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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί το όγδοο μέρος του έργου «Συλλογή/Κωδικοποίηση Νομοθεσίας 

– Συλλογή Νομολογίας Ελληνικών Δικαστηρίων & του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

– Προτάσεις απλούστευσης της νομοθεσίας», με τίτλο «Έκθεση απλούστευσης των 

επιλεγμένων διαδικασιών εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων». Σκοπός 

του παρόντος είναι η υπόδειξη προτάσεων λύσεων απλούστευσης των επιλεγμένων 

διαδικασιών εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων σε δέκα τομείς πολιτικής. 

 

Το παρόν διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες.  

Στην πρώτη ενότητα συνοψίζονται οι προηγούμενες ενέργειες που συντελέστηκαν στο πλαίσιο 

του έργου αναφορικά με την επιλογή διαδικασιών εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα 

των φύλων, την πιλοτική μέτρησης των διοικητικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν για τους 

πολίτες καθώς και τα συνοπτικά ευρήματα και συμπεράσματα.  

Στη δεύτερη ενότητα καταγράφονται οι προτάσεις απλούστευσης και ανασχεδιασμού των 17 

επιλεγμένων διαδικασιών που εξετάστηκαν αναλυτικά. Κάθε διαδικασία αξιολογείται υπό το 

πρίσμα των ευρημάτων της ανάλυσης και καταγράφονται συγκεκριμένες προτάσεις 

απλούστευσης ή και προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή της. 

Η τρίτη ενότητα αφορά την καταγραφή των κύριων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την 

αξιολόγηση των επιλεγμένων διαδικασιών. 

Τέλος, η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει το πλάνο μετάβασης για κάθε διαδικασία με βάση τις 

προτάσεις ανασχεδιασμού που διατυπώθηκαν. 
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1. Οι διαδικασίες εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των 

φύλων  

 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου καταγράφηκε η νομοθεσία που αφορά άμεσα ή έμμεσα την 

ισότητα των φύλων, η οποία ταξινομήθηκε και οργανώθηκε σε ένα συνεκτικό σύνολο. Η 

νομοθεσία που καταγράφηκε εφαρμόζεται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. 

Συνολικά εντοπίστηκαν 40 διοικητικές διαδικασίες εφαρμογής της νομοθεσίας που 

αφορούσαν τη νομοθεσία για την ισότητα των φύλων. Οι διαδικασίες καταγράφηκαν και 

αξιολογήθηκαν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  

 Σημασία της διαδικασίας με κριτήριο την ισότητα των φύλων 

 Κατηγορίες και αριθμός ωφελουμένων/χρηστών της διαδικασίας 

 Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας για τον ωφελούμενο 

 Κόστος διεκπεραίωσης της διαδικασίας για τον ωφελούμενο 

 Πολυπλοκότητα της διαδικασίας 

 Αποδοτικότητα της διαδικασίας 

Για την τελική επιλογή ελήφθη υπόψη και να καλύπτονται δέκα τουλάχιστον τομείς πολιτικής. 

Οι διαδικασίες εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων που επελέγησαν ανά 

τομέα πολιτικής καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

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  
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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. 1 Προστασία 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 
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Ίδρυση Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού 

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 

 

Οι επιλεγμένες διαδικασίες αναλύθηκαν περαιτέρω και πραγματοποιήθηκε πιλοτική μέτρηση 

των επιβαρύνσεων που προκύπτουν για τους πολίτες από τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. 

Η πιλοτική μέτρηση πραγματοποιήθηκε με ειδική προσαρμογή της μεθοδολογίας του 

Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους. Στο πλαίσιο της μέτρησης αναζητήθηκαν στοιχεία, 

ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο συμμόρφωσης, το κόστος και τις 

απαιτήσεις σε χρόνο και σε χρήμα.  

 

1.1. Ευρήματα της καταγραφής και της ανάλυσης  

Η γενική εκτίμηση που προκύπτει από τη μέτρηση των επιβαρύνσεων στους πολίτες από την 

εφαρμογή της νομοθεσίας είναι πως στις επιλεγμένες διαδικασίες δεν εντοπίζονται ειδικά 

θέματα που οδηγούν σε διακρίσεις ή σε επιπλέον επιβαρύνσεις υπό το πρίσμα της ισότητας 

των φύλων. Επιπλέον, οι περισσότερες διαδικασίες δεν χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα.  

Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται πως τα «προβληματικά σημεία» δεν αφορούν 

γραφειοκρατικές διαδικασίες που απορρέουν από τις υποχρεώσεις πληροφόρησης της κάθε 

διαδικασίας, αλλά εντοπίζονται σε ζητήματα πρακτικά, που είτε καθιστούν τις διαδικασίες 

ανενεργές στην πράξη είτε «άγνωστες» προς τους πολίτες που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής τους, συχνά διαπιστώνεται πως απουσιάζει το απαιτούμενο συνοδευτικό και 

υποστηρικτικό πλαίσιο προκειμένου η διαδικασία να επιτελεί ουσιαστικά το σκοπό για τον 

οποίο θεσπίστηκε. Τα κύρια προβλήματα που εντοπίστηκαν αφορούν: 
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 Διαθεσιμότητα στοιχείων 

Κρίσιμο είναι το γεγονός πως στατιστικά στοιχεία δεν είναι ευρέως διαθέσιμα. Για κάποιες 

διαδικασίες υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή τους, για άλλες τα 

στοιχεία είναι αποσπασματικά, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν υπάρχουν καθόλου 

στοιχεία. 

 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. Κόστος προκύπτει για τις διαδικασίες, 

για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται η εμπλοκή εξειδικευμένων επαγγελματιών 

(δικηγόρων, λογιστών κλπ) ή διεκπεραιωτών. Στην περίπτωση, αυτή η διακύμανση του 

κόστους μπορεί να είναι σημαντική. 

 Πληροφόρηση 

Η παροχή 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 

Σε περιπτώσεις που απαιτείται συνεργασία μεταξύ συναρμόδιών φορέων παρατηρείται συχνά 

έλλειψη συντονισμού. 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 
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Από τις διαδικασίες που καταγράφηκαν ορισμένες παραμένουν ανενεργές ή εφαρμόζονται σε 

περιορισμένο βαθμό. Οι εξεταζόμενες διαδικασίες, σε γενικό πλαίσιο, δεν παρουσιάζουν 

ομοιομορφία ως προς τη συνολική αξιολόγησή τους. Για το λόγο αυτό εξετάζονται μια προς 

μιας ως προς τις δυνατότητες απλούστευσης και καλύτερης εφαρμογής που παρέχουν.  

 

1.2. Άξονες παρεμβάσεων απλούστευσης 

 

Η απλούστευση διαδικασιών συνιστά μια συνεχή και συστηματική αναθεώρηση των 

νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων καθώς και των διοικητικών πρακτικών που 

καθορίζουν διοικητικές διαδικασίες, ώστε να είναι συμβατές με τις αρχές της αποτελεσματικής 

νομοθέτησης και της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών 

με βάση την οπτική της εξυπηρέτησης του πολίτη τον οποίο αφορούν1. Με βάση τον 

παραπάνω ορισμό, αλλά και τη θεωρία, οι βασικές διαστάσεις της απλούστευσης είναι: η 

θεσμική διάσταση, δηλαδή οι θεσμικές αλλαγές που πρέπει να λάβουν χώρα προκειμένου να 

θεσμοθετηθούν οι νομοθετικές ή κανονιστικές αλλαγές, η οργανωτική διάσταση, δηλαδή οι 

οργανωτικές παρεμβάσεις στους εμπλεκόμενους φορείς και τέλος η τεχνολογική διάσταση, 

δηλαδή η υποστήριξη και διεκπεραίωση των προτεινόμενων αλλαγών με πληροφοριακά 

συστήματα. Συνεπώς, η διαδικασία απλούστευσης αποτελεί μια συνεχή λογική άσκηση που 

προϋποθέτει την ανακατανομή και τον εξορθολογισμό του τρόπου με τον οποίο ασκούνται οι 

αρμοδιότητες καθώς και του τρόπου με τον οποίο η επιβάρυνση κατανέμεται ανάμεσα στον 

πολίτη και στη δημόσια διοίκηση.  

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου η επεξεργασία προτάσεων απλούστευσης ή καλύτερης 

εφαρμογής των διαδικασιών εφαρμογής της νομοθεσίας αποσκοπούν:  

 

 στη μείωση του κοινωνικού κόστους, δηλαδή:  

 Μείωση της διαχειριστικής πολυπλοκότητας (ενδεικτικά τη μείωση των 

εμπλεκόμενων μερών, του αριθμού των πράξεων, του αριθμού των 

αποφάσεων)  

 Μείωση του γραφειοκρατικού κόστους  

 Μείωση της επιβάρυνση των πολιτών  

 Το πιθανολογούμενο κόστος προσαρμογής  

 

  στη μεγέθυνση του κοινωνικού οφέλους, δηλαδή:  

 Αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων (έκταση εφαρμογής)  

                                                 
1  Εγκύκλιος 5 ΥΠΕΣΔΔΑ µε αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΠ/Φ.Α1/17445/1082001. 
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 Μεγιστοποίηση του οφέλους  

 Εστίαση της προσπάθειας απλούστευσης κατά τομέα με αντικειμενικά 

κριτήρια οφέλους/κόστους που θα επιτρέπουν την ιεράρχηση των πεδίων στα 

οποία η προσπάθεια απλούστευσης θα αποφέρει μεγαλύτερα οφέλη  

Σύμφωνα με το Νόμο 4048/2012 (ΦΕΚ Α 34 23/02/2012) κατά τη διαδικασία απλούστευσης 

απαιτείται να εφαρμόζονται οι αρχές της καλής νομοθέτησης. Το πλαίσιο της απλούστευσης 

ρυθμίζεται στο άρθρο 10 το οποίο προβλέπει ότι η απλούστευση διαδικασιών επιτυγχάνεται 

ιδίως με:  

 τη μείωση του αριθμού των εμπλεκομένων φορέων και στην ομαδοποίηση ομοειδών 

καθηκόντων. 

 τη μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την κατάργηση ή αντικατάστασή τους 

με υπεύθυνη δήλωση ή την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους και την κατάργηση της 

υποχρέωσης υποβολής τους, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη υπηρεσία. 

 την ενοποίηση εντύπων και αιτήσεων, τη συντόμευση του χρόνου διεκπεραίωσης και 

τον καθορισμό αποκλειστικών προθεσμιών. 

 την απάλειψη και την αποφυγή προώθησης περιττών ρυθμίσεων. 

Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, μέσα απλούστευσης αποτελούν η έκδοση δικαιολογητικών για 

κάθε χρήση απεριόριστης διάρκειας, η μείωση των σημείων ελέγχου, η ομαδοποίηση αδειών 

και εγκρίσεων, η σιωπηρή έγκριση αιτημάτων των ενδιαφερομένων, εάν παρέλθει άπρακτη η 

προθεσμία απάντησης, η εξυπηρέτηση από ένα σημείο (υπηρεσίες μιας στάσης), η μείωση 

των διοικητικών επιβαρύνσεων και η παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

Εργαλείο για την απλούστευση των διαδικασιών αποτελεί και η μέτρηση των διοικητικών 

επιβαρύνσεων, πιλοτική εφαρμογή της οποίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου. Τα 

ευρήματα της πιλοτικής μέτρησης τροφοδοτούν με πληροφόρηση και δεδομένα την 

προσπάθεια απλούστευσης. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των πιλοτικών μετρήσεων 

αναδεικνύουν τα «προβληματικά» σημεία των διαδικασιών που μετρήθηκαν και ειδικότερα 

τόσο τα σημεία στα οποία φαίνεται να υπάρχει η δυνατότητα απλούστευσης αλλά και τα 

σημεία όπου αλλαγή των διαδικασιών θα είναι άμεσα «ορατή» και αντιληπτή από τους 

ενδιαφερόμενους πολίτες.  

Το γενικό πλαίσιο που θέτει ο νόμος λήφθηκε υπόψη κατά τη διαμόρφωση των προτάσεων 

απλούστευσης των επιλεγμένων και καταμετρημένων διαδικασιών. Το γενικό πλαίσιο των 

μεθόδων που εξετάστηκε κατά περίπτωση αφορά: 

1. Απάλειψη, μείωση, συγχώνευση ή βελτίωση ρυθμίσεων  

 Κατάργηση της ρύθμισης  

 Χρήση εναλλακτικών επιλογών  
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 Αφαίρεση της υποχρέωσης πληροφόρησης από τη ρύθμιση  

 Εξαίρεση ομάδων ή τομέων εμπλεκομένων από την Υποχρέωση Πληροφόρησης  

 Απλούστευση της περιπλοκότητας της ρύθμισης  

 

2. Απλούστευση της διαδικασίας συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις  

 Απάλειψη φορμών, εντύπων ή απαιτήσεων που δεν είναι απαραίτητες  

 Μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη συμπλήρωση εντύπων  

 

3. Ανταλλαγή δεδομένων και κυβερνητική διασύνδεση (Data-sharing and joint up 

government) 

 Συλλογή δεδομένων από κυβερνητικά όργανα αντί για τους εμπλεκόμενους  

 Συλλογή δεδομένων απευθείας από ηλεκτρονικά συστήματα των εμπλεκομένων  

 Δημιουργία συστημάτων one-stop-shop για τους εμπλεκόμενους  

 

4. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών λύσεων και υπηρεσιών  

 Διαθεσιμότητα εντύπων και πληροφοριών στο διαδίκτυο  

 «Έξυπνα» έντυπα στα οποία δεν απαιτούνται μη συναφή δεδομένα  

 

5. Παροχή βελτιωμένης καθοδήγησης και πληροφόρησης  

 Ανάπτυξη βελτιωμένων και προσβάσιμων οδηγιών  

 Διάκριση υποχρεωτικών και προαιρετικών απαιτήσεων  

 Διαδικτυακή διαθεσιμότητα 

 

Με βάση το γενικό πλαίσιο, στόχο των παρεμβάσεων απλούστευσης ή και καλύτερης 

εφαρμογής της διαδικασίας όπου τα περιθώρια απλούστευσης είναι περιορισμένα ή μηδενικά, 

αποτελούν μεταξύ άλλων: 

 Η μείωση του χρονοβόρου των διαδικασιών  

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ελαχιστοποίηση μη αναγκαίων καθυστερήσεων, σύντμηση του 

χρόνου που απαιτείται για να ολοκληρωθεί κάθε βήμα της διαδικασίας, πρόβλεψη και 

καθορισμός ρεαλιστικών κατά περίπτωση προθεσμιών και διαμόρφωση συστήματος ελέγχου 

ώστε αυτές οι προθεσμίες να τηρούνται. 

 Η μείωση της διαρκούς ενεργοποίησης του πολίτη 

Το ζητούμενο είναι ο κατά το δυνατόν μεγαλύτερος περιορισμός της ταλαιπωρίας των πολιτών 

όσον αφορά την υποκατάσταση εσωτερικών διαδικασιών της διοίκησης, ελλείψει εσωτερικής 

επικοινωνίας και διασύνδεσης των υπηρεσιών της. Έλλειψη επικοινωνίας που έχει ως 

αποτέλεσμα δυσλειτουργίες στην πράξη και αναγκάζει τον πολίτη να υποβάλλει τα ίδια 
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πιστοποιητικά ή και ανάλογα έγγραφα προς την κάθε, κατά περίπτωση, αρμόδια υπηρεσία, 

στο πλαίσιο των διαδοχικών σταδίων περαίωσης της ίδιας διοικητικής διαδικασίας.  

Ουσιαστικά κριτήρια της απλούστευσης είναι ο εξορθολογισμός και η εκλογίκευση των 

διαδικασιών ώστε και ο πολίτης να εξυπηρετείται αρτιότερα, αλλά και να μειώνεται το 

διεκπεραιωτικό έργο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Αυτό επιχειρήθηκε να επιτευχθεί με 

επιμέρους παρεμβάσεις στην κάθε διαδικασία χωριστά. 

