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Εισαγωγή  
 
Η παρούσα έκθεση αποτελεί το έβδομο μέρος του έργου «Συλλογή/Κωδικοποίηση 
Νομοθεσίας – Συλλογή Νομολογίας Ελληνικών Δικαστηρίων & του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προτάσεις απλούστευσης της νομοθεσίας», με τίτλο «Έκθεση 
αξιολόγησης της διαχειριστικής πολυπλοκότητας, του χρόνου και της οικονομικής 
επιβάρυνσης των διαδικασιών εφαρμογής, που συμπεριλαμβάνει τη μεθοδολογία ιεράρχησης 
των αναγκών για απλούστευση». Σκοπός του παρόντος είναι η αποτίμηση των επιβαρύνσεων 
που συνεπάγονται επιλεγμένες διαδικασίες εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των 
φύλων. Για την ποσοτικοποίηση των επιβαρύνσεων που απορρέουν από τις επιλεγμένες 
ρυθμίσεις χρησιμοποιείται, σε πιλοτική εφαρμογή, η μεθοδολογία του Τυποποιημένου 
Μοντέλου Κόστους για τους πολίτες. 
 

Το παρόν διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες.  

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τη μέτρηση των 
επιβαρύνσεων που συνεπάγονται οι επιλεγμένες διοικητικές διαδικασίες εφαρμογής  της 
νομοθεσίας περί ισότητας των φύλων και συγκεκριμένα η Μεθοδολογία του Τυποποιημένου 
Μοντέλου Κόστους.  

Στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται η αποτίμηση των επιβαρύνσεων για τις 17 επιλεγμένες 
διαδικασίες. Συγκεκριμένα, από την καταγραφή των διαδικασιών αναγνωρίζονται οι 
υποχρεώσεις πληροφόρησης, παρατίθενται τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που 
συλλέχτηκαν και επιχειρείται η αποτίμηση της επιβάρυνσης με βάση την εφαρμοζόμενη 
μεθοδολογία.  

Στην τρίτη ενότητα καταγράφονται οι ενέργειες διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν για τη 
συλλογή των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση.  

Τέλος, η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει τα συμπεράσματα των μετρήσεων. σχετικά με τη 
διαχειριστική πολυπλοκότητα, το χρόνο και την οικονομική επιβάρυνση των επιλεγμένων 
διαδικασιών εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων.  
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1. Αξιολόγηση/Αποτίμηση πολυπλοκότητας, χρόνου και 
οικονομικής επιβάρυνσης που συνεπάγονται οι επιλεγμένες 
διαδικασίες εφαρμογής ρυθμίσεων περί ισότητας των φύλων -  
Μεθοδολογική προσέγγιση της μέτρησης των επιβαρύνσεων για 
τους πολίτες 

 

1.1. Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

1.1.1. Μετρήσεις διοικητικών βαρών και Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους 

 

Η μέτρηση διοικητικών βαρών στοχεύει στην απλούστευση του διοικητικού περιβάλλοντος και 
μακροπρόθεσμα στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεκινήσει και ολοκληρώσει 
προγράμματα απλούστευσης του νομοθετικού περιβάλλοντος και μείωσης των επιβαρύνσεων 
που απορρέουν για τις επιχειρήσεις. Τα προγράμματα αυτά, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, 
χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (Standard Cost Model) 
για την ποσοτική αποτίμηση της γραφειοκρατίας που απορρέει από τη νομοθεσία. 

Το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους επιχειρεί μια οικονομική προσέγγιση των νομοθετικών  
και των κανονιστικών ρυθμίσεων. Στόχος του είναι ο εντοπισμός των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την εφαρμοζόμενη νομοθεσία και η αποτύπωση και ποσοτικοποίηση του 
διοικητικού κόστους, δηλαδή της γραφειοκρατίας που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες αυτούς. Η μεθοδολογία επικεντρώνεται στη λειτουργικότητα και φιλικότητα της 
νομοθεσίας προς το χρήστη, με σκοπό να την καταστήσει περισσότερο ωφέλιμη ως προς τις 
συνέπειες που μπορεί να έχει για τη λειτουργία της αγοράς. Το Τυποποιημένο Μοντέλο 
Κόστους βασίζεται στις ακόλουθες παραδοχές:  

 οι ρυθμίσεις επιβάλουν υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις να παρέχουν δεδομένα για 
δραστηριότητες σε δημόσιες αρχές ή σε ιδιώτες  

 για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία οι 
επιχειρήσεις πρέπει να προβούν σε μια σειρά από διοικητικές δραστηριότητες   

 οι δραστηριότητες αυτές έχουν κόστος, το οποίο περιλαμβάνει:  

 το κόστος της ανθρωποώρας του ατόμου που διεκπεραιώνει την υποχρέωση  

 το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της δραστηριότητας 

 τον πληθυσμό που υποχρεούται να συμμορφωθεί με την υποχρέωση  

 τη συχνότητα συμμόρφωσης με την υποχρέωση  

 Η αποτύπωση και μέτρηση διοικητικών βαρών αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο 
αποσκοπεί να υποστηρίξει με ποσοτικά στοιχεία α) τη διαδικασία απλούστευσης του 
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και β) το σχεδιασμό νέων ρυθμίσεων.  
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Βασικές έννοιες της μεθοδολογίας του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους παρουσιάζονται 
κατωτέρω1.  

 

Διοικητικά Βάρη 

Μια ρύθμιση (νόμος, προεδρικό διάταγμα, υπουργική απόφαση) ή μια διοικητική διαδικασία 
μπορεί να έχει οικονομικές συνέπειες (κόστος) για τους υποκείμενους σε αυτή. Το κόστος που 
απορρέει από μια ρύθμιση ή μια διοικητική διαδικασία μπορεί να έχει διάφορες μορφές. 

Τα διαφορετικά είδη κόστους που προκύπτουν από τη νομοθεσία, τις κανονιστικές πράξεις ή 
τις διοικητικές διαδικασίες αποτυπώνονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα διοικητικά βάρη αποτελούν μορφή έμμεσου κόστους το οποίο προκύπτει από τη 
συμμόρφωση στις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή από την διεκπεραίωση διοικητικών 
δραστηριοτήτων.  

 

 

Υποχρεώσεις Πληροφόρησης  

                                                 
1 Οδηγός Εφαρμογής του ΤΜΚ στην Ελλάδα, διαθέσιμο σε 
http://administrativeburdens.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=17&Itemid=2&lang=el 
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Η θεμελιώδης έννοια της μέτρησης διοικητικών βαρών με τη μεθοδολογία του Τυποποιημένου 
Μοντέλου Κόστους είναι η Υποχρέωση Πληροφόρησης. Υποχρεώσεις πληροφόρησης είναι 
όλες οι νομικές ή διοικητικές υποχρεώσεις οι οποίες επιβάλλουν στις επιχειρήσεις να 
παρέχουν ή να τηρούν δεδομένα και πληροφόρηση.  

 

Διοικητικές Δραστηριότητες 

Κάθε υποχρέωση πληροφόρησης αναλύεται σε συγκεκριμένες διοικητικές δραστηριότητες τις 
οποίες πρέπει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να διεκπεραιώσει προκειμένου να συμμορφωθεί 
με την υποχρέωση. Διοικητικές δραστηριότητες είναι φυσικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να 
προβεί ο επιχειρηματίας, υπάλληλος ή εξωτερικός συνεργάτης για να ολοκληρώσει τα 
απαιτούμενα βήματα της διαδικασίας συμμόρφωσης με την υποχρέωση. Τέτοιες 
δραστηριότητες μπορεί να είναι η συμπλήρωση κάποιου εντύπου, η υποβολή 
δικαιολογητικών, η αντιγραφή κάποιων στοιχείων κ.λπ.  

 

Προέλευση Υποχρεώσεων Πληροφόρησης 

Με στόχο την αναγνώριση της προέλευσης του διοικητικού κόστους προς τις επιχειρήσεις, οι 
υποχρεώσεις πληροφόρησης διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την 
προέλευση τους: 

Α: Υποχρεώσεις Πληροφόρησης που απορρέουν αποκλειστικά από κοινοτική νομοθεσία ή 
άλλη διεθνή ρύθμιση. 

Β. Υποχρεώσεις Πληροφόρησης που απορρέουν από κοινοτική ή διεθνή ρύθμιση, η οποία 
διατυπώνει το σκοπό ενώ η υλοποίηση αφήνεται στην ευχέρεια των εθνικών διοικήσεων. 

Γ. Υποχρεώσεις Πληροφόρησης που είναι αποκλειστικά απόρροια εθνικών ρυθμίσεων. 

 

Τυπικά Αποδοτική Επιχείρηση 

Η βασική έννοια και μονάδα ανάλυσης μιας μέτρησης με το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους 
είναι η Τυπικά Αποδοτική Επιχείρηση. Αυτή η επιχείρηση περιλαμβάνεται στην πληθυσμιακή 
ομάδα στόχο της κάθε Υποχρέωσης Πληροφόρησης, και είναι εκείνη η οποία διεκπεραιώνει 
τις διοικητικές δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για να υπάρξει συμμόρφωση με ένα 
φυσιολογικό τρόπο, ούτε πολύ χειρότερο ούτε πολύ καλύτερο από ότι είναι λογικά 
αναμενόμενο. 
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Ο τρόπος υπολογισμού με το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους αποτυπώνεται ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρόπος Μέτρησης 

Η μέτρηση με το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους είναι απλή και βασίζεται στη ποσοτική 
αποτίμηση κάθε Διοικητικής Δραστηριότητας που πρέπει να διεκπεραιωθεί για να υπάρξει 
συμμόρφωση με την Υποχρέωση Πληροφόρησης. 

Συγκεκριμένα: 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ Χ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ψ (ΝΟΜΟΣ, ΠΔ, ΚΥΑ, ΥΑ) 

Υποχρέωση 
Πληροφόρησης 1 

Υποχρέωση 
Πληροφόρησης 2 

 

Υποχρέωση 
Πληροφόρησης ν 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ν 

Η μέτρηση γίνεται στο επίπεδο κάθε 
διοικητικής δραστηριότητας 
σύμφωνα με τον τύπο: 
Κόστος Δ.Δ.= Τιμή (Ρ) * Ποσότητα 
(Q) 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ν 
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Τρόπος υπολογισμού διοικητικών βαρών 

 

 
 

Τρόπος υπολογισμού Υποχρεώσεων Πληροφόρησης 

 

 

 

Συνολικά Διοικητικά Βάρη Ρύθμισης ή Διοικητικής Διαδικασίας 

Κόστος Υποχρέωσης 
Πληροφόρησης 1 

Κόστος Υποχρέωσης 
Πληροφόρησης 2 

Κόστος Υποχρέωσης 
Πληροφόρησης 3 

Κόστος 
Υποχρέωσης 

Πληροφόρησης ν 

Άθροισμα Κόστους υποχρεώσεων πληροφόρησης 

Διοικ. Δρ. 1.1 

Διοικ. Δρ. 1.2 

Διοικ. Δρ. 2.1 

Διοικ. Δρ. 1.ν 

Διοικ. Δρ. 2.2 

Διοικ. Δρ. 2.ν 

Διοικ. Δρ. 3.1 

Διοικ. Δρ. 3.2 

Διοικ. Δρ. 3.ν 

Διοικ. Δρ. ν.1 

Διοικ. Δρ. ν.2 

Διοικ. Δρ. ν.ν 

Άθροισμα κόστους Δ.Δ. 
της ΥΠ 1 

Άθροισμα κόστους Δ.Δ. 
της ΥΠ 2 

Άθροισμα κόστους Δ.Δ. 
της ΥΠ 3 

Άθροισμα κόστους Δ.Δ. 
της ΥΠ ν 

Συνολικά Διοικητικά Βάρη Ρύθμισης ή Διαδικασίας 

Κόστος Υποχρέωσης 
Πληροφόρησης 1 

Κόστος Υποχρέωσης 
Πληροφόρησης 2 

Κόστος Υποχρέωσης 
Πληροφόρησης 3 

Κόστος Υποχρέωσης 
Πληροφόρησης ν 

Άθροισμα Κόστους υποχρεώσεων πληροφόρησης 
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Τρόπος υπολογισμού διοικητικών δραστηριοτήτων 

 

 

 

 

Συνολικά Διοικητικά Βάρη Ρύθμισης ή Διοικητικής 
Διαδικασίας 

Κόστος Υποχρέωσης 
Πληροφόρησης 1 

Κόστος Υποχρέωσης 
Πληροφόρησης 2 

Κόστος Υποχρέωσης 
Πληροφόρησης 3 

Κόστος 
Υποχρέωσης 
Πληροφόρησης ν 

Άθροισμα Κόστους υποχρεώσεων πληροφόρησης 

Διοικ. Δρ. 1.1 

Διοικ. Δρ. 1.2 

Διοικ. Δρ. 2.1 

Διοικ. Δρ. 1.ν 

Διοικ. Δρ. 2.2 

Διοικ. Δρ. 2.ν 

Διοικ. Δρ. 3.1 

Διοικ. Δρ. 3.2 

Διοικ. Δρ. 3.ν 

Διοικ. Δρ. ν.1 

Διοικ. Δρ. ν.2 

Διοικ. Δρ. ν.ν 

Άθροισμα κόστους Δ.Δ. 
της ΥΠ 1 

Άθροισμα κόστους Δ.Δ. 
της ΥΠ 2 

Άθροισμα κόστους Δ.Δ. 
της ΥΠ 3 

Άθροισμα κόστους Δ.Δ. 
της ΥΠ ν 

Κόστος κάθε Δ.Δ.: Τιμή (P)   Χ  Ποσότητα (Q) όπου 

Τιμή = (κόστος εργατοώρας διεκπεραιωτή * τυποποιημένος χρόνος διεκπεραίωσης) και  

Ποσότητα = (πληθυσμός επιχειρήσεων που πρέπει να συμμορφωθούν * συχνότητα 

συμμόρφωσης εντός της περιόδου βάσης) 
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1.1.2. Η μέτρηση των διοικητικών βαρών για τους πολίτες 

 

Η μεθοδολογία του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους εφαρμόστηκε αρχικά για τη μέτρηση 
των διοικητικών βαρών (της γραφειοκρατίας) που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Αυτή δεν 
αποτελεί ωστόσο τη μοναδική χρησιμότητα της μεθοδολογίας. Τα τελευταία χρόνια αρκετές 
χώρες προσάρμοσαν τη μεθοδολογία του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους προκειμένου να 
αποτυπώσουν και να ποσοτικοποιήσουν και το κόστος που αφορά άλλες ομάδες, όπως οι 
πολίτες. Πρωτοπόρος στην εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας για τον υπολογισμό 
των επιβαρύνσεων στους πολίτες ήταν η Ολλανδία, η οποία πραγματοποίησε τέτοιες 
μετρήσεις ήδη από το 2003. 

Το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους οδηγεί σε συμπεράσματα που βασίζονται σε 
αντικειμενικά στοιχεία, όπως ο χρόνος και το κόστος διεκπεραίωσης μιας διοικητικής 
διαδικασίας. Η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από νομοθετικές και 
κανονιστικές ρυθμίσεις επιφέρει κόστος σε χρόνο και σε χρήμα για τους πολίτες, έχει ως 
αποτέλεσμα να επωμίζονται διοικητικά βάρη. Με τη μεθοδολογία του Τυποποιημένου 
Μοντέλου Κόστους αυτά τα βάρη που απορρέουν για τους πολίτες μπορούν να 
ποσοτικοποιηθούν και να μετρηθούν. Η μέτρηση και ποσοτικοποίηση των διοικητικών βαρών 
καθιστά εφικτό τον εντοπισμό και την ιεράρχηση αποδοτικών μέτρων για τη μείωση του 
διοικητικού βάρους για τον πολίτη. Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία καθίσταται δυνατόν να 
τεθεί ένας ποσοτικός στόχος για τη μείωση των διοικητικών βαρών για τους πολίτες, να 
μετρηθούν οι επιπτώσεις νέων νομοθετημάτων, να παρακολουθούνται τα αποτελέσματα 
εφαρμοζόμενων προτάσεων και μέτρων μείωσης των διοικητικών βαρών. Σε κάθε περίπτωση, 
πάντως, το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους παρέχει μια ένδειξη των διοικητικών βαρών και 
δεν προορίζεται για να δώσει ακριβείς, λεπτομερείς ή εξαντλητικές πληροφορίες. 

Το κόστος που οι πολίτες μπορεί να επωμίζονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές 
ρυθμίσεις μπορεί να είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσο οικονομικό κόστος προκύπτει από συγκεκριμένη και άμεση υποχρέωση μεταβίβασης 
ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού στην αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία. Ως εκ τούτου, οι 

Κόστος που επιφέρει η νομοθεσία στους 
πολίτες 

Άμεσο οικονομικό 
κόστος 

Διοικητικά βάρη 

Κόστος συμμόρφωσης Διαρθρωτικές 
αλλαγές 

Έμμεσο (οικονομικό) 
κόστος 
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δαπάνες αυτές δεν σχετίζονται με την ανάγκη για πληροφόρηση από την πλευρά της 
κυβέρνησης. Παραδείγματα άμεσου κόστους είναι οι φόροι, οι εισφορές κλπ. 

Κόστος συμμόρφωσης αποτελούν οι δαπάνες συμμόρφωσης με νομοθετική ή κανονιστική 
ρύθμιση.  Το κόστος συμμόρφωσης μπορεί να διακριθεί σε έμμεσο οικονομικό κόστος και σε 
διοικητικό βάρος. Παράδειγμα έμμεσου οικονομικού κόστους είναι οι υποχρεώσεις των 
πολιτών που χρησιμοποιούν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για την ένταξή τους σε 
εργασία ή για συμμετοχή στην εκπαίδευση.  

Διοικητικά βάρη είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους πολίτες προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις πληροφόρησης. Για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
πληροφόρησης, οι πολίτες πρέπει να προβούν σε συγκεκριμένες διοικητικές δραστηριότητες, 
για τη διενέργεια των οποίων επιβαρύνονται και με το αντίστοιχο «κόστος». Ανάλογες 
διοικητικές δραστηριότητες μπορεί να είναι η συμπλήρωση μιας αίτησης, η τήρηση αρχείων, η 
παροχή πληροφόρησης κλπ. 

Διαρθρωτικές αλλαγές είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των νομοθετικών και 
κανονιστικών ρυθμίσεων στη ζωή, την καθημερινότητα, το βιοτικό και εργασιακό περιβάλλον 
των πολιτών.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον, οι κυβερνήσεις επιβάλλουν διάφορα 
μέτρα στους πολίτες, υποχρεώνοντάς τους να πραγματοποιήσουν ή να αποφύγουν ορισμένες 
δραστηριότητες ή συμπεριφορές. Ακόμη επιβάλλει υποχρεώσεις για παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τις δραστηριότητες ή τις συμπεριφορές τους (υποχρεώσεις πληροφόρησης). Αυτές 
οι υποχρεώσεις μπορεί να συνεπάγονται κόστος. Ωστόσο, μόνο το κόστος που προκύπτει 
από υποχρεώσεις πληροφόρησης μπορεί να συνεπάγεται διοικητικά βάρη. 

Το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους αποτελεί μια ποσοτική μέθοδο για την εκτίμηση των 
διοικητικών βαρών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση των διοικητικών βαρών που 
απορρέουν από μία συγκεκριμένη διάταξη, επιλεγμένους τομείς της νομοθεσίας ή για τη 
διενέργεια μετρήσεων βάσης για το σύνολο της νομοθεσίας μιας χώρας. Το Τυποποιημένο 
Μοντέλο Κόστους, εφαρμοζόμενο για τις μετρήσεις διοικητικών βαρών για τους πολίτες μπορεί 
να παρέχει: 

 Κατανόηση των διοικητικών επιβαρύνσεων που απορρέουν από μία νομοθετική ή 
κανονιστική ρύθμιση σε μία ενδεικτική (και όχι στατιστική) βάση. 

 Τα μέσα για τη διατύπωση προτάσεων για μείωση των διοικητικών 
επιβαρύνσεων και έναν τρόπο παρακολούθησης της μελλοντικής προόδου όσον 
αφορά στη μείωση των διοικητικών βαρών. 

 Μηχανισμούς για την ενσωμάτωση πρακτικών καλής νομοθέτησης στη χάραξη 
πολιτικής. 

Η βασική δομή του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους αποτυπώνεται στο διάγραμμα 
ακολούθως. 
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Πηγή: Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους για τους πολίτες, Ολλανδικό Υπουργείο Εσωτερικών  

 
Μεθοδολογικά βήματα για τη μέτρηση διοικητικών βαρών στους πολίτες 
 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια της μέτρησης με έναν τρόπο ελεγχόμενο η 
διερεύνηση θα πρέπει να γίνει σταδιακά, βήμα βήμα. Καταγράφονται τέσσερις διακριτές 
φάσεις, η καθεμία από τις οποίες ολοκληρώνεται με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τα 
αποτελέσματα αυτά είναι σημεία αναφοράς που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την 
πρόοδο της μελέτης μέτρησης. 

 Βήμα 1: Εκκίνηση 

Μία μέτρηση διοικητικών βαρών ξεκινά με την αναγνώριση των υποχρεώσεων 
πληροφόρησης, δηλαδή των υποχρεώσεων με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθούν οι 
υποκείμενοι στη ρύθμιση.  

 Βήμα 2: Διαβούλευση με κρατικούς φορείς 

Κατά τη διενέργεια διαβούλευσης με εκπροσώπους αρμόδιων φορέων επανεξετάζονται οι 
υποχρεώσεις πληροφόρησης με σκοπό την: 

o Επαλήθευση και συμπλήρωση των υποχρεώσεων πληροφόρησης και 
των διοικητικών δραστηριοτήτων που προκύπτουν από τη ρύθμιση. 

o Προσδιορισμό των ομάδων-στόχων των υποχρεώσεων πληροφόρησης. 

Ρύθμιση  

C * Q = Διοικητικό βάρος σε κόστος 

Q Συχνότητα εμφάνισης των διοικητικών 
δραστηριοτήτων 

Q1 Συχνότητα τυχαίων διοικητικών 
δραστηριοτήτων 

P 
Εσωτερικό κόστος 

(Τ Χρόνος)  

 

Υποχρεώσεις Πληροφόρησης 

Διοικητικές Δραστηριότητες 

 
Αριθμός πολιτών 

Q 2 Συχνότητα περιοδικών 
διοικητικών δραστηριοτήτων 

Οικονομικό 
κόστος για την 

ολοκλήρωση των 
διοικητικών 

δραστηριοτήτων  

P 
Εξωτερικό κόστος 

(C Κόστος) 

T * Q = Διοικητικό βάρος σε χρόνο 

ή 
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o Ταξινόμηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης ανάλογα με την 
προέλευσή τους 

 Βήμα 3: Συγκέντρωση δεδομένων 

Την προαναφερόμενη ενέργεια διαβούλευσης ακολουθεί η συλλογή πληροφοριών με τη 
διενέργεια συνεντεύξεων με μεμονωμένους πολίτες ή ομάδες πολιτών. 

 Βήμα 4: Υπολογισμοί και αναφορές 

Με βάση το σύνολο του πληθυσμού συνοψίζονται τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά 
αποτελέσματα της μελέτης. Ουσιαστικής σημασίας είναι η διαβούλευση επί αυτών των 
αποτελεσμάτων με τους εμπλεκομένους. 
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1.2. Μεθοδολογική προσέγγιση της διενέργειας των μετρήσεων 
διοικητικών βαρών για τους πολίτες στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου έργου  
 

Το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους για τους πολίτες, όπως παρουσιάστηκε στην ανωτέρω 
ενότητα, αποτέλεσε τη μεθοδολογία βάσης που χρησιμοποιήθηκε για την πιλοτική μέτρηση 
των διοικητικών επιβαρύνσεων για τους πολίτες από τις 17 επιλεγμένες διαδικασίες 
εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων.  

Η πιλοτική εφαρμογή του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους για τους πολίτες στο πλαίσιο 
του συγκεκριμένου έργου έχει ως στόχο την αποτίμηση των διοικητικών επιβαρύνσεων που 
απορρέουν από τις διοικητικές διαδικασίες σε δυο επίπεδα:  

 για το σύνολο του πληθυσμού που έχει ακολουθήσει την κάθε επιλεγμένη διαδικασία, 
όπως προκύπτει από διαθέσιμα στοιχεία 

 για το μεμονωμένο πολίτη που τεκμαίρεται ότι διεκπεραιώνει με μέσο τρόπο την κάθε 
διαδικασία  

Η εκτίμηση για το σύνολο του πληθυσμού που έχει ακολουθήσει την κάθε διαδικασία παρέχει 
στοιχεία σχετικά με τη συνολική επιβάρυνση που προκαλείται από τη διαδικασία, ενώ η 
αναγωγή για το μεμονωμένο πολίτη παρέχει μια εκτίμηση σχετικά με την επιβάρυνση που 
προκαλεί στο μεμονωμένο άτομο. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι στατιστικής ακρίβειας αλλά 
προσεγγιστικά δεδομένα. Συνεπώς, μπορεί να διαφέρουν σημαντικά κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, ο αριθμός των ατόμων που εφάρμοσε μια διαδικασία (πληθυσμός) δεν ταυτίζεται 
απαραίτητα με αυτούς που δύνανται να την εφαρμόσουν. 

Η συγκεκριμένη μελέτη καταγράφει το διοικητικό βάρος για τους πολίτες κατά το χρόνο 
υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα για το έτος 2012. Όπου υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία 
που κάλυπταν ευρύτερη περίοδο και κατά την περίοδο αυτή δεν υπήρχε μεταβολή στο θεσμικό 
πλαίσιο, η μέτρηση κάλυψε την ευρύτερη αυτή περίοδο.  

Η συγκεκριμένη πιλοτική μέτρηση, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΤΜΚ, παρέχει τα 
ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τη διοικητική επιβάρυνση για τους πολίτες:  

 άμεσο κόστος σε χρήμα για το σύνολο του πληθυσμού που εφάρμοσε τη διαδικασία, 
δηλαδή σύνολο πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν σε παράβολα κλπ. 

 έμμεσο κόστος σε χρήμα για το σύνολο του πληθυσμού που εφάρμοσε τη διαδικασία, 
δηλαδή κόστος συμμόρφωσης που αφορά κυρίως αμοιβές τρίτων  

 άμεσο κόστος σε χρήμα για το μεμονωμένο πολίτη ως αναγωγή του κόστους που 
αντιστοιχεί στο συνολικό πληθυσμό  

 έμμεσο κόστος σε χρήμα για το μεμονωμένο πολίτη ως αναγωγή του κόστους που 
αντιστοιχεί στο συνολικό πληθυσμό 

 μέσο κόστος σε χρόνο (ώρες) που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας για 
το σύνολο του πληθυσμού,  

 μέσο κόστος σε χρόνο (ώρες) που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας 
από το μεμονωμένο πολίτη 

Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν το βαθμό πολυπλοκότητας της διαδικασίας και τα 
σημεία στα οποία συγκεντρώνεται το κόστος σε χρόνο και χρήμα και διευκολύνεται ο 
εντοπισμός των βελτιώσεων που μπορούν να επέλθουν με την απλούστευση.  
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Στο πλαίσιο της παρούσας πιλοτικής μέτρησης διοικητικών βαρών για τους πολίτες, η 
μεθοδολογία του ΤΜΚ εφαρμόστηκε στα ακόλουθα βήματα: 

Βήμα 1: Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων κάθε διαδικασίας 

Στο βήμα αυτό πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:  

 Θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία 

 Τα αναλυτικά βήματα κάθε διοικητικής διαδικασίας που πρέπει να 
ακολουθήσει ο πολίτης  

 Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί ο 
πολίτης για κάθε διαδικασία 

 Οι διοικητικές δραστηριότητες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση κάθε 
διαδικασίας  

 Οι φορείς που εμπλέκονται στη διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας  

 Οι πολίτες που αφορά η διαδικασία και, όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 
ο ακριβής αριθμός των πολιτών που την έχουν εφαρμόσει (πληθυσμός)  

 Η συχνότητα της κάθε διαδικασίας, δηλαδή πόσο συχνά ο πολίτης οφείλει να 
συμμορφωθεί με αυτή  

o Το κόστος της διαδικασίας σε χρήμα και σε χρόνο που περιλαμβάνει 

 παράβολα ή άλλες άμεσες πληρωμές 

 πληρωμές σε τρίτους π.χ. αμοιβές σε εξειδικευμένους συνεργάτες 
όπως δικηγόρους κλπ  

 χρόνος που απαιτείται για την διεκπεραίωση της διαδικασίας από τον 
πολίτη  

 χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας  

Η αναγνώριση των Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, των Διοικητικών Δραστηριοτήτων και των 
εμπλεκομένων σε κάθε διαδικασία πραγματοποιείται στον παρακάτω πίνακα:  
 

Διαδικασία: ………… 

ΥΠ/ΔΔ - Περιγραφή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

Υποχρέωση Πληροφόρησης: χχχχχχχχχ 
Διοικητική Δραστηριότητα 1:  χχχχχχχχ Α  ΣτΠ 

Διοικητική Δραστηριότητα 2:  χχχχχχχχχχχχ Β ΣτΠ 

 

Βήμα 2: Συγκέντρωση δεδομένων - διαβούλευση  

Στο βήμα αυτό συλλέχτηκαν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο 
συμμόρφωσης των πολιτών με τις διαδικασίες που έχουν καταγραφεί. Τα στοιχεία που 
συλλέχτηκαν αφορούσαν το κόστος της διαδικασίας σε χρήμα και σε χρόνο και ειδικότερα:  

 άμεσο κόστος ή άλλες πληρωμές 

 έμμεσο κόστος και πληρωμές σε τρίτους π.χ. αμοιβές σε 
εξειδικευμένους συνεργάτες όπως δικηγόρους κλπ  
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 χρόνο που απαιτείται για την διεκπεραίωση της διαδικασίας από τον 
πολίτη  

 χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας  

Τα στοιχεία αυτά συλλέχτηκαν:  

 μέσα από διαβούλευση με τους φορείς που εμπλέκονται στη διεκπεραίωση κάθε 
διαδικασίας  

 μέσα από τη διενέργεια περιορισμένου αριθμού συνεντεύξεων με μεμονωμένους 
πολίτες 

 μέσα από επικοινωνία με τρίτους-επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διεκπεραίωση 
της διαδικασίας  

Η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς είχε σκοπό: 

o την επαλήθευση της καταγραφής της διαδικασίας, των υποχρεώσεων 
πληροφόρησης και των διοικητικών δραστηριοτήτων που έχουν 
καταγραφεί  

o τον προσδιορισμό του πληθυσμού των υποχρεώσεων πληροφόρησης 

o τη συλλογή στοιχείων σχετικά με το συντονισμό των εμπλεκομένων 
φορέων  

o τη συλλογή στοιχείων σχετικά με το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας  

Οι συνεντεύξεις με μεμονωμένους πολίτες είχαν σκοπό 

o την επαλήθευση του τρόπου συμμόρφωσης με τη διαδικασία  

o τη συλλογή στοιχείων σχετικά με το κόστος σε χρήμα και σε χρόνο  

o την επιβεβαίωση των δεδομένων σχετικά με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας  

Η επικοινωνία με τρίτους-επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διεκπεραίωση της διαδικασίας 
είχε σκοπό:  

o τη συλλογή στοιχείων σχετικά με το κόστος των υπηρεσιών τους  

Τα παραπάνω στοιχεία δεν αποτυπώνουν ακριβές κόστος αλλά προσέγγιση του κόστους 
συμμόρφωσης με τις καταγεγραμμένες διαδικασίες.  

 

Βήμα 3: Σύνθεση στοιχείων και υπολογισμοί διοικητικού βάρους για τους πολίτες  

Στο βήμα αυτό πραγματοποιήθηκε η σύνθεση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στα δυο 
προηγούμενα βήματα της μέτρησης, δηλαδή στην καταγραφή της διαδικασίας και στη 
συλλογή στοιχείων.  
Τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία της μέτρησης αποτυπώθηκαν στον ακόλουθο πίνακα:  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνότ
ητα 

Πληθυσμ
ός 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(κόστος) 

 

 
Δραστη-
ριότητας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Κόστος που 
προκύπτει 
από το νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

        

Υποχρέωση Πληροφόρησης: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Διοικητική 
Δραστηριότητα 1 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

3 1 ημέρα -  - 1 900 2700 0 Αιτών 
Συνήγορος του 
Πολίτη 

Διοικητική 
Δραστηριότητα 2: 
χχχχχχχχχ 

1 1 ημέρα -  - 1 900 900 0 Αιτών/πληρεξούσιος 
Συνήγορος του 
Πολίτη 

ΣΥΝΟΛΟ 4 ώρες      3.600 ώρες    
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Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται:  
 οι υποχρεώσεις πληροφόρησης που καταγράφονται σε κάθε διαδικασία 
 οι διοικητικές δραστηριότητες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τη διαδικασία 
 ο χρόνος (σε ώρες) που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας  
 ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας  
 το άμεσο κόστος (σε χρήμα) που προκύπτει από το νόμο  
 το έμμεσο κόστος (αμοιβές τρίτων) που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της 

διαδικασίας  
 η συχνότητα της διαδικασίας (πόσες φορές πρέπει ο πολίτης να συμμορφωθεί με 

αυτή)  
 ο πληθυσμός, δηλαδή ο αριθμός των πολιτών στους οποίους αφορά η διαδικασία  
 οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία  

 
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει:  

 συνολική επιβάρυνση σε χρόνο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του 
κόστους κάθε διοικητικής δραστηριότητας με τη συχνότητα τους  

 συνολική επιβάρυνση σε κόστος που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του 
έμμεσου κόστος με τη συχνότητα κάθε διοικητικής δραστηριότητας  

 
Για διοικητικές διαδικασίες για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον 
πληθυσμό που τις έχει εφαρμόσει, η μέτρηση έγινε προσεγγιστικά για το μεμονωμένο πολίτη 
που θα διεκπεραίωνε τη διαδικασία με ένα μέσο τρόπο.  
 
Τα ευρήματα από τη μέτρηση για κάθε διαδικασία αποτυπώνονται συνοπτικά στον ακόλουθο 
πίνακα:  

 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ  
 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
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2. Έκθεση αποτίμησης των επιβαρύνσεων των διαδικασιών 
εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων 
 
Στη συγκεκριμένη ενότητα καταγράφεται αναλυτικά οι καθεμία από τις 17 διαδικασίες 
εφαρμογής ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων, γίνεται ο προσδιορισμός τους και 
εφαρμόζεται η μεθοδολογία του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους προκειμένου να 
μετρηθούν τα διοικητικά βάρη που απορρέουν από αυτές για τους πολίτες που τις έχουν 
ακολουθήσει ή για τον ένα μέσο πολίτη που δυνητικά θα τις ακολουθούσε. 
 
Οι 17 διαδικασίες για τις οποίες διενεργήθηκε αποτίμηση των επιβαρύνσεων είναι οι 
ακόλουθες: 
 

Διαδικασίες 
Α. Εσωτερικές υποθέσεις – δημόσιος τομέας 

Α.1. Αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών 
και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης  
Α. 2. Αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο 
τομέα  
Α. 3. Αναφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και που παρέχονται από τον 
ιδιωτικό τομέα  
Α. 4. Καταγγελία για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας 

Β. Διεθνές δίκαιο 
Καταγγελία στην Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών 
(προαιρετικό πρωτόκολλο CEDAW) 

Γ. Ιθαγένεια 
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας για τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και ζει στην Ελλάδα από 
γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα 

Δ. Μεταναστευτική πολιτική 
Αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων 

Ε. Εργασία 
Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

Εγγραφή σε ολοήμερο δημοτικό σχολείο 
ΣΤ. Κοινωνική προστασία – Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη 

ΣΤ. 1Προστασία πολύτεκνης οικογένειας 
Αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας σε μονογονεϊκές οικογένειες 

ΣΤ. 2 Προστασία της μητρότητας 
ΣΤ 2.1. Χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε ανασφάλιστες μητέρες ή όταν ο φορέας ασφάλισης 
δεν το παρέχει 
ΣΤ 2.2.Ειδική παροχή άδειας προστασίας της μητρότητας (εξάμηνη άδεια) από τον ΟΑΕΔ σε 
ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

ΣΤ 3 Υπαγωγή στην ασφάλιση 
Υπαγωγή στην ασφάλιση από περιστασιακά απασχολούμενους (εργόσημο) 

Ζ. Αγροτική Πολιτική 
Ίδρυση Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού 
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Η. Οικογένεια 
Σύναψη συμφώνου συμβίωσης 

Θ. Βία στην οικογένεια 
Θ 1 Ποινική διαμεσολάβηση στα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας 
Θ 2 Παροχή αρωγής στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 

Ι. Απονομή δικαιοσύνης 
Παροχή νομικής αρωγής 
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2.1 Προσφυγή σε μηχανισμούς για την προώθηση της ισότητας των φύλων και 
την εξάλειψη των διακρίσεων βάσει φύλου (Τομέας: εσωτερικές Υποθέσεις – 
δημόσιος τομέας) 
 

2.1.1. Υποβολή Αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση  
 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι η αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση και την προώθηση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στον τομέα της εργασίας και της 
απασχόλησης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι πολίτες, άνδρες και 
γυναίκες που θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου μπορούν να υποβάλλουν 
αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα για πράξεις δικαστικών αρχών. Σε περίπτωση 
που δεχτεί καταγγελία για διάκριση λόγω φύλου, δεν σταματά την έρευνά του εάν ο 
ενδιαφερόμενος προσφύγει στη δικαιοσύνη, αλλά συνεχίζει τη διαμεσολαβητική του 
προσπάθεια για επίλυση του προβλήματος μέχρι την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης στο 
ακροατήριο ή μέχρι την εξέταση αιτήματος για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας 
(για παράδειγμα, με την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων). 

