Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων – Αρµοδιότητες
Α. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
1. α. Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων είναι αρµόδια για το
σχεδιασµό πολιτικών και την προώθηση ενεργειών για την επίτευξη της ουσιαστικής
ισότητας των φύλων στα πεδία της απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, της
κοινωνικής πολιτικής (µετανάστευση, πολλαπλές διακρίσεις, υγεία), της συµµετοχής
γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, της εκπαίδευσης, του πολιτισµού και των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, καθώς και για την αντιµετώπιση της έµφυλης βίας. Η
∆ιεύθυνση παρακολουθεί, επίσης, την υλοποίηση εξειδικευµένων έργων που
χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, άπτονται των θεµατικών
αρµοδιοτήτων της και υλοποιούνται από το Υπουργείο ή άλλους συνεργαζόµενους
φορείς. Τέλος, η ∆ιεύθυνση συνεργάζεται µε εξειδικευµένους οργανισµούς και φορείς
σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
β. Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων είναι επίσης αρµόδια για
θέµατα όπως:
βα. Η πρόταση ρυθµίσεων νοµοθετικού ή άλλου περιεχοµένου για κάθε θέµα που
σχετίζεται µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
ββ. Η παροχή της απαραίτητης και έγκαιρης πληροφόρησης στο Αυτοτελές Γραφείο
Νοµοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για την αποτελεσµατική
λειτουργία αυτού.
βγ. Η σύνταξη των απόψεων της ∆ιοίκησης προς το Συµβούλιο της Επικρατείας και
τα διοικητικά δικαστήρια και η εµπρόθεσµη αποστολή τους σε αυτά.
βδ. Η συνεργασία µε κάθε αρχή για την προώθηση ζητηµάτων κοινού ενδιαφέροντος
και η παροχή κάθε αναγκαίας πληροφόρησης.
βε. Η εκπροσώπηση και συµµετοχή του Υπουργείου σε επιτροπές, συνέδρια και
οµάδες εργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και γενικά η υποστήριξη και η
προβολή των θέσεων και της δράσης του Υπουργείου στο πλαίσιο των διεθνών
υποχρεώσεων.
βστ. Η απάντηση σε καταγγελίες, αναφορές, ερωτήµατα πολιτών σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
βζ. Για κάθε άλλο θέµα που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης.
2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή Τµήµατα, ως ακολούθως:
α. Στο Τµήµα Πρόληψης και Αντιµετώπισης της Έµφυλης Βίας, το οποίο είναι
αρµόδιο για θέµατα όπως:
αα. Η επεξεργασία, η εισήγηση και η προώθηση µέτρων για την εξάλειψη κάθε
µορφής έµφυλης βίας, όπως ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση,
βιασµός, πορνεία, παράνοµη διακίνηση και εµπορία γυναικών.
αβ. Ο σχεδιασµός µελετών και ερευνών σε θέµατα πρόληψης και αντιµετώπισης της
βίας κατά των γυναικών και ανάπτυξης καλών πρακτικών στον τοµέα αυτό.
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αγ. Η εκπόνηση εγχειριδίων και οδηγών συµβουλευτικής γυναικών για την
αντιµετώπιση της έµφυλης βίας από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και
νοµικούς.
αδ. Η ανάπτυξη και επεξεργασία κανονισµών λειτουργίας Συµβουλευτικών Κέντρων
και Ξενώνων φιλοξενίας θυµάτων βίας µε βάση τα διεθνή πρότυπα.
αε. Η εκπόνηση οδηγών για την επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση των δηµόσιων
λειτουργών και επαγγελµατιών που αντιµετωπίζουν περιπτώσεις έµφυλης βίας,
όπως δικαστών, εισαγγελέων, αστυνοµικών, νοσηλευτικού προσωπικού.
αστ. Η οργάνωση εκστρατειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής
γνώµης µε στόχο την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών γενικά, ή ειδικότερα για
την καταπολέµηση συγκεκριµένων µορφών βίας, όπως παράνοµη διακίνηση και
εµπορία, σεξουαλική παρενόχληση, συζυγική ή συντροφική βία.
αζ. Η συνεργασία µε τους φορείς και τους οργανισµούς που παρέχουν
συµβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες σε θύµατα έµφυλης βίας, όπως οργανισµοί
τοπικής αυτοδιοίκησης και µη κυβερνητικές οργανώσεις µε στόχο το συντονισµό των
δράσεων και την αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών.
αη. Η συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα
πρόληψης και αντιµετώπισης της βίας κατά των γυναικών.
