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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ :
Όπως πίνακας αποδεκτών.

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 T.K. 106 74 Αθήνα.
Τηλ: 213 131-3240, -3215, -3373,-3378, -3394
Fax: 213 1313389
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8 ΤΚ 10559 Αθήνα
Πληρ.: Κ.Λουκίδου
Τηλ: 213 1511146
Fax: 2103231316
Email: loukikat@isotita.gr

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή και παρακολούθηση της συμμετοχής των φύλων στα συλλογικά όργανα
της διοίκησης. Καταχώριση συλλογικών οργάνων των φορέων στην ηλεκτρονική εφαρμογή
παρακολούθησης»

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας
για το σχεδιασμό και την υποστήριξη των πολιτικών για την ισότητα των φύλων στη
χώρα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του α.6 παρ 1 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000),
καθιερώθηκε η υποχρεωτική κατ’ ελάχιστο στο 1/3 συμμετοχή κάθε φύλου στα
οριζόμενα από τη Διοίκηση μέλη, σε κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων
Υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Η τήρηση αυτού του ποσοστού είναι
υποχρεωτική και στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα
Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων
διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ..
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 161 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.
3528/2007), όπως ισχύει, το ποσοστό εκπροσώπησης του κάθε φύλου είναι
υποχρεωτικό, εφόσον στην οικεία Υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων
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που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη που ορίζονται
είναι περισσότερα από ένα (1).
Σύμφωνα δε με την οικεία νομολογία, η ελάχιστη συμμετοχή του κάθε φύλου
εφαρμόζεται χωριστά για τα τακτικά και χωριστά για τα αναπληρωματικά μέλη
(απόφαση 151/2008 ΝΣΚ (ΟΛΟΜ).
Η σύνθεση των συλλογικών οργάνων θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τις
προβλέψεις των ανωτέρω διατάξεων, προκειμένου να μην αμφισβητείται η
νομιμότητα των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και προκύψει θέμα ακυρότητας
των αποφάσεών τους, καθόσον αυτές υπόκεινται στον ακυρωτικό έλεγχο των
αρμόδιων δικαστηρίων.
Έως σήμερα, η παρακολούθηση της τήρησης της ποσόστωσης γινόταν με την
κοινοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες προς την Γ.Γ.Ι.Φ. των αποφάσεων σύστασης
και τροποποίησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης. Ωστόσο διαπιστώθηκε η
ανάγκη της υποστήριξης των υπηρεσιών στην τήρηση των διατάξεων, καθώς και η
ανάγκη παρακολούθησης με κεντρικό και αυτόματο τρόπο του συνόλου των
συνθέσεων των συλλογικών οργάνων.
Για τους λόγους αυτούς και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Γενική Γραμματεία
Ισότητας σχεδίασε και παρέλαβε το Έργο “Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής,
λειτουργία εφαρμογής των νόμων για την ποσόστωση των φύλων στα όργανα της
δημόσιας διοίκησης και στους εποπτευόμενους φορείς”, το οποίο εντάσσεται στο Έργο
Σημαία: “Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση
των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης” (“Παρατηρητήριο”).
Πρόκειται για μία εύχρηστη ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία καθοδηγεί τα όργανα
της Διοίκησης στην συγκρότηση και καταχώριση των συσταθέντων ή υπό σύσταση
συλλογικών οργάνων και διευκολύνει τόσο την τήρηση της ποσόστωσης όσο και την
παρακολούθησή της από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων.
Ως εκ τούτου καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες:
 να εισέλθουν στην εφαρμογή που βρίσκεται στη διεύθυνση
http://posostosi.isotita.gr
 να συμπληρώσουν τα στοιχεία των φορέων και τα στοιχεία των υφιστάμενων
συλλογικών οργάνων που υπάγονται στις διατάξεις των ανωτέρω νομοθετικών
διατάξεων
 να προβαίνουν σε καταχώριση κάθε νέου συλλογικού οργάνου που συστήνεται
υπό την αρμοδιότητά τους και υπάγεται στις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία. Για θέματα και
ερωτήματα σχετικά με την λειτουργία της εφαρμογής, οι ενδιαφερόμενοι θα
απευθύνονται στη ΓΓΙΦ.
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Παρακαλούνται οι αποδέκτες για την κοινοποίηση της παρούσας σε όλους τους
φορείς που εποπτεύονται από αυτούς και για τη σχετική ενημέρωσή τους προκειμένου
να προβούν στις προαναφερόμενες ενέργειες.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
1.

Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν

Όλα τα Υπουργεία
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3. Όλες τις αυτοτελείς Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Όλες τις Περιφέρειες
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
7. ΥΠΕΣ, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης info@ypes.gr
ΚΟΙΝ.:
1.
2.
3.
4.

Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
Γραφεία Γενικών Γραμματέων
Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
-

Γραφείο κας Υπουργού
Γραφείο κου Γενικού Γραμματέα
Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Διευθύνσεων
ΔΙΠΥΔΥ (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
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