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει αν υφίσταται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
λόγω φύλου και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως υπάρχει παραβίαση, διαμεσολαβεί 
ζητώντας την ανάκληση της επαχθούς απόφασης ή μέτρου, διατυπώνοντας συστάσεις προς 
τη διοίκηση ή τον εργοδότη, παρέχοντας συμβουλές στους ενδιαφερόμενους πολίτες, 
εξετάζοντας μάρτυρες και διενεργώντας αυτοψίες, διατυπώνοντας νομοθετικές προτάσεις. 
Ειδικά για θέματα που αφορούν την εργασία και την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, 
συνεργάζεται με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας είτε για συμφιλιωτική επίλυση της 
διαφοράς είτε για την επιβολή από τον ΣΕΠΕ προστίμου στον εργοδότη. Ο Συνήγορος του 
Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα να εκπροσωπήσει δικαστικά τον καταγγέλλοντα, να επιβάλλει 
κυρώσεις ή πρόστιμα ή να χορηγήσει αποζημιώσεις.  

Το Μάιο του 2008 ιδρύθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη εξειδικευμένος «Κύκλος» για την 
εξέταση των καταγγελιών που αφορούν την άνιση μεταχείριση λόγω φύλου στην εργασία και 
στην απασχόληση. 

2.1.1.1. Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της διαδικασίας 
 
Θεσμικό πλαίσιο 

Ο Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ Α 207/08.12.2010)  «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης − Εναρμόνιση 
της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις» απαγορεύει την άμεση και 
την έμμεση διάκριση λόγω φύλου, την παρενόχληση, τη σεξουαλική παρενόχληση, τη 
διάκριση λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας καθώς και τη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση 
προσώπου που συνδέεται με αλλαγή φύλου.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη ορίστηκε φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής 
της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα 
εργασίας και απασχόλησης με το άρθρο 25 του Νόμου 3896/2010. Η αρχή των ίσων 
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ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών αφορά α) την πρόσβαση στην 
απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εξέλιξης και στην επαγγελματική 
κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης με σκοπό την απασχόληση, β) τις 
συνθήκες και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και γ) τα 
επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Ο νόμος υιοθετεί την αντιστροφή του 
βάρους απόδειξης, καθώς (άρθρο 24) σε περίπτωση ισχυρισμού περί διακριτικής 
μεταχείρισης λόγω φύλου, ο επικαλούμενος τη διάκριση οφείλει να προσκομίσει στοιχεία 
μέσω των οποίων να πιθανολογείται αυτή, ενώ ο καθ’ ου φέρει το βάρος να αποδείξει την 
έλλειψη συνδρομής των προϋποθέσεων της διάκρισης. 

Καταγραφή διαδικασίας  

Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία αναφοράς 

Ο ενδιαφερόμενος, άνδρας ή γυναίκα, που θεωρεί πως έχει υποστεί διάκριση στον τομέα της 
εργασίας και της απασχόλησης ενημερώνεται για τη διαδικασία αναφοράς στο Συνήγορο του 
Πολίτη. Η Αρχή παρέχει πληροφορίες είτε μέσω τηλεφώνου είτε με επιτόπια επίσκεψη είτε 
μέσω του διαδικτυακού της τόπου, όπου υπάρχουν οδηγίες για την υποβολή αναφορών. 

Σε περίπτωση που η υπόθεση αφορά το δημόσιο τομέα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να 
επιδιώξει την επίλυση της διαφοράς στο πλαίσιο της δημόσιας υπηρεσίας με την οποία 
σχετίζεται η υπόθεσή του με αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή ανάλογα με τα 
προβλεπόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει 
αποτέλεσμα, μπορεί να καταθέσει αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη. 

 

Βήμα 2: Προετοιμασία της καταγγελίας στο Συνήγορο του Πολίτη 

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προετοιμάσει την αναφορά του στο Συνήγορο του Πολίτη. 
Πρέπει να συγκεντρώσει στοιχεία που να στηρίζουν την καταγγελία του και αποδεικνύουν την 
ύπαρξη διάκρισης λόγω φύλου. 

 

Βήμα 3: Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη 

Την αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη μπορεί να υποβάλλει: 

Α. Ο ενδιαφερόμενος 

Β Νόμιμος πληρεξούσιος του ενδιαφερομένου. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται έγγραφη 
εξουσιοδότηση ή εκπροσώπηση διά του νόμου. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται εξουσιοδότηση 
όταν κατατίθεται αναφορά για λογαριασμό κάποιου ο οποίος λόγω ειδικών συνθηκών 
εμποδίζεται να υπογράψει ή από δικηγόρο επ’ ονόματι πελάτη του. 

Η υποβολή της αναφοράς μπορεί να γίνει με: 

o Αυτοπρόσωπη ή διά αντιπροσώπου παρουσία του καταγγέλλοντος 
προσώπου στα γραφεία της Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

o Με αποστολή του εγγράφου της αναφοράς, καθώς και των απαραίτητων κατά 
περίπτωση συνοδευτικών εγγράφων, μέσω ταχυδρομείου 

o Με αποστολή της αναφοράς, καθώς και των απαραίτητων κατά περίπτωση 
συνοδευτικών εγγράφων, μέσω τηλεομοιοτυπικού σημειώματος (φαξ) 

 
Η αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη απαιτείται να είναι: 
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o Έγγραφη. Δεν αποτελεί προϋπόθεση να έχει συνταχθεί στην ελληνική 
γλώσσα. Πρότυπα έντυπα για υποβολή αναφοράς διατίθενται από την ίδια 
την αρχή και μέσω της ηλεκτρονικής της σελίδας. Ωστόσο, μπορεί να την 
υποβάλλει σε οποιοδήποτε απλό έντυπο ο κάθε ενδιαφερόμενος, 
συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. 

o Επώνυμη και υπογεγραμμένη. Η Αρχή δεν εξετάζει ανώνυμες καταγγελίες. Τα 
στοιχεία μπορούν να διατηρηθούν μυστικά, σε περίπτωση έγγραφης 
υποβολής ανάλογου αιτήματος και αν η διερεύνηση της υπόθεσης είναι 
δυνατή χωρίς να απαιτείται η ανακοίνωσή τους. Επιπλέον, πρέπει να 
αναγράφονται στοιχεία επικοινωνίας της αρχής με τον καταγγέλλοντα 
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου) 

 

Στην αναφορά πρέπει να αναγράφεται ρητά το ζήτημα το οποίο αφορά, να τεκμηριώνεται και 
να ζητείται συγκεκριμένη παρέμβαση της Αρχής προκειμένου να εξαλειφθεί η παραβίαση της 
ίσης μεταχείρισης. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, η Αρχή επικοινωνεί με τον 
καταγγέλλοντα ζητώντας επιπλέον διευκρινήσεις και στοιχεία για την υπόθεσή του 

 
 
Αναγνώριση Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Διοικητικών Δραστηριοτήτων και 
εμπλεκομένων 
 
Διαδικασία: Υποβολή Αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση 

ΥΠ/ΔΔ - Περιγραφή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠ: Υποβολή Αναφοράς 
Δ.Δ. Προετοιμασία Αναφοράς Αιτών  Συνήγορος του Πολίτη 
Δ.Δ. Κατάθεση Αναφοράς Αιτών/πληρεξούσιος Συνήγορος του Πολίτη 

 

Αναγνώριση πληθυσμού / συχνότητας 

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά αποκλειστικά παραβιάσεις της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας. Η 
διαδικασία αφορά άνδρες και γυναίκες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει η 
Αρχή, περισσότερο από 75% των καταγγελιών προέρχονται από γυναίκες. 

Οι αναφορές υποβάλλονται συνήθως από το άμεσα ενδιαφερόμενο άτομο ή πληρεξούσιό του 
χωρίς να απαιτείται, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η παρέμβαση τρίτων, που ενεργούν 
με αμοιβή. 

Τα στοιχεία για τον πληθυσμό που αφορά η διαδικασία της Αναφοράς στο Συνήγορο του 
Πολίτη για διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης συλλέχθηκαν από της Εκθέσεις της 
Αρχής. Πέρα από τις Ετήσιες Εκθέσεις, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εκπονήσει και τρεις 
Ειδικές Εκθέσεις για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και της 
εργασιακές σχέσεις. 
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Συγκεκριμένα, το 2011 έγιναν περίπου 300 αναφορές στο Συνήγορο που αφορούσαν 
διακρίσεις, λόγω φύλου, σε βάρος εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα2. Από τον Ιούνιο του 
2009 ως και τον Δεκέμβριο του 2010 ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε 370 αναφορές για 
διακρίσεις λόγω φύλου στον τομέα της απασχόλησης, ενώ από την έναρξη της λειτουργίας 
ξεχωριστού κύκλου για θέματα ισότητας των φύλων, τον Μάιο του 2008, ως και τον Νοέμβριο 
του 2009 η Αρχή δέχθηκε 230 αναφορές3. 

Σύμφωνα με τις εν λόγω Εκθέσεις, για το διάστημα Μάιος 2008-Νοέμβριος 2009 το 82,28% 
των Αναφορών αφορούσε το δημόσιο τομέα (δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού), το 14,77% τον ιδιωτικό τομέα, περιλαμβανομένων των τραπεζών, και το 2,95% τον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το 82,71% των υποθέσεων που χειρίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη 
αφορούσε θέματα άνισης μεταχείρισης και το 17,29% παροχές μητρότητας (επιδόματα 
κυοφορίας- λοχείας, συμπληρωματικές παροχές, ειδική παροχή προστασίας μητρότητας), οι 
οποίες εξ αντικειμένου αφορούν μόνο της εργαζόμενες μητέρες. Διαπιστώθηκε ότι η άνιση 
μεταχείριση λόγω φύλου εντοπίστηκε κυρίως της όρους και της συνθήκες εργασίας (48,02.%). 
Ως προς το είδος των διακρίσεων, το 25 % των Αναφορών αφορούσαν δυσμενή μεταχείριση 
λόγω γονικής άδειας ανατροφής/φροντίδας παιδιού, το 23,15% έμμεση διάκριση, το 15,74% 
άμεση διάκριση, το 12,96 % δυσμενή μεταχείριση λόγω άδειας μητρότητας, το 11,11% 
δυσμενή μεταχείριση λόγω εγκυμοσύνης, το 5,56% διάκριση λόγω οικογενειακής κατάστασης 
το 5,56% σεξουαλική παρενόχληση και το 0,93 % πολλαπλή διάκριση. 

Για το διάστημα Ιούνιος 2009 ως Δεκέμβριο 2010 το 73,46% των Αναφορών αφορούσε το 
δημόσιο τομέα (δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ευρύτερος δημόσιος 
τομέας) και το 26,54% τον ιδιωτικό τομέα, περιλαμβανομένων των τραπεζών. Από τη σκοπιά 
των θεματικών κατηγοριών, το 82,80% των υποθέσεων αφορούσε θέματα άνισης μεταχείρισης 
και το 17,20% παροχές μητρότητας (επιδόματα κυοφορίας-λοχείας, συμπληρωματικές 
παροχές, ειδική παροχή προστασίας μητρότητας), οι οποίες εξ αντικειμένου αφορούν μόνο της 
εργαζόμενες μητέρες. Η άνιση μεταχείριση λόγω φύλου εντοπίστηκε κυρίως της όρους και της 
συνθήκες εργασίας (50,65 %). Συγκεκριμένα, ως της τα είδη των διακρίσεων, το 32 % των 
Αναφορών αφορούσαν δυσμενή μεταχείριση λόγω άδειας ανατροφής παιδιού, το 29, 71% 
άμεση διάκριση (κυρίως απολύσεις λόγω εγκυμοσύνης), το 12, 57% δυσμενή μεταχείριση 
λόγω εγκυμοσύνης, το 8% σεξουαλική παρενόχληση, το 7, 43% έμμεση διάκριση, το 6, 86 % 
δυσμενή μεταχείριση λόγω άδειας μητρότητας, το 2, 29% διάκριση λόγω οικογενειακής 
κατάστασης και το 1, 14 % πολλαπλή διάκριση. 

Από τις Αναφορές για θέματα ισότητας των φύλων που κατατέθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη 
το 2011, το 32,51% αφορούσε άνιση μεταχείριση της όρους και της εργασίας, το 31.03% 
άνιση μεταχείριση ως της τη λύση της σχέσης εργασίας, το 20,20% παροχές, το 8,87% 
σεξουαλική και άλλη παρενόχληση, το 2,46% άνιση μεταχείριση ως της την πρόσβαση στην 
απασχόληση, το 2,46% άνιση μεταχείριση ως της την επαγγελματική/υπηρεσιακή εξέλιξη, το 
1,48% ως της την αμοιβή, το 0,99% ως της την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

 

 

Συχνότητα 

                                                 
2 Συνήγορος του Πολίτη, Φύλο και Εργασιακές Σχέσεις, Ειδική Έκθεση 2011: Διακρίσεις λόγω φύλου στην 
εργασία μετά την οικονομική ύφεση: Τάσεις και ρόλος του Συνηγόρου. Έλεγχος της εφαρμογής της ίσης 
μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στην εργασία, 121, διαθέσιμο σε: 
http://www.synigoros.gr/resources/docs/fylo-kai-ergasiakes-sxeseis--2.pdf 
3 Συνήγορος του Πολίτη,  2η Ειδική Έκθεση  Ιούνιος 2009-Δεκέμβριος 2010 Ίση μεταχείριση ανδρών και 
γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις σελ. 9-13, διαθέσιμο σε: 
http://www.synigoros.gr/resources/f-eidikh_ek8esh_2010_teliko--3.pdf 
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Για κάθε συγκεκριμένη υπόθεση, ο ενδιαφερόμενος πολίτης υποβάλλει μία Αναφορά στο 
Συνήγορο του Πολίτη. Επομένως, η συχνότητα της διαδικασίας είναι μία φορά. 

 

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων 

Τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριμένη διαδικασία αντλήθηκαν από την 
πληροφόρηση που έχει δημοσιοποιήσει η Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, μέσω των 
Ετήσιων και Ειδικών Εκθέσεων. 

Για τη διενέργεια της μέτρησης και τον υπολογισμό των διοικητικών βαρών που προκύπτουν 
για τους πολίτες που ακολουθούν την εν λόγω διαδικασία, πληροφορίες και στοιχεία 
συλλέχθηκαν κυρίως μέσω συνεντεύξεων με ειδικούς επιστήμονες της Αρχής που χειρίζονται 
της συγκεκριμένες υποθέσεις. 
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2.1.1.2. Ποσοτικοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων – Υπολογισμοί διοικητικών βαρών 
 
Ως «πληθυσμός» για τη διενέργεια της συγκεκριμένης μέτρησης θεωρήθηκε το σύνολο των καταγεγραμμένων πολιτών που ακολούθησαν τη συγκεκριμένη 
διαδικασία από το 2009 ως και το 2011, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις Εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, δηλαδή 900 πολίτες. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Υποβολή Αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνότ
ητα 

Πληθυσμ
ός 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(κόστος) 

 

 
Δραστη-
ριότητας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Κόστος που 
προκύπτει 
από το νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

        

ΥΠ: Υποβολή Αναφοράς 

Δ.Δ. 
Προετοιμασία 
Αναφοράς 

3 1 ημέρα -  - 1 900 2700 0 Αιτών 
Συνήγορος του 
Πολίτη 

Δ.Δ. Κατάθεση 
Αναφοράς 

1 1 ημέρα -  - 1 900 900 0 Αιτών/πληρεξούσιος 
Συνήγορος του 
Πολίτη 

ΣΥΝΟΛΟ 4 ώρες      3.600 ώρες    
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Αποτελέσματα μέτρησης/ποιοτικά ευρήματα  
 

 
 
 

Από τα στοιχεία που συλλέχτηκαν προκύπτει ότι το διοικητικό βάρος που προκύπτει για τον 
πολίτη για τη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας αφορά αποκλειστικά σε χρόνο.   

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της κάθε αναφοράς εξαρτάται ουσιαστικά από το είδος της αναφοράς 
και την απαιτούμενη σε κάθε περίπτωση παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.  

Για αναφορές με τις οποίες ζητείται η παροχή πληροφόρησης και η ενημέρωση του πολίτη για 
το ζήτημα που τον απασχολεί, η επίλυση του θέματος είναι άμεση, καθώς οι ειδικοί 
επιστήμονες της αρχής προβαίνουν άμεσα στην απάντηση προς το αίτημα του πολίτη. 

Για αναφορές που αφορούν συγκεκριμένη υπόθεση, για την επίλυση της οποίας ζητείται η 
παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο μέσος όρος διευθέτησης του θέματος είναι γύρω 
στον ένα μήνα. 

Σε περιπτώσεις που χρειάζεται η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προκειμένου να 
επιτευχθούν νομοθετικές αλλαγές, ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι σημαντικά 
μεγαλύτερος και διαφέρει κατά περίπτωση. Για άλλα ζητήματα μπορεί να απαιτηθούν μερικοί 
μήνες, υπάρχουν, όμως, και υποθέσεις που αφορούν ζητήματα των οποίων η επίλυση με 
νομοθετική παρέμβαση μπορεί να απαιτήσει και αρκετά χρόνια. 

Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή δεν θέτει χρονικό περιορισμό στο διάστημα κατά το οποίο θα 
προσπαθεί να επιλύσει την εξεταζόμενη σε κάθε περίπτωση διαφορά. Η παρέμβαση της 
Αρχής ολοκληρώνεται όταν διευθετηθεί η διαφορά ή σε περίπτωση που επιλυθεί δικαστικά. 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 900 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3.600 ώρες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
4 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ  
0 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Κατ’ ελάχιστον 1 μήνας  
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2.1.2. Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο τομέα  
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι η αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση και την προώθηση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
που παρέχονται από δημόσιες υπηρεσίες και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
Οι πολίτες, άνδρες και γυναίκες που θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου στο 
συγκεκριμένο τομέα μπορούν να υποβάλλουν αναφορά στην Αρχή. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα για πράξεις δικαστικών αρχών. Ωστόσο, σε 
αναφορές για διάκριση λόγω φύλου δεν σταματά την έρευνά του εάν ο ενδιαφερόμενος 
προσφύγει στη δικαιοσύνη, αλλά συνεχίζει τη διαμεσολαβητική του προσπάθεια για επίλυση 
του προβλήματος μέχρι την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο ή μέχρι την 
εξέταση αιτήματος για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας (για παράδειγμα, με την 
κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων). 
Ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει αν υπάρχει παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
λόγω φύλου και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως υπάρχει, διαμεσολαβεί ζητώντας την 
ανάκληση της επαχθούς απόφασης ή μέτρου, διατυπώνοντας συστάσεις της τη διοίκηση, 
παρέχοντας συμβουλές της ενδιαφερόμενους πολίτες, εξετάζοντας μάρτυρες και διενεργώντας 
αυτοψίες, διατυπώνοντας νομοθετικές προτάσεις. Δεν έχει την αρμοδιότητα να εκπροσωπήσει 
δικαστικά τον καταγγέλλοντα, να επιβάλλει κυρώσεις ή πρόστιμα, να χορηγήσει 
αποζημιώσεις.  
 

2.1.2.1. Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της διαδικασίας 
 
Θεσμικό πλαίσιο 
Ο Συνήγορος του Πολίτη ορίστηκε ως φορέας παρακολούθησης και προώθησης της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που 
παρέχονται από το δημόσιο τομέα με το άρθρο 11 παρ.1  του Νόμου 3769/2009 (ΦΕΚ Α 1-
05/01-07-2009) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον 
αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και της διατάξεις».  
Σύμφωνα με το Νόμο 3896/2010 (άρθρο 24) ισχύει η αντιστροφή του βάρους απόδειξης, 
καθώς, της αναφέρεται, σε περίπτωση ισχυρισμού περί διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου, 
ο επικαλούμενος την διάκριση οφείλει να προσκομίσει στοιχεία μέσω των οποίων να 
πιθανολογείται η διάκριση, ενώ ο καθ’ ου, φέρει το βάρος να αποδείξει την έλλειψη συνδρομής 
των προϋποθέσεων της διάκρισης. 
 
Καταγραφή διαδικασίας 
 
Βήμα 1: Αίτηση στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία 

Για τις υποθέσεις που αφορούν αγαθά και υπηρεσίες ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος 
στο πεδίο του δημόσιου τομέα. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει αρχικά να επιδιώξει την επίλυση της 
διαφοράς στο πλαίσιο της δημόσιας υπηρεσίας με την οποία σχετίζεται η υπόθεσή του, με 
αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή ανάλογα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας. Μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα, μπορεί να 
καταθέσει αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη. 
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Βήμα 2: Ενημέρωση για τη διαδικασία αναφοράς 

Ο ενδιαφερόμενος, άνδρας ή γυναίκα, που θεωρεί πως έχει υποστεί διάκριση στην πρόσβαση 
σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο τομέα ενημερώνεται για τη 
διαδικασία αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη. Η Αρχή παρέχει σχετικές πληροφορίες είτε 
μέσω τηλεφώνου είτε με επιτόπια επίσκεψη είτε μέσω του διαδικτυακού της τόπου, όπου 
παρέχονται οδηγίες για την υποβολή αναφορών από της πολίτες. 

Βήμα 3: Προετοιμασία της αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη 

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προετοιμάσει την αναφορά του στο Συνήγορο του Πολίτη, να 
συγκεντρώσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν την αναφορά του και την πιθανότητα διάκρισης 
σε βάρος του. 

Βήμα 4: Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη 

Την αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη μπορεί να υποβάλλει: 

Α: Ο άμεσα ενδιαφερόμενος 

Β. Νόμιμος πληρεξούσιος του ενδιαφερόμενου. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται έγγραφή 
εξουσιοδότηση ή εκπροσώπηση διά του νόμου. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται εξουσιοδότηση 
όταν κατατίθεται αναφορά για λογαριασμό κάποιου ο οποίος λόγω ειδικών συνθηκών 
εμποδίζεται να υπογράψει, ή από δικηγόρο επ’ ονόματι πελάτη του. 

 

Η υποβολή της αναφοράς μπορεί να γίνει με: 

o Αυτοπρόσωπη ή διά αντιπροσώπου παρουσία του προσώπου στα γραφεία 
της Αρχής κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες 

o Με αποστολή του εγγράφου της αναφοράς, καθώς και των απαραίτητων κατά 
περίπτωση συνοδευτικών εγγράφων, μέσω ταχυδρομείου 

o Με αποστολή της αναφοράς, καθώς και των απαραίτητων κατά περίπτωση 
συνοδευτικών εγγράφων, μέσω τηλεομοιοτυπικού σημειώματος (φαξ) 

Η αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη απαιτείται να είναι: 

o Έγγραφη. Δεν αποτελεί προϋπόθεση να έχει συνταχθεί στην ελληνική 
γλώσσα. Πρότυπα έντυπα για υποβολή αναφοράς διατίθενται από την ίδια 
την αρχή και μέσω της ηλεκτρονικής της σελίδας. Ωστόσο, μπορεί να την 
υποβάλλει σε οποιοδήποτε απλό έντυπο ο κάθε ενδιαφερόμενος, 
συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. 

o Επώνυμη και υπογεγραμμένη. Η Αρχή δεν εξετάζει ανώνυμες καταγγελίες. 
Μπορεί, της, τα στοιχεία να διατηρηθούν μυστικά, σε περίπτωση έγγραφης 
υποβολής ανάλογου αιτήματος και αν η διερεύνηση της υπόθεσης είναι 
δυνατή χωρίς να απαιτείται η ανακοίνωσή της απέναντι στον καταγγελλόμενο. 
Επιπλέον, θα πρέπει να αναγράφονται στοιχεία επικοινωνίας της αρχής με 
τον καταγγέλλοντα (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου) 

Στην αναφορά θα πρέπει να αναγράφεται ρητά το ζήτημα το οποίο αφορά, να τεκμηριώνεται 
και να ζητείται συγκεκριμένη παρέμβαση της Αρχής προκειμένου να εξαλειφθεί η παραβίαση 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, η Αρχή επικοινωνεί με 
τον καταγγέλλοντα ζητώντας επιπλέον διευκρινήσεις και στοιχεία για την υπόθεσή του. 

Αναγνώριση Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Διοικητικών Δραστηριοτήτων και 
εμπλεκομένων 
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Διαδικασία: Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται 
από το δημόσιο τομέα 

ΥΠ/ΔΔ - Περιγραφή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠ: Υποβολή Αναφοράς 
Δ.Δ. Προετοιμασία Αναφοράς Αιτών Συνήγορος του Πολίτη 
Δ.Δ. Κατάθεση Αναφοράς Αιτών/πληρεξούσιος  Συνήγορος του Πολίτη 

 

Αναγνώριση πληθυσμού / συχνότητας 

Από το 2009, οπότε και ανατέθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη η αρμοδιότητα να δέχεται και να 
εξετάζει Αναφορές που αφορούν την παραβίαση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
στην πρόσβαση αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από το δημόσιο τομέα, η Αρχή δεν 
έχει χειριστεί ανάλογες υποθέσεις. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν αναφορές στις Ετήσιες 
Εκθέσεις της Αρχής. 

Όπως επισημάνθηκε από ειδικούς επιστήμονες της Αρχής, ο Κύκλος της Ισότητας των Φύλων 
δεν έχει χειριστεί ανάλογες υποθέσεις. Ενδεχομένως, εκτιμάται ότι και οι πολίτες δεν έχουν 
ουσιαστική γνώση της δυνατότητάς τους να προσφύγουν στην Αρχή για θέματα του 
συγκεκριμένου θεματικού πεδίου. 

 

Συχνότητα 

Η συχνότητα της διαδικασίας είναι μία φορά. 

 

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων 

Τα στοιχεία για τη συγκεκριμένη διαδικασία συγκεντρώθηκαν μέσα από αναλυτική έρευνα 
στις Εκθέσεις και τα Πορίσματα που δημοσιοποιεί ο Συνήγορος του Πολίτη, αλλά κυρίως 
μέσα από διαβούλευση με ειδικούς επιστήμονες της Αρχής που χειρίζονται Αναφορές. Με 
δεδομένο ότι δεν καταγράφονται περιπτώσεις εφαρμογής της συγκεκριμένης διαδικασίας, τα 
στοιχεία σχετικά με τον απαιτούμενο χρόνο αποτελούν εκτιμήσεις.. 
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2.1.2.2. Ποσοτικοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων – Υπολογισμός διοικητικού βάρους 
 

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δεν καταγράφηκαν περιπτώσεις πολιτών που ακολούθησαν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Επομένως, με βάση τα 
ποιοτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς, η μέτρηση στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε για τον έναν μέσο πολίτη που θα 
διεκπεραιώσει τη διαδικασία με μέσο τρόπο.  

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Υποβολή Αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε πρόσβαση σε 

αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο τομέα 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) Συχνότητα 
Πληθυσμ
ός 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(κόστος) 

 

 
Δραστη-
ριότητας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Κόστος 
που 
προκύπτει 
από το 
νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

       

ΥΠ: Υποβολή Αναφοράς  

Δ.Δ. Προετοιμασία 
Αναφοράς 

3 1 ημέρα - - 1 1 3 0 Αιτών 
Συνήγορος του 
Πολίτη 

Δ.Δ. Κατάθεση 
Αναφοράς 

1 1 ημέρα - - 1 1 1 0 Αιτών/πληρεξούσιος 
Συνήγορος του 
Πολίτη 

ΣΥΝΟΛΟ       4 ώρες    
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Αποτελέσματα μέτρησης/ποιοτικά ευρήματα 
 
 
Από τη μέτρηση που διενεργήθηκε πως το εκτιμώμενο συνολικό βάρος για τον έναν πολίτη 
έχει ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της κάθε αναφοράς εξαρτάται ουσιαστικά από το είδος της αναφοράς 
και την απαιτούμενη σε κάθε περίπτωση παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.  
Για αναφορές με τις οποίες ζητείται η παροχή πληροφόρησης και η ενημέρωση του πολίτη για 
το ζήτημα που τον απασχολεί, η επίλυση του θέματος είναι άμεση, καθώς οι ειδικοί 
επιστήμονες της αρχής προβαίνουν άμεσα στην απάντηση προς το αίτημα του πολίτη. 
Για αναφορές που αφορούν συγκεκριμένη υπόθεση, για την επίλυση της οποίας ζητείται η 
παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο μέσος όρος διευθέτησης του θέματος είναι γύρω 
στον ένα μήνα. 
Σε περιπτώσεις που χρειάζεται η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προκειμένου να 
επιτευχθούν νομοθετικές αλλαγές, ο χρόνος περαίωσης είναι σημαντικά μεγαλύτερος και 
εξαρτάται από το κάθε θέμα συγκεκριμένα. Για άλλα ζητήματα μπορεί να απαιτηθούν μερικοί 
μήνες, υπάρχουν, όμως, και υποθέσεις που αφορούν ζητήματα των οποίων η επίλυση με 
νομοθετική παρέμβαση μπορεί να απαιτήσει και αρκετά χρόνια. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή δεν θέτει χρονικό περιορισμό στο διάστημα κατά το οποίο θα 
προσπαθεί να επιλύσει την εξεταζόμενη σε κάθε περίπτωση διαφορά. Η παρέμβαση της 
Αρχής ολοκληρώνεται σε περίπτωση διευθετηθεί η διαφορά ή σε περίπτωση που η επίλυση 
της διαφοράς ακολουθεί τη δικαστική οδό. 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ - 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
0 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
4 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

0 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
1 μήνας ως αρκετά 

χρόνια 
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2.1.3. Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή για παραβίαση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα 

 

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι η αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση και την 
προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά 
και υπηρεσίες και την παροχή αυτών για τον ιδιωτικό τομέα. Οι πολίτες, άνδρες και γυναίκες, 
που θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου στο μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία 
στην Αρχή. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δεν έχει αρμοδιότητα για υποθέσεις που εκκρεμούν 
ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ δεν επιλαμβάνεται αναφορών που κρίνονται προδήλως 
αόριστες, αβάσιμες, ασήμαντες ή που ασκούνται κατά τρόπο καταχρηστικό ή κατά παράβαση 
της αρχής της καλής πίστης. Η Αρχή λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο επιδιώκοντας την 
συναινετική επίλυση και ρύθμιση των διαφορών. 

 

2.1.3.1. Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της διαδικασίας 

 

Θεσμικό πλαίσιο 

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ορίστηκε ως φορέας για την παρακολούθηση και την 
προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά 
και υπηρεσίες και την παροχή αυτών για τον ιδιωτικό τομέα με το άρθρο 11 παρ.1  του Νόμου 
3769/2009 (ΦΕΚ Α 1-05/01-07-2009) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και της 
διατάξεις». 

 

Καταγραφή διαδικασίας 

Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία αναφοράς 

Ο ενδιαφερόμενος, άνδρας ή γυναίκα που θεωρεί πως έχει υποστεί σε βάρος του διάκριση 
στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα 
ενημερώνεται για τη διαδικασία αναφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή. 

Η Αρχή παρέχει σχετικές πληροφορίες είτε μέσω τηλεφώνου είτε με επιτόπια επίσκεψη είτε 
μέσω του διαδικτυακού της τόπου, όπου παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο και τα μέσα 
υποβολής αναφοράς και της προϋποθέσεις παραλαβής των αναφορών. 

 

Βήμα 2: Προετοιμασία της καταγγελίας στο Συνήγορο του Καταναλωτή 

Ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη πρέπει να προετοιμάσει την αναφορά του στο Συνήγορο 
του Καταναλωτή. Θα πρέπει να συγκεντρώσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν την καταγγελία 
και να αποδεικνύουν την ύπαρξη διάκρισης σε βάρος του, καθώς και όλα τα έγγραφα, που 
κρίνονται απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης, τα οποία πρέπει να τα επισυνάψει 
στην αναφορά του. 
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Η καταγγελία μπορεί να γίνει σε διάστημα τριών μηνών από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος  
ή η ενδιαφερόμενη έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης που συνιστά διακριτική 
μεταχείριση. 

 

Βήμα 3: Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη 

Την αναφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτών μπορεί να υποβάλλει: 

Α. Ο άμεσα ενδιαφερόμενος 

Β. Ένωση που λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των καταναλωτών 

Γ. Νόμιμος πληρεξούσιος του ενδιαφερόμενου. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται έγγραφή 
εξουσιοδότηση ή εκπροσώπηση διά του νόμου.  

Η υποβολή της αναφοράς μπορεί να γίνει με: 

o Αυτοπρόσωπη ή διά αντιπροσώπου παρουσία του καταγγέλλοντος 
προσώπου στα γραφεία της Αρχής 

o Με αποστολή του εγγράφου της αναφοράς, καθώς και των απαραίτητων κατά 
περίπτωση συνοδευτικών εγγράφων, μέσω συμβατικού ταχυδρομείου 

o Με αποστολή της αναφοράς, καθώς και των απαραίτητων κατά περίπτωση 
συνοδευτικών εγγράφων, μέσω τηλεομοιοτυπικού σημειώματος (φαξ) 

o Με αποστολή της αναφοράς, καθώς και των απαραίτητων κατά περίπτωση 
συνοδευτικών εγγράφων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Η αναφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή απαιτείται να: 

o Είναι έγγραφη. Πρότυπα έντυπα για υποβολή αναφοράς διατίθενται από την 
ίδια την αρχή και μέσω της ηλεκτρονικής της σελίδας. Ωστόσο, μπορεί να την 
υποβάλλει σε οποιοδήποτε απλό έντυπο ο κάθε ενδιαφερόμενος, 
συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. 

o Είναι επώνυμη και υπογεγραμμένη. Επιπλέον, θα πρέπει να αναγράφονται 
στοιχεία επικοινωνίας της αρχής με τον καταγγέλλοντα (ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου) 

o Περιλαμβάνει τα ελάχιστα στοιχεία επικοινωνίας της καταγγελλομένης 
επιχείρησης: επωνυμία ή/και διακριτικός τίτλος, πλήρης διεύθυνση. 

Στην αναφορά θα πρέπει να αναγράφεται ρητά το ζήτημα το οποίο αφορά, να περιγράφεται η 
ζημιά και η βλαπτική συνέπεια που υφίσταται ο αναφέρων, να τεκμηριώνεται και να ζητείται 
σαφές διατυπωμένο αίτημα παρέμβασης της Αρχής προκειμένου να εξαλειφθεί η παραβίαση 
της ίσης μεταχείρισης. 

Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αναφοράς, πρέπει να επισυνάπτεται με την 
καταγγελία και τα σχετικά αιτιολογικά έγγραφα και αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του 
αναφέροντος, ως αποδεικτικό της ταυτότητάς του. 

Η αναφορά πρωτοκολλείται και ο χειρισμός της υπόθεσης χρεώνεται σε ειδικό επιστήμονα της 
Αρχής. 

 
Αναγνώριση Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Διοικητικών Δραστηριοτήτων και 
εμπλεκομένων 
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Διαδικασία: Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή για παραβίαση της αρχής 

της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που 
παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα 

ΥΠ/ΔΔ - Περιγραφή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠ: Υποβολή Αναφοράς 
Δ.Δ. Προετοιμασία Αναφοράς Αιτών/πληρεξούσιος Συνήγορος του Καταναλωτή 
Δ.Δ. Κατάθεση Αναφοράς Αιτών/πληρεξούσιος Συνήγορος του Καταναλωτή 
 

Αναγνώριση πληθυσμού / συχνότητας 

Τα στοιχεία του Συνηγόρου του Καταναλωτή δείχνουν πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν 
έχει εφαρμοστεί. Με βάση και τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης της Αρχής, αλλά και μετά από 
διαβούλευση με ειδικούς επιστήμονες της Αρχής, δεν έχει υποβληθεί καμία Αναφορά στο 
Συνήγορο του Καταναλωτή για το συγκεκριμένο θεματικό πεδίο από το 2009 που του 
ανατέθηκε η συγκεκριμένη αρμοδιότητα. 

Συχνότητα 

Η συχνότητα της διαδικασίας είναι μία φορά. 

 

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων 

Με δεδομένο την έλλειψη Αναφορών που άπτονται του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου, η 
μέτρηση των διοικητικών βαρών που απορρέουν για τη διαδικασία έγινε για τον ένα πολίτη, 
βάσει των παραδοχών πως τα στοιχεία που αφορούν, γενικά, το χειρισμό των υποθέσεων 
από την Αρχή, αφορούν και αυτή τη διαδικασία. 

Στοιχεία που αφορούν το χρόνο περαίωσης της διαδικασίας Αναφοράς αναζητήθηκαν μέσω 
συζητήσεων με αρμόδιους επιστήμονες του Συνηγόρου του Καταναλωτή, που χειρίζονται 
υποθέσεις, αλλά και με βάση όσα καταγράφονται στην Ετήσια Έκθεση του 2011 της Αρχής. 
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2.1.3.2. Ποσοτικοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων – Υπολογισμοί διοικητικών βαρών 

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν, περιπτώσεις πολιτών που ακολούθησαν τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν έχουν καταγραφεί. Επομένως, με βάση τα 
ποιοτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς, η μέτρηση στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε για τον έναν πολίτη που ενδεχομένως 
ακολουθήσει την εν λόγω διαδικασία Υποβολής Αναφοράς. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνό
τητα 

Πληθυσμός 
Συνολική 
επιβάρυνση 
(χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(κόστος) 

 

 
Δραστηριότη-
τας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Κόστος 
που 
προκύπτει 
από το 
νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

        

ΥΠ: Υποβολή Αναφοράς 

Δ.Δ. 
Προετοιμασία 
Αναφοράς 

3 - - - 1 1 3 0 Αιτών/πληρεξούσιος 
Συνήγορος του 
Καταναλωτή 

Δ.Δ. Κατάθεση 
Αναφοράς 

1 - - - 1 1 1 0 Αιτών/πληρεξούσιος 
Συνήγορος του 
Καταναλωτή 

ΣΥΝΟΛΟ 4 ώρες - - -   4 ώρες -   
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Αποτελέσματα μέτρησης/ποιοτικά ευρήματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά το συνολικό χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίλυση της υπόθεσης, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στην Ετήσια Έκθεση της Αρχής για το 2011, 
αλλά και με βάση όσα ανέφεραν ειδικοί επιστήμονες της Αρχής που χειρίζονται υποθέσεις, ο 
μέσος όρος περαίωσης των Αναφορών κυμαίνεται γύρω στους τρεις μήνες (88 ημέρες, όπως 
αναφέρεται στην Έκθεση). 