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη παρεμβάσεις που έχουν χαρακτήρα οριζόντιο, 

αφορούν όλες ή τις περισσότερες διαδικασίες, υπηρεσίες και συναλλαγές διοίκησης – 

πολιτών.  

Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης οριζόντιες παρεμβάσεις που μπορούν να τύχουν γενικής 

εφαρμογής αφορούν τρία βασικά σημεία: 

 Διαθεσιμότητα άμεσης, πλήρους και σαφούς πληροφόρησης σε κάθε 

ενδιαφερόμενο  

 Ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών  

 Ενοποίηση/κατάργηση βημάτων  

 Κατάργηση επανυποβολής δικαιολογητικών και πιστοποιητικών που 

υποβάλλονται σε δημόσια υπηρεσία σε στάδιο περαίωσης της ίδιας 

διαδικασίας, αντικατάσταση δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση, 

κατάργηση δικαιολογητικών και πιστοποιητικών που αφορούν στοιχεία που 

αποδεικνύονται με το δελτίο ταυτότητας. 
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2. Προτάσεις απλούστευσης και ανασχεδιασμού των διαδικασιών 

που εξετάστηκαν  

Στη συγκεκριμένη ενότητα καταγράφονται, ανά τομέα πολιτικής, τα βασικά στοιχεία κάθε 

διαδικασίας, τα ευρήματα της μέτρησης που διενεργήθηκε και η αξιολόγησή τους, προτάσεις 

απλούστευσης ή και καλύτερης εφαρμογής της -καθώς για κάποιες διαδικασίες δεν κρίθηκε 

απαραίτητο η πρόταση παρεμβάσεων απλούστευσης και ανασχεδιασμού τους- και οι 

εκτιμώμενες επιπτώσεις που μπορεί να έχει η υιοθέτησή τους. 

 

2.1. Εσωτερικές Υποθέσεις – Δημόσιος Τομέας 

Στο συγκεκριμένο τομέα πολιτικής οι διαδικασίες που εξετάστηκαν αφορούσαν την προσφυγή 

σε μηχανισμούς για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη των διακρίσεων 

λόγω φύλου. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν τέσσερις διαδικασίες: 

o Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής της 

ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση 

o 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 

o 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 

o Υποβολή καταγγελίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για παραβίαση της 

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

της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση 

 

Φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών 

και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης 

ορίστηκε από το άρθρο 25 του Νόμου 3896/2010 (ΦΕΚ Α 207/2010-12-08) ο Συνήγορος του 

Πολίτη. Η αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη αφορά την διαχείριση αναφορών από την 

πλευρά των πολιτών για παραβίαση της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών ειδικά σε ό,τι 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 (άρθρο 25 παρ. 2). 

 

Η σημασία της συγκεκριμένης διοικητικής διαδικασίας με κριτήριο την ισότητα των φύλων 

είναι μεγάλη, καθώς αφορά αποκλειστικά παραβιάσεις της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά και τα δυο φύλα, δηλαδή τόσο 

άνδρες και γυναίκες που υφίστανται διακρίσεις στον τομέα της εργασίας και της 

απασχόλησης αν και στην πράξη, η πλειοψηφία των καταγγελιών υποβάλλονται από 

γυναίκες. Συγκεκριμένα, το 2011 έγιναν περίπου 300 αναφορές στο Συνήγορο που 

αφορούσαν διακρίσεις σε βάρος εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Το 2010 οι αναφορές που 

κατατέθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη, σχετικά με διακρίσεις στον εργασιακό χώρο, ήταν 

254, ενώ το 2009 είχε χειριστεί 205 αναφορές. Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας 

καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Σύνοψη διαδικασίας 

Θεσμικό πλαίσιο 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, άρθρο 25 

Βήματα διαδικασίας Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία αναφοράς 

Βήμα 2: Προετοιμασία της αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη 

Βήμα 3: Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη 
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Εμπλεκόμενοι Αιτών/Πληρεξούσιος – Συνήγορος του Πολίτη 

Πληθυσμός Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Αρχής, από το 2009 ως το 

2011 τη διαδικασία ακολούθησαν 900 πολίτες 

Αποτελέσματα 

μέτρησης 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: 3.600 ώρες 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: - 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 4 ώρες 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: -  

Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας: κατ’ ελάχιστο ένας μήνας 

 

Ευρήματα μετρήσεων – Αξιολόγηση διαδικασίας 

Η διαδικασία δεν χαρακτηρίζεται από διαχειριστική πολυπλοκότητα ή γραφειοκρατικό κόστος. 

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το διοικητικό βάρος που προκύπτει για τον πολίτη από τη 

συγκεκριμένη διαδικασία αποτιμάται αποκλειστικά σε χρόνο και αντιστοιχεί περίπου σε μισή 

εργάσιμη ημέρα (4 ώρες). Ο χρόνος επίλυσης της υπόθεσης εκτιμάται ότι αντιστοιχεί κατά 

μέσον όρο σε έναν περίπου μήνα. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προκύπτει πως ο 

πληθυσμός που έχει εφαρμόσει τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι σχετικά μικρός (900 άτομα 

συνολικά) σε σχέση με την έκταση των διακρίσεων που καταγράφονται στην απασχόληση, 

ενώ οι πολίτες που υπέβαλαν αναφορά προέρχονται κυρίως από την περιφέρεια της Αττικής 

(οι αναφορές που κατατέθηκαν από την υπόλοιπη Ελλάδα είναι, αναλογικά, σημαντικά 

λιγότερες). Η μέτρηση που πραγματοποιήθηκε δεν ανέδειξε κοινωνικό κόστος που να 

απορρέει από τη συγκεκριμένη διαδικασία, ανέδειξε ωστόσο δυνατότητες βελτίωσης του 

εύρους εφαρμογής της.  

 

Προτάσεις απλούστευσης – καλύτερης εφαρμογής 

Με δεδομένο ότι το διοικητικό βάρος που προκύπτει από την εν λόγω διαδικασία είναι μικρό, 

ενώ δεν διακρίνεται πολυπλοκότητα, η διαδικασία δεν απαιτεί ουσιαστικές παρεμβάσεις 

απλούστευσης. Καταγράφονται ωστόσο οι ακόλουθες προτάσεις που αποσκοπούν στην 

καλύτερη εφαρμογή της διαδικασίας:  

 

 Διεύρυνση της εφαρμογής της διαδικασίας μέσω της καλύτερης ενημέρωσης των πολιτών 

για τα δικαιώματά τους  

Η εξεταζόμενη διαδικασία παρέχει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα, εφόσον υφίσταται 

διακρίσεις, να διεκδικήσει την άρση της διακριτικής μεταχείρισης, την ανατροπή παράνομων 
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συμπεριφορών και την αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης με μικρό κόστος και σε σχετικά 

σύντομο χρονικό διάστημα. Αποτελεί επομένως μια ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα 

εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο. Προϋπόθεση για την 

άσκηση αυτού του δικαιώματος αποτελεί η πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την ύπαρξη 

τής συγκεκριμένης δυνατότητας, καθώς και η πληροφόρησή τους σχετικά με τις συμπεριφορές 

και τις καταστάσεις που αποτελούν απαγορευμένες διακρίσεις. Η πληροφόρηση αυτή 

παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνηγόρου του Πολίτη καθώς και μέσα από 

ενημερωτικό υλικό και εκστρατείες ενημέρωσης. Κρίνεται ωστόσο ιδιαίτερα σημαντικό να 

διευρυνθεί η διάχυση της συγκεκριμένης πληροφορίας είτε σε ομάδες που είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτες στις διακρίσεις είτε μέσω πολλαπλασιαστών (μέσων μαζικής ενημέρωσης, 

δημοσιογράφων, εκπαιδευτικών κλπ) καθώς και με προωθητικές ενέργειες. 

 Επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής των αναφορών 

Από τους πρώτους μήνες του 2013 υφίσταται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αναφοράς 

στο Συνήγορο του Πολίτη. Με τη συμπλήρωση εντύπου που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

της Αρχής, και την επισύναψη των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων, κάθε 

ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αναφορά του ηλεκτρονικά. Με τον τρόπο αυτό 

επιταχύνεται σημαντικά η διαδικασία υποβολής αναφοράς και ότι μειώνεται ο απαιτούμενος 

χρόνος. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να διευρυνθεί περαιτέρω ώστε να προβλέπει και τη 

δυνατότητα υποβολής αναφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 Παροχή οδηγιών και υποστήριξης για την υποβολή των αναφορών 

Η καταγραφή και ανάλυση της διαδικασίας ανέδειξε ότι η επιβάρυνση που προκύπτει από 

αυτή αφορά κυρίως την προετοιμασία της αναφοράς και όχι τόσο τη διαδικασία υποβολής 

της. Συνεπώς, η καλύτερη εφαρμογή της διαδικασίας μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή 

αναλυτικότερων οδηγιών στους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής. 

 

Εκτιμώμενη μείωση και εκτιμώμενες επιπτώσεις 

Με την ευρύτερη πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς 

για διακρίσεις λόγω φύλου και την παροχή υποστήριξης για την υποβολή αναφορών 

διασφαλίζεται αποτελεσματικότερη προστασία από τις διακρίσεις και εξυπηρετείται η ίση 

μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση. Η εξωδικαστική επίλυση υποθέσεων 

άνισης μεταχείρισης είναι ταχύτερη και αμεσότερη σε σχέση με τη δικαστική επίλυσή τους, 

ενώ δεν επιβαρύνει το, ήδη βεβαρημένο, δικαστικό σύστημα.  

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν απαιτούν κόστος για να υλοποιηθούν. Ωστόσο, εκτιμάται 

πως με τις παρεμβάσεις πληροφόρησης η διοικητική επιβάρυνση μπορεί να μειωθεί 

σημαντικά. 
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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 

 

Η διαδικασία αυτή αφορά τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς για παραβίασης της ίσης 

μεταχείρισης στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο 

τομέα. Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Σύνοψη διαδικασίας 

Θεσμικό πλαίσιο Ν. 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»., άρθρο 11 

Βήματα διαδικασίας Βήμα 1: Αίτηση στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία 

Βήμα 2: Ενημέρωση για τη διαδικασία αναφοράς 

Βήμα 3: Προετοιμασία της αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη 

Βήμα 4: Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη 

Εμπλεκόμενοι Αιτών/Πληρεξούσιος – Συνήγορος του Πολίτη 

Πληθυσμός Δεν καταγράφηκε πληθυσμός που να έχει ακολουθήσει τη διαδικασία. Η 

μέτρηση ήταν «υποθετική». 

Αποτελέσματα 

μέτρησης 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: - 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: - 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 4 ώρες 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: -  

Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 1 μήνας ως αρκετά χρόνια 

 

Ευρήματα μετρήσεων - Αξιολόγηση διαδικασίας  

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν έδειξαν πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν έχει εφαρμοστεί 

ποτέ, γεγονός που ενδεχομένως οφείλεται σε έλλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων 

σχετικά με την προστασία που παρέχει η νομοθεσία. Επομένως, η εκτίμηση της επιβάρυνσης 
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είναι υποθετική (λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα από συναφείς διαδικασίες) και αποτιμάται 

αποκλειστικά σε χρόνο (4 ώρες).  

 

Προτάσεις απλούστευσης – καλύτερης εφαρμογής 

Σε διαχειριστικό επίπεδο, η διαδικασία δεν παρουσιάζει πολυπλοκότητα. Άλλωστε το γεγονός 

ότι δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ δεν επιτρέπει την καταγραφή της εφαρμογής της στην πράξη. 

Βελτιώσεις μπορούν να επέλθουν μέσα από την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την 

παρεχόμενη προστασία.   

 

 Διεύρυνση της εφαρμογής της διαδικασίας μέσω της καλύτερης ενημέρωσης των πολιτών  

Η εξεταζόμενη διαδικασία παρέχει σε πολίτες που υφίστανται διακρίσεις τη δυνατότητα να 

διεκδικήσουν την άρση της διακριτικής μεταχείρισης, την ανατροπή παράνομων 

συμπεριφορών και την αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης με μικρό κόστος και σε σχετικά 

σύντομο χρονικό διάστημα. Αποτελεί επομένως μια ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα 

εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο. Προϋπόθεση για την 

άσκηση αυτού του δικαιώματος αποτελεί η πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την ύπαρξη 

της συγκεκριμένης δυνατότητας, καθώς και η πληροφόρησή τους σχετικά με τις συμπεριφορές 

και τις καταστάσεις που συνιστούν απαγορευμένες διακρίσεις. 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ΣτΠ παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής 

αναφοράς για διακρίσεις στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από το 

δημόσιο τομέα. Η πληροφόρηση μπορεί να γίνει εκτενέστερη, αναλυτικότερη και περισσότερο 

εκλαϊκευμένη π.χ. να παρέχει παραδείγματα σχετικά με συμπεριφορές που αποτελούν 

διακρίσεις σε αγαθά και υπηρεσίες.  

Σκόπιμο θα ήταν επίσης να διευρυνθεί και η γενικότερη ενημέρωση σχετικά με την 

καταπολέμηση των διακρίσεων και το ρόλο της Αρχής. Η πληροφόρηση αυτή είναι διαθέσιμη 

μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής, αλλά μπορεί να διαχυθεί στοχευμένα μέσα από 

προωθητικές ενέργειες και υλικό, ειδικά σε ομάδες που συνήθως υφίστανται διακρίσεις.  

 Μείωση της επιβάρυνσης μέσω της διευκόλυνσης της προετοιμασίας αναφορών  

Η διοικητική επιβάρυνση που καταγράφηκε προκύπτει κυρίως από την προετοιμασία της 

αναφοράς και όχι τόσο τη διαδικασία υποβολής της, η οποία είναι απλή. Η προετοιμασία των 

αναφορών θα μπορούσε να διευκολυνθεί με την παροχή οδηγιών ή προτύπων μέσω της 

ιστοσελίδας της Αρχής.  
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Εκτιμώμενη μείωση και εκτιμώμενες επιπτώσεις 

Η καλύτερη εφαρμογή της διαδικασίας επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους πολίτες να 

ασκήσουν αποτελεσματικά το δικαίωμά τους και να προστατευθούν από απαγορευμένες 

διακρίσεις. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν έχουν κόστος για να υλοποιηθούν. Εκτιμάται 

ότι με τις παρεμβάσεις πληροφόρησης η διοικητική επιβάρυνση μπορεί να μειωθεί στο μισό.  
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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 

 

Η διαδικασία αυτή αφορά τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς για παραβίαση της ίσης 

μεταχείρισης στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιδιωτικό 

τομέα και αποτελεί διαδικασία “παράλληλη” με την προηγούμενη. Τα βασικά στοιχεία της 

διαδικασίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  

Σύνοψη διαδικασίας 

Θεσμικό πλαίσιο Ν. 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»., άρθρο 11 

Βήματα διαδικασίας Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία αναφοράς 

Βήμα 2: Προετοιμασία της αναφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή 

Βήμα 3: Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη 

Εμπλεκόμενοι Αιτών/Πληρεξούσιος – Συνήγορος του Καταναλωτή 

Πληθυσμός Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Αρχής, από το 2009 ως το 

2011 τη διαδικασία ακολούθησαν 900 πολίτες 

Αποτελέσματα 

μέτρησης 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: - 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: - 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 4 ώρες 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: -  

Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας: τρεις μήνες 

 

Ευρήματα μετρήσεων – Αξιολόγηση διαδικασίας 

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν έδειξαν πως η συγκεκριμένη διαδικασία είναι ανενεργή, καθώς 

δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται σε έλλειψη ενημέρωσης των 

ενδιαφερόμενων σχετικά με την προστασία που παρέχει η νομοθεσία. Επομένως, η εκτίμηση 

της επιβάρυνσης είναι υποθετική (λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα από συναφείς διαδικασίες) 

και αποτιμάται αποκλειστικά σε χρόνο (4 ώρες).  
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Προτάσεις απλούστευσης – καλύτερης εφαρμογής της διαδικασίας  

Με βάση τα (υποθετικά) στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διενέργεια της έρευνας, 

διαπιστώνεται ότι η διαδικασία δεν παρουσιάζει, σε διαχειριστικό επίπεδο, πολυπλοκότητα. 