β. Στο Τµήµα Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πολιτικής, το οποίο είναι
αρµόδιο για θέµατα όπως:
βα. Ο πολιτικός σχεδιασµός και η προώθηση παρεµβάσεων και πιλοτικών θετικών
δράσεων που αφορούν στην καταπολέµηση της ανεργίας των γυναικών, τη µείωση
του έµφυλου επαγγελµατικού διαχωρισµού, κάθετου και οριζόντιου, την αξιοποίηση
του γυναικείου ανθρώπινου δυναµικού και την ενίσχυση της οικονοµικής
αυτοδυναµίας των γυναικών.
ββ. Η εκπόνηση εγχειριδίων και οδηγών για τη συµβουλευτική γυναικών µε στόχο την
εξεύρεση εργασίας, την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δράσης και τη βελτίωση της θέσης
τους στην αγορά εργασίας.
βγ. Η επεξεργασία, η εισήγηση και η προώθηση µέτρων για την εφαρµογή της αρχής
της ίσης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέµατα όρων αµοιβής και
συνθηκών εργασίας, επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και εξέλιξης σε θέσεις ευθύνης
καθώς και σε ζητήµατα αξιολόγησης προσωπικού.
βδ. Η εισήγηση και η προώθηση µέτρων για την εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε ζητήµατα κοινωνικής ασφάλισης.
βε. Η προώθηση ενεργειών ενθάρρυνσης και ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων
για την ανάπτυξη θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών και για τη διευκόλυνση του
συνδυασµού επαγγελµατικής και οικογενειακής ή εν γένει ιδιωτικής ζωής των
εργαζοµένων, ανδρών και γυναικών.
βστ. Η προώθηση ενεργειών δικτύωσης των αυτοαπασχολούµενων γυναικών και
των επιχειρηµατιών µε στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών.
βζ. Η µέριµνα για την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών αποµακρυσµένων
και ορεινών περιοχών.
βη. Η συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους, τον Συνήγορο του Πολίτη και το
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας για το συντονισµό των δράσεων, την ανταλλαγή
καλών πρακτικών και την πληροφόρηση στους χώρους εργασίας σχετικά µε τα
δικαιώµατα των εργαζόµενων γυναικών.
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βθ. Η προώθηση µέτρων για την εφαρµογή των πολιτικών ισότητας των φύλων στην
εκπαίδευση.
βι. Η µέριµνα για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και την παραγωγή
υποστηρικτικού και επιµορφωτικού υλικού σε θέµατα ισότητας των φύλων (φύλο,
ταυτότητες, έµφυλες προκαταλήψεις και στερεότυπα).
βια. Η συνεργασία µε εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, όπως ερευνητικά
κέντρα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα για θέµατα εκπαίδευσης, καταπολέµησης
των κοινωνικών στερεότυπων αντιλήψεων και συµπεριφορών, καθώς επίσης και
προώθησης της έρευνας σε θέµατα φύλου και ισότητας.
βιβ. Η εισήγηση και η προώθηση µέτρων για την ένταξη της οπτικής του φύλου σε
ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής, όπως υπηρεσίες πρόνοιας και δοµές φροντίδας.
βιγ. Η επεξεργασία και η προώθηση µέτρων για την αντιµετώπιση έµφυλων
διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες πολλαπλών διακρίσεων, όπως µετανάστες,
πρόσφυγες, αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών, άτοµα µε αναπηρία, µεγαλύτερης
ηλικίας άτοµα, άτοµα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούµενα από φτώχεια, µε στόχο
την κοινωνική ένταξή τους και τη βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας.
βιδ. Η εισήγηση και η προώθηση µέτρων για την ένταξη της οπτικής του φύλου στις
πολιτικές υγείας και
πρόνοιας µε έµφαση στις πολιτικές σεξουαλικής και
αναπαραγωγικής υγείας και της προστασίας των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών
δικαιωµάτων.
βιε. Η ανάπτυξη δράσεων και η εκπόνηση εγχειριδίων και οδηγών καλών πρακτικών
για τη συµβουλευτική υποστήριξη των γυναικών µε πολλαπλές διακρίσεις, σε
συνεργασία µε φορείς και µη κυβερνητικές οργανώσεις.
βιστ. Η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέµατα πολλαπλών
διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες.
γ. Στο Τµήµα Πολιτισµού, ΜΜΕ και Κέντρων Λήψης Αποφάσεων, το οποίο είναι
αρµόδιο για θέµατα όπως:
γα. Ο σχεδιασµός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση δράσεων και
καλών πρακτικών, που προωθούν την πολιτική συµµετοχή και την ισόρροπη
συµµετοχή γυναικών και ανδρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, συνδικαλιστικά,
οικονοµικά και πολιτικά.