Όπως επισημάνθηκε από τους εμπλεκόμενους, ο χρόνος που απαιτείται για την υποβολή της 
Αναφοράς, το πόσο άμεσα θα ξεκινήσει η μελέτη της κάθε Αναφοράς και, συνεπώς, θα 
ολοκληρωθεί και η επίλυση της διαφοράς που προκύπτει εξαρτάται και από την κάθε 
καταγγελία κατά περίπτωση. Δηλαδή, το πόσο συγκεκριμένη και ορισμένη είναι αυτή, αν 
περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα στήριξης και στοιχειοθέτησής της . Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η Αρχή μπορεί να επανέλθει στον υποβάλλοντα την Αναφορά και να ζητήσει 
επιπλέον στοιχεία και διευκρινήσεις. Αν κάποια Αναφορά δεν είναι πλήρης και συγκεκριμένη 
και αν δεν προσκομιστούν τα στοιχεία που ενδεχομένως ζητηθούν, μπορεί να οδηγηθεί στο 
αρχείο και να μην προχωρήσει η Αρχή στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ - 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
0 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
4 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

0 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Κατά μέσο όρο 

τρεις μήνες 
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2.1.4. Υποβολή καταγγελίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για παραβίαση 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών  
 

Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας μπορεί κάθε άτομο που κρίνει πως παραβιάζεται η αρχή 
της ίσης μεταχείρισης σε θέματα απασχόλησης και εργασίας να υποβάλλει καταγγελία. Για 
υποθέσεις παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης με βάση διακρίσεις λόγω φύλου, το 
ΣΕΠΕ συνεργάζεται στενά με το Συνήγορο του Πολίτη. 

 

2.1.4.1. Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της διαδικασίας 

 

Θεσμικό πλαίσιο 

Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας διέπεται από το ακόλουθο 
θεσμικό πλαίσιο. 

Σύμφωνα με το Νόμο 3896/2010, ΦΕΚ Α’ 207 (με τον οποίο καταργήθηκε ο Νόμος 3488/2006) 
και συγκεκριμένα το άρθρο 3 «1. Απαγορεύεται κάθε μορφής άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω 
φύλου, σε συσχετισμό ιδίως με την οικογενειακή κατάσταση, σε όλους τους τομείς που 
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, όπως εξειδικεύονται στις 
κατωτέρω διατάξεις. 2. α) Η παρενόχληση, η σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και 
οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση που οφείλεται στην ανοχή ή στην απόρριψη αυτής 
της συμπεριφοράς, συνιστούν διάκριση λόγω φύλου και απαγορεύονται. β) Διάκριση λόγω 
φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου που συνδέεται 
με αλλαγή φύλου. 3. Η εντολή που ενέχει διάκριση εις βάρος ενός προσώπου λόγω φύλου 
συνιστά διάκριση κατά την έννοια του παρόντος νόμου. 4. Συνιστά επίσης διάκριση κατά την 
έννοια του παρόντος νόμου η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναικών λόγω εγκυμοσύνης ή 
μητρότητας, στις περιπτώσεις των προεδρικών διαταγμάτων 176/1997 (ΦΕΚ 150 Α'), 41/2003 
(ΦΕΚ 44 Α') και του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α')». 

Όπως αναφέρεται στο Νόμο 3996/2011 (ΦΕΚ Α 170/05-08-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος 
Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» 
(άρθρο 2 παρ. ζ) το ΣΕΠΕ μεταξύ άλλων ελέγχει την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 
και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην εργασία και απασχόληση, καθώς και 
την τήρηση των διατάξεων για την προστασία της μητρότητας και των διατάξεων συμφιλίωσης 
επαγγελματικού, οικογενειακού και προσωπικού βίου. Παράλληλα, για υποθέσεις που 
αφορούν παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών (σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παρ. ιστ.) ενημερώνει και συνεργάζεται με το Συνήγορο του Πολίτη, ενώ ενημερώνει 
το Τμήμα Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης για θέματα του ν. 3896/ 2010, συνεργάζεται με το Τμήμα Ισότητας των 
Φύλων της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, τον Συνήγορο του Πολίτη και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, για την ενημέρωση και για την εφαρμογή από τους Επιθεωρητές 
Εργασιακών Σχέσεων των ρυθμίσεων του ν. 3896/2010. 

 

Καταγραφή διαδικασίας 

Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία καταγγελίας 
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Κάθε άτομο που θεωρεί πως έχει υποστεί διάκριση στον τομέα της εργασίας και της 
απασχόλησης ενημερώνεται για τη διαδικασία καταγγελίας από το Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας. Το ΣΕΠΕ παρέχει σχετικές πληροφορίες είτε μέσω τηλεφώνου είτε με επιτόπια 
επίσκεψη είτε και μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Εργασίας. Η πληροφόρηση 
είναι περιορισμένη, καθώς δεν λειτουργεί ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ, στην οποία να 
καταγράφονται αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία καταγγελιών. 

Από το 2012 λειτουργεί πενταψήφια τηλεφωνική γραμμή μέσω της οποίας μπορούν να 
υποβάλλονται καταγγελίες, ωστόσο δεν παρέχεται η σχετική πληροφόρηση. Στόχος είναι η εν 
λόγω τηλεφωνική σύνδεση να λειτουργήσει μελλοντικά ως τηλεφωνική γραμμή παροχής 
πληροφοριών και υποστήριξης σε εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά με τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 

 

Βήμα 2: Υποβολή καταγγελίας στο Σ.ΕΠ.Ε. 

Η καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας μπορεί να είναι είτε επώνυμη είτε και 
ανώνυμη. Ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη υποβάλει καταγγελία σχετικά με την 
παραβίαση της ίσης μεταχείρισης στο χώρο εργασίας του και οι αρμόδιες υπηρεσίες 
αναλαμβάνουν να εξετάσουν αν ο εργοδότης παραβιάζει τις νομοθετικές διατάξεις. Η 
καταγγελία μπορεί να γίνει: 

o Τηλεφωνικώς 

o Με αυτοπρόσωπη παρουσία στο αρμόδιο κατά τόπους τμήμα επιθεώρησης 

o Μέσω επιστολής 

Με την υποβολή της καταγγελίας, το ζήτημα παραπέμπεται στην αρμόδια περιφερειακή 
υπηρεσία. Σε περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω φύλου, το 
ΣΕΠΕ διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης στο Συνήγορο του Πολίτη και συνεργάζονται για 
την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα εμπλεκόμενα μέρη (υποβάλλων/υποβάλλουσα την 
καταγγελία και εργοδότης) καλούνται σε συνάντηση-συζήτηση με εκπροσώπους των 
αρμοδίων Αρχών (επιθεωρητής εργασίας, εκπρόσωπος Συνηγόρου του Πολίτη). 

 
Αναγνώριση Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Διοικητικών Δραστηριοτήτων και 
εμπλεκομένων 

 
Διαδικασία:  Υποβολή καταγγελίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για παραβίαση της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
ΥΠ/ΔΔ – Περιγραφή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΥΠ: Υποβολή Καταγγελίας 
Δ.Δ. Προετοιμασία 
Καταγγελίας 

Αιτών (ή/και 
δικηγόρος) 

Σ.ΕΠ.Ε.  

Δ.Δ. Κατάθεση Καταγγελίας 
Αιτών (ή/και 
δικηγόρος) 

Σ.ΕΠ.Ε.  

Δ.Δ. Συζήτηση επί της 

καταγγελίας 

Αιτών (ή/και 

δικηγόρος) 
Σ.ΕΠ.Ε. 

ή/και Συνήγορος του 

Πολίτη 
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Αναγνώριση πληθυσμού / συχνότητας 

Σύμφωνα με το Ν. 3996/2011 το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ελέγχει την εφαρμογή της 
αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην εργασία και 
απασχόληση και ειδικότερα του Ν.3896/2010 , καθώς και την τήρηση των διατάξεων για την 
προστασία της μητρότητας και των διατάξεων συμφιλίωσης επαγγελματικού, οικογενειακού 
και προσωπικού βίου, ενημερώνει και συνεργάζεται με τον Συνήγορο του Πολίτη. Τα σχετικά 
στατιστικά στοιχεία τηρούνται ανά φύλο. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στατιστικά στοιχεία του ΣΕΠΕ, το 2010 υποβλήθηκαν 44 καταγγελίες 
που αφορούν διακρίσεις λόγω φύλου, από τις οποίες για 42 έγινε συμφιλιωτική παρέμβαση 
(εργατικές διαφορές), ενώ το 2011 υποβλήθηκαν 21 καταγγελίες και σε 33 περιπτώσεις έγινε 
συμφιλιωτική παρέμβαση. Όλες οι προαναφερθείσες καταγγελίες έγιναν από γυναίκες, ενώ 
για τις υποθέσεις ενημερώθηκε και ο Συνήγορος του Πολίτη.  

Συγκεκριμένα, τα αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό και το είδος των καταγγελιών, καθώς και 
για την έκβασή τους, όπως τα έχει δημοσιοποιήσει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, μέσω 
των ετήσιων εκθέσεών του, έχουν ως εξής: 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

Ανδ. Γυν. Άνδ. Γυν. 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Απόλυση εγκύου  15  15 α) Σε 4 περιπτώσεις έγινε επαναπρόσληψη των 
απολυμένων,  
β) Σε 2 περιπτώσεις δεν παρουσιάστηκαν οι 
εργαζόμενες στην εργατική διαφορά,   
γ) Σε 2 περιπτώσεις  κατατέθηκαν  Μηνυτήριες 
Αναφορές, και  
δ) Σε 2 περιπτώσεις επιβλήθηκε πρόστιμο 
συνολικού ύψους 5000 €  
12 από τις ανωτέρω καταγγελίες διαβιβάστηκαν 
και στον Συνήγορο του Πολίτη 

Βλαπτική μεταβολή 
των όρων εργασίας 
σε προστατευόμενη 
μητέρα 

 7  7 α) Οι 3 καταγγελίες επιλύθηκαν,   
β) Οι 2 παραπέμφθηκαν στα δικαστήρια και  
γ) 6 περιπτώσεις έχουν ήδη διαβιβαστεί στο 
Συνήγορο του Πολίτη 

Ξυλοδαρμός – 
εξαναγκασμός σε 
παραίτηση 

 1  1 Μηνυτήρια Αναφορά στον Εισαγγελέα και 
ενημέρωση του Συνηγόρου του Πολίτη 

Σεξουαλική 
παρενόχληση 

 6  6 Όλες οι καταγγελίες διαβιβάστηκαν στο Συνήγορο 
του Πολίτη 

Απόλυση λεχώνων 
και γαλουχησών 

 2  2 Προσφυγή στα δικαστήρια – Έχουν διαβιβαστεί 
στο Συνήγορο του Πολίτη 

Μη παροχή εργασίας 
μετά την εξάμηνη 
άδεια μητρότητας 

 1  2 Επιλύθηκε – Έχει ενημερωθεί ο Συνήγορος του 
Πολίτη 

Προστασία 
μητρότητας 

 3  1 α) 1 εργαζόμενη δεν προσήλθε,  
β) σε 2 περιπτώσεις έγινε εισηγητική έκθεση 
προστίμου και  
γ) 1 περίπτωση  παραπέμφθηκε στα δικαστήρια .  
Για όλες τις καταγγελίες ενημερώθηκε ο Συνήγορος 
του Πολίτη 

Μη παροχή εργασίας 
- Απρεπής  

 1  1 Επιλύθηκε. Η καταγγέλλουσα επέστρεψε στην 
εργασία της 
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συμπεριφορά 
Άρνηση χορήγησης 
άδειας τοκετού 

 1  1 Επιλύθηκε. Έγινε Μηνυτήρια Αναφορά στον 
Εισαγγελέα και ενημέρωση στο Συνήγορο του 
Πολίτη 

Καταγγελία για 
διάκριση φύλου 

 2  2 α) Η 1 επιλύθηκε ,  
β) για τη δεύτερη περίπτωση έγινε εισήγηση 
επιβολής προστίμου.  
Έχουν διαβιβαστεί και οι 2 στο Συνήγορο του 
Πολίτη 

Μη παροχή εργασίας 
σε γαλουχούσα 

 1  1 Άσκηση επίσχεσης εργασίας από την εργαζόμενη 
και διενέργεια ελέγχου. Έχει διαβιβαστεί στο 
Συνήγορο του Πολίτη 

Μη καταβολή 
δεδουλευμένων και 
καταγγελία 
σύμβασης 

 1  1 Μηνυτήρια Αναφορά 

Μη χορήγηση 
εγγράφων για 
παροχή άδειας 
μητρότητας 

 1  1 Έχει διαβιβαστεί στο Συνήγορο του Πολίτη 

Απρεπής - 
Εξυβριστική 
συμπεριφορά. 
Εξαναγκασμός σε 
παραίτηση 

 2  2 Επιλύθηκαν - Ενημερώθηκε ο Συνήγορος του 
Πολίτη 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 
ΚΑΤΑΓΓΕΛ
ΙΕΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΕ
Σ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

Ανδ. Γυν. Άνδ. Γυν. 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Απόλυση εγκύου  9  6 α) Οι 2 περιπτώσεις επιλύθηκαν, β) Σε  3 περιπτώσεις  
κατατέθηκαν  Μηνυτήριες Αναφορές, γ) Σε 2 περιπτώσεις 
επιβλήθηκαν πρόστιμα 3000 €   για κάθε μία, σε άλλες 4 δεν έχει 
καθοριστεί το ύψος του προστίμου, δ) 1 περίπτωση στάλθηκε 
στα δικαστήρια, ε) 3 περιπτώσεις εκκρεμούν στο Συνήγορο του 
Πολίτη - Για όλες τις περιπτώσεις έχει ενημερωθεί ο Συνήγορος 
του Πολίτη 

Βλαπτική μεταβολή 
των όρων εργασίας 
σε προστατευόμενη 
μητέρα 

   12 α) Οι 3 περιπτώσεις επιλύθηκαν,  β) Οι 5 ματαιώθηκαν, γ) Σε 1 
περίπτωση επιβλήθηκε πρόστιμο 2000 €, ενώ σε άλλη 1 δεν έχει 
καθοριστεί το ύψος του προστίμου - Για όλες τις περιπτώσεις έχει 
ενημερωθεί ο Συνήγορος του Πολίτη 

Σεξουαλική 
παρενόχληση 

 3   Σε 2 περιπτώσεις αποσύρθηκε η καταγγελία  - Οι τρείς ανωτέρω 
καταγγελίες διαβιβάστηκαν και στον Συνήγορο του Πολίτη 

Απόλυση κατά την 
προστασία της 
μητρότητας 

 8  12 α) Οι 7 περιπτώσεις επιλύθηκαν β) Σε 1 περίπτωση υπήρξε 
ματαίωση της εργατικής διαφοράς, γ) Σε 2 περιπτώσεις θα 
επιβληθεί πρόστιμο, δ)  10 περιπτώσεις θα επιλυθούν στα 
δικαστήρια - Για όλες τις περιπτώσεις έχει ενημερωθεί ο 
Συνήγορος του Πολίτη 

Μη χορήγηση ειδικής 
παροχής 
προστασίας της 
μητρότητας 

   2 α) 1 περίπτωση επιλύθηκε και β) Σε 1 περίπτωση κατατέθηκε 
Μηνυτήρια Αναφορά  - Έχει ενημερωθεί και ο Συνήγορος του 
Πολίτη 

Εξαναγκασμός 
εγκύου σε παραίτηση 

 1  1 α) Η 1 περίπτωση επιλύθηκε και β) 1 περίπτωση θα επιλυθεί στα 
δικαστήρια   - Έχει ενημερωθεί  και ο Συνήγορος του Πολίτη 
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Η παρέμβαση των Επιθεωρητών Εργασίας σχετίζεται αφενός μεν με το περιεχόμενο της 
καταγγελίας, αφετέρου δε με την επιθυμία του καταγγέλλοντος για τον τρόπο παρέμβασης. 
Έτσι, όπως αναφέρεται στην Έκθεση του Σ.ΕΠ.Ε. για το 2011, για καταγγελίες που μπορεί να 
αφορούν, για παράδειγμα, απολύσεις, συμβάσεις εργασίας, ερμηνεία όρων συλλογικών 
συμβάσεων, καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών, βλαπτική μεταβολή ή 
κατάχρηση διευθυντικού  δικαιώματος, επιλέγεται συνήθως ως πρώτο στάδιο η συμφιλιωτική 
παρέμβαση της  Επιθεώρησης, διότι η θετική για τον εργαζόμενο επίλυσή τους μπορεί να γίνει 
άμεσα. Ο όρος που έχει επικρατήσει για το χαρακτηρισμό αυτής της δράσης της 
Επιθεώρησης είναι «εργατική διαφορά». Οι εργατικές διαφορές διενεργούνται μετά από 
έγγραφη αίτηση του  προσφεύγοντος στην Επιθεώρηση, η οποία στη συνέχεια συγκαλεί 
τριμερή συνάντηση  (επιθεωρητής – εργαζόμενος – εργοδότης), κατά τη διάρκεια της οποίας 
συζητείται το αντικείμενο της διαφοράς και ο τρόπος επίλυσής της. Για την ίδια καταγγελία 
μπορεί να διενεργηθούν και περισσότερες από μία εργατικές διαφορές. 

 

Συχνότητα 

Η συχνότητα της διαδικασίας είναι μία φορά. 

 

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων 

Προκειμένου να εντοπιστεί και ο πληθυσμός τον οποίο αφορά η διαδικασία και βάσει του 
οποίου θα διενεργηθεί η μέτρηση αναζητήθηκαν στοιχεία από το Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας. 

Στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία, το χρόνο και το κόστος που αυτή έχει αναζητήθηκαν 
από: 

o Επιθεωρητές Εργασίας 

o Δικηγόρους που έχουν εμπειρία στο χειρισμό ανάλογων υποθέσεων 

o Πολίτες (περίπου 10) που έχουν προχωρήσει σε καταγγελία στο Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας 

o Ειδικούς Επιστήμονες του Συνηγόρου του Πολίτη 
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2.1.4.2. Ποσοτικοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων - Υπολογισμοί διοικητικών βαρών 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Υποβολή καταγγελίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνό- 
τητα 

Πληθυ-
σμός 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(κόστος) 

 

 
Δραστη-
ριότητας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Κόστος που 
προκύπτει 
από το νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

       

ΥΠ: Υποβολή Καταγγελίας 

Δ.Δ. Προετοιμασία Καταγγελίας 6 ώρες 1 εβδομάδα - 
200 
ευρώ 

1 65 390 ώρες 200 ευρώ Αιτών Δικηγόρος Σ.ΕΠ.Ε. 

Δ.Δ. Κατάθεση Καταγγελίας 1 ώρα  -  1 65 65 ώρες - Αιτών  Δικηγόρος Σ.ΕΠ.Ε. 

Δ.Δ. Συζήτηση επί της καταγγελίας 1 ώρα 4 εβδομάδες -  1 65 65 ώρες - Αιτών Δικηγόρος 
Σ.ΕΠ.Ε. 
/ ή και 
Σ.τ.Π. 

Διαβίβαση φακέλου στο Συνήγορο του Πολίτη (4 εβδομάδες κατά μέσο όρο) 

ΣΥΝΟΛΟ 8 ώρες   
200 
ευρώ 

  520 ώρες 
13.000 
ευρώ 

   

  
9 
εβδομάδες 

         

 
Για τη διενέργεια της μέτρησης ελήφθησαν υπόψη τα εξής δεδομένα: Ως πληθυσμός θεωρήθηκαν 65 άτομα που έχουν υποβάλλει Καταγγελίες σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Αρχής κατά τα έτη 2010 και 2011, για ζητήματα που άπτονται και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. 
Η μέτρηση έγινε με την παραδοχή πως μεσολαβεί δικηγόρος, καθώς η πρακτική υποδεικνύει πως αυτό είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο. Η αμοιβή του δικηγόρου εκτιμήθηκε με 
βάση τα στοιχεία που δόθηκαν σε συζητήσεις με δικηγόρους και βάσει ενός μέσου όρου αμοιβής για την προετοιμασία μιας (όχι ιδιαίτερα περίπλοκης, που απαιτεί ειδικούς 
χειρισμούς και προετοιμασία) καταγγελίας και εκπροσώπησης του πελάτη στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (και όχι σε πιθανή δικαστική διαμάχη που μπορεί να 
ακολουθήσει). Όπως προέκυψε, ο μέσος όρος αμοιβής εκτιμάται στα 200 ευρώ. 
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Αποτελέσματα μέτρησης/ποιοτικά ευρήματα 

Από τη διενέργεια της μέτρησης προκύπτει: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, οι τριμερείς συναντήσεις (καταγγέλλων, εργοδότης, 
Επιθεωρητής και εκπρόσωπος Συνηγόρου του Πολίτη) μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθούν 
πλέον της μίας φοράς, ή σε κάποιες περιπτώσεις η εργοδοτική πλευρά δεν παρίσταται τελικώς 
στη συνάντηση. Ο χρόνος διεκπεραίωσης, λοιπόν, στην πράξη μπορεί να είναι αρκετά 
μεγαλύτερος, ανάλογα και με το είδος της διαφοράς της κάθε υπόθεσης. Για παράδειγμα, 
όπως επισημάνθηκε και στις συνομιλίες με εκπροσώπους του Συνηγόρου του Πολίτη και του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο 
εργασίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, ο χειρισμός τους να απαιτείται αρκετούς 
μήνες, ενώ, συνήθως η καταγγέλλουσα τελικώς υπαναχωρεί από την αρχική καταγγελία 
καθώς η δικαστική οδός μοιάζει κάποιες φορές μονόδρομος και είτε δεν διαθέτει επαρκή 
στοιχεία για να στηρίξει την υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου, είτε επιλέγει να μην μπει σε 
ανάλογες διαδικασίες. 

Η συνεργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με το Συνήγορο του Πολίτη, όπως 
προβλέπεται από το νόμο για περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της ισότητας των φύλων, 
αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα στην πράξη.  

Σύμφωνα με στοιχεία που αναγράφονται στις Ειδικές Εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για 
τα χρονικά διαστήματα από το 2008 ως και το πρώτο εξάμηνο του 2010, σημαντικός αριθμός 
των υποθέσεων δεν διαβιβαζόταν, μετά από τη σχετική καταγγελία στο ΣΕΠΕ και σε αυτόν. 
Συγκεκριμένα, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009 και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 
διαβιβάστηκαν από τα Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας προς τον Συνήγορο του 
Πολίτη 33 υποθέσεις, που αντιπροσώπευαν το 50% του συνόλου των καταγγελιών για θέματα 
φύλου που είχαν υποβληθεί στο ΣΕΠΕ, ενώ νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του 2008 και του 
πρώτου εξαμήνου του 2009 μόλις το 14% των συνολικών καταγγελιών για θέματα φύλου 
διαβιβάστηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 65 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 520 ώρες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
13.000 ευρώ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
8 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

200 ευρώ 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
9 εβδομάδες – 

αρκετοί μήνες 
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Σε σημαντικό βαθμό, τα προβλήματα επιλύθηκαν μετά και την έκδοση της με αριθμ. πρωτ. 
30257/26/02/2010 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα 
τη συνεργασία των δύο Αρχών, με την οποία δόθηκαν σαφείς οδηγίες προς τα τμήματα 
Κοινωνικής Επιθεώρησης της χώρας προκειμένου να ενημερώνουν άμεσα το Συνήγορο του 
Πολίτη για καταγγελίες που δέχονται ή και για πληροφορίες των οποίων λαμβάνουν γνώση 
σχετικά με παραβιάσεις της αρχής της ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας. 

Ωστόσο, στην Έκθεσή του σχετικά με το Φύλο και Εργασιακές σχέσεις, το 2011, ο Συνήγορος 
του Πολίτη κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, για καθυστερήσεις στη διαβίβαση του φακέλου ή για μη 
ενημέρωσή του πάντα για την έκβαση της υπόθεσης και την πιθανή επιβολή προστίμου. 
Όπως, ακόμη επισημαίνεται στην Ειδική έκθεση του 2011, αλλά και σε συζητήσεις με 
εκπροσώπους των δύο εμπλεκόμενων φορέων, λόγω πρακτικών δυσκολιών «λόγω 
γεωγραφικής απόστασης και έλλειψης οικονομικών πόρων» σε περιπτώσεις συναντήσεων 
εκτός Αττικής, συνήθως δεν παρίσταται εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη. 
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2.2. Προσφυγή σε διεθνείς μηχανισμούς για την προώθηση της ισότητας των 
φύλων και την εξάλειψη των διακρίσεων βάσει φύλου (τομέας: Διεθνές Δίκαιο) 
 

Καταγγελία στην Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος 
των γυναικών 

 

Στην Επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών μπορούν να 
υποβάλλονται αιτήσεις για εξέταση περιπτώσεων παραβίασης δικαιωμάτων που 
προστατεύονται από τη Διεθνή Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά 
των γυναικών, όταν η υπόθεση αφορά παραβίαση δικαιωμάτων από κράτος που έχει 
επικυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, όπως και η Ελλάδα. Προϋπόθεση για την προσφυγή 
στην εν λόγω διαδικασία είναι να έχουν εξαντληθεί όλα τα προσφερόμενα εθνικά μέσα 
επίλυσης της διαφοράς. 

Η διαδικασία δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Από το 2000, οπότε και τέθηκε σε ισχύ το 
Προαιρετικό Πρωτόκολλο, μέχρι και τον Αύγουστο του 2006, στην Επιτροπή είχαν κατατεθεί 
συνολικά 11 αναφορές. 

 

2.2.1. Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της διαδικασίας 
 

Θεσμικό πλαίσιο 

Η Επιτροπή ενεργεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της 
Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των 
γυναικών. H Σύμβαση κυρώθηκε με το Ν.1342/1983 και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο με το 
Ν.2952/2001. 

 

Καταγραφή διαδικασίας 

Βήμα 1: Πληροφόρηση για τη διαδικασία 

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση για τη διαδικασία ενώπιον 
της Επιτροπής. Η πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στις 
επίσημες γλώσσες της Επιτροπής που είναι τα αγγλικά, γαλλικά, κινεζικά, αραβικά, ισπανικά 
και ρωσικά. Ακόμη, είναι διαθέσιμο και πρότυπο φόρμας υποβολής καταγγελίας στην 
Επιτροπή, με όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. 

Στην πράξη, για την πληροφόρηση αλλά και για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας απαιτείται η 
συνδρομή ατόμου με εξειδικευμένες γνώσεις που θα μπορέσει να καταθέσει και να στηρίξει 
την καταγγελία (για παράδειγμα, δικηγόρου) ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με εμπειρία σε 
ανάλογες δράσεις που θα μπορούσε να ενεργήσει εκ μέρους των γυναικών που υφίστανται 
διακρίσεις. 

 

Βήμα 2: Προσφυγή στις εθνικές αρχές για επίλυση του ζητήματος 

Προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή της καταγγελίας και να εξεταστεί το θέμα από την 
Επιτροπή θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα –διοικητικά και δικαστικά- μέσα σε 
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εθνικό επίπεδο. Σε διαφορετική περίπτωση, η Γραμματεία της Επιτροπής δεν θα παραπέμψει 
το θέμα προς εξέταση. Για τις συγκεκριμένες ενέργειες προφανώς απαιτείται και η συνδρομή 
εξειδικευμένων επαγγελματιών, όπως δικηγόρων, προκειμένου να προσφύγει η θιγόμενη στις 
δικαστικές αρχές. 

 

Βήμα 3: Προετοιμασία καταγγελίας 

Αφού έχουν εξαντληθεί τα εθνικά μέσα και η διάκριση εξακολουθεί να υφίσταται, ο θιγόμενος 
μπορεί να προετοιμάσει την καταγγελία. Θα χρειαστεί η συνδρομή εξειδικευμένου 
επαγγελματία (δικηγόρου) –έναντι της αντίστοιχης αμοιβής- ή μη κυβερνητικής οργάνωσης 
που ασχολείται με ζητήματα διακρίσεων λόγω φύλου, προκειμένου να προετοιμαστεί ο 
φάκελος και να συγκεντρωθούν όλα τα έγγραφα. 

 

Βήμα 4: Υποβολή καταγγελίας 

Η αναφορά στην Επιτροπή κατατίθεται: 

o Από το ίδιο το άτομο που υφίσταται τη διάκριση, ή ομάδα ατόμων. 

o Για λογαριασμό του ατόμου ή των ατόμων που υφίστανται τη διάκριση με τη 
συναίνεσή τους, εκτός αν ο καταθέτων μπορεί να δικαιολογήσει την ενέργειά 
του για λογαριασμού τους χωρίς να χρειάζεται η συγκατάθεσή τους. 

Η υποβολή γίνεται μέσω ταχυδρομείου στην έδρα της Επιτροπής στη Νέα Υόρκη. Αν η 
αναφορά γίνεται από μεμονωμένα άτομα που υφίστανται διακρίσεις, ενδεχομένως αυτά να 
πρέπει να ζητήσουν τη συνδρομή εξειδικευμένου επαγγελματία (π.χ. δικηγόρου ή/και 
μεταφραστή) προκειμένου να προχωρήσει τη διαδικασία, καθώς και να την καταγράψει σε 
κάποια από τις επίσημες γλώσσες της Επιτροπής. Κίνηση που ενδεχομένως έχει και 
οικονομικό αντίτιμο για τον ενδιαφερόμενο. Προϋποθέσεις προκειμένου η αναφορά να 
εξεταστεί από την Eπιτροπή: 

o Να είναι έγγραφη 

o Να είναι επώνυμη 

o Να αφορά κράτος που έχει επικυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο 

Ακόμη, οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να δηλώσουν ότι συμφωνούν με τη γνωστοποίηση των 
στοιχείων τους στην αρμόδια αρχή του Κράτους που αφορά η καταγγελία. 

Ο καταγγέλλων θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, 
τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ), να δώσει προσωπικές πληροφορίες 
(ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, στοιχεία διαβατηρίου ή ταυτότητας, οικογενειακή κατάσταση, 
επάγγελμα κλπ).  

Στην καταγγελία πρέπει να καταγράφεται αναλυτικά η φύση της παραβίασης και ειδικότερα: 
περιγραφή της, στοιχεία που αφορούν τον τόπο και το χρόνο του γεγονότος, οι διατάξεις της 
Σύμβασης που παραβιάζονται. Ακόμη, πρέπει να καταγράφονται αναλυτικά όλες οι μέθοδοι 
και τα μέσα που ακολουθήθηκαν για την επίλυση της διαφοράς σε εθνικό επίπεδο (αναφορές 
σε αρχές, δικαστικές διαδικασίες), να υποβάλλονται στοιχεία που τις αποδεικνύουν, καθώς 
και το αποτέλεσμά τους. Με την αναφορά πρέπει να αποστέλλονται και αντίγραφα όλων των 
εγγράφων που στηρίζουν τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος, την ταυτότητά του και τις 
ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί, επίσημα μεταφρασμένα.  
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Αναγνώριση Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Διοικητικών Δραστηριοτήτων και 
εμπλεκομένων 

 
Διαδικασία:  Καταγγελία στην Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων σε 

βάρος των γυναικών 

ΥΠ/ΔΔ - Περιγραφή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠ: Υποβολή Καταγγελίας 

Δ.Δ. Προετοιμασία 
Καταγγελίας 

Αιτών  
Δικηγόρος/μη 
κυβερνητική 
οργάνωση 

Επιτροπή 
ΟΗΕ 

Δ.Δ. Κατάθεση 
Καταγγελίας 

Αιτών/πληρεξούσιος Ταχυδρομείο 
Επιτροπή 
ΟΗΕ 

 
 
Αναγνώριση πληθυσμού / συχνότητας 

Από το 2000, οπότε και τέθηκε σε ισχύ το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Διεθνούς Σύμβασης 
για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, μέχρι και τον Αύγουστο 
του 2006, στην Επιτροπή είχαν κατατεθεί συνολικά 11 αναφορές, σύμφωνα με στοιχεία που 
έχουν δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, καταγγελία από την Ελλάδα δεν έχει υποβληθεί ως τώρα. 

 

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων 

Στοιχεία και πληροφορίες αναζητήθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

 

2.2.2. Ποσοτικοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων - Υπολογισμοί διοικητικών 
βαρών 

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν προέκυψαν στοιχεία που θα μπορούσαν να 
ποσοτικοποιηθούν και να καταστήστουν δυνατό τον υπολογισμό της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους πολίτες. 

 

Ευρήματα 

Όπως αναφέρθηκε, η συγκεκριμένη διαδικασία δεν έχει εφαρμοστεί από καμία Ελληνίδα στην 
πράξη. Και επιπλέον, και σε διεθνές επίπεδο ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Επιτροπής, που προσέφυγαν γυναίκες για διακρίσεις σε βάρος τους. 

Επομένως, η διενέργεια μέτρησης, βάσει της μεθοδολογίας του Τυποποιημένου Μοντέλου 
Κόστους για την εν λόγω διαδικασία δεν είναι εφικτή. 

Τα δεδομένα είναι πως:  

 Πριν από την υποβολή αναφοράς θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί όλα τα 
εθνικά διαθέσιμα διοικητικά και δικαστικά μέσα και να έχουν εκδοθεί 
οριστικές και τελεσίδικες αποφάσεις. 
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 Η διαδικασία έχει κόστος, καθώς η ενδιαφερόμενη θα πρέπει να καταφύγει 
στη βοήθεια ειδικών επαγγελματιών. Συγκεκριμένα, όλα τα έγγραφα που θα 
πρέπει να προσκομίσει προκειμένου να στηρίξει την καταγγελία και να 
αποδείξει τις ενέργειες που θα έχουν γίνει, θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα. 
Η συνδρομή δικηγόρου είναι απαραίτητη στην πράξη, προκειμένου να 
στηριχθεί η αναφορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να συγκεντρωθούν 
και να συνυποβληθούν όλες οι απαιτούμενες αποδείξεις. 

 Στοιχεία για το χρόνο διεκπεραίωσης της διαδικασίας δεν υπάρχουν, καθώς 
δεν καταγράφονται δεσμευτικές προθεσμίες και ο χρόνος που θα χρειαστεί η 
Επιτροπή για τον χειρισμό της κάθε υπόθεσης είναι ανάλογος με την κάθε 
περίπτωση, την περιπλοκότητα αυτής και τα επιμέρους στοιχεία της. 
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2.3. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας για τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και ζει 
στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα (τομέας: 
Ιθαγένεια) 

 

Η διαδικασία αφορά άνδρες και γυναίκες αλλοδαπούς. Η απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας 
τέκνου αλλοδαπών, το οποίο γεννήθηκε στην Ελλάδα, δεν είναι αυτόματη, αλλά πρέπει να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, οι γονείς να διαμένουν νόμιμα για τουλάχιστον πέντε 
χρόνια στη χώρα και να κάνουν την προβλεπόμενη αίτηση για την εκκίνηση της διαδικασίας. 

 

2.3.1. Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της διαδικασίας 
 
Θεσμικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με το Νόμο 3838/2010 (άρθρα 1Α και 24), τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και 
συνεχίζει να ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα και οι δυο στη 
Χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη αποκτά από τη γέννηση του την Ελληνική Ιθαγένεια, 
εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής του τέκνου στο 
δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του. Σε περίπτωση μεταγενέστερης υποβολής 
της δήλωσης και αίτησης, η ιθαγένεια αποκτάται από την υποβολή τους.  

Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, την αντίστοιχη δήλωση και αίτηση υποβάλλει ο 
γονέας που έχει γονική μέριμνα του τέκνου. Στην Υπουργική Απόφαση Φ. 130181/23198/2010 
- ΦΕΚ 562/Β’/30.4.2010, ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 
Καταγραφή διαδικασίας 
 
Βήμα 1: Πληροφόρηση για τη διαδικασία 
Η πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν 
προκειμένου να αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια το γεννημένο στην Ελλάδα τέκνο τους 
παρέχεται από το δικτυακό τόπου του Υπουργείου Εσωτερικών και από τους κατά περίπτωση 
αρμόδιους Δήμους, όπου υποβάλλεται η αίτηση.  
Ωστόσο, η συγκεκριμένη πληροφόρηση αν και απευθύνεται σε αλλοδαπούς παρέχεται, κατά 
βάση, στην ελληνική γλώσσα.  
 
 
Βήμα 2: Αίτηση για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας τέκνου αλλοδαπών 
Προτού οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν τη σχετική αίτηση, πρέπει να συγκεντρώσουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζεται να υποβάλουν μαζί με αυτή. 
 
Συγκέντρωση δικαιολογητικών 
Υπό-βήμα 2..1. 
Δικαιολογητικό: Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού. 
Αίτηση για χορήγηση ληξιαρχικής πράξης στο ληξιαρχείο του δήμου όπου γεννήθηκε το παιδί 
και παραλαβή της από εκεί. 
Ή 
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Αίτηση για ληξιαρχική πράξη τηλεφωνικώς, στη γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών και παραλαβή 
της από το ΚΕΠ που θα υποδείξει ο πολίτης 
Ή  
Αίτηση στα ΚΕΠ για παραλαβή ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Παραλαβή της μετά από 
διάστημα μερικών ημερών από το ίδιο ΚΕΠ 
 
Υπό-βήμα 2.2. 
Δικαιολογητικό: Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου γονέων (εφόσον υφίσταται) 
Αίτηση για χορήγηση ληξιαρχικής πράξης ή βεβαίωσης στο ληξιαρχείο του δήμου όπου 
τελέστηκε ο γάμος και παραλαβή της από εκεί. 
Ή 
Αίτηση τηλεφωνικώς, στη γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών και παραλαβή της από το ΚΕΠ που 
θα υποδείξει ο πολίτης 
Ή  
Αίτηση στα ΚΕΠ. Παραλαβή μετά από διάστημα μερικών ημερών από το ίδιο ΚΕΠ 
Η διαδικασία μπορεί να γίνει παράλληλα με την αίτηση για ληξιαρχική πράξη γέννησης του 
παιδιού στην πρώτη περίπτωση αν ο δήμος είναι ο ίδιος και σε κάθε περίπτωση στις δύο 
επόμενες περιπτώσεις, με  τη συμπλήρωση δύο διαφορετικών αιτήσεων. 
 