Βελτιωτικές παρεμβάσεις αφορούν την διεύρυνση της εφαρμογής της διαδικασίας. 

 Διεύρυνση της εφαρμογής της διαδικασίας μέσω της καλύτερης ενημέρωσης των πολιτών 

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία, απαιτούνται, κατά βάση, παρεμβάσεις που 

αφορούν την πληροφόρηση σχετικά με αυτή. Η Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, στην 

ιστοσελίδα της, παρέχει βασική πληροφόρηση για τα δικαιώματα που έχει ο πολίτης όσον 

αφορά την ίση μεταχείριση στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από τον 

ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, η πληροφόρηση αυτή θα μπορούσε να είναι εκτενέστερη και να 

παρέχεται με τρόπο σαφή και κατανοητό για κάποιον που δεν έχει ειδικές γνώσεις. Ενδεικτικά, 

θα μπορούσαν να παρέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες και παραδείγματα για 

συμπεριφορές που συνιστούν διακρίσεις σε αγαθά και υπηρεσίες. 

Επιπλέον, η ενημέρωση μπορεί να αφορά ευρύτερα την ύπαρξη της Αρχής και το ρόλο της 

στην καταπολέμηση των διακρίσεων και μπορεί να διαχυθεί ευρύτερα και στοχευμένα μέσω 

συγκεκριμένων προωθητικών ενεργειών και πληροφοριακού υλικού, όπως ενημερωτικά 

δελτία, προκειμένου να επιτευχθούν δημοσιεύματα στον ημερήσιο ή/και περιοδικό, 

πανελλαδικό ή/και τοπικό Τύπο, προβολή τηλεοπτικών μηνυμάτων ή μέσω ραδιοφωνικών 

μηνυμάτων κλπ. ή ακόμη και με ενέργειες που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού που 

συνήθως υφίστανται ή κινδυνεύουν να υποστούν διακρίσεις. 

 Μείωση επιβάρυνσης μέσω της παροχής δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των 

αναφορών 

Η διαδικασία υποβολής της αναφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή είναι απλή. Η 

υποθετική επιβάρυνση εντοπίζεται στην προετοιμασία της αναφοράς και όχι τόσο στην 

υποβολή της. Η υποβολή της αναφοράς μπορεί ναι διευκολυνθεί με τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής υποβολής αλλά πρωτίστως με την παροχή συγκεκριμένων αναλυτικών οδηγιών 

ή και προτύπων μέσω της ιστοσελίδας για την προετοιμασία της. 

 

Εκτιμώμενη μείωση και εκτιμώμενες επιπτώσεις 

Η εφαρμογή της διαδικασίας επιτρέπει στους πολίτες να ασκήσουν το συγκεκριμένο δικαίωμα 

που παρέχει η νομοθεσία και να προστατευθούν από τις διακρίσεις. Οι προτεινόμενες 

παρεμβάσεις δεν έχουν κόστος. 
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2.1.4. Υποβολή καταγγελίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για παραβίαση 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 

 

Η διαδικασία αυτή αφορά τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας για παραβίαση της ίσης 

μεταχείρισης στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 

αποτελεί φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης 

και της εργασίας στις περιπτώσεις παραβίασης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με 

το άρθρο 19 του Νόμου 3304/2005. Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα:  

 

Σύνοψη διαδικασίας 

Θεσμικό πλαίσιο Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α 170/05-08-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος 

Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και 

άλλες διατάξεις», άρθρο 2 παρ. ζ 

Βήματα διαδικασίας Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία καταγγελίας 

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

Εμπλεκόμενοι Αιτών/Πληρεξούσιος δικηγόρος – Σ.ΕΠ.Ε.– Συνήγορος του Πολίτη 

Πληθυσμός Σύμφωνα με στοιχεία της του Σ.ΕΠ.Ε. το 2010 και το 2011 υποβλήθηκαν 

συνολικά 65 καταγγελίες για θέματα ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 

Αποτελέσματα 

μέτρησης 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: 520  ώρες 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: 13.000 ευρώ 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 8 ώρες 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: 200 ευρώ  

Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 9 εβδομάδες ως αρκετοί μήνες 

 

Ευρήματα μετρήσεων – Αξιολόγηση διαδικασίας 

Στη διαδικασία εμπλέκεται, πέρα από το ΣΕΠΕ, και ο Συνήγορος του Πολίτη. Σε αρκετές 

περιπτώσεις η συνεργασία αυτή αντιμετωπίζει προβλήματα καθυστερήσεων και συντονισμού 

(Ειδικές Εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη 2010, Ειδική Έκθεση «Φύλο και Εργασιακές 

σχέσεις» 2011). Σε αντίθεση με τις διαδικασίες όπου εμπλέκεται μόνο ένας φορέας, στη 
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συγκεκριμένη διαδικασία καταγράφεται μεγαλύτερη επιβάρυνση σε χρόνο και σε κόστος. 

Συγκεκριμένα, η επιβάρυνση σε χρόνο αποτιμάται περίπου σε μία εργάσιμη ημέρα (8 ώρες) 

ενώ καταγράφεται και επιβάρυνση σε χρήμα (κατά μέση εκτίμηση 200 ευρώ). Η επιβάρυνση 

αυτή προκύπτει από αμοιβές σε τρίτους και συγκεκριμένα για νομικές συμβουλές που οι 

πολίτες συνήθως αναζητούν  για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.  

Επιπλέον, με βάση τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας, εντοπίζονται αρκετές δυσλειτουργίες, 

που αφορούν κυρίως καθυστερήσεις στην κίνηση των διαδικασιών και δυσκολίες στο 

συντονισμό και στη συνεργασία του Σ.ΕΠ.Ε. με το Συνήγορο του Πολίτη, όταν προκύπτει θέμα 

άνισης μεταχείρισης στο χώρο εργασίας λόγω φύλου. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο 

γεγονός ότι, όταν ο καταγγέλλων βρίσκεται εκτός Αττικής, εκπρόσωπος του ΣτΠ δεν μπορεί να 

μετάσχει στις τριμερείς συναντήσεις για την επίλυση της διαφοράς. 

Επιπλέον, μέρος της επιβάρυνσης φαίνεται να προκύπτει και από την προσπάθεια των 

πολιτών να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιώματά τους ή τις υφιστάμενες διαδικασίες. Η 

ενημέρωση γίνεται πρωτίστως με επιτόπια επίσκεψη του ενδιαφερόμενου πολίτη στα γραφεία 

του Σ.ΕΠ.Ε.  ανά περιφέρεια, γεγονός το οποίο απαιτεί χρόνο τόσο από τον πολίτη όσο και 

από τους εργαζόμενους στο Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε. δεν διαθέτει εξειδικευμένη ιστοσελίδα και οι 

διαθέσιμες πληροφορίες είναι περιορισμένες και παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σε λειτουργία έχει τεθεί και 

τηλεφωνική γραμμή για την υποβολή καταγγελιών και παροχή πληροφοριών. 

Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη διαδικασία παρουσιάζει σχετική διαχειριστική 

πολυπλοκότητα που προκύπτει από τις δυσκολίες συντονισμού μεταξύ των συναρμόδιων 

φορέων, χρονικές καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις που προκύπτουν κυρίως από την ελλιπή 

πληροφόρηση και την εμπλοκή εξειδικευμένων επαγγελματιών στη διεκπεραίωση της 

διαδικασίας.  

 

Προτάσεις απλούστευσης – καλύτερης εφαρμογής 

Η διαδικασία μπορεί να καταστεί περισσότερο φιλική (και λιγότερο επιβαρυντική) για τον 

πολίτη μέσα από τις ακόλουθες παρεμβάσεις: 

 Διεύρυνση της ενημέρωσης των πολιτών 

Η ελλιπής ενημέρωση αποτελεί έναν από τους λόγους της επιβάρυνσης που καταγράφονται. Η 

καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών μέσω εξειδικευμένης ιστοσελίδας ή και της 

διαθέσιμης τηλεφωνικής γραμμής θα μειώσει τη διοικητική επιβάρυνση. Η ενημέρωση μπορεί 

να καταστεί πληρέστερη, αν παρέχεται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Γι’ αυτό απαιτείται η 

δημιουργία ιστοσελίδας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, μέσω της οποίας θα μπορεί να 

παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση, τα έντυπα για την υποβολή καταγγελιών, η δυνατότητα 

υποβολής ερωτημάτων κλπ. Επιπλέον, εκτενέστερη πληροφόρηση αλλά και υποστήριξη στους 



 23 

πολίτες (μέσω λεπτομερών οδηγιών, παραδειγμάτων κλπ) μπορεί να αφορά και συγκεκριμένες 

συμπεριφορές που συνιστούν διακρίσεις. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να μειωθεί και το κόστος 

που προκύπτει από την παρέμβαση τρίτων στη διεκπεραίωση της διαδικασίας. Σε κάθε 

περίπτωση, η διαθέσιμη πληροφόρηση καθώς και οι διαθέσιμες οδοί υποβολής καταγγελιών 

δεν μπορούν να υπολείπονται αυτών που παρέχονται από άλλους φορείς ίσης μεταχείρισης 

και ιδίως το Συνήγορο του Πολίτη, καθώς δημιουργούνται αδικαιολόγητες διαφοροποιήσεις 

στην πρόσβαση σε απολύτως συναφείς διαδικασίες.  

 

 Τυποποίηση και απλούστευση του συντονισμού μεταξύ Σ.ΕΠ.Ε. και ΣτΠ  

Η επίλυση των καταγγελιών απαιτεί συνεργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του 

Συνηγόρου του Πολίτη. Η συνεργασία αυτή συχνά παρουσιάζει δυσλειτουργίες και 

καθυστερήσεις και θα μπορούσε να τυποποιηθεί και να απλουστευθεί, προκειμένου να 

μειωθεί το διαχειριστικό κόστος της διαδικασίας αλλά και ο χρόνος διεκπεραίωσής της. Σε ένα 

βαθμό, τα προβλήματα συντονισμού αντιμετωπίστηκαν με την υπ. αριθμ. 30257/26/02/2010 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα τη συνεργασία των 

δύο Αρχών. Με αυτή δόθηκαν σαφείς οδηγίες στα 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. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να 

τυποποιηθεί περαιτέρω και η διαβίβαση των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνεται 

ηλεκτρονικά. 

 

Εκτιμώμενη μείωση και εκτιμώμενες επιπτώσεις 

Η παροχή πληρέστερης πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο καθιστά τη διαδικασία πιο 

φιλική, πιο αποτελεσματική και λιγότερο πολύπλοκη. Επίσης, μπορεί να διευκολύνει την 

διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της διαδικασίας (από μεγαλύτερο πληθυσμό), καθώς ο 

αριθμός των καταγγελιών είναι μικρός σε σχέση με το εύρος των διακρίσεων που 

καταγράφονται στο πεδίο της εργασίας.  

Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εκτιμάται πως η διοικητική επιβάρυνση σε χρόνο μπορεί 

να μειωθεί τουλάχιστον στο μισό, ενώ θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά και η επιβάρυνση 

σε χρήμα. Ταυτόχρονα, μπορεί να μειωθεί και ο χρόνος διεκπεραίωσης της διαδικασίας.   
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2.2. Διεθνές Δίκαιο 

 

Στον τομέα αυτό εξετάζεται η διαδικασία καταγγελίας στην επιτροπή του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών. 

 

Καταγγελία στην επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των 

γυναικών 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για την εξάλειψη των 

διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, είναι δυνατή η υποβολή καταγγελιών σε περιπτώσεις 

παραβίασης των δικαιωμάτων που προστατεύονται από τη Σύμβαση, στην Επιτροπή για την 

εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών.  

 

Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά γυναίκες, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από κράτος 

μέλος. Καταγγελίες μπορούν  να υποβάλλουν άτομα ή ομάδες ατόμων ή στο όνομα ατόμων ή 

ομάδων ατόμων που υπόκεινται στη δικαιοδοσία Κράτους- Μέρους, που διατείνονται ότι είναι 

θύματα παραβίασης από το Κράτος-Μέρος για κάποιο από τα δικαιώματα που 

κατοχυρώνονται στη Σύμβαση. Καταγγελία μπορεί να υποβληθεί στο όνομα ατόμων ή ομάδων 

ατόμων μόνο με τη συγκατάθεσή τους, εκτός αν ο καταγγέλλων μπορεί να αποδείξει ότι ενεργεί 

για λογαριασμό τους χωρίς ειδική συγκατάθεση. Προϋπόθεση για να απευθυνθεί κάποιος 

στην Επιτροπή είναι να έχει προηγουμένως εξαντλήσει όλα τα εθνικά μέσα που έχει στη 

διάθεσή του προκειμένου να εξαλειφθεί η διάκριση την οποία υποστηρίζει ότι υφίσταται. Τα 

βασικά στοιχεία της διαδικασίας παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Σύνοψη διαδικασίας 

Θεσμικό πλαίσιο Άρθρο 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. 

Βήματα διαδικασίας Βήμα 1: Πληροφόρηση για τη διαδικασία 

Βήμα 2: Προσφυγή στις εθνικές αρχές για επίλυση του ζητήματος 

Βήμα 3: Προετοιμασία καταγγελίας 

Βήμα 4: Υποβολή καταγγελίας 
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Εμπλεκόμενοι Αιτών/Πληρεξούσιος - Δικηγόρος/ΜΚΟ – Επιτροπή του ΟΗΕ – Ταχυδρομείο 

Πληθυσμός Δεν έχει γίνει καταγγελία από Έλληνα πολίτη 

Αποτελέσματα 

μέτρησης 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: - 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: - 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: - 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: -  

Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας: - 

 

Ευρήματα – Αξιολόγηση διαδικασίας 

Όπως αναφέρθηκε, η συγκεκριμένη διαδικασία δεν έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα και 

επομένως δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός της διοικητικής επιβάρυνσης που προκύπτει από 

την άσκησή της. Εκτιμάται ωστόσο ότι η διαδικασία έχει κόστος, καθώς η ενδιαφερόμενη θα 

πρέπει να καταφύγει στη βοήθεια ειδικών επαγγελματιών και ειδικότερα μεταφραστών και 

νομικών συμβούλων, οι υπηρεσίες των οποίων έχουν κόστος.  

 

Προτάσεις απλούστευσης – καλύτερης εφαρμογής 

Η διαδικασία προβλέπεται από διεθνή σύμβαση και οι δυνατότητες παρέμβασης ή 

τροποποίησης είναι μηδαμινές. Το εκτιμώμενο κόστος της διαδικασίας μπορεί να 

αντιμετωπιστεί μέσα από την εμπλοκή ΜΚΟ ή άλλων συλλογικών φορέων που θα παρέχουν 

υποστήριξη στις ενδιαφερόμενες για την υποβολή καταγγελίας.  
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2.3. Ιθαγένεια 

 

Από το θεσμικό πλαίσιο του τομέα πολιτικής που αφορά την ιθαγένεια εξετάζεται η εφαρμογή 

της διαδικασίας για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας για τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται 

και ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα. 