γβ. Η δηµιουργία προϋποθέσεων για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τη
συµµετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
γγ. Η ανάπτυξη δράσεων για την ανάδειξη της αναγκαιότητας της εκπροσώπησης
των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
γδ. Η προώθηση και η παρακολούθηση της εφαρµογής δεσµευτικών µέτρων για την
τοποθέτηση των γυναικών στα ψηφοδέλτια, στα υπηρεσιακά και τα δηµοτικά
συµβούλια (ποσοστώσεις).
γε. Η τήρηση και η συνεχής ενηµέρωση βάσης δεδοµένων-µητρώου εκλεγµένων
γυναικών και υποψηφίων γυναικών ανά κόµµα, εκλογική αναµέτρηση, Περιφέρεια
κλπ.
γστ. Η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την ενίσχυση της
συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και την υπερψήφιση των
γυναικών στις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές εκλογές.
γζ. Ο σχεδιασµός δράσεων δικτύωσης γυναικών που ανήκουν στα όργανα και τους
πολιτικούς θεσµούς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
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γη. Η αξιοποίηση της πολιτιστικής δηµιουργίας για την ανάδειξη της ισότητας των
φύλων.
γθ. Η ενίσχυση της παραγωγής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας στον
τοµέα φύλου και δικαιωµάτων των γυναικών.
γι. Η ανάπτυξη δράσεων και προγραµµάτων για την καταπολέµηση και των έµφυλων
στερεοτύπων που προβάλλονται από τα ΜΜΕ.
για. Η συνεργασία µε το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, καθώς και µε φορείς
ελέγχου των προγραµµάτων και των διαφηµιστικών µηνυµάτων, προκειµένου να
αναπτυχθούν ή να εµπλουτιστούν οι κώδικες δεοντολογίας µε κριτήρια που
περιορίζουν τις σεξιστικές συµπεριφορές και να δοθούν κίνητρα για την παραγωγή
εκποµπών και διαφηµίσεων που περιορίζουν τα έµφυλα στερεότυπα.
γιβ. Η θέσπιση βραβείων δηµοσιογράφων, διαφηµιστικών µηνυµάτων
ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών που προωθούν την ισότητα των φύλων.

και

Β. ∆ιεύθυνση Ένταξης της Ισότητας των Φύλων στις ∆ηµόσιες Πολιτικές
1.α. Η ∆ιεύθυνση Ένταξης της Ισότητας των Φύλων στις ∆ηµόσιες Πολιτικές είναι
αρµόδια για την παρακολούθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις
πολιτικές (gender mainstreaming), καθώς και την αξιολόγηση της εφαρµογής της
(gender impact assessment) τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο. Η ∆ιεύθυνση συγκεντρώνει, καταγράφει και επεξεργάζεται τα δεδοµένα που
σχετίζονται µε την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές, όπως επίσης την
πορεία των δεικτών φύλου κατά τοµέα πολιτικής, τη σχετική νοµοθεσία, την
εφαρµογή αυτής, καθώς και την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε τη διεθνή και
την ευρωπαϊκή. Παρακολουθεί, την υλοποίηση εξειδικευµένων Έργων που
χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, άπτονται των θεµατικών
αρµοδιοτήτων της και υλοποιούνται από το Υπουργείο ή άλλους συνεργαζόµενους
φορείς. Επιπλέον, η ∆ιεύθυνση αναπτύσσει συνεργασίες µε εξειδικευµένους
οργανισµούς και φορείς σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
β. Η ∆ιεύθυνση Ένταξης της Ισότητας των Φύλων στις ∆ηµόσιες Πολιτικές είναι
επίσης αρµόδια για θέµατα όπως:
βα. Η πρόταση ρυθµίσεων νοµοθετικού ή άλλου περιεχοµένου για κάθε θέµα που
σχετίζεται µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
ββ. Η παροχή της απαραίτητης και έγκαιρης πληροφόρησης στο Αυτοτελές Γραφείο
Νοµοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για την αποτελεσµατική
λειτουργία αυτού.
βγ. Η σύνταξη των απόψεων της ∆ιοίκησης προς το Συµβούλιο της Επικρατείας και
τα διοικητικά δικαστήρια και η εµπρόθεσµη αποστολή τους σε αυτά.
βδ. Η συνεργασία µε κάθε αρχή για την προώθηση ζητηµάτων κοινού ενδιαφέροντος
και η παροχή κάθε αναγκαίας πληροφόρησης.
βε. Η εκπροσώπηση και συµµετοχή του Υπουργείου σε επιτροπές, συνέδρια και
οµάδες εργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και γενικά η υποστήριξη και η
προβολή των θέσεων και της δράσης του Υπουργείου στο πλαίσιο των διεθνών
υποχρεώσεων.
βστ. Η απάντηση σε καταγγελίες, αναφορές, ερωτήµατα πολιτών σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
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βζ. Για κάθε άλλο θέµα που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης.