Υπό-βήμα 2.3. 
Δικαιολογητικό: Ακριβές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ και των δύο 
γονέων. 
Φωτοτυπία και επικύρωσή του από δημόσια αρχή. Η επικύρωση μπορεί να γίνει και από το 
Δήμο όπου θα κατατεθεί η αίτηση. 
Οι τίτλοι διαμονής είναι: 
α. άδεια επί μακρόν διαμένοντος, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 
Α),  
β. βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών - μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α),  
γ. δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη 
κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε γονείς ανηλίκου ημεδαπού, κατ` εφαρμογή 
των διατάξεων των άρθρων 61, 63 και 94 του Ν. 3386/2005,  
δ. δελτίο αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας ή 
μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν 
χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Π.Δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α), καθώς και 
των προεδρικών διαταγμάτων 90/2008 (ΦΕΚ 138 Α), 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α), 167/2008 (ΦΕΚ 
223 Α) και 81/2009 (ΦΕΚ 99 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,  
ε. ταξιδιωτικά έγγραφα ή ειδικό δελτίο που έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, 
η οποία έχει κυρωθεί με το Ν. 139/1975 (ΦΕΚ 176 Α),  
στ. Ε.Δ.Τ.Ο. ή άλλο δελτίο ή τίτλο διαμονής ομογενούς κάθε τύπου.  
 
Υπό-βήμα 2.4. 
Δικαιολογητικό: Βεβαιώσεις χρόνου νόμιμης διαμονής και των δύο γονέων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες (Περιφέρεια ή Αστυνομία, για παλαιότερες άδειες διαμονής αρμόδιος ήταν και ο 
ΟΑΕΔ) 

 

Αντίστοιχη αίτηση στην αρμόδια αρχή που χορήγησε τον τίτλο διαμονής. 
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Αν η άδεια εκδίδεται από την Περιφέρεια, ή αίτηση υποβάλλεται στο γραφείο αλλοδαπών του 
δήμου διαμονής των αιτούντων. 

Αν η άδεια εκδίδεται από την Αστυνομία, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες αστυνομικές 
αρχές. 

 

Υπό-βήμα 2.5. 

Δικαιολογητικό: Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου 
αναγνωρισμένου από την Ελλάδα. 

Το διαβατήριο ή το αντίστοιχο έγγραφο απαιτείται να είναι επισήμως μεταφρασμένο στα 
ελληνικά.  

Αν δεν υποβάλλεται το πρωτότυπο, θα πρέπει να είναι και νομίμως επικυρωμένο. Η 
επικύρωσή του δεν μπορεί να γίνει από ελληνική δημόσια υπηρεσία.  

 

Τα έγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα και 
επίσημα μεταφρασμένα. Ειδικότερα: 

  πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της 
Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια 
αλλοδαπή αρχή  

 πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση 
της Χάγης αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ. 
Αλβανία, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως 
προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.  

 πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση 
της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή 
του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του 
αλλοδαπού οργάνου. 

Η επικύρωση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία. 

 

Υπό-βήμα 2.6. 

Δικαιολογητικό: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου 
πρόκειται να γίνει η αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση που κάποιος από τους δύο γονείς 
κατοικεί μόνιμα σε άλλον δήμο, απαιτείται βεβαίωση και από εκείνον. 

Οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στο δήμο με έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητά τους, 
αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλου λογαριασμού ή εκκαθαριστικού εφορίας και 
υποβάλλουν την απαιτούμενη αίτηση, συμπληρώνοντας παράλληλα και υπεύθυνη δήλωση 
που τους δίδεται από την υπηρεσία. 

Για την παραλαβή της βεβαίωσης, απαιτείται να ξαναπάνε στην αρμόδια υπηρεσία. 

Οι αντίστοιχες αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και μέσω ΚΕΠ, με την επισύναψη των ίδιων 
δικαιολογητικών. 
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Αφού οι ενδιαφερόμενοι έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα έγγραφα, προσέρχονται στον 
αρμόδιο Δήμο προκειμένου να καταθέσουν την αίτηση και δήλωση εγγραφής στο δημοτολόγιό 
του. Τα απαιτούμενα έντυπα διατίθενται από την υπηρεσία. 

Προηγουμένως, πρέπει να έχουν καταβάλει στην ταμειακή υπηρεσία του δήμου παράβολο 
ύψους 100 ευρώ και να έχουν παραλάβει το αντίστοιχο αποδεικτικό είσπραξης το οποίο 
συνυποβάλλουν με την αίτηση. 

Η αίτηση μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή και από πληρεξούσιό τους. 
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την απόδοση της 
πληρεξουσιότητας, διαδικασία που συνεπάγεται και επιπλέον κόστος για τους εμπλεκόμενους. 

Στην πράξη, σε πολλές περιπτώσεις η διαδικασία γίνεται από δικηγόρο. 

 

(Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας: Ο γονέας, πέρα από την περίπτωση των 
προαναφερόμενων δικαιολογητικών που τον αφορούν, θα πρέπει να υποβάλλει, ακόμη, 
προκειμένου να αποδείξει ότι ο μόνος ασκών τη γονική μέριμνα: Ληξιαρχική πράξη θανάτου 
του άλλου γονέα (αντίστοιχη αίτηση στο ληξιαρχείο). Ή δικαστική απόφαση ότι η γονική 
μέριμνα του έχει ανατεθεί (επίσημο αντίγραφο δικαστικής αποφάσεως). Ή υπεύθυνη δήλωση 
για τα γεγονότα που αιτιολογούν αδυναμία του άλλου γονέα να ασκεί τη γονική μέριμνα) 

 

Βήμα 3: Απόφαση απόδοσης ιθαγένειας 

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο οποίο πρέπει να διαβιβαστεί εντός 
15 ημερών από την υποβολή της αίτησης ο σχετικός φάκελος, σε διάστημα δύο μηνών από 
την παραλαβή του φακέλου λαμβάνει απόφαση (που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ) για την απόδοση 
ιθαγένειας στο τέκνο αλλοδαπών και δίνει εντολή στο Δήμο να προχωρήσει στην εγγραφή του 
στο δημοτολόγιο. 
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Αναγνώριση Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Διοικητικών Δραστηριοτήτων και εμπλεκομένων 
 

Διαδικασία:  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας για τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα 

ΥΠ/ΔΔ – Περιγραφή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠ: Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού 
Δ.Δ. Προετοιμασία και Υποβολή αίτησης για χορήγηση 
αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης 

Αιτών (γονείς) Ληξιαρχείο/ΚΕΠ   

Δ.Δ. Ανάκτηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης Αιτών (γονείς) Ληξιαρχείο/ΚΕΠ   

Υ.Π. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης χρόνου νόμιμης διαμονής των γονέων 

Δ.Δ. Εξοικείωση με την Υποχρέωση Πληροφόρησης Αιτών (γονείς) 
Περιφέρεια (γραφείο 
αλλοδαπών του δήμου) /ή 
Αστυνομία/ ή ΟΑΕΔ 

  

Δ.Δ. Προετοιμασία και Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση 
της βεβαίωσης 

Αιτών (γονείς) 
Περιφέρεια/ή Αστυνομία/ ή 
ΟΑΕΔ 

  

Δ.Δ. Ανάκτηση βεβαίωσης Αιτών (γονείς) 
Περιφέρεια/ή Αστυνομία/ ή 
ΟΑΕΔ 

  

Υ.Π. Υποβολή διαβατηρίου (ή ταξιδιωτικού εγγράφου) για μετάφραση/επικύρωση 

Δ.Δ. Εξοικείωση με την Υποχρέωση Πληροφόρησης Αιτών (γονείς) 
Υπουργείο 
Εσωτερικών/Εξωτερικών 

Αρμόδια αλλοδαπή 
αρχή 

Ή δικηγόρος  

Δ.Δ. Υποβολή εγγράφου Αιτών (γονείς) 
Υπουργείο 
Εσωτερικών/Εξωτερικών 

Αρμόδια αλλοδαπή 
αρχή 

Ή δικηγόρος  

Δ.Δ. Ανάκτηση επικυρωμένου/μεταφρασμένου εγγράφου Αιτών (γονείς) 
Υπουργείο 
Εσωτερικών/Εξωτερικών 

Ή/και Αρμόδια 
αλλοδαπή αρχή 

Ή δικηγόρος  

Υ.Π. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης νόμιμης κατοικίας     
Δ.Δ. Εξοικείωση με την υποχρέωση πληροφόρησης  Αιτών (γονείς) Δήμος / ή ΚΕΠ   
Δ.Δ. Προετοιμασία και Υποβολή δικαιολογητικών 
(αστυνομική ταυτότητα, αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή 
εκκαθαριστικού ΔΟΥ όπου φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας), 
υπεύθυνης δήλωσης και αίτησης 

Αιτών (γονείς) Δήμος / ή ΚΕΠ /    
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Δ.Δ. Ανάκτηση εγγράφου βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας Αιτών (γονείς) Δήμος / ή ΚΕΠ /    
Υ.Π. Αίτηση για χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας τέκνου     
Δ.Δ. Εξοικείωση με την Υποχρέωση Πληροφόρησης Αιτών (γονείς) Δήμος   
Δ.Δ. Προετοιμασία και Υποβολή αίτησης – δήλωσης 
εγγραφής στο δημοτολόγιο 

Αιτών (γονείς) Δήμος (ή και) Δικηγόρος  

Δ.Δ. Πληρωμή παραβόλου – παραλαβή αποδεικτικού Αιτών (γονείς) Δήμος   
Δ.Δ. Συμπλήρωση αίτησης για χορήγηση ελληνικής 
ιθαγένειας 

Αιτών (γονείς) Δήμος   

Δ.Δ. Ανάκτηση δικαιολογητικών Αιτών (γονείς)    
Δ.Δ. Υποβολή αίτησης για χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας 
και δικαιολογητικών 

Αιτών (γονείς) Δήμος 
Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση 

 

Δ.Δ. Ανάκτηση πληροφοριών – απόδοση ιθαγένειας  Δήμος 
Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση 
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Αναγνώριση πληθυσμού / συχνότητας 

Από την εφαρμογή του Νόμου 3838/2010 και ως 31/12/2012, την ελληνική ιθαγένεια 
απέκτησαν 5927 τέκνα αλλοδαπών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ανά έτος, ελληνική ιθαγένεια βάσει της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης, απέκτησαν:  

Έτος Τέκνα Αλλοδαπών 

2010 211 

2011 1927 

2012 3789 

ΣΥΝΟΛΟ 5927 

 

Συχνότητα 

Η διαδικασία ακολουθείται άπαξ για κάθε τέκνο αλλοδαπών που δικαιούνται να αποκτήσει 
την ελληνική ιθαγένεια. 

 

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων 

Τα στατιστικά δεδομένα που αφορούν την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας βάσει των σχετικών 
διατάξεων του Νόμου 3838/2010, για τέκνα αλλοδαπών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, 
δόθηκαν από τη διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Στοιχεία που αφορούν την διεκπεραίωση της διαδικασίας συλλέχτηκαν σε επικοινωνία και 
διαβούλευση με εκπροσώπους αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται σε αυτή 

o Υπουργείο Εσωτερικών 

o Δήμοι 

Ακόμη, πληροφορίες αντλήθηκαν και από συζητήσεις με πέντε αλλοδαπούς που ακολούθησαν 
τη διαδικασία προκειμένου τέκνα τους, γεννημένα στην Ελλάδα, να αποκτήσουν την ελληνική 
ιθαγένεια. 

Ακόμη, εφόσον διαπιστώθηκε πως στην πράξη αρκετοί αλλοδαποί ζητούν τη συνδρομή 
δικηγόρου προκειμένου να περαιώσουν τη διαδικασία, έγιναν επαφές και με δικηγόρους που 
ασχολούνται με μετανάστες, προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία τόσο για τους 
πραγματικούς χρόνους ολοκλήρωσης της διαδικασίας, όσο και για το κόστος αυτής. 
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2.3.2. Ποσοτικοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων - Υπολογισμοί διοικητικών βαρών 
 
Πληθυσμός της μέτρησης είναι τα 5927 τέκνα για τα οποία ακολουθήθηκε η καταγεγραμμένη διαδικασία απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από το 2010 ως και 
το 2012.  
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας για τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνότητ
α 

Πληθυσμ
ός 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνσ
η (κόστος) 

 

 
Δρα-
στηριό
τητας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Προκύπτ
ει από το 
νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

          

ΥΠ: Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού 

Δ.Δ. Προετοιμασία και 
Υποβολή αίτησης για 
χορήγηση αντιγράφου 
ληξιαρχικής πράξης 
γέννησης 

30’ - - - 1 5927 2.964 ώρες - 
Αιτών 
(γονείς) 

Ληξιαρχείο/
ΚΕΠ 

  

Δ.Δ. Ανάκτηση 
αντιγράφου ληξιαρχικής 
πράξης γέννησης 

30’ 3 ημέρες - - 1 5927 2.964 ώρες - 
Αιτών 
(γονείς) 

Ληξιαρχείο/
ΚΕΠ 

  

Υ.Π. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης χρόνου νόμιμης διαμονής των γονέων 

Δ.Δ. Εξοικείωση με την 
Υποχρέωση 
Πληροφόρησης 

1 - - - 1 5927 5927 ώρες - 
Αιτών 
(γονείς) 

Περιφέρεια/
ή 
Αστυνομία/ 
ή ΟΑΕΔ 

  

Δ.Δ. Προετοιμασία και 
Υποβολή αίτησης για τη 
χορήγηση της βεβαίωσης 

30’ - - - 1 5927 2.964 ώρες - 
Αιτών 
(γονείς) 

Περιφέρεια/
ή 
Αστυνομία/ 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας για τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνότητ
α 

Πληθυσμ
ός 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνσ
η (κόστος) 

 

 
Δρα-
στηριό
τητας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Προκύπτ
ει από το 
νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

          

ή ΟΑΕΔ 

Δ.Δ. Ανάκτηση 
βεβαίωσης 

30’ 

2 
εβδομάδες 
τουλάχιστ
ον 

- - 1 5927 2.964 ώρες - 
Αιτών 
(γονείς) 

Περιφέρεια/
ή 
Αστυνομία/ 
ή ΟΑΕΔ 

  

Υ.Π. Υποβολή διαβατηρίου (ή ταξιδιωτικού εγγράφου) για μετάφραση/επικύρωση 

Δ.Δ. Εξοικείωση με την 
Υποχρέωση 
Πληροφόρησης 

1  - - 1 5927 5927 ώρες - 
Αιτών 
(γονείς) 

Υπουργείο 
Εσωτερικώ
ν/Εξωτερικ
ών 

Αρμόδια 
αλλοδαπή 
αρχή 

Ή δικηγόρος  

Δ.Δ. Υποβολή εγγράφου 30’  - - 1 5927 2.964 ώρες - 
Αιτών 
(γονείς) 

Υπουργείο 
Εσωτερικώ
ν/Εξωτερικ
ών 

Αρμόδια 
αλλοδαπή 
αρχή 

Ή δικηγόρος  

Δ.Δ. Ανάκτηση 
επικυρωμένου/μεταφρασμ
ένου εγγράφου 

30’ 
Τουλάχιστ
ον 2 
εβδομάδες 

- - 1 5927 2.964 ώρες - 
Αιτών 
(γονείς) 

Υπουργείο 
Εσωτερικώ
ν/Εξωτερικ
ών 

Ή/και 
Αρμόδια 
αλλοδαπή 
αρχή 

Ή δικηγόρος  

Υ.Π. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης νόμιμης κατοικίας 

Δ.Δ. Εξοικείωση με την 
υποχρέωση 
πληροφόρησης  

1 - - - 1 5927 5927 ώρες - 
Αιτών 
(γονείς) 

Δήμος  
/ ή ΚΕΠ 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας για τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνότητ
α 

Πληθυσμ
ός 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνσ
η (κόστος) 

 

 
Δρα-
στηριό
τητας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Προκύπτ
ει από το 
νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

          

Δ.Δ. Προετοιμασία και 
Υποβολή δικαιολογητικών 
υπεύθυνης δήλωσης και 
αίτησης 

1 - - - 1 5927 5927 ώρες - 
Αιτών 
(γονείς) 

Δήμος  
/ ή ΚΕΠ 

  

Δ.Δ. Ανάκτηση εγγράφου 
βεβαίωσης μόνιμης 
κατοικίας 

30’ 
Τουλάχιστ
ον 1 
εβδομάδα 

- - 1 5927 2.964 ώρες - 
Αιτών 
(γονείς) 

Δήμος  
/ ή ΚΕΠ 

  

Υ.Π. Αίτηση για χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας τέκνου 

Δ.Δ. Εξοικείωση με την 
Υποχρέωση 
Πληροφόρησης 

2 
ώρες 

- - - 1 5927 11.854 ώρες - 
Αιτών 
(γονείς) 

Δήμος   

Δ.Δ. Προετοιμασία και 
Υποβολή αίτησης – 
δήλωσης εγγραφής στο 
δημοτολόγιο 

2 
ώρες 

- - - 1 5927 11.854 ώρες - 
Αιτών 
(γονείς) 

Δήμος   

Δ.Δ. Πληρωμή 
παραβόλου – παραλαβή 
αποδεικτικού 

30’ - 
100 
ευρώ 

- 1 5927 2.964 ώρες 
592.700 
ευρώ 

Αιτών 
(γονείς) 

Δήμος   

Δ.Δ. Συμπλήρωση 
αίτησης για χορήγηση 
ελληνικής ιθαγένειας 

30’ - - - 1 5927 2.964 ώρες - 
Αιτών 
(γονείς) 

Δήμος   
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας για τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνότητ
α 

Πληθυσμ
ός 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνσ
η (κόστος) 

 

 
Δρα-
στηριό
τητας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Προκύπτ
ει από το 
νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

          

Δ.Δ. Ανάκτηση 
δικαιολογητικών 

1 ώρα 2 μήνες - - 1 5927 5927 ώρες - 
Αιτών 
(γονείς) 

   

Δ.Δ. Υποβολή αίτησης για 
χορήγηση ελληνικής 
ιθαγένειας και 
δικαιολογητικών 

1 ώρα - - 
1.000 
ευρώ* 

1 5927 5927 ώρες 5.927.000 
Αιτών 
(γονείς) 

Δήμος 
Αποκεντρω
μένη 
Διοίκηση  

 

ΣΥΝΟΛΟ: απόδοση 
ιθαγένειας 

14,5 
ώρες 

6 μήνες - 
1 
χρόνος**  

1.100 ευρώ 1 5927 
85.946 
ώρες 

6.519.700 
ευρώ 

    

 
* Σε περίπτωση που για τη διαδικασία ζητείται η αρωγή δικηγόρου. Ο δικηγόρος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και η αμοιβή του καθορίζεται από τον ίδιο, σε 
συμφωνία με τον πελάτη του, κατά περίπτωση. Με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αυτή κυμαίνεται, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και αν δεν 
συντρέχουν ιδιαίτερα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, στα 1.000 ευρώ. 
** Ο πραγματικός χρόνος περαίωσης της διαδικασίας. 
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Αποτελέσματα μέτρησης/ποιοτικά ευρήματα 

 
Όπως προέκυψε από τη μέτρηση 

 
 
 
Επιπλέον: Σε περίπτωση που οι γονείς του τέκνου έχουν τελέσει γάμο στην Ελλάδα, 
απαιτείται και ληξιαρχική πράξη του γάμου, ή πιστοποιητικό γάμου, για γάμο που έχει τελεστεί 
στην αλλοδαπή, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από την αρμόδια αλλοδαπή Αρχή. 
Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προμηθευτούν το πιστοποιητικό, το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται εξαρτάται από τη χώρα καταγωγής του και τη χώρα όπου 
τελέστηκε ο γάμος. Κατά μέσο όρο, όμως, το διάστημα αυτό δύσκολα θα είναι μικρότερο του 
ενός μήνα. 
 
Οι προθεσμίες της διαδικασίας, βάσει του νόμου, είναι συγκεκριμένες. Ο Δήμος, στον οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να ελέγξει τα δικαιολογητικά, να την πρωτοκολλήσει και να 
την διαβιβάσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σε διάστημα 15 ημερών. Στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση γίνεται ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου, αλλά και της συνδρομής ή μη των 
προϋποθέσεων που απαιτούνται βάσει νόμου, ο οποίος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 
δύο μηνών. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει να λάβει την 
απόφαση περί κτήσης (ή μη) της ιθαγένειας, να δώσει την εντολή εγγραφής του ανήλικου 
τέκνου στο αντίστοιχο δημοτολόγιο και η απόφαση να δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία. 
 
Στην πράξη ωστόσο, η ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτεί πολύ μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Η συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών, η υποβολή της αίτησης και η 
δημοσίευση της απόφασης δεν διαρκούν λιγότερο από έξι μήνες, ενώ στο μέσο όρο των 
περιπτώσεων φαίνεται να απαιτείται διάστημα 1 περίπου χρόνου, χωρίς να απουσιάζουν και 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 5927 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 85.946 ώρες 

6.519.700 ευρώ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

592.700 ευρώ από το 
προβλεπόμενο παράβολο 
5.927.000 σε περίπτωση 

συνδρομής δικηγόρου 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
14,5 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

1.100 ευρώ 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 6 μήνες – 1 χρόνος 
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οι περιπτώσεις που το χρονικό διάστημα συνολικής περαίωσης της διαδικασίας είναι ακόμη 
μεγαλύτερο. 
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2.4. Χορήγηση άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων (τομέας: 
Μεταναστευτική πολιτική) 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 Κεφάλαιο Α του ν. 3386/2005 ως θύμα εμπορίας ανθρώπων είναι το 
φυσικό πρόσωπο που κατέστη θύμα των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 
323,232Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, ανεξάρτητα από το εάν έχει εισέλθει στη 
χώρα νόμιμα ή παράνομα. 

 

2.4.1. Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της διαδικασίας 

 

Θεσμικό πλαίσιο 

Ο ορισμός του θύματος εμπορίας ατόμων προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων του 
άρθρου 1 κεφ. Α του ν.3386/2005 και 323, 232Α, 349,351 και 351Α Π.Κ. Το καθεστώς 
χορήγησης της άδειας διαμονής σε αυτή την κατηγορία προσώπων καθορίζεται στις διατάξεις 
των άρθρων 46-52 του Νόμου 3386/2005. Επικουρικά αναφέρονται και οι διατάξεις του 
Προεδρικού Διατάγματος 233/2003, καθώς οι διατάξεις του ρυθμίζουν άλλα θέματα (πέρα από 
την άδεια) σχετικά με τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, όπως π.χ η νομική προστασία τους και 
η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ περιέχει παράρτημα στο συμπεριλαμβάνονται οι φορείς 
οι οποίοι αναλαμβάνουν την αρωγή των θυμάτων.  

 

Καταγραφή διαδικασίας 

Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία 

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αστυνομικές ή εισαγγελικές αρχές πιθανολογήσουν ότι 
υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος έχει προσαχθεί, ανήκει στην κατηγορία θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο,  τον/την ενημερώνουν για τη 
δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής, εφόσον εκφράσει την πρόθεσή του να συνεργαστεί 
για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Την ενημέρωση αυτή μπορεί να παρέχουν 
και οι αρμόδιοι φορείς κοινωνικής στήριξης που προβλέπονται από το παράρτημα του Π.Δ. 
233/2003, όπως κάθε φορά ισχύει.  

 

Βήμα 2: Χαρακτηρισμός αλλοδαπού ως θύματος εμπορίας 

Δεν αρκεί η πιθανολόγηση ότι το άτομο που έχει εντοπιστεί από τις αρμόδιες αστυνομικές ή 
εισαγγελικές αρχές είναι θύμα εμπορίας. Απαιτείται πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής 
από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του υπηκόου τρίτης χώρας ως θύμα εμπορίας 
ανθρώπων. Είτε μέσω των εισαγγελικών αρχών είτε μέσω του ίδιου του ατόμου γίνεται αίτηση 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών προκειμένου να εκδώσει πράξη χαρακτηρισμού του. 

 

Βήμα 3: Αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής 

Μετά από πράξη της Εισαγγελικής Αρχής δίνεται στα θύματα η δυνατότητα για διάστημα ενός 
μηνός (προθεσμία περίσκεψης) ώστε να συνέλθουν και να είναι σε θέση να διαφύγουν από 
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την επιρροή των δραστών, για να μπορούν να πάρουν ανεπηρέαστη απόφαση σχετικά με τη 
συνεργασία τους με τις διωκτικές αρχές.  

Κατά το χρονικό διάστημα αυτής της προθεσμίας, το θύμα δεν θεμελιώνει δικαίωμα διαμονής 
στη χώρα, αλλά δεν μπορεί να απελαθεί, ενώ στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση 
απέλασης αυτή ανακαλείται. 

Η απόφαση για τη χορήγηση της προθεσμίας περίσκεψης μπορεί να τερματιστεί, πριν από τη 
λήξη της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την οικεία εισαγγελική ή αστυνομική Αρχή ότι 
το πρόσωπο με τη θέληση του επανασυνδέθηκε με τους δράστες των εγκλημάτων ή για 
λόγους δημοσίας τάξης και ασφάλειας. 

Όσο διαρκεί η περίοδος της περίσκεψης τα πρόσωπα έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη. Αν 
και είναι ανασφάλιστα, τους παρέχεται άμεση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από 
τις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ., με προσκόμιση σχετική βεβαίωσης που χορηγεί η Αστυνομική 
Διεύθυνση. Διασφαλίζονται επίσης ικανές συνθήκες διαβίωσης, εφόσον δεν διαθέτουν 
επαρκείς πόρους.. 

Όταν παρέλθει η προθεσμία περίσκεψης - ή και πριν τη λήξη της εάν το πρόσωπο έχει 
επιδείξει στην πράξη σαφή θέληση για συνεργασία - ο αρμόδιος Εισαγγελέας εξετάζει τις 
παρακάτω προϋποθέσεις και συντάσσει σχετική έκθεση: 

o αν κρίνεται σκόπιμη η παράταση της διαμονής του προσώπου στην ελληνική 
επικράτεια για τη διευκόλυνση της έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας  

o αν το πρόσωπο έχει επιδείξει σαφή θέληση συνεργασίας και  

o αν το πρόσωπο έχει διακόψει κάθε σχέση με τους φερόμενους ως δράστες των 
εγκλημάτων  

Όσα άτομα, υπήκοοι τρίτων χωρών, έχουν χαρακτηριστεί ως θύματα εμπορίας ανθρώπων με 
πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών μπορούν να  υποβάλλουν αίτηση στη διεύθυνση 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

o είτε τα ίδια (στην πράξη με τη συνδρομή δικηγόρου) 

o είτε μέσω του σχετικού Εισαγγελέα 

Στην πράξη η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων εμπορίας έχουν εισέλθει παράνομα στη 
χώρα και στερούνται διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, το οποίο απαιτείται να 
προσκομίσουν με την αίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία αναφέρονται οι συγκεκριμένοι λόγοι και πλήρης αιτιολογία για την αντικειμενική 
αδυναμία κατοχής των σχετικών εγγράφων. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται η αίτηση και 
εκδίδεται σχετική απόφαση χορήγησης άδειας διαμονής, η οποία θα αντικατασταθεί με άδεια 
διαμονής ενιαίου τύπου, όταν προσκομισθεί το δικαιολογητικό που λείπει. 

Η εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής γίνεται κατά προτεραιότητα και η 
χορήγηση της μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης. Με την επιφύλαξη λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εκδίδεται άδεια 
διαμονής ενός έτους, χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, με δυνατότητα 
ανανέωσης για ισόχρονο διάστημα εφόσον υπάρχουν οι ίδιες προϋποθέσεις μέχρι την έκδοση 
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Η άδεια διαμονής εξασφαλίζει δικαίωμα πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας, στις παροχές και την περίθαλψη και στις προϋποθέσεις επαγγελματικής 
κατάρτισης και εκπαίδευσης. 

Η άδεια διαμονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται εάν το πρόσωπο επανασυνδέσει ενεργά και 
με τη θέληση του τις σχέσεις του με τους φερόμενους ως δράστες των πράξεων που έχει 
καταγγείλει, παύει να συνεργάζεται, αν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η συνεργασία ή η καταγγελία 
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του θύματος είναι δόλια ή καταχρηστική, αν με πρωτοβουλία της αρμόδιας εισαγγελικής ή 
δικαστικής Αρχής διακοπεί η σχετική διαδικασία, ή όταν εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση περάτωσης της σχετικής διαδικασίας. 

Ανάλογα με την έκβαση της συνεργασίας του αλλοδαπού με τις αρμόδιες αρχές για την 
εξάλειψη του κυκλώματος εμπορίας: 

  Α: Όταν περατωθεί η διαδικασία και εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση και 
εφόσον προκύπτει ότι η καταμήνυση για τις πράξεις που έχει καταγγείλει είναι 
αληθής, μπορεί να χορηγείται στον/ην κάτοχο άδειας διαμονής, με την ιδιότητα 
του θύματος εμπορίας ανθρώπων, άδεια διαμονής για έναν από τους λόγους του 
Ν. 3386/2005 με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο 
και υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με εξαίρεση της ειδική 
θεώρηση εισόδου (VISA) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας 
Περιφέρειας.  

 Β: Σε περίπτωση που από την αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκύπτει ότι η 
καταμήνυση για τις πράξεις που έχουν καταγγελθεί είναι ψευδής, θα πρέπει να 
εκδοθεί νέα απόφαση απέλασης και ο/η υπήκοος να αποχωρήσει από τη χώρα 

 
Αναγνώριση Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Διοικητικών Δραστηριοτήτων και 
εμπλεκομένων 
 
 

Διαδικασία: Χορήγηση άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων 

ΥΠ/ΔΔ - Περιγραφή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠ: Αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής θυμάτων εμπορίας ανθρώπων 
Δ.Δ. Υποβολή αίτησης για έκδοση 
πράξης χαρακτηρισμού του ατόμου ως 
θέμα εμπορίας 

Αιτών Εισαγγελέας 

Δ.Δ. Έκδοση απόφασης για χορήγηση 
προθεσμίας περίσκεψης 

 Εισαγγελέας 

Δ.Δ. Ανάκτηση έκθεσης Εισαγγελέα   Εισαγγελέας 
Δ.Δ. Υποβολή αίτησης και 
δικαιολογητικών για χορήγηση άδειας 
διαμονής 

Αιτών/Δικηγόρος/ 
Εισαγγελέας 

Υπουργείο Εσωτερικών – 
Διεύθυνση Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης 

Δ.Δ. Έκδοση απόφασης για τη χορήγηση 
ή μη άδειας διαμονής 

 Υπουργείο Εσωτερικών 

 
 
 
 

Αναγνώριση πληθυσμού / συχνότητας 

 

Από το 2006 ως και το 2012 χορηγήθηκαν άδειες διαμονής, με βάσει το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο και σύμφωνα με την καταγεγραμμένη διαδικασία, σε 436 θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, οι άδειες διαμονής που χορηγήθηκαν ανά έτος είναι: 
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Έτος 
Άδειες διαμονής σε 
θύματα εμπορίας 

2006 42 
2007 55 
2008 66 
2009 71 
2010 78 
2011 69 
2012 55 
ΣΥΝΟΛΟ 436 

 

Συχνότητα 

Η διαδικασία ακολουθείται άπαξ. 

 

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων 

Επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων τα οποία ακολούθησαν 
την καταγεγραμμένη διαδικασία και τους χορηγήθηκε άδεια διαμονής αναζητήθηκαν από την 
αρμόδια διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Στοιχεία για τη διαδικασία συγκεντρώθηκαν από: 

 Εισαγγελία 

 Ελληνική Αστυνομία 

 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

 Δικηγόρους 

 



 

 67 

 

2.4.2. Ποσοτικοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων - Υπολογισμοί διοικητικών βαρών 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Χορήγηση άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνό-
τητα 

Πληθυσμός 

Συνολική 
επιβάρυν
ση 
(χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυν
ση 
(κόστος) 

 
Δραστη-
ριότητας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Προκύπτει 
από το 
νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

    

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
  

ΥΠ: Αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής θυμάτων εμπορίας ανθρώπων 

Δ.Δ. Υποβολή αίτησης για έκδοση πράξης 
χαρακτηρισμού του ατόμου ως θύμα εμπορίας 

1 - - - 1 436 436 - 
Αιτών/εισαγ
γελικές 
αρχές… 

Εισαγγελέας 

Δ.Δ. Έκδοση απόφασης για χορήγηση 
προθεσμίας περίσκεψης 

- 1 μήνας - - 1 436  -  Εισαγγελέας 

Δ.Δ. Ανάκτηση Έκθεσης Εισαγγελέα 1 - - - 1 436 436 -  Εισαγγελέας 

Δ.Δ. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών 
για χορήγηση άδειας διαμονής 

2 - - - 1 436 872 - 
Αιτών / 
Δικηγόρος/Ε
ισαγγελέας 

ΥΠΕΣ/ Διεύθυνση 
Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης 

Έκδοση απόφασης για τη χορήγηση ή μη 
άδειας διαμονής 

4 ώρες 2 μήνες     
1744 
ώρες 

  ΥΠΕΣ 
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Αποτελέσματα μέτρησης/ποιοτικά ευρήματα 

Όπως προκύπτει από τη μέτρηση 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Για τις περισσότερες περιπτώσεις θυμάτων εμπορίας που ακολουθούν την καταγεγραμμένη 
διαδικασία είναι, στην πράξη, αναγκαία η νομική συνδρομή, παράλληλα με την αρωγή και την 
προστασία που έχουν ανάγκη. Πρακτικά, η συνδρομή αυτή παρέχεται, σε πρώτη τουλάχιστον 
φάση, από μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, αν και σε 
κάποιες περιπτώσεις το θύμα εμπορίας μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή δικηγόρου της 
επιλογής του, αν έχει τη δυνατότητα να του καταβάλλει αμοιβή. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 436 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 1.744 ώρες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
0 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
4 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

0 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2 μήνες 
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2.5. Εγγραφή στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο (τομέας: Εργασία - Συμφιλίωση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής) 

 

Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο λειτουργεί παρέχοντας διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα με 
στόχους παιδαγωγικούς, αλλά και για την εξυπηρέτηση των γονέων που είναι εργαζόμενοι. 

 

2.5.1. Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της διαδικασίας 

Θεσμικό πλαίσιο 

Με το άρθρο 4 του Νόμου 2525/1997 θεσμοθετήθηκε το ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Όπως 
αναφέρεται στη διάταξη σκοπός του είναι: α) η υποχρεωτική εφαρμογή του οικείου 
προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων, β) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων μελέτης 
των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και γ) η 
προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες.  Τα προαιρετικά προγράμματα μελέτης των μαθημάτων 
της επόμενης ημέρας και δημιουργικής απασχόλησης παρακολουθούν κατά προτίμηση 
μαθητές του ίδιου ή γειτονικών σχολείων των οποίων οι γονείς είναι εργαζόμενοι. Τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη τάξη του ολοήμερου 
δημοτικού σχολείου ρυθμίζονται από το Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/Α), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 27 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α). 

 

Καταγραφή διαδικασίας 

Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής 

Οι γονείς ενημερώνονται για τη διαδικασία εγγραφής, τις ημέρες και τις ώρες που είναι δυνατή 
η εγγραφή, καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά από το σχολείο στο οποίο υπάγονται 
τα τέκνα τους, ανάλογα με τη διεύθυνση κατοικία τους. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στο 
κάθε σχολείο, που ορίζει το δικό του πρόγραμμα εγγραφών (συνήθως στις αρχές του κάθε 
καλοκαιριού) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται από το σχετικό νομοθετικό 
πλαίσιο. 