 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας για τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και ζει στην 

Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα 

 

Η διαδικασία αφορά αλλοδαπούς γονείς που δρουν για λογαριασμό του τέκνου τους ώστε να 

αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα:  

 

Σύνοψη διαδικασίας 

Θεσμικό πλαίσιο Ν. 3838/2010, άρθρα 1Α και 24 

Βήματα διαδικασίας Βήμα 1: Πληροφόρηση για τη διαδικασία 

Βήμα 2: Αίτηση για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας τέκνου αλλοδαπών 

Συγκέντρωση δικαιολογητικών 

Υπό-βήμα 2..1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού. 

Υπό-βήμα 2.2. Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου γονέων (εφόσον 

υφίσταται) 

Υπό-βήμα 2.3. Αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ και των 

δύο γονέων. 

Υπό-βήμα 2.4. Βεβαιώσεις χρόνου νόμιμης διαμονής  

Υπό-βήμα 2.5. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 

εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα. 

Υπό-βήμα 2.6.  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 

Βήμα 3: Απόφαση απόδοσης ιθαγένειας 

Εμπλεκόμενοι Αιτών/Πληρεξούσιος, Δικηγόρος,, Ληξιαρχείο-Δήμος/ΚΕΠ, Περιφέρεια/ή 

Αστυνομία/ ή ΟΑΕΔ, Αρμόδια αλλοδαπή αρχή, Υπουργείο Εσωτερικών,  

Αποκεντρωμένη διοίκηση 
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Πληθυσμός Από την έναρξη εφαρμογής του Νόμου ως και το Δεκέμβριο του 2012 τη 

διαδικασία ακολούθησαν μόνιμα και νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα 

αλλοδαποί γονείς 5.927 τέκνων που γεννήθηκαν στη χώρα 

Αποτελέσματα 

μέτρησης 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: 85.946 ώρες 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: 6.519.700 ευρώ 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 14,5 ώρες 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: 1.100 ευρώ  

Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 6 μήνες – 1 χρόνος 

 

Ευρήματα μετρήσεων – Αξιολόγηση διαδικασίας 

 

Η διαδικασία απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας για τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και ζει στη 

χώρα και οι γονείς του διαμένουν μόνιμα και νόμιμα σε αυτή, αφορά σημαντικό πληθυσμό, 

καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, μέσα σε δύο περίπου χρόνια 

εφαρμογής του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια βάσει 

αυτού 5.927 τέκνα αλλοδαπών, ενώ πολλαπλάσιες είναι οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί. 

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται από διαχειριστική πολυπλοκότητα, αλλά και γραφειοκρατικό 

κόστος, καθώς αποτελείται από τρία βασικά βήματα και έξι υποβήματα, για την περαίωση των 

οποίων απαιτείται πληθώρα δικαιολογητικών εγγράφων. Η έρευνα έδειξε πως η διαδικασία 

επιφέρει επιβάρυνση τόσο σε χρόνο (14,5 ώρες, δηλαδή περίπου δύο εργάσιμες ημέρες), όσο 

και σε κόστος (1.100 ευρώ), καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις, πέρα από τη δαπάνη για 

τα προβλεπόμενα από το νόμο παράβολα, οι πολίτες που την ακολουθούν απευθύνονται σε 

δικηγόρο για να αναλάβει την περαίωσή της, καταβάλλοντας την απαιτούμενη αμοιβή. 

Επίσης, παρά την ύπαρξη ρητών προθεσμιών στη νομοθεσία, στην πράξη παρουσιάζονται 

σημαντικές καθυστερήσεις.  

 

Συγκεκριμένα βήματα και υποβήματα στα οποία εντοπίζονται οι επιβαρύνσεις είναι:  

 Ενημέρωση για τη διαδικασία 

Παρά το γεγονός ότι απευθύνεται σε αλλοδαπούς, η απαραίτητη πληροφόρηση για τη 

διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμη μόνο στην ελληνική γλώσσα. 

Το γεγονός αυτό συχνά αναγκάζει τους ενδιαφερόμενους να απευθύνονται σε ειδικευμένους 

επαγγελματίες ή μεσάζοντες που διεκπεραιώνουν τη διαδικασία για λογαριασμό τους έναντι 

αμοιβής.  
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 Πληθώρα δικαιολογητικών 

Οι αλλοδαποί που εφαρμόζουν τη διαδικασία, καλούνται να προσκομίσουν, κατά τα 

διαφορετικά υπο-βήματα περαίωσής της μεγάλο αριθμό δικαιολογητικών, ορισμένα εκ των 

οποίων υπάρχουν ήδη στη διάθεση των δημόσιων αρχών (αντίγραφο τίτλου διαμονής, 

βεβαίωση χρόνου μόνιμης διαμονής) ενώ ορισμένα από αυτά δεν έχουν ουσιαστική 

αποδεικτική σημασία (ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου γονέων). 

 

Προτάσεις απλούστευσης – καλύτερης εφαρμογής 

Στη συγκεκριμένη διαδικασία εντοπίζονται αρκετά σημεία που επιδέχονται παρεμβάσεις 

απλούστευσης ή παρεμβάσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη εφαρμογή με 

μείωση του σχετικού κόστους και αύξηση του κοινωνικού οφέλους. Ειδικότερα: 

 Καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων 

Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης σε γλώσσα που 

κατανοεί ο ενδιαφερόμενος. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ύπαρξη πολύγλωσσων 

ενημερωτικών εντύπων.  

 Δικαιολογητικό: Ληξιαρχική πράξη γέννησης 

Το τέκνο για το οποίο ζητείται η ελληνική ιθαγένεια έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Συνεπώς, η 

ληξιαρχική πράξη γέννησης μπορεί να αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις δημόσιες αρχές. 

 Δικαιολογητικό: Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου γονέων (εφόσον 

υφίσταται) 

Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό μπορεί να καταργηθεί. Τα στοιχεία των γονέων του τέκνου 

καταγράφονται στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του.  

 Δικαιολογητικό: Επικυρωμένο αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής 

Με δεδομένο ότι οι αρμόδιες για την έκδοση του τίτλου Αρχές τηρούν αντίστοιχα μητρώα, θα 

μπορούσε να καταργηθεί η υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφου και προσκόμισης του 

συγκεκριμένου δικαιολογητικού και να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Η επαλήθευση 

των στοιχείων θα μπορεί να γίνεται με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων αρχών. 

 

Εκτιμώμενη μείωση και εκτιμώμενες επιπτώσεις 

Με τις προαναφερόμενες παρεμβάσεις η διαδικασία μπορεί να καταστεί φιλικότερη για τους 

ενδιαφερόμενους και σημαντικά απλούστερη. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις αναμένεται ότι θα 

επιφέρουν και μείωση της επιβάρυνσης σε χρήμα, καθώς μπορεί να μειωθεί η ανάγκη 

εμπλοκής (αμειβόμενων) τρίτων ως διεκπεραιωτών. Επιπλέον, η κατάργηση της υποχρέωσης 
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έκδοσης και προσκόμισης κάποιων δικαιολογητικών μειώνει το γραφειοκρατικό κόστος για 

τον πολίτη αλλά και τη διαχειριστική πολυπλοκότητα της διαδικασίας, καθώς δεν απαιτείται η 

επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 
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2.4. Μεταναστευτική πολιτική 

 

Στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής εξετάζεται η διαδικασία αίτησης χορήγησης άδειας 

διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι γυναίκες. 

Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί μια ευνοϊκή διάταξη που προϋποθέτει το χαρακτηρισμό 

του αλλοδαπού ως θύματος εμπορίας και τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.  

 

Αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων 

Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Σύνοψη διαδικασίας 

Θεσμικό πλαίσιο Ν.  3386/2005, άρθρα 46-52 

Βήματα διαδικασίας Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία 

Βήμα 2: Χαρακτηρισμός αλλοδαπού ως θύματος εμπορίας 

Βήμα 3: Αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής 

Εμπλεκόμενοι Αιτών/Πληρεξούσιος δικηγόρος, Εισαγγελέας, Υπουργείο Εσωτερικών 

Πληθυσμός Από το 2006 ως και το 2012 χορηγήθηκαν άδειες διαμονής σε 436 θύματα 

εμπορίας ανθρώπων (Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του 

Υπουργείου Εσωτερικών) 

Αποτελέσματα 

μέτρησης 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: 1.744 ώρες 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: - 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 4 ώρες 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: -  

Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 2 μήνες 

 

Ευρήματα – Αξιολόγηση διαδικασίας 

Η εν λόγω διαδικασία αφορά μία ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα αλλοδαπών που είναι στην 

πλειονότητά τους γυναίκες. Δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα ή 

γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Η επιβάρυνση που προκύπτει αποτιμάται σε 4 ώρες περίπου και 



 31 

προκύπτει από τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Η ενημέρωση γίνεται από τις αρμόδιες 

αρχές (αστυνομία, εισαγγελία) που πιθανολογούν ότι αλλοδαπός πολίτης, που προσάγεται, 

ανήκει σε αυτή την κατηγορία και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δεχθεί να συνεργαστεί με 

τις διωκτικές αρχές. 

 

Προτάσεις απλούστευσης – καλύτερης εφαρμογής 

Δεν καταγράφονται σημεία που επιδέχονται απλούστευση στην εν λόγω διαδικασία. Αυτή 

είναι σαφώς οριοθετημένη από το θεσμικό πλαίσιο, χωρίς ιδιαίτερα γραφειοκρατικά εμπόδια 

και με αρκετές προβλέψεις για την προστασία και την υποστήριξη του θύματος εμπορίας. 

Επιπλέον στην Ελληνική Αστυνομία έχει δημιουργηθεί ειδική υπηρεσία θυμάτων trafficking και 

τα στελέχη έχουν λάβει την απαραίτητη επιμόρφωση προκειμένου να αντιμετωπίζουν ανάλογα 

θέματα. 
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2.5. Εργασία 

 

Στον τομέα που αφορά την εργασία, εξετάζεται η διαδικασία της εγγραφής μαθητών σε 

ολοήμερο δημοτικό σχολείο.  

 

Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

Εγγραφή σε ολοήμερο δημοτικό σχολείο 

 

Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο θεσμοθετήθηκε προκειμένου να διευκολύνει συγκεκριμένα τη 

συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για εργαζόμενους γονείς. Τα βασικά 

στοιχεία της διαδικασίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Σύνοψη διαδικασίας 

Θεσμικό πλαίσιο Ν.2525/1997, άρθρο 4 

Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του 

Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α) 

Βήματα διαδικασίας Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής 

Βήμα 2: Υποβολή αίτησης εγγραφής 

Δικαιολογητικά 8 

Εμπλεκόμενοι Αιτών, Δημοτικό Σχολείο, Νηπιαγωγείο, Καρδιολόγος, Οφθαλμίατρος, 

Οδοντίατρος, Εργοδότης 

Πληθυσμός Η μέτρηση έγινε για πληθυσμό 44.595 μαθητών που εγγράφηκαν στην 

πρώτη τάξη ολοήμερου δημοτικού σχολείου κατά το 2012. 

Αποτελέσματα 

μέτρησης 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: 

379.059 ώρες 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: 

68.925 ευρώ 

Διοικητική επιβάρυνση για τον 

μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 8,5 

ώρες 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: 

245.274 ώρες 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: 

8.027.100 ευρώ 

Διοικητική επιβάρυνση για τον 

μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 5,5 

ώρες  
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Διοικητική επιβάρυνση για τον 

μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: 15 

ευρώ 

Χρόνος ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας: τουλάχιστον 3 μήνες 

Διοικητική επιβάρυνση για τον 

μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: 180 

ευρώ  

Χρόνος ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας: 1 εβδομάδα – 1 μήνας 

 

Ευρήματα μετρήσεων – Αξιολόγηση διαδικασίας 

Η διαδικασία εγγραφής στο δημοτικό σχολείο αφορά μεγάλο αριθμό μαθητών αλλά και 

γονέων, καθώς η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Βασικοί υπόχρεοι είναι οι γονείς που επιθυμούν 

να εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Η διαδικασία εγγραφής δεν είναι περίπλοκη αλλά 

απαιτεί σημαντικό αριθμό δικαιολογητικών (8). Η έρευνα έδειξε ότι η –εκ πρώτης όψεως- απλή 

διαδικασία επιφέρει επιβάρυνση στους υπόχρεους τόσο σε κόστος όσο και σε χρόνο. Η 

επιβάρυνση προκύπτει από την απαίτηση προσκόμισης οκτώ διαφορετικών δικαιολογητικών 

από διαφορετικούς φορείς και διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τρόπο διεκπεραίωσης της 

διαδικασίας. Συγκεκριμένα, το κόστος της διαδικασίας μπορεί να κυμανθεί από 15-180€ ενώ η 

επιβάρυνση σε χρόνο μπορεί να κυμανθεί από 5,5-8,5 ώρες. Οι διαφορές αυτές προκύπτουν 

ανάλογα με το αν οι γονείς θα πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις σε 

δημόσιο ή σε ιδιώτη ιατρό. Χαρακτηριστικό είναι ότι το αυξημένο κόστος συμμόρφωσης 

(180€) συνδυάζεται με μικρότερη επιβάρυνση σε χρόνο (5,5ώρες) και αντίστροφα, το 

μειωμένο κόστος (15€) συνδυάζεται με αυξημένη επιβάρυνση σε χρόνο (8,5ώρες). Τα βήματα 

της διαδικασίας που καταγράφονται ως τα περισσότερο επιβαρυντικά είναι τα ακόλουθα: 

 Πιστοποιητικά ιατρικής εξέτασης  

Για την εγγραφή σε ολοήμερο σχολείο κάθε γονέας απαιτείται να προσκομίσει πιστοποιητικά 

εξέτασης από καρδιολόγο, οφθαλμίατρο και οδοντίατρο. Με τον τρόπο αυτό η διοίκηση 

επιβάλλει τη διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων στα παιδιά συνδέοντάς τις άμεσα με την εγγραφή 

στο σχολείο. Επιπλέον απαιτείται ιατρικός έλεγχος από παιδίατρο. 

 Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων 

Οι γονείς απαιτείται να αποδείξουν ότι είναι εργαζόμενοι, προκειμένου το παιδί τους να έχει το 

δικαίωμα να εγγραφεί σε ολοήμερο τμήμα.  

 Χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης 

Το πιστοποιητικό γέννησης αναζητείται αυτεπάγγελτα, ωστόσο, όπως προέκυψε από την 

έρευνα, στην πράξη οι διευθύνσεις των σχολείων ζητούν από τους γονείς να το 

προσκομίσουν. Στην πράξη τα ΚΕΠ δεν δέχονταν αιτήσεις γονέων για έκδοση πιστοποιητικών 

γέννησης για λόγους εγγραφής στο σχολείο. 
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Προτάσεις απλούστευσης – καλύτερης εφαρμογής 

 

 Μείωση της επιβάρυνσης με διευκόλυνση της διεξαγωγής των ιατρικών 

εξετάσεων  

Η χορήγηση των απαιτούμενων πιστοποιητικών ιατρικών εξετάσεων που συνδέονται με την 

αίτηση εγγραφής, ακόμη και σε περίπτωση που παραμείνουν υποχρεωτικά, αποτελεί τη 

βασική πηγή επιβάρυνσης για τους γονείς. Με δεδομένο ότι οι υποχρεώσεις αυτές μπορούν 

και οφείλουν να καλυφθούν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η διαδικασία μπορεί να 

απλουστευθεί με σαφείς οδηγίες προς όλους τους δημόσιους ιατρικούς φορείς για δωρεάν 

εξετάσεις, χωρίς αναμονή και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Μόλις πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2013, το Υπουργείο Υγείας με Εγκύκλιό του (Αρ. Πρωτ.: οικ. 