2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ένταξης της Ισότητας των Φύλων στις ∆ηµόσιες
Πολιτικές κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή Τµήµατα, ως ακολούθως:
α. Στο Τµήµα Παρακολούθησης της Ένταξης της Ισότητας των Φύλων στις ∆ηµόσιες
Πολιτικές, το οποίο είναι αρµόδιο για θέµατα όπως:
αα. Η ενηµέρωση των δηµόσιων υπηρεσιών στα Υπουργεία, στις Περιφέρειες και
τους ∆ήµους σχετικά µε τις βασικές κατευθύνσεις πολιτικής ισότητας των φύλων και
η ενθάρρυνσή τους να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν Σχέδια ∆ράσης για την ένταξη
της ισότητας των φύλων σε κάθε τοµέα δηµόσιας πολιτικής.
αβ. Η παροχή κατευθυντηρίων γραµµών, η υποστήριξη των Υπουργείων, των
Περιφερειών και των ∆ήµων κατά την υλοποίηση Σχεδίων ∆ράσης, η
παρακολούθηση και η συγκέντρωση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής τους.
αγ. Η συλλογή και η ανάλυση δεδοµένων που αφορούν στην εφαρµογή των θετικών
δράσεων ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές.
αδ. Η µέριµνα και η παρακολούθηση για τη συστηµατική ενηµέρωση του
Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος (ΟΠΣ) για την εφαρµογή των Σχεδίων
∆ράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων στα Υπουργεία.
αε. Η συνεργασία µε τους/τις εµπειρογνώµονες σε θέµατα ισότητας των φύλων,
καθώς και µε τις υπηρεσιακές µονάδες ισότητας σε Υπουργεία, Περιφέρειες και
∆ήµους.
αστ. Η εκπόνηση εκθέσεων και αναφορών για τις εφαρµοζόµενες δηµόσιες πολιτικές
ισότητας των φύλων ανά τοµέα πολιτικής.
αζ. Η παροχή και διάχυση των τηρουµένων στοιχείων και πληροφοριών στις
οργανικές µονάδες της ΓΓΙΦ και στους συναρµόδιους φορείς και υπηρεσίες.
αη. Η συνεργασία µε τους οριζόντιους µηχανισµούς ισότητας των φύλων σε εθνικό
επίπεδο, όπως την Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών
και τη ∆ιϋπουργική Επιτροπή, τους συναρµόδιους φορείς για την παρακολούθηση
των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δηµόσιας διοίκησης, µε τους
µηχανισµούς Ισότητας σε Περιφερειακό Επίπεδο (Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας
των Φύλων), καθώς και µε τις υπηρεσιακές µονάδες των ∆ήµων για τις πολιτικές
ισότητας των φύλων.

β. Στο Τµήµα Τεκµηρίωσης και Αξιολόγησης των Πολιτικών ως προς τις Επιπτώσεις
στο Φύλο, το οποίο είναι αρµόδιο για θέµατα όπως:
βα. Η συγκέντρωση, η οργάνωση και η επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων και
λοιπών δεδοµένων που αφορούν σε θέµατα ισότητας των φύλων.
ββ. Η ανάπτυξη, η διαµόρφωση και η παρακολούθηση συστηµάτων δεικτών
σχετικών µε την ανισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών (εθνικών δεικτών φύλου,
ευρωπαϊκών δεικτών για την παρακολούθηση του Προγράµµατος ∆ράσης του
Πεκίνου κ.ά.).
βγ. Η συστηµατική ενηµέρωση, η ανάπτυξη και η διαχείριση του πληροφορικού
συστήµατος διαχείρισης των βάσεων δεδοµένων του Τµήµατος, καθώς και η
παραγωγή εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών.
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βδ. Η αξιολόγηση των σχεδιαζόµενων και εφαρµοζόµενων πολιτικών ισότητας των
φύλων όσον αφορά την επίπτωση στο φύλο τόσο σε κεντρικό όσο και σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
βε. Ο συντονισµός και η εκπόνηση µελετών/ερευνών, εθνικών περιοδικών και
συγκεκριµένων εκθέσεων και αναφορών για τις έµφυλες διακρίσεις και τις
εφαρµοζόµενες πολιτικές ισότητας των φύλων ανά τοµέα πολιτικής και κατά τοµείς
αρµοδιότητας.
βστ. Η παροχή και διάχυση των τηρουµένων στοιχείων και πληροφοριών στις
οργανικές µονάδες του Υπουργείου και στους συναρµόδιους φορείς και υπηρεσίες.
βζ. Η δηµοσιοποίηση στατιστικών δεδοµένων και δεικτών φύλου ή ισότητας στη
διαδικτυακή πύλη.