 

Βήμα 2: Υποβολή αίτησης εγγραφής 

Τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που έχει ορίσει το κάθε σχολείο, ο γονέας πηγαίνει στο 
σχολείο για να εγγράψει το παιδί του. Κατά την εγγραφή και με τη συμπλήρωση των σχετικών 
υπεύθυνων δηλώσεων για τους κανόνες λειτουργίας και της σχετικής αίτησης, στην οποία 
αιτείται και την παρακολούθηση ολοήμερου τμήματος (σε περίπτωση που το σχολείο 
λειτουργεί ολοήμερο τμήμα, καθώς και στην περίπτωση που θα συμπληρωθεί ο ελάχιστος 
αριθμός των 15 μαθητών που απαιτείται για τη λειτουργία του) που παρέχεται από το σχολείο, 
απαιτείται να προσκομίσει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

o Αυτεπάγγελτα αναζητείται (σύμφωνα με την ΔΙΑΔΠ/5185/16-3-2005 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ΦΕΚ 
373/Β΄/23-3-2005) το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού. 
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o Ωστόσο, σε περίπτωση αλλοδαπών μαθητών, απαιτείται η προσκόμιση 
πιστοποιητικού γέννησης επίσημα μεταφρασμένο.  

o Βιβλιάριο υγείας του μαθητή. Ο γονέας που πραγματοποιεί την εγγραφή, 
απαιτείται να επιδείξει το βιβλιάριο υγείας του παιδιού προκειμένου να 
διαπιστωθεί πως έχει διενεργηθεί το πρόγραμμα υποχρεωτικού εμβολιασμού. 

o Αποδεικτικό από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Ο 
γονέας είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει κατά την εγγραφή αποδεικτικό 
της μόνιμης κατοικίας, προκειμένου να διαπιστωθεί πως ο μαθητής υπάγεται 
στο συγκεκριμένο σχολείο. Κατά την κρίση και του διευθυντή της κάθε 
σχολικής μονάδας, η μόνιμη κατοικία μπορεί να αποδειχθεί με κάποιο 
λογαριασμό (πχ ΔΕΗ, ΟΤΕ), ή με μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την 
εφορία ή με τίτλους ιδιοκτησίας της κατοικίας. 

o Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης. Ο γονέας θα πρέπει να προσκομίσει 
βεβαίωση οδοντιάτρου, πως το παιδί έχει εξεταστεί. Η βεβαίωση μπορεί να 
είναι από οδοντίατρο του είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα. 

o Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης. Ο γονέας θα πρέπει να προσκομίσει 
βεβαίωση καρδιολόγου πως το παιδί έχει εξεταστεί και πως είναι σε 
κατάσταση να παρακολουθεί τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου. Η 
βεβαίωση μπορεί να είναι από γιατρό του είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού 
τομέα. 

o Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης. Ο γονέας θα πρέπει να 
προσκομίσει βεβαίωση οφθαλμίατρου πως το παιδί έχει εξεταστεί. Η 
βεβαίωση μπορεί να είναι από γιατρό του είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού 
τομέα. 

o Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου. Από το 2006 η παρακολούθηση 
του νηπιαγωγείου εντάσσεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση και προκειμένου 
το παιδί να εγγραφεί στο δημοτικό σχολείο απαιτείται βεβαίωση ότι 
παρακολούθησε το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, δημόσιου ή ιδιωτικού 
εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

o Βεβαίωση εργασίας ή βεβαίωση ανεργίας. Προκειμένου ο μαθητής να 
εγγραφεί στο ολοήμερο πρόγραμμα (με αντίστοιχη δήλωση του γονέα) 
απαιτείται βεβαίωση από τον εργοδότη, ή από τον ασφαλιστικό φορέα ότι και 
οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι. Σε περίπτωση ανεργίας, απαιτείται βεβαίωση 
ανεργίας. Οι γονείς θα πρέπει να απευθυνθούν στους εργοδότες τους, 
προκειμένου να λάβουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις, ενώ σε περίπτωση που 
είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι  χρειάζεται να 
προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και σε περίπτωση ανεργίας να 
απευθυνθούν στον αρμόδιο φορέα (πχ ΟΑΕΔ) για τη σχετική βεβαίωση. 
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Αναγνώριση Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Διοικητικών Δραστηριοτήτων και 
εμπλεκομένων 

 

Διαδικασία: Εγγραφή στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο 

ΥΠ/ΔΔ - Περιγραφή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠ: Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο 
Δ.Δ. Ενημέρωση για τη διαδικασία 
εγγραφής, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, τις ημέρες και ώρες 
υποβολής των αιτήσεων 

Αιτών (γονείς) Σχολείο 

Δ.Δ. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού  
Σχολείο (αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση) 

Δ.Δ. Βιβλιάριο υγείας Αιτών  Σχολείο 
Δ.Δ. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας Αιτών  
Δ.Δ. Πιστοποιητικό οδοντολογικής 
εξέτασης 

Αιτών-μαθητής Οδοντίατρος 

Δ.Δ. Πιστοποιητικό καρδιολογικής 
εξέτασης 

Αιτών-μαθητής Καρδιολόγος 

Δ.Δ. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής 
εξέτασης 

Αιτών-μαθητής Οφθαλμίατρος 

Δ.Δ. Βεβαίωση παρακολούθησης 
νηπιαγωγείου 

Αιτών Νηπιαγωγείο 

Δ.Δ. Βεβαίωση εργασίας ή βεβαίωση 
ανεργίας 

Αιτών 
Εργοδότης/ασφαλιστικός 
φορέας/ΟΑΕΔ 

 
 

Αναγνώριση πληθυσμού / συχνότητας 

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
τα ολοήμερα σχολεία που λειτουργούν στην Επικράτεια τη σχολική περίοδο 2012-2013 είναι 
2973. 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να λειτουργήσει ολοήμερο τμήμα σε δημοτικό 
σχολείο, θα πρέπει να έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής σε αυτό 15 τουλάχιστον μαθητές. 

Με βάση αυτά τα δεδομένα, τα διοικητικά βάρη που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη 
διαδικασία υπολογίστηκαν για πληθυσμό 44.595 μαθητών που εγγράφηκαν στην πρώτη 
τάξη ολοήμερου δημοτικού σχολείου κατά το 2012 και για την πραγματοποίηση της εγγραφής 
οι γονείς τους ακολούθησαν την καταγεγραμμένη διαδικασία. 

 

Συχνότητα 

Κάθε παιδί εγγράφεται μία φορά στο δημοτικό σχολείο, επομένως η συγκεκριμένη διαδικασία 
ακολουθείται άπαξ. 

 

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων 
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Για την άντληση πληροφοριών σχετικά με τα αριθμητικά δεδομένα που αφορούν, κυρίως, τον 
πληθυσμό για τη συγκεκριμένη διαδικασία έγιναν επαφές με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. 

Προκειμένου να αναζητηθούν δεδομένα που αφορούν το κόστος και το χρόνο διενέργειας των 
προβλεπόμενων διοικητικών δραστηριοτήτων ερωτήθηκαν γονείς (περίπου 20) που έχουν 
ακολουθήσει την καταγεγραμμένη διαδικασία εγγραφής στο ολοήμερο δημόσιο δημοτικό 
σχολείο, τόσο στην Αθήνα, όσο και σε περιοχές της περιφέρειας.  

 

Στοιχεία για το Χρόνο και το Κόστος 

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν για τη διεκπεραίωση της εν λόγω 
διαδικασίας έχουν και χρηματικό κόστος και, συγκεκριμένα, τα πιστοποιητικά από γιατρούς. 

Προκειμένου οι μετρήσεις να ανταποκρίνονται σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει, το κόστος 
εκτιμήθηκε με βάση δύο παραμέτρους και, συνεπώς, διενεργήθηκαν ουσιαστικά, δύο 
μετρήσεις. 

Στην πρώτη περίπτωση εκτιμήθηκε το κόστος των ιατρικών επισκέψεων και εξετάσεων σε 
δημόσιο νοσοκομειακό ίδρυμα. Ωστόσο, όπως προέκυψε από την έρευνα, στην πράξη είναι 
πολλές φορές ιδιαίτερα χρονοβόρος η διαδικασία διενέργειας των απαραίτητων ιατρικών 
ελέγχων σε δημόσιο νοσοκομείο και αδύνατο να διενεργηθεί εντός των προθεσμιών που 
τίθενται για τις εγγραφές –έστω και αν σε αρκετές περιπτώσεις, στην πράξη, τα ιατρικά 
δικαιολογητικά γίνονται δεκτά και με την έναρξη της σχολικής περιόδου και δεν είναι 
δεσμευτική για την εγγραφή η προσκόμισή τους τον Ιούνιο, οπότε και διενεργούνται οι 
εγγραφές- καθώς προκειμένου να κλειστεί πρωινό ραντεβού σε νοσοκομεία με γιατρούς των 
απαιτούμενων ειδικοτήτων (όπου το κόστος είναι τα 5 ευρώ για την επίσκεψη, χωρίς να 
υπολογίζονται, ωστόσο πιθανές επιπλέον εξετάσεις που μπορεί να απαιτηθούν κατά 
περίπτωση) χρειάζεται να περάσουν αρκετοί μήνες (από τρεις ως έξι μήνες), προκειμένου να 
βρεθεί ελεύθερο ραντεβού και, επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάζεται να επιχειρηθούν 
αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες, καθώς το διάστημα που τα ραντεβού «ανοίγουν» σε κάθε 
νοσοκομείο είναι συγκεκριμένο. Επιπλέον, με δεδομένο πως οι εξετάσεις από τους γιατρούς 
και των τριών ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες για την εγγραφή στο δημοτικό σχολείο θα 
γίνουν σε δημόσιο νοσοκομείο, η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί τρεις φορές, σε 
διαφορετικά χρονικά διαστήματα. 

Όπως επισημάνθηκε από άτομα που έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία και έχουν επιλέξει τη 
διενέργεια ελέγχων σε δημόσιο νοσοκομείο, ειδικά σε νοσοκομείο της Αθήνας, χρονοβόρος 
είναι και η διενέργεια της διαδικασίας καθώς, έστω και αν έχει κάποιος κλείσει πρωινό 
ραντεβού σε συγκεκριμένη ώρα σε δημόσιο νοσοκομείο, η διενέργεια της εξέτασης στις 
περισσότερες περιπτώσεις σημειώνει μεγάλη καθυστέρηση, που μπορεί να φτάσει και τις 2 
και 3 ώρες. 

Για τους λόγους αυτούς, στην πράξη, σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων επιλέγεται η 
διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων σε ιδιώτες γιατρούς ή στα απογευματινά ιατρεία που 
διενεργούνται στα νοσοκομεία. Στην περίπτωση αυτή, ο συνολικός χρόνος περαίωσης της 
κάθε διοικητικής δραστηριότητας μειώνεται σημαντικά. Ο ορισμός κάποιου ραντεβού δεν έχει 
ιδιαίτερη αναμονή και εκτιμάται κατά μέσο όρο στη μία εβδομάδα το απαιτούμενο διάστημα, 
ενώ ο μέσος όρος που απαιτείται να διαθέτει ο υποβαλλόμενος για τη διενέργεια της εξέτασης 
εκτιμάται στη μία ώρα (αν και μπορεί να είναι και λιγότερος). Ωστόσο, αυξάνεται το χρηματικό 
κόστος, καθώς καταβάλλεται ιατρική αμοιβή. Επειδή δεν υπάρχουν «δεδομένα» αναφορικά με 
την ιατρική αμοιβή, καθώς ο κάθε επαγγελματίας έχει την ελευθερία να επιλέγει ο ίδιος το 
ποσό με το οποίο κοστολογεί την εργασία του, η μέτρηση έγινε με βάση το μέσο όρο του 



 

 73 

αντιτίμου που πρέπει να πληρώσει ο πολίτης για εξέταση σε απογευματινό ιατρείο 
νοσοκομείου, το οποίο υπολογίστηκε στα 60 ευρώ. Για τον υπολογισμό του ποσού ελήφθη 
υπόψη το αντίτιμο των επισκέψεων σε απογευματινά ιατρεία, σε γιατρούς αντίστοιχων 
ειδικοτήτων, στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής. 
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2.5.2. Ποσοτικοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων – Υπολογισμοί διοικητικών βαρών 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Εγγραφή στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνό
τητα 

Πληθυσμός 
Συνολική 
επιβάρυνσ
η (χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(κόστος) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 
δραστηρ
ιότητας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Προκύ
πτει 
από το 
νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

      

ΥΠ: Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο 
Δ.Δ. Ενημέρωση για τη διαδικασία 
εγγραφής, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, τις ημέρες και ώρες 
υποβολής των αιτήσεων 

30’ - - - 1 44.595 22.298 - 
Αιτών 
(γονείς) 

Σχολείο 

Δ.Δ. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού - - - - 1 44.595 - -  
Σχολείο 
(αυτεπάγγελτα) 

Δ.Δ. Βιβλιάριο υγείας - - - - 1 44.595 - - Αιτών Σχολείο 

Δ.Δ. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας - - - - 1 44.595 - - Αιτών  

2*  3 μήνες*  5 ευρώ*  
89.190 
ώρες*  

222.975 
ευρώ*  Δ.Δ. Πιστοποιητικό οδοντολογικής 

εξέτασης 
1** 

1 
εβδομάδα** 

- 
60 ευρώ** 

1 44.595 
44.595 
ώρες** 

2.675.700 
ευρώ** 

Αιτών-
μαθητής 

Οδοντίατρος 

2*  3 μήνες* /  5 ευρώ*   
89.190 
ώρες*  Δ.Δ. Πιστοποιητικό καρδιολογικής 

εξέτασης 
1** 

1 
εβδομάδα** 

- 
60 ευρώ** 

1 44.595 
44.595 
ώρες** 

222.975 
ευρώ* / 
2.675.700 
ευρώ** 

Αιτών-
μαθητής 

Καρδιολόγος 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Εγγραφή στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνό
τητα 

Πληθυσμός 
Συνολική 
επιβάρυνσ
η (χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(κόστος) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 
δραστηρ
ιότητας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Προκύ
πτει 
από το 
νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

      

ΥΠ: Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο 

2*  3 μήνες*   5 ευρώ*  
89.190 
ώρες*  Δ.Δ. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής 

εξέτασης 
1** 

1 
εβδομάδα** 

 
60 ευρώ** 

1 44.595 
44.595 
ώρες** 

222.975 
ευρώ* / 
2.675.700 
ευρώ** 

Αιτών-
μαθητής 

Οφθαλμίατρος 

Δ.Δ. Βεβαίωση παρακολούθησης 
νηπιαγωγείου 

30’    1 44.595 
22.298 
ώρες 

 Αιτών Νηπιαγωγείο 

Δ.Δ. Βεβαίωση εργασίας ή βεβαίωση 
ανεργίας 

1    1 44.595 
44.595 
ώρες 

 Αιτών 
Εργοδότης/ασφα
λιστικός 
φορέας/ΟΑΕΔ 

Δ.Δ. Υποβολή αίτησης και 
δικαιολογητικών 

30’    1 44.595 
22.298 
ώρες 

   

8,5 
ώρες 

15 ευρώ 
379.059 
ώρες*  

68925 
ευρώ* 

ΣΥΝΟΛΟ 
5,5, 
ώρες 

  
180 ευρώ 

  
245.274 
ώρες** 

8.027.100 
ευρώ** 

  

 
* Εξέταση σε δημόσιο νοσοκομείο, στα πρωινά ιατρεία. 
** Εξέταση σε απογευματινά ιατρεία δημόσιου νοσοκομείου ή σε ιδιώτη γιατρό. 
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Αποτελέσματα μέτρησης/ποιοτικά δεδομένα 

 

Όπως προκύπτει από τη μέτρηση: 

Σε περίπτωση διενέργειας των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων σε πρωινά ιατρεία 
δημόσιου νοσοκομείου: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σε περίπτωση διενέργειας των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων σε απογευματινά ραντεβού 
δημοσίου νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρό: 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 44.595 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 379.059 ώρες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
68.925 ευρώ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
8,5 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

15 ευρώ 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 3 μήνες τουλάχιστον 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 44.595 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 245.274 ώρες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
8.027.100 ευρώ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
5,5 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

180 ευρώ 
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Η εγγραφή στο δημοτικό σχολείο γίνεται άμεσα, με την υποβολή της αίτησης, την υπογραφή 
των απαραίτητων εγγράφων και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1 εβδομάδα – 1 μήνας 
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2.6. Αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας σε μονογονεϊκές οικογένειες (τομέας: 
Κοινωνική Προστασία - Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προστασία 
πολύτεκνης οικογένειας) 
 
Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν από το Σύνταγμα δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος. 
Η πολυτεκνική ιδιότητα αφορά γονείς που έχουν τέσσερα και άνω παιδιά, ή μονογονεϊκές 
οικογένειες με τρία τουλάχιστον παιδιά. Η πολυτεκνική ιδιότητα αποδεικνύεται με το σχετικό 
πιστοποιητικό πολυτέκνου (εκδίδεται από την τοπική ένωση πολυτέκνων και επικυρώνεται 
από την ΑΣΠΕ), ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής συνοδευόμενο από 
το πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ (Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος). 
 

2.6.1. Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της διαδικασίας 
 
Θεσμικό πλαίσιο 

Σύμφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος, οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα 
ειδικής φροντίδας από το κράτος. Με το νόμο 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/07-04-2006) –που 
τροποποίησε το νόμο 1910/1944 και συγκεκριμένα με το άρθρο 6 παρ. 1- ορίζονται τα 
δικαιολογητικά για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας. 

 

Καταγραφή διαδικασίας  

 

Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία 

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τη διαδικασία απόκτησης της πολυτεκνικής ιδιότητας, 
σε περίπτωση μονογονεϊκών οικογενειών. Στην εν λόγω περίπτωση εμπίπτουν: Γονέας που 
είναι χωρίς σύζυγο, μόνος/η υπόχρεος/η προς διατροφή και που έχει τουλάχιστον τρία τέκνα, 
δηλ. ο/η χήρος/α, η άγαμος μητέρα που έχει εκτός γάμου τρία τέκνα μη αναγνωρισμένα.  

Η ενημέρωση για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
μπορεί να γίνεται από τις περιφερειακές ενώσεις πολυτέκνων ή την πανελλήνια 
συνομοσπονδία πολυτέκνων, τηλεφωνικά, με επιτόπια επίσκεψη ή μέσω των αντίστοιχων 
δικτυακών τόπων τους. 

 

Βήμα 2: Αίτηση για αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας σε μονογονεϊκές οικογένειες. 

Η αντίστοιχη αίτηση απονομής της πολυτεκνικής ιδιότητας και εγγραφής μέλους 
παραλαμβάνεται και υποβάλλεται στην αρμόδια ένωση πολυτέκνων της κάθε περιοχής. Με 
την αίτηση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συνυποβάλει: 

o Συμπληρωμένη οικογενειακή κατάσταση με όλα τα στοιχεία. 

o Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η αίτηση για χορήγηση 
πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης γίνεται είτε τηλεφωνικά, μέσω της 
γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών, είτε ηλεκτρονικά (σε περίπτωση που 
κάποιος είναι εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό σύστημα εξυπηρέτησης 
πολιτών) είτε μέσω υποβολής αίτησης στα ΚΕΠ. Το πιστοποιητικό 
παραλαμβάνεται από τα ΚΕΠ. 
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Σε περίπτωση που κάποια από τα παιδιά είναι έγγαμα, απαιτούνται ληξιαρχικές πράξεις 
γάμων τους. Η σχετική αίτηση γίνεται είτε στο ληξιαρχείο όπου τελέστηκε ο γάμος, είτε μέσω 
ΚΕΠ. 

Για όσα παιδιά είναι άνω των 23 ετών, και εφ’ όσον δεν έχουν ξεπεράσει το 25ο έτος της 
ηλικίας τους απαιτείται να υποβληθούν: 1.Πιστοποιητικό σπουδών (από αναγνωρισμένες 
τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής) σε περίπτωση που σπουδάζουν.  

2.Πιστοποιητικό στρατολογίας ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή πιστοποιητικό της 
πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ότι τυγχάνουν ανάπηρα ισοβίως με ποσοστό 
αναπηρίας 67% και άνω, σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία με 
ποσοστό άνω του 67% προσμετρώνται ανεξαρτήτως ηλικίας στο συνολικό αριθμό τέκνων. 

Σε περίπτωση που η οικογένεια είναι μονογονεϊκή λόγω θανάτου του ενός συζύγου, απαιτείται 
ληξιαρχική πράξη θανάτου. Η αίτηση γίνεται από τον επιζώντα σύζυγο στο αρμόδιο 
ληξιαρχείο, ή μέσω ΚΕΠ. 

Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας άγαμης μητέρας, πρέπει αυτή να προσκομίσει 
ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως όλων των τέκνων. Η αίτηση γίνεται στο αρμόδιο ληξιαρχείο, ή 
μέσω ΚΕΠ. 

Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας λόγω διαζυγίου, πρέπει επιπλέον να προσκομιστούν:  

Α. 

 Δικαστική απόφαση ότι έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων 

 Πιστοποιητικό του Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου, που εξέδωσε την 
απόφαση, στο οποίο να πιστοποιείται ότι εκτός της συγκεκριμένης εκδοθείσης 
αποφάσεως δεν έχει μέχρι σήμερα (δηλ. την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς 
για αναγνώρισή του ως πολύτεκνου) εκδοθεί άλλη απόφαση περί γονικής 
μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων του εκ του προηγούμενου γάμου μεταξύ αυτού 
/της και του /ης πρώην συζύγου του/ης. 

 Τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση Ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του πρώην 
συζύγου της περί μη καταβολής διατροφής στα τέκνα του.  

Β. 

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση για την γονική μέριμνα πρέπει να 
προσκομίζονται: 

 Πιστοποιητικό του Γραμματέως του οικείου Πρωτοδικείου που εξέδωσε την 
απόφαση διαζυγίου, στο οποίο να πιστοποιείται ότι δεν έχει μέχρι σήμερα (δηλ. 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς του για την αναγνώρισή του ως 
πολυτέκνου) εκδοθεί απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμελείας των τέκνων 
εκ του προηγουμένου γάμου αυτού/της και του/ης πρώην συζύγου του/ης. 

 Υπεύθυνη δήλωση του/της πρώην συζύγου με επικυρωμένο το γνήσιο της 
υπογραφής στην οποία να δηλώνεται ποιος έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια 
των τέκνων. 

 Πιστοποιητικά των σχολείων, που φοιτούν τα τέκνα για το ποιος είναι ο 
κηδεμόνας των τέκνων. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η τοπική ένωση πολυτέκνων εκδίδει το σχετικό 
πιστοποιητικό και το παραπέμπει στην ΑΣΠΕ για επικύρωση. 
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Αναγνώριση Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Διοικητικών Δραστηριοτήτων και 
εμπλεκομένων 
 

Διαδικασία: Αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας σε μονογονεϊκές οικογένειες 

ΥΠ/ΔΔ - Περιγραφή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠ: Αίτηση για την απόκτηση της πολυτεκνικής ιδιότητας 

Δ.Δ. Συμπλήρωση οικογενειακής κατάστασης  Αιτών  
Περιφερειακές Ενώσεις 
Πολυτέκνων 

Δ.Δ. Ανάκτηση πιστοποιητικού οικογενειακής 
κατάστασης 

Αιτών ΚΕΠ 

Δ.Δ. Ανάκτηση ληξιαρχικής πράξης θανάτου (σε 
περίπτωση θανάτου συζύγου)/ανάκτηση 
ληξιαρχικών πράξεων γέννησης παιδιών (σε 
περίπτωση άγαμης μητέρας) 

Αιτών ΚΕΠ/Ληξιαρχείο 

Δ.Δ. (σε περίπτωση διαζυγίου) Πιστοποιητικό 
Γραμματέα Πρωτοδικείου περί έκδοσης ή μη 
απόφασης περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας 
τέκνων 
Συμπληρωματικά: 
Ανάκτηση δικαστικών αποφάσεων περί γονικής 
μέριμνας και επιμέλειας όπου υπάρχουν ή (αν δεν 
υπάρχουν) υπεύθυνη δήλωση πρώην 
συζύγου/πιστοποιητικά σχολείων τέκνων περί 
κηδεμονίας 

Αιτών Πρωτοδικείο 

Δ.Δ. Υποβολή αίτησης Αιτών 
Περιφερειακές Ενώσεις 
Πολυτέκνων 

Δ.Δ. Έκδοση – επικύρωση πιστοποιητικού 
πολυτεκνίας 

Αιτών 
Περιφερειακές Ενώσεις 
Πολυτέκνων/ΑΣΠΕ 

 

Αναγνώριση πληθυσμού / συχνότητας 

Η ιδιότητα του πολυτέκνου έχει μέχρι σήμερα αναγνωριστεί σε 2614 μονογονεϊκές 
οικογένειες.  Στη συντριπτική πλειονότητα πρόκειται για γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τα 
παιδιά τους. Μόνο 116 είναι οι άνδρες, στο σύνολό τους χήροι. Από τις γυναίκες οι 1615 είναι 
άγαμες ή διαζευγμένες και οι 1333 χήρες. 

 

Συχνότητα 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται άπαξ. 

 

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων 

Η συλλογή των αριθμητικών στοιχείων έγινε από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων 
Ελλάδος που επικυρώνει τα πιστοποιητικά και έχει συγκεντρωμένα τα στοιχεία για όλους τους 
πολυτέκνους και πλήρως ενημερωμένο αρχείο.  
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Παράλληλα από τις υπηρεσίες της Συνομοσπονδίας και κατόπιν συνεντεύξεων με τον 
πρόεδρο και υπαλλήλους αντλήθηκαν στοιχεία σχετικά με το χρόνο που χρειάζεται 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.  

Ακόμη, στοιχεία αναζητήθηκαν από: 

 Πολύτεκνους γονείς (περίπου 5) 

 Υπαλλήλους ΚΕΠ 

 Γραμματεία Πρωτοδικείου 
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2.6.2. Ποσοτικοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων - Υπολογισμοί διοικητικών βαρών 
 
Τα επίσημα στοιχεία για τον πληθυσμό της μέτρησης αφορούν το σύνολο των μονογονεϊκών οικογενειών στην οποίες έχει αποδοθεί η πολυτεκνική ιδιότητα, 
δηλαδή 2.614 άτομα. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   Αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας σε μονογονεϊκές οικογένειες 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνό-
τητα 

Πληθυσμός 
Συνολική 
επιβάρυνση 
(χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(κόστος) 

 

 
Δραστη-
ριότητας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Προκύπτ
ει από το 
νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

       

ΥΠ: Αίτηση για την απόκτηση της πολυτεκνικής ιδιότητας 

Δ.Δ. Συμπλήρωση οικογενειακής 
κατάστασης  

1  - - 1 2.614 2.614 - Αιτών  
Περιφερειακές 
Ενώσεις 
Πολυτέκνων 

Δ.Δ. Ανάκτηση πιστοποιητικού 
οικογενειακής κατάστασης 

1 3 ημέρες - - 1 2.614 2.614 - Αιτών ΚΕΠ 

Δ.Δ.* Ανάκτηση ληξιαρχικής πράξης 
θανάτου (σε περίπτωση θανάτου 
συζύγου)/ανάκτηση ληξιαρχικών πράξεων 
γέννησης παιδιών (σε περίπτωση άγαμης 
μητέρας 

1 3 ημέρες - - 1 2.614 2.614 - Αιτών ΚΕΠ/Ληξιαρχείο 

Σε περίπτωση διαζυγίου  
Δ.Δ.** Πιστοποιητικό Γραμματέα 
Πρωτοδικείου περί έκδοσης ή μη 
απόφασης περί γονικής μέριμνας και 

2 
1-2 
εβδομάδες 

  1 2.614 5.228 - Αιτών Πρωτοδικείο 
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επιμέλειας τέκνων 
Συμπληρωματικά: 
Ανάκτηση δικαστικών αποφάσεων περί 
γονικής μέριμνας και επιμέλειας όπου 
υπάρχουν ή (αν δεν υπάρχουν) υπεύθυνη 
δήλωση πρώην συζύγου/πιστοποιητικά 
σχολείων τέκνων περί κηδεμονία* 

Δ.Δ. Υποβολή αίτησης και προσκόμιση 
δικαιολογητικών 

1 - - - 1 2.614 2.614 - Αιτών 
Περιφερειακές 
Ενώσεις 
Πολυτέκνων 

Δ.Δ. Έκδοση – επικύρωση 
πιστοποιητικού πολυτεκνίας 

1 1 εβδομάδα - - 1 2.614 2.614 - Αιτών 
Περιφερειακές 
Ενώσεις 
Πολυτέκνων/ΑΣΠΕ 

5 ώρες* 
13.070 
ώρες* 

ΣΥΝΟΛΟ 
6 
ώρες** 

 2 – 4 
εβδομάδες 

    
15.684 
ώρες** 

   

 
*Δραστηριότητα που αφορά μονογονεϊκές οικογένειες λόγω θανάτου ή άγαμης πολύτεκνης μητέρας 
** Δραστηριότητα που αφορά μονογονεϊκές οικογένειες αιτία διαζυγίου. 

 



 

 84 

Αποτελέσματα μέτρησης/ποιοτικά ευρήματα 

 
Όπως προκύπτει από τη μέτρηση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η περαίωση της διαδικασίας είναι άμεση, καθώς η αποστολή της αίτησης και του φακέλου 
από την Περιφερειακή Ένωση Πολυτέκνων στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων 
Ελλάδος και η έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού δεν καθυστερεί, κατά μέσο όρο, 
περισσότερο από μία εβδομάδα. Μάλιστα, αν εκφραστεί το αίτημα του επείγοντος, η 
διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμη και την ίδια ημέρα. 
 
Επιπλέον, για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις που 
καταγράφηκαν, κατά μέσο όρο και χωρίς την ύπαρξη ιδιαίτερων εμποδίων, χρειάζεται 
διάστημα 2 με 3 εβδομάδες. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.614 

Σε περίπτωση μονογονεϊκής 

οικογένειας λόγω θανάτου ή 

άγαμης μητέρας 

13.070 ώρες* ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ 

ΧΡΟΝΟ 
Σε περίπτωση μονογονεϊκής 

οικογένειας λόγω διαζυγίου  

15.684 ώρες** 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
0 

Σε περίπτωση μονογονεϊκής 

οικογένειας λόγω θανάτου ή 

άγαμης μητέρας 

5 ώρες* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
Σε περίπτωση μονογονεϊκής 

οικογένειας λόγω διαζυγίου  

6 ώρες** 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

0 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
2 – 4 εβδομάδες 
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2.7. Χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε ανασφάλιστες μητέρες ή όταν δεν το 
παρέχει ο φορέας ασφάλισης (τομέας: Κοινωνική Προστασία - Υγεία και 
Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προστασία της μητρότητας) 

 

Επίδομα μητρότητας δικαιούται κάθε γυναίκα, ανεξάρτητα από ηλικία, ιθαγένεια, φυλή ή 
θρησκεία (άρθρο 2 της αριθμ. 103/82 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που κυρώθηκε με το Ν. 
1302/82) όταν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και εφόσον έχει άδεια νόμιμης 
παραμονής στη χώρα. Οι εργαζόμενες ανασφάλιστες μητέρες δεν έχουν το δικαίωμα να 
αξιώσουν τις παροχές αυτές από ασφαλιστικό φορέα. Οι μητέρες που έχουν μαζί με την 
οικογένειά τους μηνιαίο εισόδημα 586,94 € σύμφωνα με το έγγραφο Π2Β/3904/96, του 
Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας. 

 

2.7.1. Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της διαδικασίας 

 

Θεσμικό πλαίσιο 

Η χορήγηση επιδόματος μητρότητας θεσμοθετείται από το άρθρο 2 της αριθμ. 103/82 
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που κυρώθηκε με το Ν. 1302/82 (άρθρο 4 παρ.5) και το 
έγγραφο Π2Β/3904/96, του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας  

 

Καταγραφή διαδικασίας 

Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία 

Η ενδιαφερόμενη ενημερώνεται από τις αρμόδιες διευθύνσεις κοινωνικής πρόνοιας των 
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση του επιδόματος. 
Συνήθως η πληροφορία δεν παρέχεται τηλεφωνικά και απαιτείται επιτόπια επίσκεψη της 
ενδιαφερόμενης, ενώ σε περιπτώσεις (ανάλογα με τον φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης) είναι 
πιθανή η καταχώρηση των πληροφοριών στη διαδικτυακή σελίδα του φορέα. 

 

Βήμα 2: Υποβολή αίτησης πριν από τον τοκετό για χορήγηση επιδόματος μητρότητας  

Η αίτηση υποβάλλεται στην διεύθυνση κοινωνικής πρόνοιας του οικείου φορέα τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Το έντυπο της αίτησης παραλαμβάνεται από την αρμόδια υπηρεσία και 
συμπληρώνεται εκεί, ενώ η ενδιαφερόμενη πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, τα οποία χρειάζεται να συνυποβάλει. 

Συγκεκριμένα απαιτείται να προσκομιστούν: 

o Βεβαίωση εργοδότη. Η βεβαίωση έχει τον τύπο υπεύθυνης δήλωσης, στην 
οποία αναγράφονται στοιχεία για το τι δουλειά έκανε η αιτούσα, το χρόνο 
εργασίας της και το ποσό της αμοιβής. Η βεβαίωση θα πρέπει να είναι 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από την Αστυνομία ή 
δημόσια υπηρεσία. 

o Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας.  
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Το πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας, βάσει του Ν.Δ.57/1973 «περί αδυναμίας της 
ενδιαφερόμενης να αντιμετωπίσει δια ιδίων μέσων τις βασικές βιοτικές της ανάγκες», 
εκδίδεται επίσης από τη διεύθυνση κοινωνικής πρόνοιας της οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Επομένως, θα πρέπει να έχει προηγηθεί αίτηση της ενδιαφερόμενης στο δήμο για την έκδοση 
του εν λόγω πιστοποιητικού, κατά την υποβολή της οποίας θα πρέπει να προσκομιστούν 
εκκαθαριστικό της εφορίας ή σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη 
δήλωση εγκεκριμένη από την αρμόδια ΔΟΥ πως δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, καθώς 
και υποβολή αντιγράφου του Ε9 (αν υπάρχει). Η αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού, 
συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του πολίτη, στην οποία αναγράφεται ο λόγος για τον 
οποίο ζητά το πιστοποιητικό, ενώ υποβάλλεται και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Αν η 
υπηρεσία κρίνει πως χρειάζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το αναζητά 
αυτεπάγγελτα.  

Αν και δεν αναφέρεται ρητά στο νόμο, ωστόσο προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό 
οικονομικής αδυναμίας η συνήθης πρακτική είναι να γίνεται έρευνα από κοινωνικό λειτουργό 
και να συντάσσεται σχετική έκθεση   

o Υπεύθυνη Δήλωση  

Η θεώρηση του γνήσιου δυο υπογραφής δυο μητέρας γίνεται και από την υπηρεσία με βάση 
το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. Το έντυπο δυο Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθεται και από 
την Υπηρεσία. 

 

Η αίτηση για την καταβολή επιδόματος μητρότητας και η υποβολή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών πρέπει να γίνει μέχρι διαστήματος οκτώ μηνών από την έναρξη των 42 
ημερών προ τοκετού. 

Μετά τον τοκετό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου αναζητείται υπηρεσιακά. 

Για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης είναι απαραίτητο να προσκομιστεί  
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατήριο) και Πιστοποιητικό Ιατρού 
Εναλλακτικά πιστοποιητικό μαίας / μαιευτήρα (Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης αυτού, 
η δήλωση γίνεται μόνο με Υπεύθυνη Δήλωσή του Ν.1599/1986, στην οποία αναγράφεται: 
«Πιστοποιητικό γιατρού, μαίας ή μαιευτήρα δεν προσκομίζεται λόγω αδυναμίας έκδοσής του» 
Υπόχρεοι για τη δήλωση γέννησης είναι ο πατέρας του παιδιού, ο γιατρός, η μαία ή μαιευτής 
και κάθε πρόσωπο που βρισκόταν στο τοκετό. Αν ο τοκετός έγινε σε νοσοκομείο, κλινική, 
φυλακή, ή άλλο ίδρυμα, υπόχρεος για δήλωση είναι ο διευθυντής του ιδρύματος. 
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Αναγνώριση Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Διοικητικών Δραστηριοτήτων και 
εμπλεκομένων 
 

Διαδικασία:  Χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε ανασφάλιστες μητέρες ή όταν δεν το παρέχει ο 
φορέας ασφάλισης 

ΥΠ/ΔΔ – Περιγραφή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠ: Βεβαίωση εργοδότη 

ΔΔ: Χορήγηση βεβαίωσης  από εργοδότη 
Αιτούσα 
(μητέρα) 

Εργοδότης 
Αστυνομία/ 
Δημόσια 
υπηρεσία 

ΥΠ: Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας 

Δ.Δ.: Εξοικείωση με την υποχρέωση πληροφόρησης 
Αιτούσα 
(μητέρα) 

Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας  

 

Δ.Δ. Προετοιμασία και υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών 
(Εκκαθαριστικό εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση εγκεκριμένη από 
ΔΟΥ, Ε9 –αν υπάρχει,  αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, 
υπεύθυνη δήλωση) 

Αιτούσα 
(μητέρα) 

Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας  

 

Δ.Δ. Κοινωνική έρευνα/ έκθεση κοινωνικού λειτουργού 
Αιτούσα 
(μητέρα) 

Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας  

Κοινωνικός 
λειτουργός 

Δ.Δ. Ανάκτηση πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας Αιτών (γονείς) 
Ληξιαρχείο/ 
ΚΕΠ 

 

ΥΠ: Αίτηση πριν από τον τοκετό για χορήγηση επιδόματος μητρότητας 

Δ.Δ.: Εξοικείωση με την υποχρέωση πληροφόρησης 
Αιτούσα 
(μητέρα) 

Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας  

 

Δ.Δ. Προετοιμασία και Υποβολή δικαιολογητικών (βεβαίωση 
εργοδότη, πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας, υπεύθυνη 
δήλωση και αίτηση) 

Αιτούσα 
(μητέρα) 

Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας  

 

Υ.Π: Αίτηση για έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης 

Δ.Δ. Προετοιμασία και Υποβολή δικαιολογητικών 
(πιστοποιητικό γεννήσεως ιατρού ή μαίας), αίτησης 

Αιτών (πατέρας) Ληξιαρχείο  
Μαιευτήρας ή 
μαία 

Δ.Δ. Ανάκτηση ληξιαρχικής πράξης γέννησης  Ληξιαρχείο  

Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 
(αυτεπάγγελτα) 

Δ.Δ.: Χορήγηση επιδόματος μητρότητας Αιτούσα  
Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας  

 

 

Αναγνώριση πληθυσμού / συχνότητας 

Πληθυσμός δεν υπάρχει για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Όπως διαπιστώθηκε κατά τη 
διενέργεια διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς, το συγκεκριμένο επίδομα στην πράξη 
χορηγείται σε ελάχιστο ποσοστό γυναικών. Η απαίτηση βεβαίωσης από τον εργοδότη 
δυσχεραίνει τη διαδικασία, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις ο εργοδότης, με τη 
βεβαίωση αυτή, καλείται να παραδεχθεί ότι απασχολεί την εργαζόμενη χωρίς να της 
καταβάλλει ένσημα και ασφαλιστικές εισφορές, οπότε, καλείται, ουσιαστικά να παραδεχθεί ότι 
παρανομεί. 

Ωστόσο, και για τις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης δεν απασχολεί παράνομα την εργαζόμενη, 
αλλά αυτή δεν δικαιούται ανάλογο επίδομα από κάποιον ασφαλιστικό φορέα, λόγω, για 
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παράδειγμα, μη αρκετού αριθμού ενσήμων το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν εντοπίστηκε 
πληθυσμός που να ακολουθεί τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Δήμο Αθηναίων τα δυο τελευταία χρόνια δεν έχει χορηγηθεί ούτε 
ένα τέτοιο επίδομα, ενώ σε άλλους Δήμους δεν γνώριζαν καν για την εν λόγω διαδικασία. 