12132) προσπαθεί να ρυθμίσει το θέμα των χρονικών καθυστερήσεων στην εξέταση παιδιών 

για την εγγραφή τους στο σχολείο, που προκύπτει κυρίως εξαιτίας των καθυστερήσεων στην 

εξέταση παιδιών σε δημόσια νοσοκομεία, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις οι γονείς να 

υποχρεούνται να καταφύγουν σε ιδιώτες ιατρούς ή απογευματινά ραντεβού στα δημόσια 

νοσοκομεία καταβάλλοντας σημαντικό αντίτιμο. Με την παραπάνω εγκύκλιο ο ΕΟΠΥΥ ζητά 

από τις Υπηρεσίες Υγείας να ορίσουν ειδικά κλιμάκια γιατρών των απαραίτητων ειδικοτήτων 

προκειμένου τα παιδιά που χρειάζεται να εγγραφούν στο σχολείο να προσέρχονται κατά 

προτεραιότητα για να υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις. Με την παρέμβαση αυτή, 

μειώνεται σημαντικά το κόστος σε χρήμα καθώς και η επιβάρυνση σε χρόνο.  

Εναλλακτική λύση θα μπορούσε να αποτελέσει η αυτόματη εγγραφή των μαθητών και η 

εξέτασή τους από ιατρικά κλιμάκια στο σχολείο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η 

συγκεκριμένη λύση μειώνει πλήρως τη σχετική επιβάρυνση σε κόστος και σε χρόνο για τους 

γονείς.  

 

 Κατάργηση δικαιολογητικών 

Η εγγραφή σε ολοήμερο σχολείο αποτελεί μέτρο συμφιλίωσης της οικογενειακής και της 

επαγγελματικής ζωής. Η επιβάρυνση που προκύπτει από την εφαρμογή της διαδικασίας 

φαίνεται κατ’ αρχήν να την καθιστά ελάχιστα φιλική στους (εργαζόμενους) υπόχρεους που, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι γυναίκες. Επιπλέον, η σύνδεση του δικαιώματος 

εγγραφής σε ολοήμερο σχολείο με την πλήρη απασχόληση φαίνεται να θέτει σε δυσχερή θέση 

άτομα που αναζητούν απασχόληση ή απασχολούνται άτυπα ή απασχολούνται μερικά (στην 

πλειονότητά τους γυναίκες). Η συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής δεν 

αποσκοπεί μόνο στη διευκόλυνση όλων των εργαζόμενων (και κάθε απασχολούμενου) αλλά 

και στην καλύτερη κατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων μεταξύ των μελών της 

οικογένειας. Μια λύση είναι η πλήρης κατάργηση της απαίτησης για βεβαίωση εργασίας των 
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γονέων ενώ εναλλακτική λύση είναι η αντικατάστασή της με υπεύθυνη δήλωση των γονέων. 

Και στις δυο περιπτώσεις η σχετική επιβάρυνση μειώνεται σημαντικά.  

 

Εκτιμώμενη μείωση και εκτιμώμενες επιπτώσεις 

Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις η επιβάρυνση σε χρόνο θα μειωθεί σημαντικά, ενώ μπορεί 

να μηδενιστεί και η επιβάρυνση σε χρήμα. Επιπλέον, μειώνεται η διαχειριστική 

πολυπλοκότητα, καθώς ελαχιστοποιούνται τα μέρη στα οποία ο πολίτης χρειάζεται να 

απευθυνθεί και ο αριθμός των δικαιολογητικών που καλείται να προσκομίσει. Οι 

προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν έχουν κόστος, καθώς βασίζονται σε ήδη υφιστάμενες δομές.  
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2.6. Κοινωνική προστασία – Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη 

 

Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης εξετάστηκαν 

διαδικασίες εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορούσαν την προστασία της πολύτεκνης 

οικογένειας, την προστασία της μητρότητας και την υπαγωγή στην ασφάλιση. Οι διαδικασίες 

που επιλέχτηκαν για αναλυτική αποτύπωση και απλούστευση είναι α) η αναγνώριση της 

πολυτεκνικής ιδιότητας σε μονογονεϊκές οικογένειες β) η χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε 

ανασφάλιστες μητέρες ,γ) η ειδική παροχή άδειας προστασίας της μητρότητας (εξάμηνη άδεια) 

από τον ΟΑΕΔ σε ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δ) η υπαγωγή στην ασφάλιση από 

περιστασιακά απασχολούμενους (εργόσημο). 

 

2.6.1. Προστασία πολύτεκνης οικογένειας 

Αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας σε μονογονεϊκές οικογένειες 

 

Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν από το Σύνταγμα δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος. 

Η πολυτεκνική ιδιότητα αφορά γονείς με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα ή μονογονεϊκές 

οικογένειες με τρία τουλάχιστον τέκνα. Η σχετική διαδικασία αφορά την αναγνώριση της 

ιδιότητας του πολυτέκνου η οποία αποδεικνύεται με το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από τοπική ένωση πολυτέκνων και επικυρώνεται από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία 

Πολυτέκνων Ελλάδος. Η διαδικασία αναγνώρισης της ιδιότητας του πολυτέκνου για 

μονογονεϊκές οικογένειες  αφορά στη συντριπτική πλειονότητα γυναίκες που μεγαλώνουν 

μόνες τα παιδιά τους (κυρίως άγαμες ή διαζευγμένες και χήρες). Τα βασικά στοιχεία της 

διαδικασίας καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Σύνοψη διαδικασίας 

Θεσμικό πλαίσιο Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/07-04-2006), άρθρο 6 παρ. 1 

Βήματα 

διαδικασίας 

Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία 

Βήμα 2: Αίτηση για αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας σε μονογονεϊκές 

οικογένειες  

Εμπλεκόμενοι Αιτών, Περιφερειακές Ενώσεις Πολυτέκνων, ΚΕΠ/Ληξιαρχείο, Πρωτοδικείο 

Πληθυσμός Η ιδιότητα του πολυτέκνου αναγνωρίστηκε σε 2.614 μονογονεϊκές οικογένειες 
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μέχρι το τέλος του 2012. 

Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας 

λόγω θανάτου ή άγαμης μητέρας 

Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας 

λόγω διαζυγίου  
Αποτελέσματα 

μέτρησης 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: 

13.070 ώρες 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: - 

Διοικητική επιβάρυνση για τον 

μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 5 ώρες  

Διοικητική επιβάρυνση για τον 

μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: -  

Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 

2 – 4 εβδομάδες 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: 

15.684 ώρες 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: - 

Διοικητική επιβάρυνση για τον 

μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 6 ώρες 

Διοικητική επιβάρυνση για τον 

μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: -  

Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 

2 – 4 εβδομάδες 

 

Ευρήματα μετρήσεων – Αξιολόγηση διαδικασίας 

Η διαδικασία αναγνώρισης της πολυτεκνικής ιδιότητας και η έκδοση αντίστοιχου 

πιστοποιητικού πολυτέκνου από την Ανώτατη Πανελλήνια Συνομοσπονδία Πολυτέκνων δεν 

διακρίνεται από πολυπλοκότητα. Επίσης δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις στην 

ολοκλήρωσή της, καθώς απαιτούνται κατά μέσο όρο δύο με τέσσερεις εβδομάδες. Για τη 

διεκπεραίωση της διαδικασίας απαιτείται η συγκέντρωση δικαιολογητικών από διάφορους 

φορείς, δραστηριότητες από τις οποίες προκύπτει και η διοικητική επιβάρυνση που 

καταγράφηκε και εκτιμάται σε περίπου 6 ώρες.  

Η διαδικασία δεν είναι τυπικά υποχρεωτική, καθίσταται ωστόσο έμμεσα υποχρεωτική στο 

βαθμό που απαιτείται η προσκόμισης βεβαίωσης από την ΑΣΠΕ σχετικά με την πολυτεκνική 

ιδιότητα ή την ιδιότητα του τέκνου πολυτέκνων ως δικαιολογητικό για την διεκπεραίωση άλλων 

διαδικασιών (όπως, η χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος από τον ΟΓΑ, η χορήγηση ισόβιας 

πολυτεκνικής σύνταξης, φοροαπαλλαγές για πολύτεκνες οικογένειες, αιτήματα μετεγγραφής 

στο πανεπιστήμιο, πριμοδότηση για την είσοδο στο δημόσιο, ειδικά επιδόματα στο πλαίσιο 

των ενόπλων δυνάμεων κλπ).  

 

Προτάσεις απλούστευσης – καλύτερης εφαρμογής 

Το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας δεν είναι ο μοναδικός τρόπος απόδειξης της 

ύπαρξης πολλών τέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτουν όλα τα στοιχεία των γονέων, καθώς και 

των εν ζωή τέκνων. Επομένως, η διαδικασία αναγνώρισης της πολυτεκνικής ιδιότητας από την 
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ΑΣΠΕ δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό τρόπο απόδειξης της ιδιότητας του πολυτέκνου. 

Αυτή αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και προαιρετικά από το 

πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ.  

 

Εκτιμώμενη μείωση και εκτιμώμενες επιπτώσεις 

Με την κατάργηση του δικαιολογητικού πολυτεκνικής ιδιότητας από την ΑΣΠΕ, οι πολύτεκνοι 

πολίτες έχουν την επιλογή να μην την ακολουθήσουν και επομένως να εξαιρεθούν από το 

πεδίο εφαρμογής της. Με τον τρόπο αυτό δεν επιβαρύνονται με το χρόνο έκδοσης του 

πιστοποιητικού. Επιπλέον, η κατάργηση του εν λόγω δικαιολογητικού συμβάλλει στην 

απλούστευση άλλων διοικητικών διαδικασιών, για την περαίωση των οποίων απαιτείται να 

προσκομιστεί. 
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2.6.2. Προστασία της μητρότητας 

 

2.6.2.1. Χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε ανασφάλιστες μητέρες ή όταν ο 

φορέας ασφάλισης δεν το παρέχει 

 

Επίδομα μητρότητας δικαιούται κάθε γυναίκα, ανεξάρτητα από ηλικία, ιθαγένεια, φυλή ή 

θρησκεία όταν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και εφόσον έχει άδεια νόμιμης 

παραμονής στη χώρα. Το συγκεκριμένο επίδομα αφορά μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία που 

είναι οι ανασφάλιστες εργαζόμενες  μητέρες. Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Σύνοψη διαδικασίας 

Θεσμικό πλαίσιο Άρθρο 2 της αριθμ. 103/82 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που κυρώθηκε με 

το Ν. 1302/82 (άρθρο 4 παρ.5) και έγγραφο Π2Β/3904/96, του Υπουργείου 

Υγείας - Πρόνοιας 

Βήματα διαδικασίας Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία  

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

μητρότητας  

Εμπλεκόμενοι Αιτούσα, Εργοδότης, Αστυνομία/ Δημόσια υπηρεσία, Διεύθυνση Κοινωνικής 

Πρόνοιας, Ληξιαρχείο/ ΚΕΠ 

Πληθυσμός Δεν υπάρχουν πολίτες που να έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία. 

Η μέτρηση έγινε υποθετικά για μία τυπική δικαιούχο που θα διεκπεραίωνε τη 

διαδικασία με ένα μέσο τρόπο. 

Αποτελέσματα 

μέτρησης 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: - 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: - 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 14 ώρες 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: -  

Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 3 -4 μήνες 
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Ευρήματα μετρήσεων – Αξιολόγηση διαδικασίας 

Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι ανενεργή καθώς δεν βρέθηκαν στοιχεία που να δείχνουν ότι 

έχει εφαρμοστεί. Όπως προέκυψε από την ποιοτική έρευνα, οι υπηρεσίες των δήμων (μετά την 

κατάργηση των Νομαρχιακών Αρχών) που έχουν την αρμοδιότητα χορήγησης του επιδόματος 

δεν είναι εξοικειωμένες με τις απαιτήσεις της διαδικασίας. Το βασικό πρόβλημα που 

εντοπίστηκε και αποτελεί τη βασική αιτία μη υποβολής αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος 

είναι η αδυναμία προσκόμισης της βεβαίωσης που απαιτείται από τον εργοδότη. 

Συγκεκριμένα, απαιτείται βεβαίωση από τον εργοδότη με τον τύπο υπεύθυνης δήλωσης, στην 

οποία αναγράφονται στοιχεία για τη δουλειά που πραγματοποιούσε η αιτούσα, το χρόνο 

εργασίας της και το ποσό της αμοιβής. Η βεβαίωση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο 

της υπογραφής του εργοδότη από την Αστυνομία ή δημόσια υπηρεσία. Η χορήγηση τέτοιας 

βεβαίωσης στην πράξη αποτελεί παραδοχή ότι η εργαζόμενη απασχολείτο παράνομα. 

Με δεδομένη τη μη εφαρμογή της διαδικασίας εκτίμηση της επιβάρυνσης ήταν δυνατή μόνο σε 

υποθετικό επίπεδο. Με βάση τα ποιοτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν φαίνεται ότι η 

εκτιμώμενη επιβάρυνση αποτιμάται σε χρόνο που αντιστοιχεί σε δύο περίπου εργάσιμες 

ημέρες (14 ώρες), ενώ ιδιαίτερα μεγάλος είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας (3-4 

μήνες). 

 

Προτάσεις απλούστευσης – καλύτερης εφαρμογής 

Η διαδικασία πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καταργηθεί η απαίτηση βεβαίωσης από τον 

εργοδότη.  
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2.6.2.2. Ειδική παροχή άδειας προστασίας της μητρότητας (εξάμηνη άδεια) από 

τον ΟΑΕΔ σε ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 

Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας αποτελεί συμπληρωματική παροχή για 

ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εντάσσεται στην προστασία της μητρότητας παρέχοντας τη 

δυνατότητα στη μητέρα να απέχει από την εργασίας της έξι μήνες μετά τη λήξη της άδειας 

λοχείας για την ανατροφή του παιδιού της. Τα βασικά σημεία της διαδικασίας παρατίθενται 

στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Σύνοψη διαδικασίας 

Θεσμικό πλαίσιο Άρθρο 142 του ν. 3655/08 (ΦΕΚ 58 Α/3-4-2008) 

ΥΑ 33891/606/2008 

Βήματα διαδικασίας Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία  

Βήμα 2: Υποβολή αίτησης 

Δικαιολογητικά 4 

Εμπλεκόμενοι Αιτούσα/πληρεξούσιος, Εργοδότης, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΔ, ΚΕΠ, Εθνική 

Τράπεζα 

Πληθυσμός Από την εφαρμογή του Νόμου ως και το Φεβρουάριο του 2013 είχαν 

καταβληθεί 99.301 ειδικές παροχές προστασίας της μητρότητας. 

Αποτελέσματα 

μέτρησης 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: 943.359 ώρες 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: - 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 9,5 ώρες 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: -  

Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 1 εβδομάδα – μερικοί μήνες 

 

Ευρήματα μετρήσεων – Αξιολόγηση διαδικασίας 

Η επιβάρυνση που προκύπτει για τις εργαζόμενες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μητέρες που 

ακολουθούν τη διαδικασία αίτησης για την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας από τον 

ΟΑΕΔ αποτιμάται σε χρόνο, ο οποίος αντιστοιχεί σε 9,5 ώρες. Η διαδικασία δεν 
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χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη διαχειριστική πολυπλοκότητα, ωστόσο, στην πράξη 

καταγράφηκαν αρκετές δυσλειτουργίες που αφορούν:  

 Αποκλεισμός πληθυσμού 

Η χορήγηση της ειδικής παροχής συνδέεται άμεσα με τη λήψη επιδομάτων τοκετού και 

λοχείας από το ΙΚΑ (σύμφωνα με την ΥΑ 33891/606/2008) με αποτέλεσμα να αποκλείονται 

από το πεδίο εφαρμογής της μητέρες που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό 

ενσήμων πριν από τον τοκετό. 

 Υποβολή αίτησης 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η υποβολή της αίτησης είναι 

επιβαρυντική καθώς απαιτεί αρκετό χρόνο μετάβασης και αναμονής.  