βη. Η συνεργασία µε εξειδικευµένους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και
υπηρεσίες στατιστικής τεκµηρίωσης και ερευνών ή µελετών για θέµατα ισότητας των
φύλων. Επίσης, συνεργασία µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή και άλλες διοικητικές
πηγές στοιχείων και η τακτική ενηµέρωση των βάσεων δεδοµένων του
πληροφορικού συστήµατος.
βθ. Η τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρονικών εφαρµογών και του πληροφορικού
συστήµατος διαχείρισης των βάσεων δεδοµένων του Τµήµατος.

γ. Στο Τµήµα Νοµοθεσίας, Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Πολιτικών, το οποίο είναι
αρµόδιο για θέµατα όπως:
γα. Η εισήγηση νοµοθετικών πρωτοβουλιών µε στόχο την επίτευξη της ουσιαστικής
ισότητας των φύλων.
γβ. Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η διάθεση στο κοινό σε ψηφιοποιηµένη
µορφή της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νοµοθεσίας, η παρακολούθηση της
εφαρµογής της, καθώς και οι προτάσεις κωδικοποίησης των σχετικών διατάξεων.
γγ. Η νοµική υποστήριξη των επιµέρους υπηρεσιακών µονάδων της Γενικής
∆ιεύθυνσης και η συνεργασία µε αυτές για διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεµάτων,
όπου υπάρχει συναρµοδιότητα.
γδ. Η παροχή κατευθύνσεων για την ανάπτυξη νοµικής συµβουλευτικής στα
Συµβουλευτικά Κέντρα και η συστηµατική ενηµέρωση των συµβούλων σχετικά µε την
εξέλιξη της νοµοθεσίας.
γε. Η παροχή νοµικής πληροφόρησης σε πολίτες που απευθύνονται στο Υπουργείο
για τα θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων.
γστ. Η συστηµατική παρακολούθηση των πολιτικών ισότητας των φύλων των
Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Οργανισµών και η ενηµέρωση των αρµόδιων
υπηρεσιακών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, άλλων
οργανισµών και φορέων.
γζ. Η προώθηση της συνεργασίας της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς και τους αντίστοιχους φορείς
άλλων χωρών στον τοµέα της ισότητας των φύλων, καθώς και η ανάπτυξη διµερών
σχέσεων συνεργασίας.
γη. Η συνεργασία µε τις αρµόδιες οργανικές µονάδες της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας των Φύλων για το συντονισµό και την προώθηση Εκθέσεων εφαρµογής
∆ιεθνών Συµβάσεων στον τοµέα της ισότητας των φύλων, τις οποίες έχει κυρώσει η
χώρα µας.
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Γ. ∆ιεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών προς τον Πολίτη
1.α. Η ∆ιεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών προς τον Πολίτη είναι αρµόδια για την
ανάπτυξη και παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής της συµβουλευτικής
διαδικασίας µε τη µέθοδο της διεπιστηµονικής και ολιστικής προσέγγισης των
προβληµάτων των γυναικών, την ανάπτυξη και το συντονισµό της οργάνωσης και
λειτουργίας των δεκατεσσάρων (14) Συµβουλευτικών Κέντρων, της Τηλεφωνικής
Γραµµής SOS, την επιµόρφωση και εποπτεία των Συµβούλων. Μεριµνά για την
ανάπτυξη συνεργασιών µε την κοινωνία των πολιτών και δηµιουργεί δίκτυα µεταξύ
φορέων, οργανώσεων και εµπειρογνωµόνων που προωθούν θέµατα ισότητας των
φύλων, Μεριµνά επίσης για την οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης Ισότητας
και Φύλου.
β. Η ∆ιεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών προς τον Πολίτη είναι επίσης αρµόδια για
θέµατα όπως:
βα. Η πρόταση ρυθµίσεων νοµοθετικού ή άλλου περιεχοµένου για κάθε θέµα που
σχετίζεται µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
ββ. Η παροχή της απαραίτητης και έγκαιρης πληροφόρησης στο Αυτοτελές Γραφείο
Νοµοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για την αποτελεσµατική
λειτουργία αυτού.
βγ. Η σύνταξη των απόψεων της ∆ιοίκησης προς το Συµβούλιο της Επικρατείας και
τα διοικητικά δικαστήρια και η εµπρόθεσµη αποστολή τους σε αυτά.
βδ. Η συνεργασία µε κάθε αρχή για την προώθηση ζητηµάτων κοινού ενδιαφέροντος
και η παροχή κάθε αναγκαίας πληροφόρησης.
βε. Η εκπροσώπηση και συµµετοχή του Υπουργείου σε επιτροπές, συνέδρια και
οµάδες εργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και γενικά η υποστήριξη και η
προβολή των θέσεων και της δράσης του Υπουργείου στο πλαίσιο των διεθνών
υποχρεώσεων.