 

Με δεδομένη την έλλειψη πληθυσμού για την καταγεγραμμένη διαδικασία η μέτρηση θα 
διενεργηθεί για τη μία τυπική δικαιούχο που θα διεκπεραίωνε τη διαδικασία με ένα μέσο 
τρόπο, βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τη διαβούλευση με τους υπόλοιπους 
εμπλεκόμενους σύμφωνα με το νόμο. 

 

Συχνότητα 

Το επίδομα χορηγείται άπαξ –με τη γέννηση κάθε τέκνου   

 

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων 

Για την άντληση πληροφοριών διενεργήθηκαν επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων. 
Μετά τον «Καλλικράτη» η συγκεκριμένη αρμοδιότητα έχει περάσει από τις Νομαρχίες στους 
Δήμους και, επιπλέον, όπως προέκυψε από τις συζητήσεις με εκπροσώπους αρμόδιων 
φορέων για ένα «μεταβατικό στάδιο», αρμόδιοι για τη διαδικασία είναι οι μητροπολιτικοί 
δήμοι. 
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2.7.2. Ποσοτικοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων - Υπολογισμοί διοικητικών βαρών 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε ανασφάλιστες μητέρες ή όταν δεν το παρέχει ο φορέας ασφάλισης 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνό-
τητα 

Πληθυσμός 
Συνολική 
επιβάρυνση 
(χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνσ
η (κόστος) 

 

 
Δραστηρ
-ιότητας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Προκύ-
πτει από 
το νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

       

ΥΠ: Βεβαίωση εργοδότη 
ΔΔ: Χορήγηση βεβαίωσης  
από εργοδότη 

2 
1 
εβδομάδα 

- - 1 1 2 - 
Αιτούσα 
(μητέρα) 

Εργοδότης 
Αστυνομία/ 
Δημόσια υπηρεσία 

ΥΠ: Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας 

Δ.Δ.: Εξοικείωση με την 
υποχρέωση πληροφόρησης 

2 - - - 1 1 2 - 
Αιτούσα 
(μητέρα) 

Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας  

 

Δ.Δ. Προετοιμασία και 
υποβολή αίτησης και 
δικαιολογητικών 
(Εκκαθαριστικό εφορίας ή 
υπεύθυνη δήλωση 
εγκεκριμένη από ΔΟΥ, Ε9,  
αντίγραφο αστυνομικής 
ταυτότητας, υπεύθυνη 
δήλωση) 

2 
1 
εβδομάδα 

- - 1 1 2 - 
Αιτούσα 
(μητέρα) 

Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας  

 

Δ.Δ. Κοινωνική έρευνα/ 
έκθεση κοινωνικού 

2 2-3 μήνες - - 1 1 2 - 
Αιτούσα 
(μητέρα) 

Διεύθυνση 
Κοινωνικής 

Κοινωνικός 
λειτουργός 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε ανασφάλιστες μητέρες ή όταν δεν το παρέχει ο φορέας ασφάλισης 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνό-
τητα 

Πληθυσμός 
Συνολική 
επιβάρυνση 
(χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνσ
η (κόστος) 

 

 
Δραστηρ
-ιότητας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Προκύ-
πτει από 
το νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

       

λειτουργού Πρόνοιας  

Δ.Δ. Ανάκτηση 
πιστοποιητικού οικονομικής 
αδυναμίας 

2 2-3 μήνες -  1 1 2 - 
Αιτών 
(γονείς) 

Ληξιαρχείο/ 
ΚΕΠ 

 

ΥΠ: Αίτηση για χορήγηση επιδόματος μητρότητας 

Δ.Δ.: Εξοικείωση με την 
υποχρέωση πληροφόρησης 

1 1 ημέρα - - 1 1 1 - 
Αιτούσα 
(μητέρα) 

Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας  

 

Δ.Δ. Προετοιμασία και 
Υποβολή δικαιολογητικών 
και αίτησης 

2 1 ημέρα - - 1 1 2 - 
Αιτούσα 
(μητέρα) 

Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας  

 

Υ.Π: Αίτηση για έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης 
Δ.Δ. Προετοιμασία και 
Υποβολή δικαιολογητικών 
(πιστοποιητικό γεννήσεως 
ιατρού ή μαίας), αίτηση 

1 1 ημέρα - - 1 1 1 - 
Αιτών 
(πατέρας
) 

Ληξιαρχείο  Μαιευτήριο 

Δ.Δ. Ανάκτηση ληξιαρχικής 
πράξης γέννησης 

 
1 
εβδομάδα 

- - 1 1  -  Ληξιαρχείο  

Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 
(αυτεπάγγελτα) 

ΣΥΝΟΛΟ       14 ώρες     
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Αποτελέσματα μέτρησης/ποιοτικά ευρήματα 

Όπως προκύπτει από τη μέτρηση για την κάθε ενδιαφερόμενη να ακολουθήσει τη διαδικασία: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, στην πράξη για την καταβολή του συγκεκριμένου 
επιδόματος, αν κάποια μητέρα ακολουθούσε τη διαδικασία, θα απαιτούταν και κοινωνική 
έρευνα και δεν θα ήταν αρκετό το πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας, έστω και αν αυτό δεν 
καταγράφεται ρητά στο Νόμο. Την κοινωνική έρευνα την αναλαμβάνει ο αντίστοιχος δήμος 
μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του. 

Η διαβούλευση που διενεργήθηκε με εκπροσώπους Δήμων σε όλη την Ελλάδα έδειξε ότι οι 
περισσότεροι αγνοούν την ισχύ του συγκεκριμένου επιδόματος (ενδεικτικά αναφέρονται 
Πειραιάς, Νίκαια- Ρέντης, Βόλος, Χαλάνδρι κ.α.) 

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν ελάχιστες είναι οι ανασφάλιστες σε όλη την 
Ελλάδα που έχουν λάβει το σχετικό επίδομα.  

Η διαδικασία είναι και εξαιρετικά χρονοβόρα καθώς για να χορηγηθεί το πιστοποιητικό 
οικονομικής αδυναμίας –αφού κατά πάγια τακτική απαιτείται κοινωνική έρευνα- χρειάζονται, 
ανάλογα την περίπτωση, δυο με τρεις μήνες. 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ - 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
- 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
14 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

0 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 3 -4 μήνες 
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2.8. Ειδική παροχή άδειας προστασίας μητρότητας (εξάμηνη άδεια) από τον 
ΟΑΕΔ σε ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τομέας: Κοινωνική Προστασία - Υγεία 
και Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προστασία της μητρότητας) 

 

Η καταβολή των συμπληρωματικών παροχών γίνεται σε γυναίκες, ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, που τελούν σε ενεργό σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά την έναρξη της αδείας 
κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν από το ΙΚΑ τα προβλεπόμενα επιδόματα 
για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας. Οι παροχές μητρότητας είναι 
ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης 
αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το ΙΚΑ για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η αίτηση πρέπει να 
κατατεθεί σε διάστημα τριών μηνών από την καταβολή των προβλεπόμενων επιδομάτων από 
το ΙΚΑ. 

 

2.8.1. Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της διαδικασίας 

 

Θεσμικό πλαίσιο 

Με το άρθρο 142 του ν. 3655/08 (ΦΕΚ 58 Α/3-4-2008) εγκρίθηκε η χορήγηση ειδικής άδειας 
προστασίας της μητρότητας, διάρκειας έως έξι (6) μηνών. 

Την ειδική αυτή άδεια δικαιούνται οι μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και 
απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, όπως αυτό 
διευκρινίστηκε με το άρθρο 36 του ν. 3996/2011, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή 
αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον 
εργοδότη, μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας ή και της ισόχρονης προς το 
μειωμένο ωράριο αδείας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-
2005. Η ασφαλισμένη δύναται, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή 
τμήματος αυτής. Επίσης, μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του 
εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική 
περίοδο. 

Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στις 
μητέρες, ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, σύμφωνα με το ΚΕΦ Β. της με αριθμ. 
33891/606/08 Υ.Α., η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου. 

Αρμόδια Υπηρεσία για την καταβολή της ειδικής παροχής είναι η Τοπική Υπηρεσία παροχών 
ή το ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας της. Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του σχετικού 
δικαιώματος είναι ο προϊστάμενος της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας Υπηρεσίας του 
ΟΑΕΔ. Στην ΔΙΑΔΠ/Α/12604 ΦΕΚ 927/Β/04-07-2003 καθορίζεται ο τύπος των αντίστοιχων 
αιτήσεων. 

 

Καταγραφή διαδικασίας 

Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία 

Η ενδιαφερόμενη μπορεί να ενημερωθεί για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
από τον ΟΑΕΔ ή και από τα ΚΕΠ. 
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Βήμα 2: Υποβολή αίτησης 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί: 

o Στον ΟΑΕΔ 

o Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

Ο πολίτης προσέρχεται για να καταθέσει την αίτηση, έχοντας μαζί του τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. Αυτά είναι: 

1. Βεβαίωση του εργοδότη  

Από τη βεβαίωση θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας 
μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο 
μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης και για συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους, η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που 
ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο 
άδειας καθώς επίσης και ο φορέας επικουρικής της ασφάλισης και το ύψος των εισφορών 
εργοδότη και εργαζομένου. Το έντυπο της συγκεκριμένης δήλωσης του εργοδότη, που πρέπει 
να φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του, παρέχεται από την αρμόδια υπηρεσία, αλλά και 
μέσω της ιστοσελίδας της. Η ενδιαφερόμενη θα πρέπει να το προμηθευτεί ή να το εκτυπώσει, 
να το παραδώσει στον εργοδότη προκειμένου να το συμπληρώσει, να το υπογράψει και να το 
σφραγίσει και στη συνέχεια να το προσκομίσει κατά την υποβολή της αίτησης.  

2. Αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή 
τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.  

Περιλαμβάνει τη διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του 
συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας. Η συγκεκριμένη 
βεβαίωση χορηγείται από τον ασφαλιστικό φορέα με την ολοκλήρωση της καταβολής του 
επιδόματος λοχείας. 

3. Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου από την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της 
εργασιακής της σχέσης καθώς και τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και τον ΑΦΜ. 

4. Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, στον οποίο πρέπει να 
εμφανίζεται πρώτη η δικαιούχος. Απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι η αστυνομική ταυτότητα, 
εκκαθαριστικό εφορίας και λογαριασμός ΔΕΚΟ. 

Η διαδικασία μπορεί να γίνει από την ενδιαφερόμενη, αλλά και από τρίτο άτομο. 
Προϋπόθεση, στη δεύτερη περίπτωση, είναι η ύπαρξη σχετικής εξουσιοδότησης η οποία 
παρέχεται με την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή 
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 
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Αναγνώριση Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Διοικητικών Δραστηριοτήτων και 
εμπλεκομένων 
 

Διαδικασία:  Ειδική παροχή άδειας προστασίας μητρότητας (εξάμηνη άδεια) από τον ΟΑΕΔ σε 
ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

ΥΠ/ΔΔ - Περιγραφή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠ: Βεβαίωση εργοδότη 
ΔΔ: Αναζήτηση /εκτύπωση βεβαίωσης Αιτούσα   Εργοδότης ΟΑΕΔ  
ΔΔ : Χορήγηση βεβαίωσης  από εργοδότη Αιτούσα Εργοδότης  
ΥΠ: Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης περί καταβολής επιδομάτων  

Δ.Δ. Προετοιμασία και Υποβολή δικαιολογητικών  
Αιτούσα ή 
πληρεξούσιος 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   

Δ.Δ. Ανάκτηση βεβαίωσης ΙΚΑ  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   
ΥΠ: Άνοιγμα λογαριασμού σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
Δ.Δ: Υποβολή δικαιολογητικών και αίτησης – άνοιγμα 
λογαριασμού 

Αιτούσα ή 
πληρεξούσιος 

Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος 

 

ΥΠ: Αίτηση παροχής άδειας προστασίας μητρότητας 

Δ.Δ.: Εξοικείωση με την υποχρέωση πληροφόρησης 
Αιτούσα ή 
πληρεξούσιος 

ΟΑΕΔ/ ΚΕΠ  

Δ.Δ. Προετοιμασία και Υποβολή δικαιολογητικών και 
αίτησης 

Αιτούσα ή 
πληρεξούσιος 

ΟΑΕΔ/ ΚΕΠ  

ΔΔ: Ανάκτηση άδειας προστασίας  μητρότητας 
Αιτούσα ή 
πληρεξούσιος 

ΟΑΕΔ/ ΚΕΠ  

 
 
Αναγνώριση πληθυσμού / συχνότητας 
 
Από την εφαρμογή του Νόμου ως και το Φεβρουάριο του 2013 έχουν καταβληθεί 99.301 
ειδικές παροχές προστασίας της μητρότητας βάσει της καταγεγραμμένης διαδικασίας  
Συγκεκριμένα, τα αντίστοιχα επιδόματα που χορήγησε ο ΟΑΕΔ επιμερίζονται, ανά έτος, ως 
εξής: 
 

Έτος Παροχές/δικαιούχοι 
2008 13.350 
2009 22.359 
2010 22.373 
2011 18.934 
2012 18.510   
2013 (ως και 
Φεβρουάριο) 

3.775 

ΣΥΝΟΛΟ 99.301 
 
Συχνότητα 
Η συγκεκριμένη διαδικασία ακολουθείται άπαξ για κάθε τοκετό. 
 
Συλλογή στοιχείων και δεδομένων 
Τα στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των δικαιούχων στις οποίες καταβλήθηκε η ειδική 
παροχή προστασίας της μητρότητας αντλήθηκαν από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία, τη 
Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού –Διεύθυνση Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. 
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Παράλληλα αντλήθηκαν στοιχεία που αφορούν την περαίωση επί μέρους βημάτων και του 
συνόλου της διαδικασίας από εκπροσώπους των αρμοδίων φορέων, αλλά και από 
εργαζόμενες που έχουν ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
Ποιοτικά στοιχεία συλλέχθηκαν και από το Συνήγορο του Πολίτη, που έχει ασχοληθεί 
επισταμένως με το θέμα και τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τις προθεσμίες που 
αναφέρει ο νόμος. 
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2.8.2. Ποσοτικοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων - Υπολογισμοί διοικητικών βαρών 
 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Ειδική παροχή άδειας προστασίας μητρότητας (εξάμηνη άδεια) από τον ΟΑΕΔ σε ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνό- 
τητα 

Πληθυσμός 
Συνολική 
επιβάρυνση 
(χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(κόστος) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 
Δραστηριό-
τητας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Προκύπτ
ει από το 
νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

       

ΥΠ: Βεβαίωση εργοδότη 
ΔΔ: Αναζήτηση /εκτύπωση 
βεβαίωσης 

30’ - - - 1 99.301 49.650 - Αιτούσα  Εργοδότης ΟΑΕΔ  

ΔΔ : Χορήγηση βεβαίωσης  από 
εργοδότη 

1 2 μέρες - - 1 99.301 99.301 - Αιτούσα  Εργοδότης  

ΥΠ: Αίτηση βεβαίωσης περί καταβολής επιδομάτων 

Δ.Δ. Προετοιμασία και Υποβολή 
δικαιολογητικών  

2 - - - 1 99.301 198.602 - 
Αιτούσα ή 
πληρεξούσι
ος 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   

Δ.Δ. Ανάκτηση βεβαίωσης ΙΚΑ 1 
1 
εβδομάδα 

- - 1 99.301 99.301 -  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   

ΥΠ: Άνοιγμα λογαριασμού σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

Δ.Δ: Υποβολή δικαιολογητικών και 
αίτησης – άνοιγμα λογαριασμού 

1 1 ημέρα - - 1 99.301 99.301 - 
Αιτούσα ή 
πληρεξούσι
ος 

Εθνική 
Τράπεζα 
της 
Ελλάδος 

 

ΥΠ: Αίτηση παροχής άδειας προστασίας μητρότητας 

Δ.Δ.: Εξοικείωση με την 
υποχρέωση πληροφόρησης 

1 - - - 1 99.301 99.301 - 
Αιτούσα ή 
πληρεξούσι

ΟΑΕΔ/ 
ΚΕΠ 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Ειδική παροχή άδειας προστασίας μητρότητας (εξάμηνη άδεια) από τον ΟΑΕΔ σε ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνό- 
τητα 

Πληθυσμός 
Συνολική 
επιβάρυνση 
(χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(κόστος) 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 
Δραστηριό-
τητας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Προκύπτ
ει από το 
νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

       

ος 

Δ.Δ. Προετοιμασία και Υποβολή 
δικαιολογητικών και αίτησης 

2 - - - 1 99.301 198.602 - 
Αιτούσα ή 
πληρεξούσι
ος 

ΟΑΕΔ/ 
ΚΕΠ 

 

ΔΔ: Ανάκτηση άδειας προστασίας  
μητρότητας 

1 7 μέρες* - - 1 99.301 99.301 - 
Αιτούσα ή 
πληρεξούσι
ος 

ΟΑΕΔ/ 
ΚΕΠ 

 

Σύνολο 9,5 ώρες      
943.359 
ώρες 
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Αποτελέσματα μέτρησης/ποιοτικά ευρήματα 

Όπως προκύπτει από τη μέτρηση: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Η υπ’ αριθμ. 433/15.05.08 εγκύκλιος του ΟΑΕΔ προβλέπει την έκδοση των σχετικών 
αποφάσεων για την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας εντός προθεσμίας επτά (7) 
ημερών. Στις περισσότερες, όμως, περιπτώσεις υπήρξε υπέρβαση της ως άνω προθεσμίας 
για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και καθυστέρηση εκδίκασης σχετικών 
ενδικοφανών προσφυγών από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού, όπως προέκυψε κατά τη 
διενέργεια διαβούλευσης με εργαζόμενες που έχουν ακολουθήσει την καταγεγραμμένη 
διαδικασία. 
Επιπλέον, σύμφωνα με σχετική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη4, πολλά είναι τα 
προβλήματα της διαδικασίας που φέρνουν επιπλέον διοικητικές επιβαρύνσεις, αφού «σε 
πολλές περιπτώσεις οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ αρνήθηκαν να δεχτούν 
αιτήσεις, πληροφορώντας τις ενδιαφερόμενες ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 
142 του ν. 3655/2008 για την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας. Σε άλλες περιπτώσεις 
υπήρξε αρχικά διαβεβαίωση ότι θα ικανοποιηθεί το αίτημα, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκαν με 
καθυστέρηση απορριπτικές αποφάσεις, κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, 
καθώς και των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του 
διοικουμένου. Παρατηρήθηκε επίσης ικανός αριθμός απορριπτικών αποφάσεων». 
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στη σχετική έκθεση του, προτείνει την κατάργηση της τρίμηνης 
προθεσμίας για την αίτηση συμπληρωματικής παροχής προστασίας μητρότητας αφού 
συνεχίζει να λαμβάνει αναφορές σχετικά με την απόρριψη αιτημάτων για χορήγηση της 
συμπληρωματικής παροχής μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής 
αίτησης. Το θέμα αυτό, όπως επισημαίνεται, δημιουργεί ζητήματα άνισης μεταχείρισης ενώ 
παράλληλα προκαλεί επιπλέον φόρτο εργασίας στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (τοπικές υπηρεσίες, 
                                                 
4 Συνήγορος του Πολίτη, Ειδική Έκθεση – Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της ειδικής παροχής 
προστασίας μητρότητας, Η εφαρμογή του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, Οκτώβριος 2010 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 99.301 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 943.359 ώρες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
00 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
9,5 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

0 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
1 εβδομάδα – 

μερικοί μήνες 
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Περιφερειακές διευθύνσεις-επιφορτισμένες με την εκδίκαση ενστάσεων πρώτου βαθμού και το 
ΔΣ του ΟΑΕΔ που επιλαμβάνεται των δευτεροβάθμιων ενστάσεων), καθώς καλούνται να 
αντιμετωπίσουν κάθε περίπτωση χωριστά. Η θέσπιση της τρίμηνης προθεσμίας, και μάλιστα 
χωρίς να έχει προηγουμένως καταλλήλως ενημερωθεί η ασφαλισμένη, μπορεί να οδηγήσει 
στον αποκλεισμό των δικαιούχων γυναικών από το δικαίωμα σε συμπληρωματική παροχή 
μητρότητας  
 
 
 



 

 100 

 

2.9. Υπαγωγή στην ασφάλιση από περιστασιακά απασχολούμενους (εργόσημο) 
(τομέας: Κοινωνική Προστασία - Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη - Υπαγωγή 
στην ασφάλιση) 

 

Με το άρθρο 20 ν. 3863/10 εισήχθη για πρώτη φορά ο θεσμός του εργοσήμου. Με αυτόν 
επήλθε σημαντική αλλαγή στον τρόπο αμοιβής και ασφάλισης του κατ' οίκον 
απασχολούμενου προσωπικού, που παρέχει εξαρτημένη εργασία και αμείβεται με την ώρα ή 
την ημέρα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους εργοδότες, 
για την ίδια μισθολογική περίοδο που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ. Αφορά, εν τοις 
πράγμασι, κατ’ εξοχήν γυναίκες, οι οποίες εργάζονται περιστασιακά ως οικιακές βοηθοί. 

Το εργόσημο είναι ειδική επιταγή συγκεκριμένης αξίας στην οποία περιλαμβάνεται το ποσό 
της αμοιβής του εργαζομένου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης. Η διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσής του χωρεί σύμφωνα με όσα ορίζουν η 
απόφαση Υπουργού Εργασίας 14913/343/φ10034/27.6.11 (ΦΕΚ Β 1586/01.07.2011) και η 
υπ’ αριθμ. 68/9.9.11 εγκύκλιος του ΙΚΑ. 

Τα εργόσημα διατίθενται στον εργοδότη εκτός από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και 
από τις συνεργαζόμενους με αυτούς τράπεζες, τα ΕΛΤΑ και τα ΚΕΠ. Ο εργοδότης απευθύνεται 
στο φορέα έκδοσης του εργοσήμου με τον ΑΜΚΑ του, δηλώνει τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης και το είδος της παρεχόμενης εργασίας και καταθέτει το ποσό του εργοσήμου, το 
οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του εργαζομένου, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 
εισφορών. Η καταβολή της αμοιβής στον εργαζόμενο για την παρασχεθείσα εργασία 
πραγματοποιείται με την εξαργύρωση του εργοσήμου από τους φορείς διάθεσης, αφού 
προηγουμένως έχουν παρακρατηθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. 

Το εργόσημο μεταβιβάζεται ονομαστικώς από τον εργοδότη στους εργαζομένους, αφού 
αναγράψει αυτός επί του εργοσήμου το όνομα του εργαζομένου, ως καταβολή για την αμοιβή 
της εργασίας που παρασχέθηκε και στη συνέχεια εξοφλείται από τους φορείς διάθεσης, με 
καταβολή του αντιστοίχου ποσού, αφού προηγουμένως έχουν παρακρατηθεί οι αναλογούσες 
εισφορές. Η ασφάλιση των προσώπων που αμείβονται με αυτόν τον τρόπο γίνεται 
αποκλειστικά και υποχρεωτικά βάσει των διατάξεων περί εργοσήμου. Ο χρόνος έναρξης 
εφαρμογής ήταν για: 

 τους κατ' οίκον απασχολουμένους σε έναν εργοδότη η 01.01.2012 

 τους κατ' οίκον απασχολουμένους σε περισσότερους του ενός εργοδότες η 
01.11.2011 

Οι εργαζόμενοι και αμειβόμενοι με αυτόν τον τρόπο, που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά 
εργασία, θα πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο του αρμόδιου κοινωνικου-ασφαλιστικού 
φορέα, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 
 

2.9.1. Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της διαδικασίας 
 
Θεσμικό πλαίσιο 
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Το μεν εργόσημο διέπεται από τα άρθρ. 20 και επόμενα του Ν. 3863/2010, με τις 
τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρ. 76 Ν. 3996/2011. Η δε διαδικασία έκδοσης και 
εξαργύρωσής του διέπεται από την Απόφαση Υπουργού εργασίας 14913/343/φ10034/27.6.11 
(ΦΕΚ Β΄ 1586/01.07.2011) και την υπ’ αριθμ. 68/09.09.2011 εγκύκλιο του ΙΚΑ. 

Η καταβολή της αμοιβής με το εργόσημο γίνεται για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων και 
μάλιστα εργαζομένων περιστασιακά. Οι εργασίες αυτές είναι: 

1.- Οι εργασίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (οικιακή καθαριότητα και λοιπές εργασίες 
οικίας). 

2.- Οι κηπουρικές εργασίες. 

3.- Οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κάθε εργασία που εκτελείται σε κατοικία όπως εργασίες 
επισκευής υδραυλικών, ερμαρίων, ντουλαπιών, κουφωμάτων και γενικά ξυλουργικές εργασίες, 
μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, σιδηρουργικές, καθαρισμοί χώρων κ.λπ. εντός οικιών. 

Αντίθετα εργασίες κατ' οίκον που συνιστούν, κατά την έννοια του νόμου, οικοδομικές 
εργασίες, εξαιρούνται από τη διαδικασία του εργόσημου και υπάγονται στις ειδικές διατάξεις 
ασφάλισης του ΙΚΑ. 

Οι εργασίες αυτές είναι ο επαναχρωματισμός κτιρίων, επισκευή κεραμοσκεπής, επισκευή 
δαπέδων πάσης φύσεως, επισκευή τοιχοποιίας, επένδυση με πέτρα ή άλλο υλικό, επισκευή 
σοβάδων, πατωμάτων, κατασκευή διαφόρων λιθοδομών, κατασκευή τοιχίων κ.λπ. 

4.- Η παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων. 

5.- Η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών. 

6.- Η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, 
καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης για 
συμμετοχή σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες. 

7.- Η συμμετοχή σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ή σε στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, που 
χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (ΣΥΝ). 

8.- Οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου, σώματος). 

9.- Η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων. 

10.- Η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, 
συνοδεία εκτός οικίας). 

11.- Όσον αφορά τον ΟΓΑ το εργόσημο εφαρμόζεται στους εργάτες γης (ημεδαπούς και 
αλλοδαπούς) που απασχολούνται σε γεωργικές, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις - εκμεταλλεύσεις 
(ατομικές ή με μορφή ΟΕ-ΕΕ) και οι οποίοι ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ως αυτοτελώς 
απασχολούμενοι. 

Στο εξής η ασφάλιση των προσώπων αυτών θα γίνεται αποκλειστικά και υποχρεωτικά βάσει 
των διατάξεων περί εργοσήμου. 

Οι εργάτες γης ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ανεξαρτήτως των ημερών εργασίας τους ανά έτος, 
ασφαλίζονται δηλαδή ακόμη και αν απασχολούνται περιστασιακά. 

Οι διατάξεις του εργοσήμου δεν έχουν εφαρμογή στα πρόσωπα που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 όπως δηλαδή στους 
απασχολούμενους με αμοιβή στην πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα σε επιχειρήσεις με 
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μορφή ΑΕ και ΕΠΕ, στους απασχολούμενους σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις 
ενσταυλισμένου τύπου (βουστάσια, ιπποφορβεία , πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, μονάδες 
εκτροφής αιγοπροβάτων και παρεμφερείς προς αυτά επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις) καθώς 
και στους αλιεργάτες της παράκτιας και μέσης αλιείας. 

 

Καταγραφή διαδικασίας 

Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία απογραφής στο μητρώο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται υποκατάστημα ή παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να 
ενημερωθεί για τις προϋποθέσεις απογραφής του. Η απογραφή του στον ασφαλιστικό φορέα 
είναι προαπαιτούμενο, προκειμένου να μπορεί στη συνέχεια να εργάζεται ως περιστασιακά 
απασχολούμενος και να αμείβεται με εργόσημο. Η διαδικασία της απογραφής γίνεται άπαξ. 

 

Βήμα 2: Απογραφή στο μητρώο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Για την απογραφή του ο ασφαλισμένος προσέρχεται στο υποκατάστημα ή παράρτημα ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας ή του τόπου απασχόλησης. Από την υπηρεσία λαμβάνει το 
απαιτούμενο έντυπο, «Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου», το συμπληρώνει και το 
υποβάλει μαζί με τα σχετικά ανά περίπτωση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να 
συνυποβάλει με την αίτηση είναι: 

 Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης. 

 Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού 
μητρώου (λ.χ. αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ) 

 Αποδεικτικό κατοικίας (λ.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμός κοινής 
ωφελείας)  

Η εγγραφή του ασφαλισμένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο τηρείται 
ηλεκτρονικά, γίνεται αμέσως με την καταχώριση των στοιχείων της αίτησης και εκτυπώνεται 
από το σύστημα η «Βεβαίωση Απογραφής», που παραδίδεται αμέσως στον ασφαλισμένο. 

Η διαδικασία της απογραφής γίνεται άπαξ. 

 

Βήμα 3: Έκδοση εργοσήμου από τον εργοδότη 

Τα εργόσημα διατίθενται στον εργοδότη από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και από τις 
συνεργαζόμενες με αυτούς τράπεζες, από τα ΕΛΤΑ και τα ΚΕΠ. Ο εργοδότης, δηλώνοντας και 
τον ΑΜΚΑ του, δηλώνει τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης και το είδος της 
παρεχόμενης εργασίας και καταθέτει το ποσό του εργοσήμου το οποίο αντιστοιχεί στην 
αμοιβή του εργαζομένου, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. Στη φυσική 
μορφή του, το εργόσημο φέρει συγκεκριμένα στοιχεία για τον εκδότη, τον ασφαλιστικό φορέα, 
την ονομαστική αξία και την κράτηση υπέρ του ασφαλιστικού φορέα, το φορέα έκδοσης, την 
ημερομηνία έκδοσης και την ημερομηνία λήξης. Αποτυπώνεται επίσης μοναδικός αριθμός 
(αλγοριθμικός αριθμός) που χαρακτηρίζει μονοσήμαντα το συγκεκριμένο εργόσημο και 
εγγυάται τη γνησιότητα αυτού. Εκδίδεται σε διπλότυπο ή σε δύο αποκόμματα. Το ένα 
αντίτυπο ή απόκομμα του εργοσήμου αφορά στον εργοδότη και το δεύτερο στον εργαζόμενο. 
Ο εργοδότης παραδίδει στον εργαζόμενο το εργόσημο (αντίτυπο για τον εργαζόμενο) αφού 
συμπληρώσει επί του αντιτύπου του τα στοιχεία του εργαζομένου (AMΚΑ, ονομαστικά 
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στοιχεία) και την ημερομηνία πληρωμής και ο εργαζόμενος υπογράφει επί του αντιτύπου για 
τον εργοδότη, επιβεβαιώνοντας την παραλαβή του εργοσήμου. 

 

Βήμα 4: Εξαργύρωση εργοσήμου από τον εργαζόμενο 

Η καταβολή της αμοιβής στον εργαζόμενο για την παρασχεθείσα εργασία πραγματοποιείται 
με την εξαργύρωση του εργοσήμου από τους φορείς διάθεσης, αφού προηγουμένως έχουν 
παρακρατηθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. 

Ο εργαζόμενος απευθύνεται για την εξαργύρωση στον πιστωτικό φορέα έκδοσης του 
εργοσήμου, ή και σε άλλο πιστωτικό φορέα που έχει τη δυνατότητα εξαργύρωσης αυτού, με 
τον ΑΜΚΑ του, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του εργοσήμου. Στη συνέχεια με βάση 
τον ΑΜΚΑ του εργαζομένου συνδέεται με το αρχείο του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και αφού επιβεβαιώσει 
τα στοιχεία του εργαζομένου, καταβάλλει στον εργαζόμενο το καθαρό πληρωτέο ποσό.  

Το ποσό του εργοσήμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 ευρώ. Ο χρόνος ισχύος του 
ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Μετά τη λήξη της 
περιόδου αυτής το εργόσημο δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο. Εργόσημο που 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη μπορεί να ακυρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την 
ημερομηνία έκδοσής του. 

 

Αναγνώριση Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Διοικητικών Δραστηριοτήτων και 
εμπλεκομένων 
 

Διαδικασία: Υπαγωγή στην ασφάλιση από περιστασιακά απασχολούμενους (εργόσημο) 

ΥΠ/ΔΔ - Περιγραφή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠ: Απογραφή στο μητρώο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Δ.Δ.: Εξοικείωση με την υποχρέωση 
πληροφόρησης 

Αιτών 
(εργαζόμενος) 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  

Δ.Δ. Προετοιμασία και υποβολή 
δικαιολογητικών και αίτησης – εγγραφή 
στο μητρώο  

Αιτών 
(εργαζόμενος) 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  

ΥΠ: Έκδοση - εξαργύρωση εργοσήμου  
Δ.Δ. Έκδοση εργοσήμου Εργοδότης ΙΚΑ/τράπεζες/ΕΛΤΑ/ΚΕΠ 
Δ.Δ. Εξαργύρωση εργοσήμου από 
εργαζόμενο 

Εργαζόμενος ΙΚΑ/τράπεζες/ΕΛΤΑ/ΚΕΠ 

 

Αναγνώριση πληθυσμού / συχνότητας 

Συνολικά στοιχεία για τα άτομα που υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και αμείβονται 
για την εργασία τους με εργόσημο, ακολουθώντας την καταγεγραμμένη διαδικασία, δεν 
υπάρχουν. 

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι τουλάχιστον 27.000 ασφαλισμένοι που αμείβονται με 
εργόσημο. 
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Βάσει αυτών των στοιχείων θα εκτιμηθεί και ο πληθυσμός προκειμένου να διενεργηθεί η 
μέτρηση της διαδικασίας, με την παραδοχή πως το σύνολο των ατόμων ακολούθησαν και τη 
διαδικασία εγγραφής στο μητρώο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να αμείβονται με εργόσημο. 

Επιπλέον στοιχεία, από τη Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποδεικνύουν 
ότι από το Σεπτέμβριο του 2011 ως τον Σεπτέμβριο του 2012, το πλήθος των εργοσήμων 
ανερχόταν σε 207.772 (εκ των οποίων 553 έχουν λήξει χωρίς να εξαργυρωθούν) το συνολικό 
ποσό που αντιστοιχεί σε αυτά ανέρχεται σε 79.219.618,63 ευρώ και το συνολικό ποσό των 
ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτει από αυτά είναι 16.032.778,02 ευρώ. 

 

Συχνότητα 

Δεν υπάρχει υποχρέωση για κάποια συγκεκριμένη συχνότητα.  

 

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων 

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και από τη 
Διεύθυνση Ασφάλισης και εσόδων του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.  

Παράλληλα αντλήθηκαν πληροφορίες από εργαζόμενους και εργοδότες οι οποίοι έχουν 
χρησιμοποιήσει το εργόσημο. 

Κόστος 

Δεν υπάρχει άλλη επιβάρυνση πέραν του κόστους του εργόσημου, το οποίο περιλαμβάνει την 
αμοιβή του εργαζομένου και τις ασφαλιστικές εισφορές. Αν το καθαρό ποσό που θέλει να 
εισπράξει ο εργαζόμενος πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή 1,25 θα δώσει το ποσό του 
εργοσήμου που πρέπει να αγορασθεί. Παράδειγμα: για καθαρό ποσό 500 ευρώ θα αγορασθεί 
εργόσημο 625 ευρώ (500 Χ 1,25 = 625). 
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2.9.2. Ποσοτικοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων - Υπολογισμοί διοικητικών βαρών 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Υπαγωγή στην ασφάλιση από περιστασιακά απασχολούμενους (εργόσημο) 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνό-
τητα 

Πληθυσμ
ός 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυν
ση 
(κόστος) 

 

 Δραστηριότητας 
Συνολικής 
περαίωσης 

Προκύπτ
ει από το 
νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

       

ΥΠ: Απογραφή στο μητρώο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Δ.Δ.: Εξοικείωση με την 
υποχρέωση πληροφόρησης 

1 - - - 1 27.000 27.000 - 
Αιτών 
(εργαζόμενος) 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  

Δ.Δ. Προετοιμασία, υποβολή 
δικαιολογητικών και αίτησης  - 
εγγραφή στο μητρώο 

2 
1 
εβδομάδα 

- - 1 27.000 54.000 - 
Αιτών 
(εργαζόμενος) 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  

ΥΠ: Έκδοση- εξαργύρωση εργοσήμου  

Δ.Δ. Έκδοση εργοσήμου 1 1 ημέρα - - 1 27.000 27.000* - Εργοδότης 
ΙΚΑ/ 
τράπεζες/ 
ΕΛΤΑ/ ΚΕΠ 

Δ.Δ. Εξαργύρωση εργοσήμου από 
εργαζόμενο 

1 1 ημέρα - - 1 27.000 27.000 - Εργαζόμενος 
ΙΚΑ/ 
τράπεζες/ 
ΕΛΤΑ/ ΚΕΠ 

5 ώρες 135.000 ώρες 
ΣΥΝΟΛΟ 

4 ώρες** 
1 
ώρα* 

     108.000 
ώρες** 

27.000 
ώρες* 

   

 
* Διοικητικό βάρος για τον εργοδότη 
** Διοικητικό βάρος για τον εργαζόμενο 
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Αποτελέσματα μέτρησης/ποιοτικά ευρήματα 

 
Όπως προέκυψε από τη μέτρηση: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Όπως έχει διαπιστωθεί, στην πράξη το εργόσημο χρησιμοποιείται κυρίως για την αμοιβή κατ’ 
οίκον εργαζόμενων, που απασχολούνται, στις περισσότερες περιπτώσεις, για συγκεκριμένες 
ώρες και ημέρες. 
Το διοικητικό βάρος που προκύπτει αφορά τόσο τον εργαζόμενο, αλλά και τον εργοδότη –ο 
οποίος δεν είναι κατ’ επάγγελμα επιχειρηματίας, αλλά απασχολεί το συγκεκριμένο προσωπικό 
σε όχι μόνιμη βάση- που καλείται, κάθε φορά που θέλει να καταβάλλει έστω και ένα 
ημερομίσθιο να ακολουθεί τη διαδικασία αγοράς εργοσήμου. 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 27.000 

135.000 ώρες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ 

ΧΡΟΝΟ 
Για τον 

εργαζόμενο 
108.000 ώρες 

Για τον 
εργοδότη 

27.000 ώρες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
0 

5 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
Για τον 

εργαζόμενο 
4 ώρες 

Για τον 
εργοδότη 

1 ώρα 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

0 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Για τον 
εργαζόμενο 

1 -2 

εβδομάδες 

Για τον 
εργοδότη 
1 ημέρα 
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2.10.  Ίδρυση Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού (τομέας: Αγροτική πολιτική) 

 

Οι Γυναικείοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Γ.Α.Σ.) δεν αποτελούν «ιδιώνυμο» συνεταιρισμό, αλλά 
συνήθη συνεταιρισμό, υποκείμενο στο νομοθετικό πλαίσιο για τους αγροτικούς 
συνεταιρισμούς. Ασφαλώς, συνεταιριστές μπορούν να είναι μόνον γυναίκες. Οι Γ.Α.Σ. 
αποτελούν θεσμό υποστηρικτικό της γυναίκας – αγρότισσας και των τοπικών κοινωνιών, 
συμβάλλοντας στην προώθηση των τοπικών προϊόντων και στηρίζοντας την απασχόληση. Οι 
συνεταιριστές, κατ’ αρχήν, είναι μόνον φυσικά πρόσωπα. Ο συνεταιρισμός είναι νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει την εμπορική ιδιότητα. Αποκτά νομική προσωπικότητα, 
αφ’ ής στιγμής η εγκριτική της ίδρυσής του απόφαση του Ειρηνοδικείου της Έδρας του, 
καταχωρισθεί στο βιβλίο συνεταιρισμών του εν λόγω Ειρηνοδικείου. Σημειώνεται ότι κρατική 
ενίσχυση των αγροτικών συνεταιρισμών δεν χωρεί πλέον, αφού ο ν. 4015/2011 κατήργησε τις 
συναφείς προβλέψεις του ν. 2810/2000. 