 Δικαιολογητικά 

Για την εφαρμογή της διαδικασίας απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών που διατίθενται 

από δημόσιους φορείς (βεβαίωση λήψης επιδόματος μητρότητας) και θα μπορούσαν να 

αναζητηθούν αυτεπάγγελτα. Επίσης, ο απαιτούμενος τραπεζικός λογαριασμός αφορά μία 

μόνο τράπεζα, ενώ θα μπορούσε να αφορά τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συναλλάσσεται η 

αιτούσα.  

 Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

Όπως διαπιστώθηκε, παρατηρούνται σε αρκετές περιπτώσεις καθυστερήσεις στην έκδοση 

αποφάσεων σχετικά με τη χορήγηση της ειδικής άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, 

ανάκληση αρχικών αποφάσεων περί χορήγησης άδειας με αίτημα επιστροφής των χρημάτων 

που έχουν ήδη καταβληθεί, προβλήματα κατά τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από 

υπαλλήλους του ΟΑΕΔ προκειμένου να διαπιστωθεί αν η μητέρα κάνει πράγματι χρήση της 

άδειας την οποία έχει λάβει, υπέρβαση της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας για την 

διεκπεραίωση των σχετικών αιτήσεων τη λήψη της απόφασης και την έναρξη χορήγησης της 

παροχής. Η υπ’ αριθμ. 433/15.05.08 εγκύκλιος του ΟΑΕΔ προβλέπει την έκδοση αποφάσεων 

για την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις η προθεσμία αυτή δεν τηρείται.  

 

Προτάσεις απλούστευσης – καλύτερης εφαρμογής 

 

Βελτιωτικές παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν στα εξής πεδία: 

 Κατάργηση της τρίμηνης προθεσμίας  

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στη σχετική έκθεση του, προτείνει την κατάργηση της τρίμηνης 

προθεσμίας για την αίτηση συμπληρωματικής παροχής προστασίας μητρότητας καθώς το 
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θέμα αυτό δημιουργεί ζητήματα άνισης μεταχείρισης ενώ προκαλεί σημαντικό φόρτο εργασίας 

στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (τοπικές υπηρεσίες, 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 χωρίς προηγουμένη κατάλληλη ενημέρωση της 

ασφαλισμένης μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό των δικαιούχων γυναικών από το 

δικαίωμα σε συμπληρωματική παροχή μητρότητας.  

 Παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης μέσω της 

ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ 

Στη σελίδα όπου μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να κατεβάσει το έντυπο των αιτήσεων, καθώς 

και το έντυπο της βεβαίωσης του εργοδότη μπορεί να δημιουργηθεί ειδική φόρμα για την 

ηλεκτρονική υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων. Ο έλεγχος της ακρίβειας των στοιχείων θα 

μπορούσε να γίνεται απευθείας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που διαθέτει ήδη ηλεκτρονικό σύστημα. Ο 

ΟΑΕΔ θα μπορούσε να ελέγχει τα στοιχεία της εκάστοτε ασφαλισμένης, καθώς και του 

εκάστοτε εργοδότη. Δεν απαιτούνται ουσιαστικές τεχνολογικές επεμβάσεις, καθώς η 

ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ παρέχει ήδη ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα υφιστάμενα συστήματα θα 

μπορούσαν να επεκταθούν και για τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

 Κατάργηση υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης λήψης επιδομάτων 

μητρότητας 

Η ασφαλισμένη μπορεί να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση και ο ΟΑΕΔ να ελέγχει την 

εγκυρότητα σε συνεργασία με το ΙΚΑ, χωρίς εμπλοκή της ασφαλισμένης. Εναλλακτικά, μπορεί 

να καταργηθεί η συγκεκριμένη υποχρέωση, με τροποποίηση της ανάλογης Υπουργικής 

Απόφασης. Η υποχρέωση αυτή δεν απορρέει από την εξουσιοδότηση που δίδεται από το 

νόμο και η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας αποτελεί επιπλέον παροχή και 

επαφίεται στην επιλογή της εκάστοτε μητέρας να αποφασίσει αν θέλει να κάνει χρήση της ή 

όχι. 

 Διεύρυνση δικτύου συνεργαζόμενων τραπεζών 

Η εφαρμογή της διαδικασίας θα μπορούσε να διευκολυνθεί αν γίνονται δεκτοί τραπεζικοί 

λογαριασμοί σε περισσότερες από μια τράπεζες, ώστε να μην χρειάζεται η ασφαλισμένη να 

ανοίξει ειδικό λογαριασμό.  

  Αντιμετώπιση λειτουργικών εμποδίων  

Αναφορικά με τις λειτουργικές δυσκολίες που καταγράφονται, μπορούν να αντιμετωπιστούν με 

την έκδοση αναλυτικού οδηγού για την εφαρμογή της διαδικασίας, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι 

να είναι πλήρως ενημερωμένοι.  
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Εκτιμώμενη μείωση και εκτιμώμενες επιπτώσεις 

Με τις προαναφερόμενες παρεμβάσεις η επιβάρυνση που καταγράφεται μπορεί να μειωθεί 

τουλάχιστον κατά το ήμισυ για τον πολίτη ή και να ελαχιστοποιηθεί με την παροχή της 

δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και των απαραίτητων βεβαιώσεων.  
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2.6.3. Υπαγωγή στην ασφάλιση 

 

Υπαγωγή στην ασφάλιση από περιστασιακά απασχολούμενους (εργόσημο) 

 

Το εργόσημο αποτελεί νέο  θεσμό με τον οποίο 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. Το εργόσημο είναι επιταγή συγκεκριμένης 

αξίας στην οποία περιλαμβάνεται το ποσό της αμοιβής του εργαζομένου και το ποσό της 

εισφοράς υπέρ του φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Η διαδικασία αυτή αφορά κυρίως εργασίες 

οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας, ιδιαίτερα μαθήματα, φύλαξη παιδιών, φροντίδα 

ηλικιωμένων, αισθητικές φροντίδες κλπ. Η διαδικασία υπαγωγής στην ασφάλιση αφορά 

υπηρεσίες που σε μεγάλο βαθμό παρέχονται από γυναίκες και ειδικότερα μετανάστριες. 

Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, 90% των εργαζομένων στο συγκεκριμένο τομέα είναι 

γυναίκες οικιακές βοηθοί. Συνεπώς, η διαδικασία υπαγωγής στην ασφάλιση για 

περιστασιακά απασχολούμενους αφορά, στην εφαρμογή της, πρωτίστως το γυναικείο φύλο.  

 

Τα βασικά στοιχεία της συγκεκριμένης διαδικασίας καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Σύνοψη διαδικασίας 

Θεσμικό πλαίσιο Το 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 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 

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

ΕΤΑΜ 

Βήμα 2: Απογραφή στο μητρώο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Βήμα 3: Έκδοση εργοσήμου από τον εργοδότη 

Βήμα 4: Εξαργύρωση εργοσήμου από τον εργαζόμενο 

Εμπλεκόμενοι Αιτών εργαζόμενος, Εργοδότης, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες/ΕΛΤΑ/ΚΕΠ 

Πληθυσμός Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι τουλάχιστον 27.000 
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ασφαλισμένοι που αμείβονται με εργόσημο 

Αποτελέσματα 

μέτρησης 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: 135.000 ώρες (για τον εργαζόμενο 

108.000 ώρες, για τον εργοδότη 27.000 ώρες) 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: - 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 5 ώρες (για τον 

εργαζόμενο 4 ώρες, για τον εργοδότη 1ώρα) 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: -  

Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας: για τον εργαζόμενο 1-2 εβδομάδες, 

για τον εργοδότη 1 ημέρα 

 

Ευρήματα μετρήσεων – Αξιολόγηση διαδικασίας 

Η καταγεγραμμένη διαδικασία αφορά περιστασιακά απασχολούμενους που ασφαλίζονται για 

πρώτη φορά. Επομένως, χρειάζεται αρχικά να απογραφούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να 

προχωρήσουν στη διαδικασία πληρωμής τους και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μέσω 

του εργοσήμου. 

Η διαδικασία απογραφής στο μητρώο του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ (μετά και τις ενέργειες με κατεύθυνση 

την απλούστευσή της τα τελευταία χρόνια) δεν χαρακτηρίζεται από διαχειριστική 

πολυπλοκότητα Η επιβάρυνση για τον πολίτη αποτιμάται σε χρόνο, καθώς η εγγραφή στο 

μητρώο και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει μόνο με 

επίσκεψη στα καταστήματα του ΙΚΑ. Ο χρόνος που απαιτείται , όπως προέκυψε από την 

έρευνα, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αρκετός. 

Το μητρώο του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ τηρείται, πλέον, ηλεκτρονικά, αλλά η διαδικασία απογραφής σε 

αυτό δεν υποστηρίζεται με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς δεν έχει αναγνωριστεί για ανάλογες 

περιπτώσεις η ηλεκτρονική υπογραφή για την υποβολή της αίτησης με συνυποβολή των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή. 

Η διαδικασία για την έκδοση και την πληρωμή του εργόσημου αφορά τον εργοδότη, ο οποίος 

πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο φορέα (φορέας κοινωνικής ασφάλισης ή συνεργαζόμενες 

τράπεζες ή ΕΛΤΑ ή ΚΕΠ) για να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό και να παραλάβει τα αντίτυπα 

του εργοσήμου. Ο εργαζόμενος παραλαμβάνει το αντίτυπο που τον αφορά, υπογράφει στο 

αντίτυπο του εργοδότη και απευθύνεται στο φορέα έκδοσης για να εισπράξει την αμοιβή, ενώ 

παράλληλα γίνεται η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών. Η διαδικασία αυτή 

καταγράφεται αρκετά επιβαρυντική σε χρόνο τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον 

εργοδότη. 
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Προτάσεις απλούστευσης – καλύτερης εφαρμογής 

Η εξεταζόμενη διαδικασία δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Ωστόσο, θα 

μπορούσε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος για τους εμπλεκόμενους με τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής αγοράς και πληρωμής (μέσω των αντίστοιχων συστημάτων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων) εργοσήμων. 

 

Εκτιμώμενη μείωση και εκτιμώμενες επιπτώσεις 

Με την προαναφερόμενη παρέμβαση, η επιβάρυνση για τους εργοδότες θα ελαχιστοποιούταν. 

Ανάλογες επεμβάσεις μπορεί να συμβάλλουν στην διεύρυνση της εφαρμογής της διαδικασίας. 

Δεν απαιτούνται πόροι για ανάλογες παρεμβάσεις που καθιστούν τη διαδικασία φιλικότερη 

προς το χρήστη. 



 48 

2.7. Αγροτική πολιτική  

 

Ίδρυση Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού 

 

Οι Γυναικείοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Γ.Α.Σ.) δεν αποτελούν «ιδιώνυμο» συνεταιρισμό, αλλά 

συνήθη συνεταιρισμό, στον οποίο 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. Τα 

βασικά βήματα της διαδικασίας αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Σύνοψη διαδικασίας 

Θεσμικό πλαίσιο Ν. 2810/2000 (ΦΕΚ Α 61/2000), όπως αυτός ισχύει κατόπιν των 

τροποποιήσεων που του επέφερε ο ν. 4015/2011 (ΦΕΚ Α 210/2011). 

Βήματα διαδικασίας Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία  

Βήμα 2: Κατάρτιση καταστατικού Συνεταιρισμού 

Βήμα 3: Έγκριση καταστατικού από το Ειρηνοδικείο της έδρας του 

Συνεταιρισμού 

Βήμα 4: Συζήτηση της αίτησης 

Βήμα 5: Έκδοση της απόφασης 

Βήμα 6: Καταχώριση της εγκριτικής αποφάσεως στο Βιβλίο Συνεταιρισμών 

του Ειρηνοδικείου 

Εμπλεκόμενοι Μέλη συνεταιρισμού, δικηγόρος, Ειρηνοδικείο 

Πληθυσμός Στο Μητρώο Γυναικείων Συνεταιρισμών του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι καταχωρημένοι 148 Γυναικείοι Συνεταιρισμοί 

Αποτελέσματα 

μέτρησης 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: 1.924 ώρες 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: 296.000 ευρώ 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 13 ώρες 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: 2.000 ευρώ  

Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 2-4 μήνες 
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Ευρήματα μετρήσεων – Αξιολόγηση διαδικασίας 

Η διαδικασία ίδρυσης Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού όπως θεσπίζεται από το 

αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Η διαδικασία 

απαιτεί πέντε διακριτά βήματα που αφορούν την ενημέρωση, την κατάρτιση καταστατικού, την 

έγκριση του καταστατικού, τη συζήτηση της αίτησης, την έκδοση της σχετικής απόφασης και 

την καταχώρησή της στο βιβλίο συνεταιρισμών. Η διαδικασία επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο 

περίπου 13 ώρες σε χρόνο και περίπου 2000€ σε χρήμα. Το κόστος προκύπτει από τις 

αμοιβές επαγγελματιών (δικηγόρων που αναλαμβάνουν την κατάρτιση του καταστατικού και 

τις διαδικασίες έγκρισής του και λογιστών). 

 

Προτάσεις απλούστευσης – καλύτερης εφαρμογής 

Περιθώρια ουσιαστικής απλούστευσης της διαδικασίας δεν να υπάρχουν με τον τρόπο με τον 

οποίο κατοχυρώνεται η διαδικασία. Μείωση του κόστους θα μπορούσε να διασφαλίσει η 

διαμόρφωση τυποποιημένου καταστατικού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις 

ενδιαφερόμενες. Με τον τρόπο αυτό η προσφυγή σε δικηγόρο για τη σύνταξη καταστατικού 

καθίσταται προαιρετική και μπορεί να μειώσει σημαντικά το καταγραφόμενο κόστος.  
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2.8. Οικογένεια 

 

Στον τομέα πολιτικής που αφορά την οικογένεια εξετάζεται η διαδικασία που αφορά τη 

σύναψη συμφώνου συμβίωσης. 

 

Σύναψη συμφώνου συμβίωσης 

 

Το σύμφωνο συμβίωσης παρέχει τη δυνατότητα σε ετερόφυλα ενήλικα πρόσωπα να 

ρυθμίσουν τη συμβίωσή τους χωρίς γάμο. Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας καταγράφονται 

στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Σύνοψη διαδικασίας 

Θεσμικό πλαίσιο Ν. 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008) 

Βήματα διαδικασίας Βήμα 1: Ενημέρωση για το περιεχόμενο και τη διαδικασία κατάρτισης 

συμφώνου συμβίωσης  

Βήμα 2: Επίσκεψη σε συμβολαιογράφο  

Βήμα 3: Κατάθεση αντιγράφου συμφώνου συμβίωσης στο ληξιαρχείο 

Εμπλεκόμενοι Αιτούντες, συμβολαιογράφος, ληξιαρχείο 

Πληθυσμός Συνολικά τα Σύμφωνα Συμβίωσης στη χώρα μας ως το 2012 ανέρχονται  σε 

367 

Αποτελέσματα 

μέτρησης 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: 1.468 ώρες 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: 16.515 με 20.020 ευρώ 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 4 ώρες 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: 45 – 60 ευρώ  

Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 2 ημέρες 

 

Ευρήματα μετρήσεων – Αξιολόγηση διαδικασίας 

Η διαδικασία της κατάρτισης συμφώνου συμβίωσης είναι απλή και δεν προβλέπει την 

εμπλοκή άλλων εκτός από τους ενδιαφερόμενους και συμβολαιογράφο. Η επιβάρυνση που 
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προκύπτει για τον πολίτη αποτιμάται σε χρόνο (4 ώρες) και σε χρήμα (45 – 60 ευρώ) και 

αντιστοιχεί στο χρόνο που απαιτείται για τη σύσταση της συμβολαιογραφικής πράξης για το 

σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και την αμοιβή του συμβολαιογράφου. Η διαδικασία δεν έχει 

διαχειριστική ή άλλη πολυπλοκότητα και τουλάχιστον στο σκέλος της καταχώρησης δεν 

διαφέρει από αυτή που ακολουθείται για παντρεμένα ζευγάρια (κάτι που θα συνιστούσε 

διάκριση λόγω οικογενειακής κατάστασης).  