βστ. Η απάντηση σε καταγγελίες, αναφορές, ερωτήµατα πολιτών σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
βζ. Για κάθε άλλο θέµα που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης.
2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών προς τον Πολίτη
κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή Τµήµατα, ως ακολούθως:
α. Το Τµήµα Παροχής Υπηρεσιών Συµβουλευτικής είναι αρµόδιο για την
παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής της συµβουλευτικής διαδικασίας µε τη
µέθοδο της διεπιστηµονικής και ολιστικής προσέγγισης των προβληµάτων των
γυναικών. Οι προδιαγραφές και τα εργαλεία της συµβουλευτικής µεθοδολογίας
αναπτύσσονται σε συνεργασία µε τα αρµόδια τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων. Το Τµήµα µεριµνά για την επιµόρφωση και εποπτεία
των Συµβούλων. Επίσης, συντονίζει την οργάνωση και τη λειτουργία των
δεκατεσσάρων (14) Συµβουλευτικών Κέντρων και της Τηλεφωνικής Γραµµής SOS.
β. Τα Συµβουλευτικά Κέντρα (Γραφεία) είναι αρµόδια για θέµατα όπως:
βα. Η παροχή υπηρεσιών πρώτης γραµµής στους πολίτες και ιδιαίτερα στις γυναίκες
µε στόχο την ενδυνάµωσή τους για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των
δικαιωµάτων τους.
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ββ. Η ψυχοκοινωνική στήριξη µε την οπτική του φύλου σε γυναίκες που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα έµφυλης βίας όλων των µορφών.
βγ. Η συµβουλευτική σε θέµατα απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων σε γυναίκες
άνεργες, αυτοαπασχολούµενες, και απειλούµενες από ανεργία, όπως επίσης η
συµβουλευτική σε θέµατα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών.
βδ. Η παροχή νοµικής πληροφόρησης και συµβουλευτικής σε θέµατα δικαιωµάτων
των γυναικών.
βε. Η εξειδικευµένη πληροφόρηση και υποστήριξη γυναικών που αντιµετωπίζουν
πολλαπλές διακρίσεις (µετανάστριες, πρόσφυγες, µονογονείς, ΑµΕΑ κ.λπ.).
βστ. Η καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων των γυναικών που απευθύνονται
στα Συµβουλευτικά Κέντρα.
βζ. Η συνεργασία και δικτύωση µε τοπικούς φορείς που παρέχουν συναφείς
υπηρεσίες (π.χ. ξενώνες φιλοξενίας θυµάτων βίας, Κέντρα Προώθησης της
Απασχόλησης).
γ. Η Τηλεφωνική Γραµµή SOS (Γραφείο) είναι αρµόδια για θέµατα όπως:
γα. Η πληροφόρηση και ψυχοκοινωνική στήριξη σε γυναίκες θύµατα βίας.
γβ. Η παραποµπή των γυναικών στα Συµβουλευτικά Κέντρα του Υπουργείου για
παροχή µεγαλύτερης διάρκειας ατοµικής συµβουλευτικής.
γγ. Η καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων µε βάση τα στοιχεία των γυναικών που
απευθύνονται στην Τηλεφωνική Γραµµή SOS.
γδ. Η ενηµέρωση, η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα
έµφυλης βίας.
γε. Η συνεργασία µε φορείς που διαθέτουν ανάλογα Συµβουλευτικά Κέντρα και
ξενώνες φιλοξενίας θυµάτων βίας σε όλη τη χώρα.
β. Στο Τµήµα Πληροφόρησης και Σχέσεων µε την Κοινωνία των Πολιτών, το οποίο
είναι αρµόδιο για θέµατα όπως:
βα. Η ανάπτυξη συνεργασιών µε την κοινωνία των πολιτών και η δηµιουργία δικτύων
µεταξύ φορέων, οργανώσεων και εµπειρογνωµόνων που προωθούν θέµατα
ισότητας των φύλων.
ββ. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, προβολών, διαλέξεων σε συνεργασία µε
ερευνητικά κέντρα, βιβλιοθήκες, γυναικείες οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύµατα κ.λπ.
βγ. Η ανάπτυξη συνεργασιών µε τις γυναικείες οργανώσεις και τις µη κυβερνητικές
οργανώσεις, που προωθούν την ισότητα των φύλων και την ενδυνάµωση των
γυναικών.
βδ. Η οργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων, συναντήσεων, εκθέσεων και λοιπών
εκδηλώσεων, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες, καθώς και µε
άλλους φορείς. Επίσης, η οργάνωση συναντήσεων ενηµέρωσης και διαβούλευσης
σχετικά µε την ανάπτυξη των πολιτικών ισότητας των φύλων και ιδιαίτερα για τις
νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων.