Ο πρώτος γυναικείος συνεταιρισμός ιδρύθηκε στην Πέτρα της Λέσβου το 1983 με 
πρωτοβουλία του Συμβουλίου Ισότητας των Φύλων. Το 1985 ιδρύθηκαν άλλοι έξι 
συνεταιρισμοί, 2 το 1986, 1 το 1987. Τα επίσημα στατιστικά δεδομένα αναφέρουν συνολικά 
την ύπαρξη 148 γυναικείων συνεταιρισμών, όμως, σύμφωνα με σχετικές μελέτες και άρθρα σε 
λειτουργία βρίσκονται κάτι παραπάνω από 60. 

 

2.10.1. Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της διαδικασίας 

 

Θεσμικό πλαίσιο 

Οι Γυναικείοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί διέπονται από τον ν. 2810/2000 (ΦΕΚ Α 61/2000), 
όπως αυτός ισχύει κατόπιν των τροποποιήσεων που του επέφερε ο ν. 4015/2011 (ΦΕΚ Α 
210/2011). 

 

Καταγραφή διαδικασίας  

 

Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία 

Οι ενδιαφερόμενες για την ίδρυση Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού επισκέπτονται 
δικηγόρο προκειμένου να ενημερωθούν για τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 

 

Βήμα 2: Κατάρτιση καταστατικού Συνεταιρισμού 

Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται δικηγόρο, προκειμένου να συντάξουν το καταστατικό, 
κυρίως να ρυθμίσουν τα θέματα της λειτουργίας του Συνεταιρισμού. Με το καταστατικό 
ορίζεται και η διοικούσα επιτροπή. Το καταστατικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του 
Συνεταιρισμού. 

 

Βήμα 3: Έγκριση καταστατικού από το Ειρηνοδικείο της έδρας του Συνεταιρισμού 
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Ο πληρεξούσιος δικηγόρος υποβάλλει αίτηση στο Ειρηνοδικείο, προκειμένου να εγκριθεί το 
καταστατικό του Συνεταιρισμού. Η αίτηση προσδιορίζεται να συζητηθεί σε συγκεκριμένη 
δικάσιμο. Από τα μέλη του υπό ίδρυση Συνεταιρισμού καταβάλλονται τα Ένσημα Ταμείου 
Νομικών και Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων, μεγαρόσημα. Παράλληλα, καταβάλλεται η 
προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής.  

 

Βήμα 4: Συζήτηση της αίτησης 

Κατά τη δικάσιμο, χωρεί η συζήτηση της υπόθεσης στο Ειρηνοδικείο.  

Ο δικηγόρος πρέπει να έχει συντάξει το φάκελο της υπόθεσης, ο οποίος περιλαμβάνει: 

 Προτάσεις  

 Το πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής (προσωρινού διοικητικού συμβουλίου). 

 Κατάλογος Συνεταιριστών. 

 Καταστατικό, υπογεγραμμένο παρ’ όλων των συνεταιριστών σε τρία (3) αντίγραφα 

Για την εκδίκαση της υπόθεσης καταβάλλονται τα Ένσημα Ταμείου Νομικών και Ταμείου 
Προνοίας Δικηγόρων (μεγαρόσημα), ενώ γίνεται προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής 

 

Βήμα 5: Έκδοση της απόφασης 

Μετά από τη συζήτηση της υποθέσεως, εκδίδεται η εγκριτική απόφαση του Ειρηνοδικείου, εφ’ 
όσον, εννοείται, το καταστατικό πληροί τις προϋποθέσεις του ν. 2810/2000 (έλεγχος 
νομιμότητας). 

 

Βήμα 6: Καταχώριση της εγκριτικής αποφάσεως στο Βιβλίο Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου 

Μετά την έκδοση και την καθαρογραφή της αποφάσεως, ο πληρεξούσιος δικηγόρος λαμβάνει 
αντίγραφο αυτής και, με αίτησή του, ζητά από την Γραμματεία του Ειρηνοδικείου την 
καταχώριση του καταστατικού στο τηρούμενο Βιβλίο Συνεταιρισμών. Παράλληλα αιτείται, τη 
λήψη αφ’ ενός του συναφούς πιστοποιητικού περί καταχώρισης, αφ’ ετέρου αντιγράφου/ων 
του καταχωρισθέντος καταστατικού. Από τα μέλη του Συνεταιρισμού καταβάλλονται τα 
απαιτούμενα ένσημα (μεγαρόσημα). 
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Αναγνώριση Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Διοικητικών Δραστηριοτήτων και 
εμπλεκομένων 
 

Διαδικασία:  Ίδρυση Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού 

ΥΠ/ΔΔ – Περιγραφή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠ: Κατάρτιση Καταστατικού 
Δ.Δ.: Εξοικείωση με την υποχρέωση 
πληροφόρησης 

Μέλη 
Συνεταιρισμού 

Δικηγόρος  

Δ.Δ. Προετοιμασία και συγκέντρωση 
δικαιολογητικών  

Μέλη 
Συνεταιρισμού 

Δικηγόρος  

Δ.Δ. Σύνταξη -Υπογραφή Καταστατικού 
Μέλη 
Συνεταιρισμού 

Δικηγόρος  

ΥΠ: Αίτηση έγκρισης Καταστατικού   
Δ.Δ. Προετοιμασία και υποβολή 
δικαιολογητικών και αίτησης  

 Δικηγόρος Ειρηνοδικείο  

Δ.Δ. Προετοιμασία φακέλου υπόθεσης - 
Συζήτηση 

Μέλη 
Συνεταιρισμού 

Δικηγόρος Ειρηνοδικείο  

Δ.Δ. Πληρωμές (ένσημα Ταμείου Νομικών 
και Ταμείου προνοίας Δικηγόρων, 
μεγαρόσημα, προείσπραξη δικηγορικής 
αμοιβής) 

Μέλη 
Συνεταιρισμού 

Δικηγόρος Ειρηνοδικείο  

Ανάκτηση απόφασης - καταχώρηση 
καταστατικού 

Μέλη 
Συνεταιρισμού 

Δικηγόρος Ειρηνοδικείο  

 

 

Αναγνώριση πληθυσμού / συχνότητας 

Στο Μητρώο Γυναικείων Συνεταιρισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
είναι καταχωρημένοι 148 Γυναικείοι Συνεταιρισμοί. 

 

Συχνότητα 

Η καταγεγραμμένη διαδικασία ακολουθείται άπαξ. 

 

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων 

Τα στατιστικά στοιχεία αντλήθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Πληροφορίες για τα επιμέρους βήματα της διαδικασίας αντλήθηκαν από επαφές με μέλη και 
εκπροσώπους γυναικείων συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς και δικηγόρους που 
εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία. 
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2.10.2. Ποσοτικοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων - Υπολογισμοί διοικητικών βαρών 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Ίδρυση Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνό- 
τητα 

Πληθυσμός 
Συνολική 
επιβάρυνση 
(χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(κόστος) 

 

 
Δραστη-
ριότητας 

Συνολικής 
περαίωση
ς 

Κόστος που 
προκύπτει 
από το νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

        

ΥΠ: Κατάρτιση Καταστατικού 

Δ.Δ.: Εξοικείωση με την 
υποχρέωση πληροφόρησης 

2 - - - 1 148 296 ώρες - 
Μέλη 
Συνεταιρισμού 

Δικηγόρος  

Δ.Δ. Προετοιμασία και 
συγκέντρωση 
δικαιολογητικών  

4 - - - 1 148 592 ώρες - 
Μέλη 
Συνεταιρισμού 

Δικηγόρος  

Δ.Δ. Σύνταξη -Υπογραφή 
Καταστατικού 

4 
1 -2 
μήνες 

- - 1 148 592 ώρες - 
Μέλη 
Συνεταιρισμού 

Δικηγόρος  

ΥΠ: Αίτηση έγκρισης Καταστατικού   
Δ.Δ. Προετοιμασία ,και 
υποβολή δικαιολογητικών 
και αίτησης 

1 - - - 1 148 148 ώρες - 
Μέλη 
Συνεταιρισμού 

Δικηγόρος Ειρηνοδικείο  

Δ.Δ. Προετοιμασία φακέλου 
υπόθεσης - Συζήτηση 

2 - - - 1 148 296 ώρες - 
Μέλη 
Συνεταιρισμού 

Δικηγόρος Ειρηνοδικείο  

Δ.Δ. Πληρωμές   - - 
2.000 
ευρώ 

1 148 - 
296.000 
ευρώ 

Μέλη 
Συνεταιρισμού 

Δικηγόρος Ειρηνοδικείο  

Ανάκτηση απόφασης - 
καταχώρηση καταστατικού 

 
1 -2 
μήνες  

  1 148   
Μέλη 
Συνεταιρισμού 

Δικηγόρος Ειρηνοδικείο  

ΣΥΝΟΛΟ 13 ώρες 
2 – 4 
μήνες 

    1.924 ώρες 
296.000 
ευρώ 

   

* Συνολικό κόστος που προκύπτει για τη δικηγορική αμοιβή και τα προβλεπόμενα γραμμάτια. 
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Αποτελέσματα μέτρησης/ποιοτικά δεδομένα 

 
Όπως προκύπτει από τη μέτρηση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Συνολικά υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο η διαδικασία κατάρτισης του καταστατικού διαρκεί 
ένα μήνα, ενώ αντίστοιχος είναι ο χρόνος  που απαιτείται για τη διαδικασία έγκρισης του 
καταστατικού. Το κόστος κυμαίνεται γύρω στα 2000 ευρώ εκ των οποίων περίπου τα μισά 
είναι για αμοιβή δικηγόρου. 

Αν ο συνεταιρισμός είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος –και συχνά είναι αφού οι περισσότεροι 
ασχολούνται με την παρασκευή ειδών διατροφής- τότε υπολογίζεται ότι χρειάζεται επιπλέον 
χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σύμφωνα με πληροφόρηση κατά τη διενέργεια 
διαβούλευσης με εκπροσώπους συνεταιρισμών προκύπτει ότι το χρονικό διάστημα 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι τουλάχιστον 3 με 4 μήνες. 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 148 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 1.924 ώρες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
296.000 ευρώ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ 

ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
13 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ 

ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
2.000 ευρώ 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2 – 4 μήνες 
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2.11. Σύναψη συμφώνου συμβίωσης (τομέας: Οικογένεια) 
 
Το σύμφωνο συμβίωσης αποτελεί νομοθετικώς την απονομή εκ μέρους της πολιτείας της 
ελευθερίας, δύο ετερόφυλα ενήλικα πρόσωπα να ρυθμίσουν τη συμβίωσή τους, με τρόπο 
«χαλαρότερο» από τον γάμο.  
 

2.11.1.Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της διαδικασίας 
 
Θεσμικό πλαίσιο 
Το σύμφωνο συμβίωσης διέπεται από τον Ν. 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008). Για τη 
καταχώρισή του στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου του Δήμου της κοινής κατοικίας των 
συμβαλλομένων, εφαρμόζεται ο ν. 344/1976 (ΦΕΚ Α΄ 143/1976), όπως τα άρθρα 5, 8, 42, 43 
αυτού τροποποιήθηκαν από το άρθρο 29 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163/2009). 
 
Καταγραφή διαδικασίας 
Βήμα 1: Ενημέρωση για το περιεχόμενο και τη διαδικασία κατάρτισης συμφώνου συμβίωσης  
Οι ενήλικοι ετερόφυλοι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται είτε δικηγόρο είτε συμβολαιογράφο για 
να ενημερωθούν πως καταρτίζεται το σύμφωνο συμβίωσης, πώς λύεται και ποιο μπορεί να 
είναι το περιεχόμενό του. Ανάλογα με τον εξειδικευμένο επαγγελματία που θα επισκεφτούν οι 
ενδιαφερόμενοι (δικηγόρο ή συμβολαιογράφο) και τη συνδρομή που θα χρειαστούν 
προκειμένου να αποφασίσουν για το περιεχόμενο του συμφώνου και να περιλάβουν σε αυτό 
όλα τα θέματα που θα ήθελαν , καταβάλλουν και την αντίστοιχη αμοιβή που θα τους ζητηθεί. 
 
Βήμα 2: Επίσκεψη σε συμβολαιογράφο  
Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται συμβολαιογράφο αυτοπροσώπως και υπογράφουν το 
συμβολαιογραφικό έγγραφο που περιέχει το σύμφωνο συμβίωσης. 
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: 
Ταυτότητες ή Διαβατήρια, ή μεταφρασμένα πιστοποιητικά για αλλοδαπούς. 
Το βήμα έχει κόστος για τους ενδιαφερόμενους, καθώς απαιτείται να καταβάλλουν στο 
συμβολαιογράφο την προβλεπόμενη αμοιβή. 
 
Βήμα 3: Κατάθεση αντιγράφου συμφώνου συμβίωσης στο ληξιαρχείο 
Οι ενδιαφερόμενοι ή και ένας εξ αυτών επισκέπτεται το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου όπου 
ευρίσκεται η κοινή κατοικία των συναψάντων το σύμφωνο συμβίωσης και αιτείται παρά του 
Ειδικού Ληξιάρχου την καταχώριση του συμφώνου συμβίωσης στο ληξιαρχικό βιβλίο 
συμφώνου συμβίωσης. Ο Ειδικός Ληξίαρχος, αφού προηγουμένως ελέγξει τα υποβαλλόμενα 
δικαιολογητικά, καταχωρίζει το σύμφωνο συμβίωσης στο ληξιαρχικό βιβλίο συμφώνου 
συμβίωσης. Στη συνέχεια, συντάσσει την οικεία ληξιαρχική πράξη και αντίγραφο αυτής 
χορηγεί στους ενδιαφερόμενους. 
Δικαιολογητικά 

o Αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου (συμφώνου συμβίωσης). 
o Ταυτότητες ή Διαβατήρια, ή μεταφρασμένα πιστοποιητικά για αλλοδαπούς. 
o Αίτηση. 

 
 
 
Αναγνώριση Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Διοικητικών Δραστηριοτήτων και 
εμπλεκομένων 
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Διαδικασία:  Σύναψη συμφώνου συμβίωσης 

ΥΠ/ΔΔ – Περιγραφή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠ: Κατάρτιση συμφώνου συμβίωσης 
Δ.Δ.: Εξοικείωση με την υποχρέωση 
πληροφόρησης -προετοιμασία 

Ζευγάρι Συμβολαιογράφος 

Δ.Δ. Σύνταξη –υπογραφή συμφώνου συμβίωσης Ζευγάρι Συμβολαιογράφος 
ΥΠ: Καταχώρηση συμφώνου στο ληξιαρχείο 
Δ.Δ. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για 
την καταχώρηση του συμφώνου συμβίωσης  

Ζευγάρι Ληξιαρχείο  

 

Αναγνώριση πληθυσμού / συχνότητας 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν 
3719/2008, ο οποίος προέβλεπε την συμβίωση ενήλικων ετερόφυλων προσώπων με τη 
σύναψη του συμβολαιογραφικού εγγράφου «Συμφώνου Συμβίωσης», στην Ελλάδα το 2009 
πραγματοποιήθηκαν 104 Σύμφωνα Συμβίωσης από τα οποία 54 πραγματοποιήθηκαν στην 
Αττική και τα υπόλοιπα σε 16 Νομούς της χώρας. Την ίδια χρονιά τελέστηκαν 34.375 
θρησκευτικοί γάμοι και 24.837 πολιτικοί. Το 2010 τα σύμφωνα συμβίωσης ανήλθαν σε 98. Το 
2011 τα σύμφωνα συμβίωσης ανήλθαν σε 94. 

Τα (προσωρινά) στοιχεία για το 2012 δείχνουν αύξηση, αφού τα σύμφωνα συμβίωσης 
ανήλθαν σε 121. 

Το 50% των συμφώνων αφορά στην περιοχή της Αθήνας, το 10% τη Θεσσαλονίκη και το 5% 
τον Πειραιά5. 

Συνολικά τα Σύμφωνα Συμβίωσης στη χώρα μας ανέρχονται  σε 367. 

 

Συχνότητα 

Η σύναψη του Συμφώνου Συμβίωσης γίνεται άπαξ. 

 

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων 

Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των συμφώνων συμβίωσης αντλήθηκαν από 
επικοινωνία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

Στοιχεία για τη διαδικασία συγκεντρώθηκαν ακόμη από: 

 Ληξιαρχεία 

 Συμβολαιογράφους 

                                                 
5 Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου Πειραιά τα σύμφωνα συμβίωσης ήταν 3 για το 2009, 2 το 2010, 7 το 2011, 10 
το 2012, ενώ το πρώτο δίμηνο του 2013 έφτασαν τα 3.Στο Δήμο Χαλανδρίου το 2009 καταγράφηκε 1 σύμφωνο 
συμβίωσης, 6 το 2010, 5 το 2011, 6 το 2012 και 3 το πρώτο δίμηνο για το 2013. Στο Δήμο της Αθήνας το 2012 
καταχωρήθηκαν 40, περίπου, σύμφωνα συμβίωσης, ενώ το πρώτο δίμηνο του 2013 καταχωρήθηκαν 7. 
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2.11.2. Ποσοτικοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων - Υπολογισμοί διοικητικών βαρών 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Σύναψη συμφώνου συμβίωσης 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνό-
τητα 

Πληθυσμός 
Συνολική 
επιβάρυνσ
η (χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(κόστος) 

 

 
Δραστη-
ριότητας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Κόστος που 
προκύπτει 
από το νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

      

ΥΠ: Κατάρτιση συμφώνου συμβίωσης 
Δ.Δ.: Εξοικείωση με την 
υποχρέωση πληροφόρησης 
-προετοιμασία 

1 - -  1 367 367 - Ζευγάρι Συμβολαιογράφος 

Δ.Δ. Σύνταξη –υπογραφή 
συμφώνου συμβίωσης 

2 1ημέρα - 
45- 60 
ευρώ*  

1 367 734 
16.515- 
22.020 ευρώ 

Ζευγάρι Συμβολαιογράφος 

ΥΠ: Καταχώρηση ληξιαρχείο 

Δ.Δ. Υποβολή αίτησης και 
δικαιολογητικών - 
καταχώρηση 

1 1ημέρα - - 1 367 367 - Ζευγάρι Ληξιαρχείο  

ΣΥΝΟΛΟ 4 ώρες 2ημέρες  
45 – 60 
ευρώ 

  
1468 
ώρες 

16.515- 
22.020 
ευρώ 

  

* Σε αυτά τα επίπεδα κυμαίνεται η αμοιβή του συμβολαιογράφου 
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Αποτελέσματα μέτρησης/ποιοτικά ευρήματα 

 
Όπως προέκυψε από τη μέτρηση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Η διαδικασία τόσο της σύναψης συμφώνου συμβίωσης όσο και της καταχώρησής του, όπως 
προέκυψε από τη σχετική διαβούλευση, καταγράφεται αρκετά απλή.  
Στην πράξη, η πλειοψηφία των ζευγαριών που την ακολουθούν φαίνεται να επιλέγουν να το 
κάνουν κυρίως για λόγους που αφορούν τα τέκνα τους και, σε πολλές περιπτώσεις, σε 
σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα επιλέγουν την ακύρωση του συμφώνου συμβίωσης και τη 
σύναψη γάμου. 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 367 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 1.468 ώρες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

16.515 με 20.020 

ευρώ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
4 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

45 – 60 ευρώ 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2 ημέρες 
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2.12. Ποινική διαμεσολάβηση για τα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας 
(τομέας: Βία στην οικογένεια) 
 
Ο θεσμός της ποινικής διαμεσολάβησης προβλέπεται για τα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής 
βίας. Διενεργείται ενώπιον του Εισαγγελέα που είναι αρμόδιος για την άσκηση της ποινικής 
δίωξης, ο οποίος διερευνά (ακόμη και σε περίπτωση που η έχει κινηθεί η αυτόφωρη 
διαδικασία) τη δυνατότητα ποινικής διαμεσολάβησης, μόνο σε περίπτωση που αυτό είναι 
κοινή επιθυμία του θύματος και του θύτη. 
 

2.12.1. Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της διαδικασίας 
 
Θεσμικό πλαίσιο 
Ο N. 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» στο 
κεφάλαιο Δ΄ (αρ. 11-14) προβλέπει το θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης. Ο αρμόδιος 
εισαγγελέας για την άσκηση της ποινικής δίωξης διερευνά τη δυνατότητα διαμεσολάβησης για 
τα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας. 
 
Καταγραφή διαδικασίας 
 
Βήμα 1. Καταγγελία/Μήνυση στην Αστυνομία ή την Εισαγγελία για αδίκημα ενδοοικογενειακής 
βίας πλημμεληματικού χαρακτήρα. 
Το άτομο που έχει υποστεί το αδίκημα πρέπει να το καταγγείλει στην αστυνομία ή στην 
εισαγγελία. Δεν απαιτείται η καταγγελία να γίνει παρουσία δικηγόρου, ωστόσο στην πράξη η 
παροχή νομικών συμβουλών αποδεικνύεται αρκετές φορές αναγκαία, προκειμένου το θύμα να 
μπορέσει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν πιο ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι υφίσταται 
βία. Στην πράξη, συμβουλή που παρέχεται στα θύματα είναι το να απευθυνθούν σε κάποιο 
νοσοκομειακό ίδρυμα ή ιατροδικαστή, προκειμένου να εξεταστούν και να πάρουν και ιατρική 
βεβαίωση για τις κακώσεις που πιθανώς έχουν υποστεί. 
Η καταγγελία μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά, από το θύμα ή από τρίτους στην αστυνομία, η 
οποία υποχρεούται να διερευνήσει και να χειριστεί αναλόγως τη συγκεκριμένη υπόθεση. 
Σε περίπτωση που το θύμα προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία, ακολουθεί η 
διαδικασία εξέτασής του από τους αστυνομικούς. Η αστυνομική υπηρεσία οφείλει να συντάξει 
σχετική έκθεση (αντίγραφό της μπορεί να ζητήσει και το θύμα αδικήματος ενδοοικογενειακής 
βίας) και να διαβιβάσει το φάκελο στον αρμόδιο για την άσκηση της ποινικής δίωξης 
εισαγγελέα. 
 
Βήμα 2: Εκκίνηση διαδικασίας από τον εισαγγελέα 
2.1. Ο Εισαγγελέας μετά την υποβολή μήνυση για αδίκημα ενδοοικογενειακής βίας έχει την 
αρμοδιότητα να διερευνήσει το ενδεχόμενο της διενέργειας ποινικής διαμεσολάβησης, 
προκειμένου να μην επιλυθεί η διαφορά στα δικαστήρια 
 
2.2. Ο φερόμενος ως δράστης, ο ίδιος ή μέσω του δικηγόρου του, ή ο εισαγγελέας υποβάλλει 
δήλωση περί ποινικής διαμεσολάβησης. Αν δεν το έχει ζητήσει ο ίδιος ο φερόμενος ως 
δράστης και η διαδικασία κινηθεί από τον εισαγγελέα, ο φερόμενος ως δράστης έχει διάστημα 
τριών ημερών να δηλώσει αν δέχεται τη διαμεσολάβηση. 
2.2.1 Αν η απάντηση είναι αρνητική ή δεν δοθεί απάντηση, κινείται η ποινική διαδικασία κατά 
τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.  
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2.2.2. Αν η απάντηση είναι θετική, ο εισαγγελέας ενημερώνει τον παθόντα ή τον συνήγορο του 
για την κατά τα ανωτέρω δήλωση του ενδιαφερομένου. 
 
2.3. Αίτημα για εφαρμογή της διαδικασίας ποινικής διαμεσολάβησης υποβάλλεται και 
στον/από τον παθόντα. Παρέχεται προθεσμία τριών ημερών για να δηλώσει (το ίδιο το θύμα, 
ή μέσω συνηγόρου του) αν δέχεται τη διαμεσολάβηση. 
2.3.1. Αν η απάντηση του παθόντος είναι αρνητική ή αυτός δεν απαντήσει ή δεν επέλθει 
συμφωνία ως προς τους όρους, κινείται η ποινική διαδικασία κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας.  
2.3.2. Αν η απάντηση του παθόντος είναι θετική, ο εισαγγελέας με διάταξη του θέτει τη 
δικογραφία σε ειδικό αρχείο της εισαγγελίας και ακολουθείται η διαδικασία της ποινικής 
διαμεσολάβησης. 
 
2.4.. Ο δράστης θα πρέπει να δηλώσει ανεπιφύλακτα ότι: α) θα δώσει το λόγο της τιμής του 
ότι δεν θα τελέσει οποιαδήποτε  πράξη ενδοοικογενειακής βίας και ότι, σε περίπτωση 
συνοίκησης, δέχεται να μείνει εκτός οικογενειακής κατοικίας για εύλογο χρονικό διάστημα, εάν 
το προτείνει το θύμα, γ) θα  παρακολουθήσει πρόγραμμα συμβουλευτικού ή θεραπευτικού 
χαρακτήρα σε κάποιον φορέα δημόσιου χαρακτήρα (πχ ΕΚΚΑ) σε όποιον τόπο  και για όσο 
χρόνο κρίνεται αυτό αναγκαίο από τους αρμόδιους θεραπευτές, οι οποίοι υποβάλλουν σχετικό 
πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του προγράμματος που επισυνάπτεται στο φάκελο της 
δικογραφίας και β) θα άρει ή θα αποκαταστήσει, εφόσον είναι δυνατόν, αμέσως τις συνέπειες 
που προκλήθηκαν από την πράξη και να καταβάλει εύλογη χρηματική ικανοποίηση στο θύμα.  
 
2.5. Η υπόθεση τίθεται από τον εισαγγελέα, με  διάταξή του, στο ειδικό αρχείο δηλ. ο δράστης 
δεν παραπέμπεται στο ακροατήριο.  
 
2.6. Η διάταξη του εισαγγελέα που εκδίδεται κατόπιν ποινικής διαμεσολάβησης καταχωρίζεται 
σε ειδική μερίδα στο δελτίο ποινικού μητρώου και τηρείται για χρονικό διάστημα ίσιο προς τον 
εκ του νόμου προβλεπόμενο χρόνο παραγραφής του εγκλήματος στο οποίο αφορά. 
 
2.7. Αν ο δράστης συμμορφωθεί για τρία χρόνια με τους όρους της ποινικής διαμεσολάβησης, 
τότε η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται και εξαλείφεται η αξίωση της πολιτείας για το 
έγκλημα που αφορά. 
 
2.7.1. 9. Σε περίπτωση που ο εισαγγελέας διαπιστώνει ότι ο φερόμενος ως δράστης δεν 
ολοκληρώνει υπαίτια την ποινική διαμεσολάβηση τότε διακόπτει τη διαδικασία και προκαλεί 
την αναδρομική άρση των επελθόντων αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εισαγγελέας 
ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο, η δε ποινική διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, χωρίς να επιτρέπεται η υποβολή νέου αιτήματος 
για ποινική διαμεσολάβηση. 
 
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της ποινικής διαμεσολάβησης, η άσκηση ποινικής δίωξης είναι 
απαράδεκτη για πράξη για την οποία εξαλείφθηκε η ποινική αξίωση της πολιτείας. Η 
παραγραφή της πράξης για την οποία εφαρμόστηκε η διαδικασία της ποινικής 
διαμεσολάβησης  αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της. Η άρνηση ενός εκ 
των διαδίκων μερών (δράστη και θύματος) να δεχθεί τη διαμεσολάβηση ή η αποτυχία 
ολοκληρώσεως της διαδικασίας, για οποιαδήποτε αιτία, δεν συνεπάγονται σε βάρος τους 
καμία αρνητική ουσιαστική ή δικονομική συνέπεια στην ποινική δίκη που επακολουθεί. Αν το 
θύμα ενδοοικογενειακής βίας είναι ανήλικος/η, η ποινική διαμεσολάβηση ενεργείται υπέρ 
αυτού και από κοινού από τον κατά τόπον αρμόδιο εισαγγελέα ανηλίκων και τον ασκούντα την 
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επιμέλεια, εφόσον αυτός δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον φερόμενο ως δράστη του 
εγκλήματος. Αν δεν υπάρξει ομοφωνία, η διαμεσολάβηση δεν είναι δυνατή. Αν ο ανήλικος/η 
έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του/της μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να παρίσταται 
κατ΄ αυτήν και να ακούγεται.  
 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των παραπάνω βημάτων εξαρτάται από τον όγκο των υποθέσεων των 
δικαστηρίων. Σχετικά με το κόστος της διαδικασίας η υποβολή μήνυσης για τα εγκλήματα 
ενδοοικογενειακής βίας εξαιρείται από την καταβολή παραβόλου (ν.4055/2012) 
 

 
Αναγνώριση Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Διοικητικών Δραστηριοτήτων και 
εμπλεκομένων 
 

Διαδικασία: Ποινική διαμεσολάβηση για τα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας 

ΥΠ/ΔΔ - Περιγραφή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠ: Υποβολή Καταγγελίας/Μήνυσης για αδίκημα ενδοοικογενειακής βίας 

ΔΔ: Υποβολή καταγγελίας/μήνυσης Θύμα 
Αστυνομία/ 
Εισαγγελία 

 

ΔΔ : Εξέταση από αστυνομικούς Θύμα Αστυνομία  
Σύνταξη έκθεσης  Αστυνομία  

Διαβίβαση φακέλου στο εισαγγελέα  
Αστυνομία/ 
Εισαγγελία 

 

ΥΠ: Διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης από τον Εισαγγελέα 
Διερεύνηση ενδεχομένου διενέργειας ποινικής 
διαμεσολάβησης  

 Εισαγγελέας  

Δ.Δ. Υποβολή δήλωσης για διενέργεια ποινικής 
διαμεσολάβησης 

Θύμα/Φερό
μενος ως 
δράστης 

Εισαγγελέας Δικηγόρος 

Δ.Δ. Απάντηση επί της δήλωσης 
Θύμα/Φερό
μενος ως 
δράστης 

Εισαγγελέας Δικηγόρος 

Έκδοση διάταξης Εισαγγελέα  Εισαγγελέας  
Ολοκλήρωση διαδικασίας  Εισαγγελέας  
 
 

Αναγνώριση πληθυσμού / συχνότητας 

 

Η ποινική διαμεσολάβηση για τα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας είναι ένας θεσμός 
που άρχισε να εφαρμόζεται στη χώρα μας το 2007. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις 
περιπτώσεις που έχει εφαρμοστεί η διαδικασία δεν υπάρχουν. Στοιχεία τηρούν οι κατά 
τόπους Εισαγγελίες. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Εισαγγελίας Αθηνών η εφαρμογή της διαδικασίας ποινικής 
διαμεσολάβησης παρατηρείται στο 2% με 3% των περιπτώσεων πλημμελημάτων 
ενδοοικογενειακής βίας που χειρίζεται. Συγκεκριμένα: το 2007 για 33 συνολικά υποθέσεις η 
ποινική διαμεσολάβηση ακολουθήθηκε 2 φορές. Το 2008 για 351 υποθέσεις, 14 φορές. Το 
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2009 για 842 υποθέσεις 22 φορές. Το 2010 για 956 υποθέσεις, 27 φορές. Το 2011 για 536 
υποθέσεις, 12 φορές. 

Συνεπώς, ως πληθυσμός για τη μέτρηση θα θεωρηθεί ο αριθμός των περιπτώσεων που 
ακολουθήθηκε η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης από την Εισαγγελία Αθηνών, 
δηλαδή 77 υποθέσεις. 

 

Συχνότητα 

Η διαδικασία ακολουθείται άπαξ για κάθε υπόθεση. 

 

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων 

Πληροφορίες αναζητήθηκαν από: 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης 

 Εισαγγελία Αθηνών 

 Αστυνομία 

 Δικηγόρους 

 

 
2.12.2. Ποσοτικοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων - Υπολογισμοί διοικητικών 
βαρών 
 

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν προέκυψαν στοιχεία που θα μπορούσαν να 
ποσοτικοποιηθούν και να καταστήστουν δυνατό τον υπολογισμό της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους πολίτες. 

 

Ευρήματα 

Η εφαρμογή της διαδικασίας της ποινικής διαμεσολάβησης για τα πλημμελήματα 
ενδοοικογενειακής βίας δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην πράξη. Το ποσοστό των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες έχει εφαρμοστεί δεν ξεπερνά το 3%. 

Τα βάρη που προκύπτουν από την εφαρμογή της διαδικασίας για το θύμα είναι κάτι που δεν 
μπορεί να μετρηθεί σε αντιπροσωπευτικό βαθμό, καθώς, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη 
λειτουργία της δικαιοσύνης. Η σύνταξη του φακέλου και η μεταβίβασή του από την αστυνομία 
στην Εισαγγελία μπορεί να διαρκέσουν και 1 με δύο μήνες, ανάλογα με την υπόθεση και την 
κατάθεση του θύματος. 

Το πότε ο Εισαγγελέας θα εξετάσει την υπόθεση και θα διερευνήσει το ενδεχόμενο να 
ακολουθηθεί η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης βρίσκεται και αυτό σε άμεση 
συνάρτηση με το σύνολο των καθηκόντων του για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η 
συγκεκριμένη ενέργεια μπορεί να χρειαστεί διάστημα 1 με 2 μήνες για να ξεκινήσει, αλλά και 
σε περιπτώσεις, όπως αναφέρθηκε από Εισαγγελείς, το διάστημα αυτό μπορεί να είναι ακόμη 
μεγαλύτερο. 

Επιπλέον βάρος μπορεί να προκύψει για το θύμα και στην περίπτωση που επιλέξει να ζητήσει 
τη βοήθεια δικηγόρου. Το βάρος αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθώς ο κάθε δικηγόρος 
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είναι ελεύθερος να καθορίζει την αμοιβή του, σύμφωνα με όμως με τα δεδομένα που 
προέκυψαν από τη διενέργεια της διαβούλευσης αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 200 
με 300 ευρώ. 

Βέβαια, βάρη προκύπτουν και για τον φερόμενο ως δράστη, καθώς μπορεί να ζητήσει τη 
συνδρομή δικηγόρου, ενώ σε βάρος του επιδικάζεται εύλογη αποζημίωση, η οποία δεν μπορεί 
να είναι κατώτερη των 1.000 ευρώ, εκτός αν το θύμα συμφωνήσει διαφορετικά. 
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2.13. Παροχή αρωγής στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας (τομέας: Βία στην 
Οικογένεια) 
 

Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας δικαιούνται ηθικής συμπαράστασης και της αναγκαίας 
υλικής συνδρομής από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργούν 
ειδικά για τους σκοπούς αυτούς υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, και από κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι 
αστυνομικές αρχές που επιλαμβάνονται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, υποθέσεων 
ενδοοικογενειακής βίας υποχρεούνται, εφόσον το ζητήσει το θύμα, να ενημερώσουν αυτό και 
τους παραπάνω φορείς, ώστε να παρασχεθεί αμέσως η απαραίτητη, κατά περίπτωση, αρωγή.  

 

2.13.1. Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της διαδικασίας 

 

Θεσμικό πλαίσιο 

Τα ανωτέρω ορίζονται στο Νόμο 3500/2006 και συγκεκριμένα στο άρθρο 21 που αφορά την 
κοινωνική συμπαράσταση των θυμάτων. 

 

Καταγραφή διαδικασίας 

Βήμα 1: Καταγγελία πράξης ενδοοικογενειακής βίας 

Προαπαιτούμενο προκειμένου να μπορέσουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να ασκήσουν 
το δικαίωμά τους να λάβουν αρωγή, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου, είναι 
να καταγγείλουν το σε βάρος τους αδίκημα στις αρμόδιες αρχές. 

 

Βήμα 2: Ενημέρωση για τη διαδικασία 

Υπό βήμα 2..1 Προϋπόθεση είναι να ζητήσει το θύμα βοήθεια 

Η ενημέρωση των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας για το είδος της αρωγής που μπορούν να 
λάβουν, ή τους φορείς στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν γι’ αυτό παρέχεται από τις 
αστυνομικές αρχές που επιλαμβάνονται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, υποθέσεων 
ενδοοικογενειακής βίας. Αν το θύμα εκφράσει αίτημα για παροχή βοήθειας, είναι υποχρέωση 
των αστυνομικών αρχών είναι να το ενημερώσουν για τους φορείς που μπορούν να την 
παρέχουν, καθώς και να ενημερώσουν αρμόδιους φορείς για την περίπτωση, προκειμένου να 
προσεγγίσουν το θύμα και να εξετάσουν την πιθανότητα παροχής αρωγής, καθώς και το είδος 
αυτής. 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, το θύμα ενδοοικογενειακής βίας δικαιούται ηθική 
συμπαράσταση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική συμβουλευτική από νομικά πρόσωπα 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία λειτουργούν ειδικά για αυτούς τους σκοπούς υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από κοινωνικές υπηρεσίες 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (πχ Συμβουλευτικά Κέντρα, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα 
κλπ). Το θύμα δικαιούται και υλική συνδρομή από τους παραπάνω αναφερόμενους φορείς 

 

Βήμα 3: Παροχή αρωγής 
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Το θύμα έρχεται σε επαφή με αρμόδιο φορέα και ξεκινά η διαδικασία παροχής αρωγής, 
ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Οι παραπάνω προβλεπόμενες υπηρεσίες αρωγής 
παρέχονται δωρεάν. Δεν χρειάζεται η υποβολή κάποιων δικαιολογητικών. Ο χρόνος της 
παροχής των υπηρεσιών εξαρτάται από το φόρτο της εργασίας κάθε φορέα. (Οι συναντήσεις, 
για παράδειγμα, στα Συμβουλευτικά Κέντρα για τη βία κατά των γυναικών μπορούν να γίνουν 
ακόμη και αυθημερόν). 