Για την εν λόγω διαδικασία καταγράφεται ωστόσο σχετικά μικρός πληθυσμός, γεγονός που 

δεν φαίνεται να οφείλεται στην ύπαρξη γραφειοκρατικών εμποδίων. 

 

Προτάσεις απλούστευσης – καλύτερης εφαρμογής 

Στη διαδικασία σύνοψης συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης δεν καταγράφονται σημεία που 

μπορούν να απλουστευθούν.  
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2.9. Βία στην οικογένεια 

 

Στο πεδίο της βίας στο οικογενειακό περιβάλλον εξετάζονται δυο σχετικά νέες διαδικασίες που 

κατοχυρώνονται στο θεσμικό πλαίσιο: η διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης σε 

πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας και η παροχή αρωγής στα θύματα ενδοοικογενειακής 

βίας. 

 

2.9.1. Ποινική διαμεσολάβηση σε πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας 

 

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 τη δυνατότητα ποινικής διαμεσολάβησης σε περίπτωση που αυτό 

είναι κοινή επιθυμία του θύματος και του θύτη. Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Σύνοψη διαδικασίας 

Θεσμικό πλαίσιο N. 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες 

διατάξεις» στο κεφάλαιο Δ΄ (αρ. 11-14) 

Βήματα διαδικασίας Βήμα 1. Καταγγελία/Μήνυση στην Αστυνομία ή την Εισαγγελία για αδίκημα 

ενδοοικογενειακής βίας πλημμεληματικού χαρακτήρα  

Βήμα 2: Εκκίνηση διαδικασίας από τον εισαγγελέα 

Εμπλεκόμενοι Θύμα, φερόμενος ως δράστης, Εισαγγελέας, Αστυνομία, Δικηγόρος 

Πληθυσμός Η διαδικασία εφαρμόστηκε σε 77 περιπτώσεις (στοιχεία της Εισαγγελίας 

Αθηνών) 

Αποτελέσματα 

μέτρησης 

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν προέκυψαν στοιχεία που θα μπορούσαν 

να ποσοτικοποιηθούν και να καταστήστουν δυνατό τον υπολογισμό της 

διοικητικής επιβάρυνσης για τους πολίτες 
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Ευρήματα – Αξιολόγηση διαδικασίας 

Για τη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης στα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας 

δεν προέκυψαν στοιχεία, με βάση τα οποία να καταστεί εφικτός ο υπολογισμός της 

επιβάρυνσης που προκύπτει για τους πολίτες. Η εν λόγω διαδικασία έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα 

καθώς αποσκοπεί στην προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (που είναι κατά 

πλειοψηφία γυναίκες) και στην επίλυση της υπόθεσης εξωδικαστικά. 

Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διενέργεια της έρευνας διαπιστώνεται ότι η 

εφαρμογή της διαδικασίας της ποινικής διαμεσολάβησης για τα πλημμελήματα 

ενδοοικογενειακής βίας δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην πράξη, καθώς το ποσοστό των 

περιπτώσεων κατά τις οποίες έχει εφαρμοστεί δεν ξεπερνά το 3%. Η εκκίνηση καθώς και η 

εξέλιξη της διαδικασίας και τα εμπόδια που προκύπτουν για το θύμα από την εφαρμογή της 

δεν μπορούν να καταγραφούν με αξιόπιστο τρόπο, καθώς, πέρα από τις όποιες άλλες 

ιδιαιτερότητες, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη λειτουργία της δικαιοσύνης, το χρόνο που 

απαιτείται για τη σύνταξη του φακέλου και τη διαβίβασή του στην εισαγγελία. Και σε αυτό το 

σημείο, το πότε θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να ακολουθηθεί η διαδικασία εξαρτάται από τα 

καθήκοντα του εκάστοτε Εισαγγελέα και τον όγκο της δουλειάς του. Όταν τεθεί σε εφαρμογή η 

διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης, οι προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος είναι ρητές. 

Άλλο «προβληματικό» σημείο της διαδικασίας αφορά την υποχρέωση που αναλαμβάνει ο 

δράστης να παρακολουθήσει συμβουλευτικό ή θεραπευτικό πρόγραμμα σε φορέα δημόσιου 

χαρακτήρα, από τον οποίο απαιτείται σχετική βεβαίωση. Ωστόσο, οι ανάλογες δομές είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένες και δύσκολα μπορεί αυτή η διάταξη να εφαρμοστεί ουσιαστικά στην 

πράξη. 

 

Προτάσεις απλούστευσης – καλύτερης εφαρμογής 

Η απλούστευση δεν κρίνεται απαραίτητη προκειμένου η διαδικασία να εξυπηρετήσει το σκοπό 

για τον οποίο θεσμοθετήθηκε και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Αντίθετα, κρίνεται ότι 

πρέπει να επανεξεταστούν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ποινική διαμεσολάβηση, με 

τρόπο που να λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα των θυμάτων οικογενειακής βίας και να 

είναι περισσότερο ρεαλιστικές. Εναλλακτικά η διαδικασία θα μπορούσε να λειτουργήσει 

αποτελεσματικότερα με παρεμβάσεις από την πλευρά της εισαγγελίας. Συγκεκριμένα, ο 

ορισμός συγκεκριμένων εισαγγελέων που ασχολούνται αποκλειστικά με θέματα 

διαμεσολάβησης –η δημιουργία ενδεχομένως ειδικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης- η 

επιμόρφωσή τους και η πλαισίωσή τους από ειδικούς επαγγελματίες (κοινωνικοί λειτουργοί ή 

ψυχολόγοι) είναι μια επιλογή που έχει κόστος, αλλά θα μπορούσε να καταστήσει το θεσμό της 

ποινικής διαμεσολάβησης μια ρεαλιστική λύση στα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας. 
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2.9.2. Παροχή αρωγής στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 

 

Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ηθική συμπαράστασης και 

υλική συνδρομή από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που λειτουργούν ειδικά 

για τους σκοπούς αυτούς υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, καθώς και από κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Οι αστυνομικές αρχές που επιλαμβάνονται υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας υποχρεούνται, 

εφόσον το ζητήσει το θύμα, να παρέχουν την απαραίτητη ενημέρωση ώστε να κινούνται οι 

διαδικασίες παροχής της απαραίτητης αρωγής. Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας 

παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Σύνοψη διαδικασίας 

Θεσμικό πλαίσιο Νόμος 3500/2006, άρθρο 21 

Βήματα διαδικασίας Βήμα 1: Καταγγελία πράξης ενδοοικογενειακής βίας 

Βήμα 2: Ενημέρωση για τη διαδικασία 

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

Βήμα 3: Παροχή αρωγής 

Εμπλεκόμενοι Θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αστυνομία, φορείς παροχής αρωγής 

Πληθυσμός Ουσιαστικά, η διαδικασία δεν εφαρμόζεται 

Αποτελέσματα 

μέτρησης 

Δεν προέκυψαν στοιχεία που θα μπορούσαν να ποσοτικοποιηθούν 

 

Αξιολόγηση 

Για τη διαδικασία παροχής αρωγής στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας δεν προέκυψαν 

στοιχεία, με βάση τα οποία να καταστεί εφικτός ο υπολογισμός της διοικητικής επιβάρυνσης 

για τους πολίτες. Στην πράξη, η διαδικασία παραμένει ανενεργή για δυο βασικούς λόγους: 

αφενός δεν υπάρχει οργανωμένη λίστα των φορέων που μπορούν να παρέχουν την 

απαιτούμενη στήριξη στο θύμα ενδοοικογενειακής βίας και αφετέρου οι αστυνομικές αρχές δεν 

είναι ενημερωμένες για τις απαραίτητες ενέργειες.  



 55 

 

Προτάσεις απλούστευσης – καλύτερης εφαρμογής 

Παρεμβάσεις απλούστευσης στην εν λόγω διαδικασία δεν φαίνονται απαραίτητες. Ωστόσο, 

απαιτούνται υποστηρικτικοί μηχανισμοί, ενέργειες ενημέρωσης και συντονισμός, προκειμένου 

η διαδικασία να εξυπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε, δηλαδή να προσφέρει 

αρωγή και υποστήριξη σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η υπογραφή Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας ανάμεσα στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και στην Ελληνική 

Αστυνομία, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική και ουσιαστική συνεργασία με τις 

δημιουργούμενες δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό 

βήμα για την καλύτερη εφαρμογή της διαδικασίας αυτής. 

Περαιτέρω, προκειμένου η διαδικασία να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, χρειάζεται άμεση, 

ουσιαστική και πλήρης ενημέρωση των εμπλεκομένων δηλαδή τόσο των αστυνομικών αρχών 

για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τις γυναίκες θύματα βίας, τις διαδικασίες παραπομπής 

σε φορείς υποστήριξης κλπ όσο και ενημέρωση και ίδιων των θυμάτων βίας σχετικά με τα 

δικαιώματα και τις επιλογές τους. 

Γενικότερα, στο πλαίσιο της πρόληψης και της αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών 

απαιτούνται στοχευμένες δράσεις, βάσει των προβλεπόμενων στο Εθνικό Πρόγραμμα για τη 

Βία 2010-2013. Απαιτείται εντατικοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

των λειτουργών στους οποίους απευθύνονται τα θύματα βίας για βοήθεια. Δηλαδή, πέρα από 

τις αστυνομικές αρχές, απαιτείται εντατικοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και 

προγραμμάτων εκπαίδευσης σε επαγγελματίες της υγείας και της πρόνοιας (γιατρούς, 

ψυχιάτρους, ψυχολόγους, νοσηλευτές κλπ) προκειμένου να «αναγνωρίζουν» τα θύματα βίας, 

να μπορούν να τα προσεγγίζουν με την απαιτούμενη ευαισθησία και να αντιμετωπίζουν την 

κάθε περίσταση με τον ορθότερο δυνατό τρόπο, δίνοντας τις απαραίτητες συμβουλές, την 

απαραίτητη φροντίδα και καθοδήγηση, πάντα με σεβασμό και στις επιθυμίες του ατόμου που 

φέρεται να έχει υποστεί βία. 

Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να υπογραφεί Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στη Γενική 

Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου το Υπουργείο να 

εντάξει στο σύνολο των πολιτικών του τη διάσταση του φύλου και να υπάρξει ουσιαστική και 

αποτελεσματική συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας που καλούνται να παρέχουν 

αρωγή σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 

Επιπλέον, οι δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης για την αντιμετώπιση των θυμάτων βίας 

χρειάζεται να εντατικοποιηθούν και να επεκταθούν και στους λειτουργούς της δικαιοσύνης. 

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη διοργάνωση στοχευμένων εκπαιδευτικών δράσεων για 

δικαστές και εισαγγελείς σε συνεργασία της ΓΓΙΦ με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά και με 

την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Εθνικής Σχολής Δικαστών, 

προκειμένου να ενταχθεί η διάσταση του φύλου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
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Τέλος, απαιτείται συντονισμένη και εντατική δράση κατάρτισης των στελεχών των 

συμβουλευτικών κέντρων και των ξενώνων που λειτουργούν και θα πρόκειται να 

λειτουργήσουν, καθώς και όλων των αντίστοιχων δομών, ώστε να παρέχουν κατάλληλη 

αρωγή στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας αλλά και να μπορούν να προσεγγίζουν τους θύτες 

των πράξεων βίας. 

 

Εκτιμώμενη μείωση και εκτιμώμενες επιπτώσεις 

Με τα παραπάνω εκτιμάται ότι η διαδικασία θα μπορέσει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και 

να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε. 
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2.10. Απονομή δικαιοσύνης 

Στον τομέα της  απονομής δικαιοσύνης εξετάστηκε η διαδικασία παροχής νομικής αρωγής σε 

πολίτες χαμηλού εισοδήματος. 

 

Παροχή νομικής αρωγής  

Η παροχή νομικής αρωγής αφορά πολίτες χαμηλού εισοδήματος, που μπορούν να αιτηθούν 

δωρεάν νομικές υπηρεσίες για υποθέσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου. Τα βασικά στοιχεία 

της διαδικασίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Σύνοψη διαδικασίας 

Θεσμικό πλαίσιο Ν. 3226/2004 (ΦΕΚ 24 Α/4-2-04) 

Βήματα διαδικασίας Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία 

Βήμα 2: Αίτηση για παροχή νομικής αρωγής 

(αριθμός δικαιολογητικών 2) 

Βήμα 3: Απόφαση περί παροχής αρωγής 

Εμπλεκόμενοι Αιτών, Πρωτοδικείο, δικηγόρος 

Πληθυσμός Δεν υπάρχουν συγκεντρωτικά στοιχεία. Η μέτρηση έγινε για έναν τυπικό 

πολίτη που θα ακολουθούσε τη διαδικασία. 

Αποτελέσματα 

μέτρησης 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρόνο: - 

Συνολικό διοικητικό βάρος σε χρήμα: - 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρόνο: 3 ώρες 

Διοικητική επιβάρυνση για τον μεμονωμένο πολίτη σε χρήμα: -  

Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας: τουλάχιστον δύο εβδομάδες 

 

Ευρήματα μετρήσεων – Αξιολόγηση διαδικασίας 

Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία παροχής νομικής βοήθειας, καθώς δεν 

τηρούνται σε επεξεργάσιμη μορφή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η «υποθετική» μέτρηση 

που διενεργήθηκε δείχνει την ύπαρξη επιβάρυνσης σε χρόνο για τους ωφελουμένους. Η 
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διαδικασία απαιτεί αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Πρωτοδικείο όπου έχει εισαχθεί η 

υπόθεσή του, υποβολή δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν την οικονομική αδυναμία 

καθώς και αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας ή τόπου διαμονής του. Με βάση τα παραπάνω το 

αίτημα εξετάζεται και διατάσσεται ο διορισμός συνηγόρου για τον αιτούντα.  

 

Προτάσεις απλούστευσης – καλύτερης εφαρμογής 

 Κατάργηση δικαιολογητικών – αντικατάσταση με υπεύθυνη δήλωση 

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία απαιτούνται δυο δικαιολογητικά από φορολογικές αρχές και 

για τη μόνιμη κατοικία. Τα δικαιολογητικά που αφορούν την οικονομική αδυναμία εκδίδονται 

από δημόσιες αρχές και μπορούν να αναζητηθούν από εκεί.  

 

Εκτιμώμενη μείωση και εκτιμώμενες επιπτώσεις 

Οι προτεινόμενες αλλαγές μπορούν να μειώσουν την επιβάρυνση που προκύπτει από μια 

διαδικασία που αφορά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.  
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3. Συμπεράσματα 

 

Η αξιολόγηση των δεκαεπτά επιλεγμένων διαδικασιών εφαρμογής της νομοθεσίας για την 

ισότητα των φύλων και οι προτάσεις απλούστευσης που αποτυπώθηκαν και τεκμηριώθηκαν, 

επιτρέπουν την εξαγωγή των ακόλουθων συμπερασμάτων:  

 

 Έξι από τις 17 επιλεγμένες διαδικασίες δεν έχουν εφαρμοστεί (καταγγελία στην 

Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, ποινική 

διαμεσολάβηση σε πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας, παροχή αρωγής στα 

θύματα ενδοοικογενειακής βίας) ή έχουν εφαρμοστεί σε περιορισμένο βαθμό (αίτηση 

χορήγησης άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων, αίτηση χορήγησης 

άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων, σύναψη συμφώνου συμβίωσης). Οι 

διαδικασίες αυτές δεν απαιτούν παρεμβάσεις απλούστευσης καθώς είτε δεν 

υπάρχουν στοιχεία είτε δεν εντοπίστηκαν σημεία «συμφόρησης» στην εφαρμογή της 

διαδικασίας. Το πρόβλημα έγκειται στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση των λόγων 

μη εφαρμογής των διαδικασιών.   