βε. Η ενηµέρωση και ο εµπλουτισµός της διαδικτυακής πύλης της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία µε τις υπηρεσιακές µονάδες της,
καθώς και ο εµπλουτισµός ειδικού χώρου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων ως βήµα διαλόγου των γυναικείων οργανώσεων
για τη δηµοσιοποίηση των απόψεών τους σε θέµατα ισότητας των φύλων.
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βστ. Η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών που ενισχύουν την ενεργό συµµετοχή των γυναικών στο
δηµόσιο και κοινωνικό βίο, καθώς επίσης και στα πολιτικά και οικονοµικά κέντρα
λήψης αποφάσεων.
βζ. Η δηµιουργία και η τεχνική υποστήριξη δικτύων µεταξύ φορέων, οργανώσεων και
εµπειρογνωµόνων που εργάζονται για την ισότητα των φύλων σε επιστηµονικό,
κοινωνικό και επαγγελµατικό επίπεδο.
βη. Η επιµέλεια έκδοσης, η παραγωγή και διανοµή ενηµερωτικού υλικού για το έργο
της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων (φυλλαδίων, αφισών, οπτικού δίσκου,
οπτικοακουστικού υλικού, ανακοινώσεων), συµπεριλαµβανοµένων ηλεκτρονικών
ενηµερωτικών δελτίων.
βθ. Η επικοινωνία και η συνεργασία µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης για την
προβολή της δραστηριότητας της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων µε την
έκδοση δελτίων τύπου, η παρακολούθηση, επισήµανση και συλλογή ειδήσεων και
δηµοσιευµάτων που αφορούν σε θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας των Φύλων, καθώς και η τήρηση αρχείου των δηµοσιευµάτων.
βι. Η τήρηση γενικού πρωτοκόλλου εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας.
βια. Η διακίνηση και διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας.
βιβ. Η επικύρωση και η βεβαίωση της ακρίβειας των εγγράφων ή φωτοαντιγράφων
εγγράφων ή δικαιολογητικών και του γνησίου της υπογραφής.
βιγ. Η τήρηση του αρχείου της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων .
γ. Στο Τµήµα Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου, το οποίο είναι αρµόδιο για
θέµατα όπως:
γα. Η µέριµνα για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον εµπλουτισµό της Βιβλιοθήκης
µε βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες και λοιπό έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό για θέµατα
ισότητας και φύλου.
γβ. Η εξυπηρέτηση του κοινού µέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης, η µέριµνα για την
εύρυθµη λειτουργία του δανεισµού, καθώς και η εξυπηρέτηση αποµακρυσµένων
χρηστών µε αποστολή βιβλιογραφιών και πληροφοριών µέσω τηλεοµοιοτυπίας,
ηλεκτρονικού ή κανονικού ταχυδροµείου.
γγ. Η συνεργασία και ηλεκτρονική διασύνδεση µε Βιβλιοθήκες, Κοινοπραξίες, Βάσεις
∆εδοµένων, Συλλογικούς Καταλόγους κ.λπ. σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο και η εξυπηρέτηση των αναγνωστών τους µέσω της υπηρεσίας του
∆ιαδανεισµού.
γδ. Η υποστήριξη, η µέριµνα για τη διαρκή τροφοδότηση, η ανάπτυξη συνεργασιών
µε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα και γενικά η εύρυθµη λειτουργία και
προσβασιµότητα από το κοινό του Ψηφιακού Θεµατικού Αποθετηρίου ερευνητικού,
διδακτικού και επιστηµονικού υλικού σε θέµατα φύλου και ισότητας.
γε. Η αποδοχή δωρεών σχετικών µε τους στόχους της Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού
της Αρχείου, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών και η υπογραφή συµβάσεων µε
άλλα ιστορικά αρχεία και προσωπικές συλλογές.
γστ. Η ψηφιοποίηση των τεκµηρίων της Βιβλιοθήκης (γυναικείου κινήµατος,
προσωπικών αρχείων προσωπικοτήτων γυναικών κ.λπ.) και η διάθεση τους στο
ευρύ κοινό µέσω της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των
Φύλων.
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Άρθρο 30
Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων
1. Στις ∆ιευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού και ΠΕ
∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2.
2. Στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αποκέντρωσης και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ
Μηχανολόγων ή ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Χηµικών
Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων ή ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ
Τεχνολογικών Εφαρµογών.
3. Στις ∆ιευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 4.
4. Στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών προΐσταται, εκτός των υπαλλήλων
των κλάδων ΠΕ της προηγούµενης παραγράφου, υπάλληλος των κλάδων ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων ή ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων
Μηχανικών ή ΠΕ Χηµικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων ή ΠΕ Γεωλόγων
ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Τεχνολογικών Εφαρµογών.
5. Στη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ιοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος
του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ
Μηχανολόγων.
6. Στη ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ
∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Μεταφραστών-∆ιερµηνέων.
7. Στην ∆ιεύθυνση Εκλογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ
∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Πληροφορικής.
8. Στις ∆ιευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιθαγένειας και
Μετανάστευσης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ
∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ψυχολόγων.
9. Στις ∆ιευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Συντονισµού της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ειδικών
σε θέµατα Ισότητας ή ΠΕ Συµβουλευτικής ή ΠΕ Βιβλιοθηκονοµίας ή ΠΕ
Πληροφορικής.
Άρθρο 31
Προϊστάµενοι Τµηµάτων
1. Σε όλα τα Τµήµατα των ∆ιευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση
Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ
∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2.
2. Στα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ ΜηχανολόγωνΗλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων ή ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων
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Μηχανικών ή ΠΕ Χηµικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων ή ΠΕ Γεωλόγων
ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Τεχνολογικών Εφαρµογών και αν δεν υπάρχουν του
κλάδου ΤΕ Μηχανικών.
3. Σε όλα τα Τµήµατα των ∆ιευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικούΟικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου.
4. Στα Τµήµατα που υπάγονται στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής
Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
προΐστανται, εκτός των υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ της προηγούµενης
παραγράφου, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων ή
ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Χηµικών Μηχανικών ή ΠΕ
Μηχανικών Μεταλλείων ή ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Τεχνολογικών
Εφαρµογών.
5. Σε όλα τα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Γενικής
∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ιοικητικής Υποστήριξης προΐστανται
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανολόγων -Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων και, αν δεν υπάρχουν, του κλάδου ΤΕ
Πληροφορικής.
6. α. Σε όλα τα Τµήµατα των ∆ιευθύνσεων ∆ιοίκησης και Εκλογών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ιοικητικής Υποστήριξης προΐστανται
υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε την
επιφύλαξη των εδαφίων β και γ.
β. Στο Τµήµα Εθιµοτυπίας και ∆ιεθνών Σχέσεων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ιοικητικής Υποστήριξης
προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μεταφραστών-∆ιερµηνέων ή ΠΕ ∆ιοικητικού.
γ. Στο Τµήµα Εκλογικών Καταλόγων της ∆ιεύθυνσης Εκλογών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ιοικητικής Υποστήριξης προΐσταται
υπάλληλος του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ
Πληροφορικής.
7. Σε όλα τα Τµήµατα των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ιθαγένειας και
Μετανάστευσης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ
∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ψυχολόγων.
8. α. Σε όλα τα Τµήµατα των ∆ιευθύνσεων Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των
Φύλων, Παρακολούθησης της Ένταξης της Ισότητας των Φύλων, και Παροχής
Υπηρεσιών προς τον Πολίτη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Συντονισµού της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ειδικών
σε Θέµατα Ισότητας, µε την επιφύλαξη των εδαφίων β και γ.
β. Στο Τµήµα Παροχής Υπηρεσιών Συµβουλευτικής της ∆ιεύθυνσης Παροχής
Υπηρεσιών προς τον Πολίτη, καθώς και στο Τµήµα Πρόληψης και Αντιµετώπισης της
Έµφυλης Βίας της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Συµβουλευτικής ή ΠΕ Ειδικών σε Θέµατα
Ισότητας.
γ. Στο Τµήµα Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου, της ∆ιεύθυνσης Παροχής
Υπηρεσιών προς τον Πολίτη προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Βιβλιοθηκονοµίας ή ΠΕ Ειδικών σε Θέµατα Ισότητας.
9. Στο Αυτοτελές Τµήµα Παλλαϊκής Άµυνας -Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και αν δεν υπάρχει κατηγορίας ΤΕ όλων των
κλάδων.
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10. Στο Αυτοτελές Τµήµα Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Νοµοθετικού Έργου προΐσταται
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού.
11. Στο Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Ένταξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ψυχολόγων.
12. Στο Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών
της Γενικής Γραµµατείας Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής προΐσταται υπάλληλος
του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού
ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού ή ∆Ε Γραµµατέων.
13. Στο Αυτοτελές Τµήµα Παροχής Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συµβουλευτικής
της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Συµβουλευτικής ή ΠΕ Ειδικών σε Θέµατα Ισότητας και, εάν δεν υπάρχει, του κλάδου
ΤΕ Κοινωνικού.
14. Στο Αυτοτελές Γραφείο Νοµοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού προϊστάµενος υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ.
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