 

Αναγνώριση Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Διοικητικών Δραστηριοτήτων και 
εμπλεκομένων 
 

Διαδικασία:  Παροχή αρωγής στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 

ΥΠ/ΔΔ - Περιγραφή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠ: Παροχή βοήθειας 
Δ.Δ. Καταγγελία πράξης 
ενδοοικογενειακής βίας 

Θύμα Αστυνομία  

Δ.Δ. Αίτημα για παροχή βοήθειας Θύμα Αστυνομία  
Δ.Δ. Ενημέρωση θύματος  Θύμα Αστυνομία  

Ενημέρωση φορέων παροχής 
βοήθειας 

 Αστυνομία 
Αρμόδιοι για την 
παροχή αρωγής 
φορείς 

Δ.Δ. Παροχή ηθικής συμπαράστασης, 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, 
νομικής συμβουλευτικής, υλικής 
συνδρομής 

Θύμα Αστυνομία 
Αρμόδιοι για την 
παροχή αρωγής 
φορείς 

Δ.Δ. Παροχή αρωγής Θύμα 
Αρμόδιοι για την 
παροχή αρωγής 
φορείς 

 

 

Αναγνώριση πληθυσμού / συχνότητας 

Οργανωμένα στατιστικά στοιχεία που να αφορούν το σύνολο των περιστατικών 
ενδοοικογενειακής βίας ή των γυναικών που καταγγέλλουν κάποιο σε βάρος τους περιστατικό 
και απευθύνονται σε αρμόδιο φορέα για παροχή αρωγής δεν υπάρχουν.  

Από το 2011 η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή SOS 
για την παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης σε γυναίκες θύματα της βίας. Σύμφωνα 
με στοιχεία που έχει δημοσιοποίηση η ΓΓΙΦ, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της γραμμής (από 
τον Μάρτιο του 2011 ως και το Μάρτιο του 2012) έγιναν σε αυτή 5089 τηλεφωνικές κλήσεις. 
Επί του συνόλου των καταγεγραμμένων γι’ αυτό το διάστημα κλήσεων το 76% (3955) 
αφορούσαν καταγγελίες περιπτώσεων έμφυλης βίας.  Από αυτές οι 2958 κλήσεις (75% των 
κλήσεων που αφορούν περιπτώσεις βίας) ήταν καταγγελίες από κακοποιημένες γυναίκες, ενώ 
997 κλήσεις (25%) αφορούσε καταγγελίες από τρίτα πρόσωπα (κυρίως από φίλους/-ες 25% , 
γονείς 19%, άλλους συγγενείς 17%, αδελφός/ή 11%, γείτονας 10% και άλλα άτομα 14%). Από 
τις 2958 καταγγελίες  των κακοποιημένων γυναικών, το  83% (2448 κλήσεις) αφορούσε 
περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας από  σύζυγο/σύντροφο. 

Επιπλέον, από τις 2958 γυναίκες που κάλεσαν τη γραμμή, οι 1897 (64%) ήταν μητέρες. Τα 
αιτήματα των γυναικών που καλούν στην τηλεφωνική γραμμή αφορούν ψυχοκοινωνική 
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στήριξη (1396 κλήσεις, 47%), νομική συμβουλευτική (922 κλήσεις, 31%), νομική βοήθεια (461 
κλήσεις, 15,6%), αναζήτηση φιλοξενίας (262 κλήσεις, 9%), αναζήτηση εργασίας (102 κλήσεις 
3%). 

Στοιχεία συγκεντρωτικά δεν υπάρχουν από τους φορείς, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε 
γυναίκες θύματα βίας.  

 

Συχνότητα 

Η καταγεγραμμένη διαδικασία ακολουθείται άπαξ 

 

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων 

Αριθμητικά και στατιστικά δεδομένα αναζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των 
Φύλων.  

Προκειμένου να γίνει η καταγραφή των δεδομένων που αφορούν στη διαδικασία, 
πληροφόρηση αναζητήθηκε από φορείς που παρέχουν στήριξη σε γυναίκες θύματα βίας και 
εκπροσώπους αρμοδίων αρχών και της αστυνομίας, αλλά και από εκπροσώπους του Νομικού 
Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. 

 

2.13.2. Ποσοτικοποίηση δεδομένων - Υπολογισμοί διοικητικών βαρών 

 

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν προέκυψαν στοιχεία που θα μπορούσαν να 
ποσοτικοποιηθούν και να καταστήστουν δυνατό τον υπολογισμό της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους πολίτες. 

 

Ευρήματα 

 

Η διαδικασία δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Βασικός λόγος είναι πως οι αστυνομικοί που 
επιλαμβάνονται ανάλογων υποθέσεων δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να χειριστούν το θέμα, δεν 
έχουν «κατάλογο» με τους αρμόδιους φορείς στους οποίους θα πρέπει να απευθυνθούν και με 
τους οποίους θα πρέπει να φέρουν σε επαφή το θύμα για να δεχθεί την υποστήριξη που ζητά 
και χρειάζεται. 

Η εφαρμογή της υποχρέωσης που ορίζεται στο νόμο, στην πράξη επαφίεται στην «καλή 
θέληση» των αστυνομικών που ασχολούνται με την κάθε υπόθεση. Σε λίγες περιπτώσεις 
μπορεί το θύμα να λαμβάνει την απαιτούμενη καθοδήγηση και βοήθεια όμως αυτό δεν 
αποτελεί, σε καμία περίπτωση, αποτέλεσμα συντονισμένων και οργανωμένων προσπαθειών. 

Στην πράξη: 

 Δεν υπάρχει λίστα αρμόδιων φορέων για παραπομπή του θύματος 
ενδοοικογενειακής βίας 

 Δεν υπάρχει ενημέρωση στην Αστυνομία για τις ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν 
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Όπως προέκυψε από τις επαφές με τους αρμόδιους φορείς, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των 
Φύλων σχεδιάζει ένα Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την Αστυνομία και έναν ανάλογο «οδηγό 
συμπεριφοράς», προκειμένου οι αστυνομικοί και να γνωρίζουν πώς θα πρέπει να 
αντιμετωπίζουν γυναίκες θύματα βίας, αλλά και να γνωρίζουν πού θα πρέπει να απευθυνθούν 
και τι ενέργειες χρειάζεται να κάνουν προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη 
υποστήριξη. 
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2.14. Παροχή νομικής αρωγής (τομέας: Απονομή δικαιοσύνης) 
 
Η παροχή νομικής αρωγής αφορά πολίτες χαμηλού εισοδήματος, που μπορούν να αιτηθούν 
δωρεάν νομικές υπηρεσίες για υποθέσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου. 
 

2.14.1. Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της διαδικασίας 
 
Θεσμικό πλαίσιο 
Σύμφωνα με το νόμο 3226/2004 (ΦΕΚ 24 Α/4-2-04) οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος έχουν 
δικαίωμα νομικής βοήθειας, η οποία παρέχεται δωρεάν σε υποθέσεις (α) ποινικές (β) αστικές, 
εμπορικές. Το δικαιούνται Έλληνες πολίτες, πολίτες της ΕΕ, πολίτες τρίτου κράτους ή 
ανιθαγενείς με νόμιμη ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. 
 
Καταγραφή διαδικασίας 
 
Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία 
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στο Πρωτοδικείο όπου έχει εισαχθεί η υπόθεση 
προκειμένου να πληροφορηθεί για τη διαδικασία αίτησης για παροχή νομικής αρωγής. 
Βασική προϋπόθεση για να λάβει κάποιος νομική αρωγή είναι να έχει χαμηλό εισόδημα.  
 
Βήμα 2: Αίτηση για παροχή νομικής αρωγής 
Η αίτηση για την παροχή νομικής αγωγής υποβάλλεται στο Πρωτοδικείο, σε διάστημα 
τουλάχιστον 15 ημερών πριν από τη διενέργεια της δίκης. Ο αιτών συμπληρώνει, με τη 
βοήθεια και της γραμματείας όπου χρειάζεται, τα στοιχεία της αίτησης, περιγράφοντας και 
περιληπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της δικαστικής ενέργειας. Συνυποβάλει αντίγραφο 
φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση αρμόδιου εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή 
δήλωσης σε περίπτωση μη ύπαρξης εισοδήματος ή αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής 
κατάστασης ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής 
πρόνοιας περί απορίας.  Από το έγγραφο που καταθέτει, πρέπει να προκύπτει ο ΑΦΜ του 
αιτούντα, προκειμένου να μπορεί να διασταυρωθεί η ακρίβεια των στοιχείων. Επιπλέον, ο 
αιτών πρέπει να υποβάλει και κάποιο αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας του ή του τόπου 
διαμονής του. 
 
Βήμα 3: Απόφαση περί παροχής αρωγής 
Το Πρωτοδικείο εξετάζει το αίτημα και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν. Εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις, αποφασίζεται η παροχή νομικής βοήθειας και διατάσσεται ο 
διορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον αιτούντα. 
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Αναγνώριση Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Διοικητικών Δραστηριοτήτων και 
εμπλεκομένων 
 

Διαδικασία: Παροχή νομικής αρωγής 

ΥΠ/ΔΔ - Περιγραφή ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠ: Αίτηση παροχής νομικής αρωγής 
Δ.Δ.: Εξοικείωση με την υποχρέωση 
πληροφόρησης 

Αιτών Πρωτοδικείο  

Δ.Δ. Συγκέντρωση δικαιολογητικών 
(Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή σε 
περίπτωση μη υποβολής φορολογικής 
δήλωσης υπεύθυνη δήλωση εγκεκριμένη από 
αρμόδια ΔΟΥ, αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας 
ή διαμονής)   

Αιτών Πρωτοδικείο  

Δ.Δ. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών  Αιτών Πρωτοδικείο  
Δ.Δ. Έκδοση απόφασης (Διορισμός 
δικηγόρου) 

Αιτών Πρωτοδικείο Δικηγόρος 

 

Αναγνώριση πληθυσμού / συχνότητας 

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον αριθμό των ατόμων που ακολούθησαν τη συγκεκριμένη 
διαδικασία δεν κατέστη δυνατόν να συγκεντρωθούν. Αν και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 
συγκεντρώνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τα δικαστήρια της χώρας, 
προκειμένου να εγγράψουν τα ανάλογα έξοδα που καταβάλλονται. 

Επομένως, η μέτρηση έγινε για τη μονάδα. 

Συχνότητα 

Η διαδικασία ακολουθείται μία φορά για κάθε υπόθεση. 

 

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων 

Αίτημα παροχής στατιστικών στοιχείων υποβλήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς 
ωστόσο να παρασχεθούν τα αιτούμενα στοιχεία. 

Στοιχεία, ακόμη, αντλήθηκαν από  

 Δικηγορικούς συλλόγους 

 Δικηγόρους 

 Γραμματείες Δικαστηρίων 
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2.14.2. Ποσοτικοποίηση δεδομένων – Υπολογισμός διοικητικών βαρών 
 
Η μέτρηση για τη συγκεκριμένη διαδικασία έγινε για τον έναν πολίτη. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Παροχή νομικής αρωγής 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

 Χρόνος (σε ώρες) Κόστος (σε ευρώ) 
Συχνό-
τητα 

Πληθυ
-σμός 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(χρόνος) 

Συνολική 
επιβάρυνση 
(κόστος) 

 

 
Δραστη-
ριότητας 

Συνολικής 
περαίωσης 

Προκύπτει 
από το 
νόμο 

Αμοιβές 
τρίτων 

      
 

ΥΠ: Αίτηση παροχής νομικής αρωγής 

Δ.Δ.: Εξοικείωση με την υποχρέωση 
πληροφόρησης 

1 - - - 1 1 1 ώρα - Αιτών Πρωτοδικείο  

Δ.Δ. Συγκέντρωση δικαιολογητικών  1 - - - 1 1 1 - Αιτών Πρωτοδικείο  

Δ.Δ. Υποβολή αίτησης και 
δικαιολογητικών  

1 - - - 1 1 1 - Αιτών Πρωτοδικείο  

Έκδοση απόφασης (Διορισμός 
δικηγόρου) 

- 
2 
εβδομάδες 

- - 1 1 - - Αιτών Πρωτοδικείο Δικηγόρος 

ΣΥΝΟΛΟ       3 ώρες     
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Αποτελέσματα μέτρησης/ποιοτικά ευρήματα 

 
Το σκεπτικό του νόμου ήταν να υπάρξει μια διαδικασία ευέλικτη και ταχεία, προκειμένου όλοι 
οι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν στην πράξη το συνταγματικά κατοχυρωμένο 
δικαίωμα της δικαστικής προστασίας. 
Η διαδικασία δεν απαιτεί πλήθος δικαιολογητικών, καθώς αρκείται σε απολύτως απαραίτητα 
προκειμένου να διαπιστωθεί η οικονομική αδυναμία του αιτούντα. Ανάλογα με το πότε 
εκδικάζεται η υπόθεση που αφορά το κάθε άτομο που ζητά την παροχή νομικής βοήθειας 
διεκπεραιώνεται συνολικά η διαδικασία και μέσα σε αυτό το διάστημα ο δικαστής πρέπει να 
λάβει σχετική απόφαση και να προχωρήσει στο διορισμό δικηγόρου από τις σχετικές λίστες 
που υπάρχουν στα δικαστήρια της χώρας. Ενδεικτικά, τόσο στην Αθήνα, όσο και στη 
Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με στοιχεία των αντίστοιχων δικηγορικών συλλόγων, κάθε χρόνο 
δηλώνουν συμμετοχή 800 περίπου δικηγόροι. 
 
Σύμφωνα με τη μέτρηση που διενεργήθηκε: 
 Ο χρόνος περαίωσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν ξεπερνά, κατά μέσο όρο, τις τρεις 
ώρες για τον κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ το διάστημα μέσα στο οποίο περαιώνονται αυτές δεν 
ξεπερνά τις δύο εβδομάδες. 
 Η απόφαση του δικαστή για το αν ο αιτών δικαιούται της βοήθειας ή όχι λαμβάνεται σε δύο 
περίπου εβδομάδες από την υποβολή του αιτήματος. Διάστημα, ωστόσο, που στην πράξη σε 
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, αλλά σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται 
ευλόγως πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ - 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
- 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
3 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

- 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Τουλάχιστον 2 

εβδομάδες 
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3. Διαβούλευση 

 

Η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους στην κάθε διαδικασία αποτέλεσε το σημαντικότερο 
εργαλείο για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων. Αντικείμενο της διαβούλευσης 
αποτέλεσαν: 

 Η επιβεβαίωση των επιμέρους δραστηριοτήτων και των βημάτων της κάθε 
διαδικασίας 

 Η συγκέντρωση αριθμητικών και στατιστικών δεδομένων 

 Η συλλογή ποιοτικών στοιχείων, στοιχείων για το χρόνο και το κόστος, για την 
πολυπλοκότητα ή μη της κάθε διαδικασίας 

 Η επαλήθευση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων 

 

Η διαβούλευση διενεργήθηκε σε όλες τις φάσεις εκπόνησης της μελέτης, με τους 
εμπλεκομένους στην κάθε διαδικασία. Συγκεκριμένα, διαβούλευση πραγματοποιήθηκε με τους 
ακόλουθους φορείς: 

 Εμπλεκόμενα Υπουργεία: Υπουργείο Εσωτερικών, Παιδείας, Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, Αγροτικής Ανάπτυξης 

 Εμπλεκόμενοι φορείς: Φορείς Αυτοδιοίκησης, Συνήγορος του Πολίτη, 
Συνήγορος του Καταναλωτή, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων,  

 Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, εκπρόσωποι Συνεταιρισμών,  

 Εισαγγελείς, Δικαστές, Αστυνομία 

 Πολίτες  

Συγκεκριμένα για την κάθε διαδικασία, οι φορείς με τους οποίους έγινε η διαβούλευσης για τη 
συγκέντρωση δεδομένων και πληροφοριών αναφέρονται στη σχετική ενότητα. 
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4. Συμπεράσματα μετρήσεων επιβαρύνσεων που προκύπτουν 
από τις επιλεγμένες διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων περί 
ισότητας των φύλων 

 

4.1. Συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων των μετρήσεων 

 

Μετά τη διενέργεια των μετρήσεων των διοικητικών βαρών για τους πολίτες με την πιλοτική 
εφαρμογή του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους, τα δεδομένα που προκύπτουν για τις 17 
διαδικασίες που εξετάστηκαν έχουν ως εξής: 

 

Διαδικασία υποβολής αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση 
 
Τα συνοπτικά ευρήματα έχουν ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η διαδικασία είναι απλή. Περιλαμβάνει μία Υποχρέωση Πληροφόρησης και δεν είναι 
περίπλοκη. Ο πληθυσμός που την εφαρμόζει είναι σχετικά μικρός, σε σχέση με τον πληθυσμό 
που θα μπορούσε να την εφαρμόσει. Από την εφαρμογή της διαδικασίας δεν προκύπτει 
κόστος σε χρήματα για τον πολίτη, αλλά μόνο σε χρόνο, ο οποίος είναι σχετικά σύντομος. Ο 
χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξαρτάται από το είδος της Αναφοράς και την 
απαιτούμενη από το Συνήγορο του Πολίτη παρέμβαση. 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 900 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3.600 ώρες 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 

4 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

0 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
1 μήνας ως αρκετά 
χρόνια 
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Διαδικασία υποβολής αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο τομέα 
 
Τα συνοπτικά ευρήματα έχουν ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Η διαδικασία δεν χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, περιλαμβάνει μία Υποχρέωση 
Πληροφόρησης και είναι απλή. Ωστόσο δεν έχει καταγραφεί αριθμός που να έχει εφαρμόσει 
τη διαδικασία και είναι σαφές πώς βασικό θέμα που προκύπτει είναι το γιατί δεν εφαρμόζεται.  
Για τον πολίτη δεν προκύπτει κόστος σε χρήματα, αλλά μόνο σε χρόνο, ο οποίος είναι σχετικά 
σύντομος. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξαρτάται από το είδος της Αναφοράς και 
την απαιτούμενη από το Συνήγορο του Πολίτη παρέμβαση. 

 
Διαδικασία υποβολής αναφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή για παραβίαση 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε πρόσβαση σε αγαθά 
και υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα 
 
Τα συνοπτικά ευρήματα έχουν ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η διαδικασία δεν χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, περιλαμβάνει μία Υποχρέωση 
Πληροφόρησης και είναι απλή. Ωστόσο δεν έχει καταγραφεί αριθμός που να έχει εφαρμόσει 
τη διαδικασία και είναι σαφές πώς βασικό θέμα που προκύπτει είναι το γιατί δεν εφαρμόζεται.  
Για τον πολίτη δεν προκύπτει κόστος σε χρήματα, αλλά μόνο σε χρόνο, ο οποίος είναι σχετικά 
σύντομος. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας από το Συνήγορο του Καταναλωτή δεν 
είναι πολύ μεγάλος, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται και από το είδος της διαφοράς. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ - 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 

4 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

0 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
1 μήνας ως αρκετά 
χρόνια 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ - 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

0 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 

4 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

0 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
κατά μέσο όρο 
τρεις μήνες 
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Διαδικασία υποβολής καταγγελίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
 
Τα συνοπτικά ευρήματα έχουν ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Η διαδικασία δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, ωστόσο, στην πράξη αρκετές 
φορές ο πολίτης χρειάζεται και τη συνδρομή δικηγόρου για να την ακολουθήσει. Αυτό 
συνεπάγεται πως πέρα από το κόστος χρόνος, για τον πολίτη προκύπτει και κόστος σε 
χρήματα. Ο πληθυσμός που ακολουθεί τη διαδικασία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, σε σχέση 
και με τον πληθυσμό που θα μπορούσε να την ακολουθήσει. Για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας απαιτείται αρκετό χρονικό διάστημα, ενώ κάποια προβλήματα εντοπίζονται και 
στην συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του 
Συνηγόρου του Πολίτη. 

 

 

Διαδικασία καταγγελίας στην Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των 
διακρίσεων σε βάρος των γυναικών 

 

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν προέκυψαν στοιχεία που θα μπορούσαν να 
ποσοτικοποιηθούν και να καταστήστουν δυνατό τον υπολογισμό της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους πολίτες. 

Ωστόσο, με βάση την έρευνα που διενεργήθηκε, προκύπτει πως η διαδικασία είναι και αρκετά 
χρονοβόρα, αλλά, πέρα από χρόνο, έχει κόστος και σε χρήματα για τον πολίτη, καθώς 
κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή εξειδικευμένων επιστημόνων και επαγγελματιών. 

 

Διαδικασία απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας για τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται 
και ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα 

 

Τα συνοπτικά ευρήματα έχουν ως εξής: 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 65 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 520 ώρες 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 13.000 ευρώ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 

8 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

200 ευρώ 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
9 εβδομάδες – 
αρκετοί μήνες 
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Η διαδικασία είναι σχετικά περίπλοκη. Αποτελείται από τουλάχιστον πέντε υπο-βήματα και 
χρειάζεται αρκετά δικαιολογητικά. Αφορά σημαντικό πληθυσμό και αυτό προκύπτει από τον 
αριθμό των αλλοδαπών που την έχουν ακολουθήσει. Η διαδικασία έχει σημαντικό κόστος σε 
χρόνο για τον πολίτη, αλλά μπορεί να έχει σημαντικό κόστος και σε χρήματα, καθότι στην 
πράξη οι περισσότεροι αλλοδαποί που την ακολουθούν έχουν και τη συνδρομή δικηγόρου. 
Σημαντικός είναι και ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας, καθώς στην πράξη οι 
προθεσμίες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο σε αρκετές περιπτώσεις δεν τηρούνται. 
 

Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων  

 
Τα συνοπτικά ευρήματα έχουν ως εξής: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η διαδικασία αφορά συγκεκριμένο πληθυσμό, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Το κόστος 
που προκύπτει για τον πολίτη αποτιμάται σε χρόνο και όχι σε χρήματα, ενώ ο χρόνος 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος. 
 
 

Διαδικασία εγγραφής στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο  

Τα συνοπτικά ευρήματα έχουν ως εξής: 

Σε περίπτωση διενέργειας των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων σε πρωινά ιατρεία 
δημόσιου νοσοκομείου 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 5927 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 85.946 ώρες 

6.519.700 ευρώ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 
592.700 ευρώ από το 
προβλεπόμενο παράβολο 
5.927.000 σε περίπτωση 
συνδρομής δικηγόρου 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 

14,5 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

1.100 ευρώ 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 6 μήνες – 1 χρόνος 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 436 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 1.744 ώρες 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 

4 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

0 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2 μήνες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 44.595 
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Σε περίπτωση διενέργειας των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων σε απογευματινά ραντεβού 
δημοσίου νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρό 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Η διαδικασία αφορά σημαντικό πληθυσμό που υποχρεωτικά την ακολουθεί κάθε έτος. Στην 
ουσία έχει τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά βήματα και η εφαρμογή της έχει κόστος και σε 
χρόνο, αλλά και σε χρήματα για τον πολίτη. Η διοικητική επιβάρυνση σε χρήματα 
παρουσιάζει σημαντική διακύμανση, ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξει ο καθένας να 
εφαρμόσει τη διαδικασία. Τα βήματα που απαιτούνται για τη συγκέντρωση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών είναι αρκετά χρονοβόρα, γεγονός που καθιστά σημαντικό το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σε σχέση και με τη φύση της. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 379.059 ώρες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 68.925 ευρώ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 

8,5 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

15 ευρώ 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 3 μήνες τουλάχιστον 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 44.595 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 245.274 ώρες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 8.027.100 ευρώ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 

5,5 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

180 ευρώ 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1 εβδομάδα – 1 μήνας 
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Διαδικασία αναγνώρισης πολυτεκνικής ιδιότητας σε μονογονεϊκές οικογένειες 
 
Τα συνοπτικά ευρήματα έχουν ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Η διαδικασία δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, ενώ και ο χρόνος 
ολοκλήρωσής της δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Το κόστος που προκύπτει για τον πολίτη που 
την ακολουθεί είναι μόνο σε χρόνο και όχι χρηματικό. 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.614 

Σε περίπτωση μονογονεϊκής 
οικογένειας λόγω θανάτου ή 
άγαμης μητέρας 

13.070 ώρες* ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ 
ΧΡΟΝΟ 

Σε περίπτωση μονογονεϊκής 
οικογένειας λόγω διαζυγίου  

15.684 ώρες** 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ 
ΧΡΗΜΑ  

0 

Σε περίπτωση μονογονεϊκής 
οικογένειας λόγω θανάτου ή 
άγαμης μητέρας 

5 ώρες* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 

Σε περίπτωση μονογονεϊκής 
οικογένειας λόγω διαζυγίου  

6 ώρες** 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ  

0 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

2 – 4 εβδομάδες 
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Διαδικασία χορήγησης επιδόματος μητρότητας σε ανασφάλιστες μητέρες ή όταν 
δεν το παρέχει ο φορέας ασφάλισης 
 
Τα συνοπτικά ευρήματα έχουν ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Η διαδικασία δεν εφαρμόζεται στην πράξη, καθώς οι προϋποθέσεις της φαίνεται πως δρουν 
απαγορευτικά για τις γυναίκες που πιθανώς θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις και θα 
μπορούσαν να την ακολουθήσουν. Η επιβάρυνση που προκύπτει για τον πολίτη είναι μόνο σε 
χρόνο και όχι σε χρήματα, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός και στην πράξη αποτελεί έναν ακόμη ανασταλτικό παράγοντα για κάποια 
ενδιαφερόμενη να την εφαρμόσει. 
 

Διαδικασία ειδικής παροχής άδειας προστασίας μητρότητας (εξάμηνη άδεια) 
από τον ΟΑΕΔ σε ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  
 
Τα συνοπτικά ευρήματα έχουν ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η διαδικασία δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και αφορά σημαντικό 
πληθυσμό. Η διοικητική επιβάρυνση για τις γυναίκες που την ακολουθούν είναι μόνο σε χρόνο 
και δεν προκύπτει κόστος σε χρήματα. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας, αν και οι 
προθεσμίες που ορίζονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι σαφείς, ποικίλλει και φαίνεται 
αρκετές φορές να σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ - 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 

14 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

0 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 3 -4 μήνες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 99.301 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 943.359 ώρες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 

9,5 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

0 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
1 εβδομάδα – 
μερικοί μήνες 
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Διαδικασία υπαγωγής στην ασφάλιση από περιστασιακά απασχολούμενους 
(εργόσημο) 
 
Τα συνοπτικά ευρήματα έχουν ως εξής: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαδικασία δεν χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα. Το κόστος που προκύπτει για τον 
πολίτη που την εφαρμόζει αποτιμάται μόνο σε χρόνο, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας δεν είναι μεγάλος. Ωστόσο, η διοικητική επιβάρυνση αφορά τόσο τον πολίτη που 
την ακολουθεί, τον εργαζόμενο, όσο και τον πολίτη που του παρέχει την εργασία, τον 
εργοδότη, ενώ βήματά της μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθούν αρκετές φορές στο διάστημα 
που διαρκεί η σχέση εργοδότη-εργαζόμενου. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 27.000 
135.000 ώρες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ 
ΧΡΟΝΟ 

Για τον 
εργαζόμενο 

108.000 ώρες 

Για τον 
εργοδότη 

27.000 ώρες 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ 
ΧΡΗΜΑ  

0 

5 ώρες 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 

Για τον 
εργαζόμενο 

4 ώρες 

Για τον 
εργοδότη 

1 ώρα 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ  

0 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Για τον 
εργαζόμενο 

1 -2 
εβδομάδες 

Για τον 
εργοδότη 
1 ημέρα 
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Διαδικασία ίδρυσης Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού  

Τα συνοπτικά ευρήματα έχουν ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η διαδικασία έχει, ουσιαστικά, δύο διακριτές Υποχρεώσεις Πληροφόρησης, αλλά και κάποια 
υπο-βήματα που καλούνται οι ενδιαφερόμενες να ακολουθήσουν. Η συμμετοχή δικηγόρου 
είναι αναγκαία, γεγονός που συνεπάγεται, πέρα από το κόστος σε χρόνο, κόστος και σε 
χρήματα για τους πολίτες που εφαρμόζουν τη διαδικασία. Κάποιες καθυστερήσεις 
παρατηρούνται στην πράξη και στο χρόνο ολοκλήρωσής της. 
 

 
Διαδικασία σύναψης συμφώνου συμβίωσης  
 
Τα συνοπτικά ευρήματα έχουν ως εξής: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Η διαδικασία τόσο της σύναψης συμφώνου συμβίωσης όσο και της καταχώρησής του είναι 
απλή. Ο πληθυσμός που την εφαρμόζει είναι σχετικά μικρός σε σχέση με τον πληθυσμό που 
θα μπορούσε να την εφαρμόζει. Η επιβάρυνση του πολίτη σε χρόνο δεν είναι ιδιαίτερα 
μεγάλη, ενώ προκύπτει επιβάρυνση και σε χρήματα. Σύντομος είναι ο χρόνος ολοκλήρωσής 
της. 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 148 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 1.924 ώρες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ  296.000 ευρώ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ 
ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 

13 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ 
ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ  

2.000 ευρώ 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2 – 4 μήνες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 367 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 1.468 ώρες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ  
16.515 με 20.020 
ευρώ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 

4 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ  

45 – 60 ευρώ 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2 ημέρες 
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Διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης για τα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής 
βίας  
 

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν προέκυψαν στοιχεία που θα μπορούσαν να 
ποσοτικοποιηθούν και να καταστήστουν δυνατό τον υπολογισμό της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους πολίτες. 

Διαπιστώνεται πως στην πράξη ο πληθυσμός που την εφαρμόζει είναι πολύ μικρός, σε σχέση 
με το σύνολο του πληθυσμού που θα μπορούσε να την ακολουθήσει, ενώ ο χρόνος 
ολοκλήρωσής της παρουσιάζει διακυμάνσεις, καθώς τελεί σε άμεση συνάρτηση με τους 
χρόνους λειτουργίας της δικαιοσύνης, ενώ εξαρτάται και από το είδος της κάθε υπόθεσης 
ξεχωριστά. 
 
 

Διαδικασία παροχής αρωγής στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας  

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν προέκυψαν στοιχεία που θα μπορούσαν να 
ποσοτικοποιηθούν και να καταστήστουν δυνατό τον υπολογισμό της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους πολίτες. 

Όπως διαπιστώνεται αν και καταγράφεται πληθυσμός τον οποίο η εφαρμογή της διαδικασίας 
θα μπορούσε να ενδιαφέρει, στην πράξη η διαδικασία δεν εφαρμόζεται. 
 
 

Διαδικασία παροχής νομικής αρωγής 
 
Τα συνοπτικά ευρήματα έχουν ως εξής: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Η διαδικασία δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Στοιχεία για τον πληθυσμό 
δεν καταγράφονται. Για τους πολίτες που την εφαρμόζουν η επιβάρυνση καθίσταται 
αποκλειστικά σε χρόνο, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας δεν είναι ιδιαίτερα 
μεγάλος και, σε κάθε περίπτωση, στην πράξη δεν αναιρεί το σκοπό της διαδικασίας, που είναι 
η παροχή νομικής βοήθειας για συγκεκριμένη δικαστική διαφορά με ορισμένη δικάσιμο. 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ - 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ - 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 

3 ώρες 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ  

- 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Τουλάχιστον 2 
εβδομάδες 
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4.2. Ανάλυση των ευρημάτων 

 

Στην ενότητα αυτή διατυπώνονται συμπεράσματα από τα ποσοτικοποιημένα δεδομένα των 
διαδικασιών που καταγράφηκαν και μετρήθηκαν οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες, καθώς και 
από τα ποιοτικά ευρήματα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διενέργεια της έρευνας και της 
διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους στις επιλεγμένες και καταγεγραμμένες διαδικασίες. 

Η γενική εκτίμηση που προκύπτει είναι πώς στις επιλεγμένες διαδικασίες δεν εντοπίζονται 
ειδικά θέματα που οδηγούν σε διακρίσεις ή σε επιπλέον επιβαρύνσεις υπό το πρίσμα της 
ισότητας των φύλων.  

Τα κύρια προβλήματα που εντοπίζονται αφορούν άλλους τομείς: 

 

 Διαθεσιμότητα στοιχείων 

Κρίσιμο είναι το γεγονός πως στατιστικά στοιχεία δεν είναι ευρέως διαθέσιμα. Για κάποιες 
διαδικασίες υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό που τις έχει 
ακολουθήσει, για μερικές τα στοιχεία είναι αποσπασματικά, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις 
που δεν υπάρχει οργανωμένη τήρηση στοιχείων. 

 Χρόνος - καθυστερήσεις 

Η πλειοψηφία των διαδικασιών που μετρήθηκαν δεν είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Ωστόσο, σε 
κάποιες περιπτώσεις, έστω και αν το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες, 
διαπιστώθηκε πως στην πράξη αυτές δεν τηρούνται και η ολοκλήρωση των διαδικασιών 
χρειάζεται σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα. 

 Κόστος 

Σχεδόν στο σύνολό τους οι καταγεγραμμένες διαδικασίες δεν συνεπάγονται σημαντικό άμεσο 
κόστος για τον πολίτη που καλείται να τις ακολουθήσει. Το έμμεσο κόστος προκύπτει για τις 
διαδικασίες, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται, τουλάχιστον στην πράξη, η εμπλοκή 
εξειδικευμένων επαγγελματιών. Στην περίπτωση αυτή η διακύμανση του κόστους μπορεί να 
είναι σημαντική, καθώς η αμοιβή του κάθε επαγγελματία καθορίζεται ελεύθερα από τον ίδιο. 

 Πληροφόρηση 

Η παροχή της πληροφόρησης αποτελεί ένα στοιχείο εξαιρετικά κρίσιμο σε κάποιες 
διαδικασίες. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η πληροφόρηση δεν είναι άμεσα διαθέσιμη 
στον ενδιαφερόμενο. Όπως για παράδειγμα σε αλλοδαπούς τους οποίους αφορά, καθώς η 
πληροφόρηση παρέχεται κατά κύριο λόγο στην ελληνική γλώσσα. 

 Απουσία ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

Η ύπαρξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα μπορούσε, σε αρκετές περιπτώσεις, να διευκολύνει 
σημαντικά τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Πέρα από την πλήρη και αναλυτική πληροφόρηση, 
οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποβολή και την 
παρακολούθηση μιας αίτησης. 

 

 

 Συντονισμός 
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Σε περιπτώσεις που απαιτείται η συνεργασία κάποιων φορέων παρατηρείται, σε σημαντικό 
κάποιες φορές βαθμό, έλλειψη συντονισμού μεταξύ τους. Οι απαραίτητες ενημερώσεις ή 
διαβιβάσεις εγγράφων μπορεί να καθυστερούν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις άμεσα 
εμπλεκόμενοι φορείς διαπιστώθηκε πώς στην πράξη δεν ξέρουν πώς να ενεργήσουν σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς δεν υπάρχει οργανωμένο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους 
συναρμόδιους. 

 Πληθυσμός 

Πέρα από κάποιες διαδικασίες, καταγράφηκαν άλλες που είτε παραμένουν ανενεργές -όπως 
για παράδειγμα, επίδομα μητρότητας σε ανασφάλιστες μητέρες, Αναφορά στο Συνήγορο του 
Πολίτη και Αναφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή για διακρίσεις στην παροχή υπηρεσιών 
από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αντίστοιχα), είτε στην πράξη ακολουθούνται από μικρό 
αριθμό πολιτών, σε σχέση με το σύνολο των πολιτών στους οποίους απευθύνονται και οι 
οποίοι, δυνητικά, θα μπορούσαν να τις ακολουθήσουν (όπως η ποινική διαμεσολάβηση για τα 
πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας). 

 

Συνεπώς 

 

Οι καταγεγραμμένες αναλυτικά 17 διαδικασίες, που αποτέλεσαν αντικείμενο της μέτρησης 
διοικητικών βαρών για τους πολίτες με πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας του 
Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους και καλύπτουν δέκα θεματικές ενότητες πολιτικής, θα 
αποτελέσουν, στη συνέχεια αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας και θα εξεταστούν 
συγκεκριμένες προτάσεις απλούστευσής τους. 

Με δεδομένο ότι, σε γενικές γραμμές, οι εξεταζόμενες διαδικασίες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
πολυπλοκότητα, ούτε ρυθμίζονται από ιδιαίτερα περίπλοκο θεσμικό πλαίσιο, η απλούστευση 
μπορεί να διαφορετικές κατευθύνσεις και να γίνει με διάφορους τρόπους, ανάλογα με την κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση. 

 Απάλειψη, μείωση, συγχώνευση ή βελτίωση ρυθμίσεων 

 Απλούστευση της διαδικασίας συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις 

 Διαφοροποίηση στον τρόπο συλλογής δεδομένων 

 Ανάπτυξη ηλεκτρονικών λύσεων και υπηρεσιών 

 Παροχή βελτιωμένης καθοδήγησης και πληροφόρησης 

 Εξορθολογισμό και εκλογίκευση διαδικασιών, εφαρμογής τους και προϋποθέσεών τους 

 Κατάργηση βημάτων και δικαιολογητικών διαδικασιών 

 