 

 Στις διαδικασίες που αφορούν τους μηχανισμούς για την καταπολέμηση των 

διακρίσεων βάσει φύλου (αναφορές στο Συνήγορο του Πολίτη και στο Συνήγορο του 

Καταναλωτή, καταγγελία στο ΣΕΠΕ), παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στο τρόπο 

εφαρμογής  (ο Συνήγορος του Πολίτη δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αναφοράς, ενώ 

ο Συνήγορος του Καταναλωτή όχι, ο Συνήγορος του Καταναλωτή δίνει τη δυνατότητα 

αναφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Συνήγορος του Πολίτη όχι, το Σώμα 

Επιθεώρησης Εργασίας δεν παρέχει οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρονικές υπηρεσίες), 

έστω και αν ο στόχος είναι κοινός και οι ομοιότητες ως προς την ουσία τους είναι 

πολλές.  

Ορισμένες από τις παραπάνω διαδικασίες δεν έχουν βρει εφαρμογή (αναφορά στο 

Συνήγορο του Πολίτη και στο Συνήγορο του Καταναλωτή για διακρίσεις στην παροχή 

υπηρεσιών και αγαθών) είτε έχουν περιορισμένη εφαρμογή σε σχέση με τον 

πληθυσμό που υφίσταται πραγματικά διακρίσεις (στον τομέα της εργασίας και τη 

σχετική αναφορά στον ΣτΠ ή καταγγελία στο ΣΕΠΕ).  

Επιπλέον, από τα στοιχεία που συλλέχτηκαν προκύπτει διαφοροποίηση στον τρόπο 

συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και συνεπώς διαφοροποίηση στο κόστος (σε χρόνο 

και χρήμα). Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις σημαντικές παρατηρούνται και ως προς το 

χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών. 

 



 60 

 Επομένως, για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του δικαίου και 

κυρίως των ίδιων κανόνων θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί η καθιέρωση ενός 

ομοιόμορφου τρόπου εφαρμογής των εν λόγω διαδικασιών. 

 

 Για τις παρεμβάσεις απλούστευσης που προτείνονται (με ελάχιστες εξαιρέσεις) δεν 

απαιτείται κόστος. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν πρωτίστως στην παροχή ενημέρωσης 

στους ενδιαφερόμενους, στη μείωση των χρόνων αναμονής και προετοιμασίας (για τις 

απαιτήσεις της διαδικασίας) και στην κατάργηση δικαιολογητικών που δεν είναι 

απαραίτητα. 

 

 Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών δεν απαιτεί λειτουργικές και τεχνολογικές 

παρεμβάσεις, ενώ οι θεσμικές παρεμβάσεις που χρειάζονται για τη μετάβαση στις 

απλουστευμένες διαδικασίες περιορίζονται στην έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, 

τροποποιήσεις μεμονωμένων διατάξεων (που αφορούν ουσιαστικά την κατάργηση της 

υποχρέωσης προσκόμισης δικαιολογητικών) και εκδόσεις εγκυκλίων και οδηγιών για 

την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους. 
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4. Πλάνο μετάβασης στις ανασχεδιασμένες διαδικασίες 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το πλάνο μετάβασης στις απλουστευμένες διαδικασίες, βάσει των σχετικών προτάσεων που έχουν υποβληθεί και 

τεκμηριωθεί στην ενότητα 2. 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται, ανά διαδικασία, οι απαιτούμενες ενέργειες για την απλούστευση και τον ανασχεδιασμό της, οι αρμόδιοι και οι 

εμπλεκόμενοι φορείς γι’ αυτές, οι ενδεχομένως απαιτούμενες θεσμικές, λειτουργικές ή τεχνολογικές παρεμβάσεις, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της 

μετάβασης, μία συνοπτική εκτίμηση επιπτώσεων και απαιτούμενων πόρων, καθώς και καταγραφή ενδεχόμενων κινδύνων που μπορεί να προκύψουν και 

τρόπων αντιμετώπισής τους. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 

/ 

ΕΜΠΛΕΚΟ

ΜΕΝΟΙ 

ΘΕΣΜΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑ-

ΣΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ-

ΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑ-

ΣΕΙΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ-

ΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ / ΠΟΡΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Αναφορά στο 

Συνήγορο του 

Πολίτη για 

παραβίαση της 

αρχής της ίσης 

μεταχείρισης 

ανδρών και 

γυναικών σε 

θέματα εργασίας 

και 

απασχόλησης 

Προωθητικές ενέργειες 

ενημέρωσης με στόχο την 

αύξηση του αριθμού των 

ωφελουμένων. 

 

Εναλλακτική δυνατότητα 

υποβολής Αναφοράς μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Συνήγορος 

του Πολίτη 

Δεν 

απαιτούνται 

Δεν 

απαιτούνται 

Δεν απαιτούνται  Οι ενέργειες ενημέρωσης 

μπορούν να γίνονται σταδιακά στο 

πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης 

που πραγματοποιεί η Αρχή  

 

 Ενέργεια: Προετοιμασία και 

παροχή δυνατότητας υποβολής 

Αναφοράς μέσω e-mail  

- 1 μήνας 

Δεν απαιτούνται επιπλέον πόροι από αυτούς 

που ήδη διαθέτει η Αρχή για την προβολή του 

έργου της. 

 

Η αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων 

συμβάλλει στην μεγέθυνση του κοινωνικού 

οφέλους από την εφαρμογή της διαδικασίας 

Δεν καταγράφονται κίνδυνοι. 
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Αναφορά στο 

Συνήγορο του 

Πολίτη για 

παραβίαση της 

αρχής της ίσης 

μεταχείρισης 

ανδρών και 

γυναικών στην 

πρόσβαση σε 

αγαθά και 

υπηρεσίες και 

που παρέχονται 

από τον ιδιωτικό 

τομέα 

Ενέργειες ενημέρωσης με 

στόχο την ενεργοποίηση της 

διαδικασίας και την αύξηση του 

αριθμού των ωφελουμένων. 

 

Εναλλακτική δυνατότητα 

υποβολής Αναφοράς μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Συνήγορος 

του Πολίτη 

Δεν 

απαιτούνται 

Δεν 

απαιτούνται 

Δεν απαιτούνται  Ενέργεια: διαμόρφωση 

ενημερωτικού υλικού και ανάρτησή 

του στην ιστοσελίδα της Αρχής – 1 

μήνας 

 

Οι υπόλοιπες ενέργειες 

ενημέρωσης μπορούν να γίνονται 

σταδιακά 

 

 Ενέργεια: Παροχή δυνατότητας 

υποβολής Αναφοράς μέσω e-mail  

- 1 μήνας 

Δεν απαιτούνται απαραίτητα επιπλέον πόροι 

από αυτούς που ήδη διαθέτει η Αρχή για την 

προβολή του έργου της. 

 

Η αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων 

συμβάλλει στην μεγέθυνση του κοινωνικού 

οφέλους από την εφαρμογή της διαδικασίας 

Δεν εκτιμάται ότι υπάρχουν 

ιδιαίτεροι κίνδυνοι. 

         
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 

Ενέργειες ενημέρωσης με 

στόχο την ενεργοποίηση της 

διαδικασίας και την αύξηση του 

αριθμού των ωφελουμένων. 

 

Εναλλακτική δυνατότητα 

υποβολής Αναφοράς μέσω 

ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα 

της Αρχής 

Συνήγορος 

του 

Καταναλωτή 

Δεν 

απαιτούνται 

Δεν 

απαιτούνται 

Δημιουργία 

ειδικής φόρμας 

στην ιστοσελίδα 

της Αρχής 

 Ενέργεια: Διαμόρφωση του 

απαραίτητου ενημερωτικού υλικού 

και την ανάρτησή του στην 

ιστοσελίδα της Αρχής –  

1 μήνας 

 

Οι υπόλοιπες ενέργειες 

ενημέρωσης μπορούν να γίνονται 

σταδιακά, δεν απαιτείται ιδιαίτερος 

σχεδιασμός 

 

 Ενέργεια: Ανάπτυξη δυνατότητας 

ηλεκτρονικής υποβολής Αναφοράς 

– 

 1 μήνας  

Δεν απαιτούνται απαραίτητα επιπλέον πόροι 

από αυτούς που ήδη διαθέτει η Αρχή για την 

προβολή του έργου της. 

 

Η αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων 

συμβάλλει στην μεγέθυνση του κοινωνικού 

οφέλους από την εφαρμογή της διαδικασίας 

Δεν εκτιμάται ότι υπάρχουν 

ιδιαίτεροι κίνδυνοι. 
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Καταγγελία για 

παραβίαση της 

αρχής της ίσης 

μεταχείρισης στο 

Σώμα 

Επιθεώρησης 

Εργασίας 

Πληροφόρηση πολιτών μέσω 

τηλεφώνου 

 

Δημιουργία ιστοσελίδας 

 

Ηλεκτρονική επικοινωνία 

ΣΕΠΕ και Συνηγόρου του Πολίτη 

Σώμα 

Επιθεώρησης 

Εργασίας 

 

Συνήγορος 

του Πολίτη 

Δεν 

απαιτούνται 

Δεν 

απαιτούνται 

Δημιουργία 

ιστοσελίδας για 

το Σώμα 

Επιθεώρησης 

Εργασίας 

Ενέργεια: Προετοιμασία 

προκήρυξης διαγωνισμού για τη 

δημιουργία ιστοσελίδας και 

δημοσίευσή της 

- 1 μήνας 

 

Ενέργεια: Εξέταση προσφορών 

και ανάθεση έργου 

- 2 μήνες 

 

Ενέργεια: Δημιουργία και 

λειτουργία ιστοσελίδας 

- 6 μήνες 

 Το κόστος για την κατασκευή της 

ιστοσελίδας θα προσδιοριστεί στο πλαίσιο της 

προκήρυξης διαγωνισμού, ανάμεσα σε 20.000 

και 30.000 ευρώ. 

Αδυναμία προκήρυξης 

διαγωνισμού λόγω μη 

διαθέσιμων κονδυλίων 

 Ένταξή του στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 

 

 

         
Καταγγελία στην 

Επιτροπή του 

ΟΗΕ για την 

εξάλειψη των 

διακρίσεων κατά 

των γυναικών 

(προαιρετικό 

πρωτόκολλο 

CEDAW) 

Δεν επιδέχεται επεμβάσεις 

απλούστευσης 
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Απόκτηση 

ελληνικής 

ιθαγένειας για 

τέκνο 

αλλοδαπών που 

γεννιέται και ζει 

στην Ελλάδα 

από γονείς που 

διαμένουν μόνιμα 

και νόμιμα στη 

χώρα 

Κατάργηση – αυτεπάγγελτη 

αναζήτηση δικαιολογητικών που 

περιέχουν στοιχεία τα οποία 

υπάρχουν ήδη στην διάθεση 

των δημόσιων αρχών 

(ληξιαρχική πράξη γέννησης, 

ληξιαρχική πράξη-πιστοποιητικό 

γάμου, επικυρωμένο αντίγραφο 

οριστικού τίτλου νόμιμης 

διαμονής, βεβαίωση χρόνου 

νόμιμης διαμονής) 

Υπουργείο 

Εσωτερικών 

 

Υπουργείο 

Οικονομικών 

Έκδοση 

κοινής 

απόφασης 

του Υπουργού 

Εσωτερικών 

και του 

Υπουργού 

Οικονομικών  

 

Έκδοση και 

διανομή 

απαραίτητων 

εγκυκλίων 

 

Δεν 

απαιτούνται 

Δεν απαιτούνται Ενέργεια: Καταγραφή και 

αποτύπωση διαδικασίας 

(δικαιολογητικά, προϋποθέσεις 

κλπ). Ορισμός εκπροσώπων − 

ενημέρωση του Υπουργείου 

Εσωτερικών 

- 1 μήνας 

 Ενέργεια: Έλεγχος 

απλούστευσης και συμβατότητας 

διατυπώσεων και διαδικασιών 

- 1 μήνας 

Ενέργεια: Απλούστευση και 

ανασχεδιασμός διαδικασιών 

(έκδοση ΚΥΑ και δημοσίευση) 

- 1 μήνας 

 Δεν απαιτούνται επιπλέον πόροι 

 

Μείωση κατά το ήμισυ περίπου της 

επιβάρυνσης σε χρόνο για τον πολίτη. 

 

 Μείωση της διαχειριστικής πολυπλοκότητας 

 Καθυστέρηση στην έκδοση 

της ΚΥΑ  

 Συνεχής ενημέρωση των 

αρμόδιων Υπουργών και 

υπηρεσιακών στελεχών για την 

πορεία της διαδικασίας 

μετάβασης και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

 Έλλειψη συντονισμού 

εμπλεκόμενων φορέων 

 Δημιουργία συνεργατικών 

σχημάτων δικτύωσης  

 Καθυστερήσεις κατά την 

υλοποίηση της μετάβασης 

 Δημιουργία ομάδας έργου 

από υπαλλήλους των 

εμπλεκόμενων υπηρεσιών που 

θα προλαμβάνει τις 

καθυστερήσεις με ένα 

συνεκτικό χρονοδιάγραμμα 

         
Αίτηση 

χορήγησης 

άδειας διαμονής 

σε θύματα 

εμπορίας 

ανθρώπων 

Δεν επιδέχεται επεμβάσεις         
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Εγγραφή σε 

ολοήμερο 

δημοτικό σχολείο 

Κατάργηση υποχρεωτικής 

διενέργειας ιατρικών εξετάσεων. 

Το δημόσιο λαμβάνει μέριμνα 

ώστε να υποβάλλονται οι 

υποψήφιοι μαθητές σε 

προληπτικές εξετάσεις, στο 

πλαίσιο του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας. 

 

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση 

βεβαίωσης φοίτησης στο 

νηπιαγωγείο 

 

Κατάργηση υποχρέωσης 

βεβαίωσης εργασίας 

Υπουργείο 

Παιδείας 

 

Υπουργείο 

Υγείας - 

ΕΟΠΥΥ 

Τροποποίηση 

του 

Προεδρικού 

Διατάγματος 

που ορίζει τις 

προϋποθέσεις 

και τα 

δικαιολογητικ

ά εγγραφής 

  

Έκδοση και 

διανομή 

απαραίτητων 

εγκυκλίων 

 

Δεν 

απαιτούνται 

Δεν απαιτούνται Ενέργεια: Καταγραφή και 

αποτύπωση διαδικασίας 

(δικαιολογητικά, προϋποθέσεις 

κλπ). - 1 μήνας 

 

 Ενέργεια: Έλεγχος 

απλούστευσης και συμβατότητας 

διατυπώσεων και διαδικασιών 

- 1 μήνας 

 

Ενέργεια: Απλούστευση και 

ανασχεδιασμός διαδικασιών 

(τροποποίηση ΠΔ και δημοσίευση, 

έκδοση απαραίτητων εγκυκλίων) 

- 1 μήνας 

 Τυπικά δεν απαιτούνται πόροι, καθώς η 

λειτουργία των ολοήμερων προβλέπεται 

θεσμικά, ωστόσο χρειάζονται οι πόροι για το 

εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. 

 

Ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης σε χρόνο 

για τον πολίτη. 

 

 Μείωση της διαχειριστικής πολυπλοκότητας 

 

 Μεγέθυνση του κοινωνικού οφέλους με την 

αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων 

 Μη επαρκές εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

 Εκτίμηση αναγκών βάσει 

σχεδιασμού και ανακατανομή 

του υπάρχοντος δυναμικού. 

 Έλλειψη συντονισμού 

εμπλεκόμενων φορέων 

 Δημιουργία συνεργατικών 

σχημάτων δικτύωσης  

 Καθυστέρηση έκδοσης 

τροποποιημένου ΠΔ 

 Συνεχής ενημέρωση των 

αρμόδιων Υπουργών και 

υπηρεσιακών στελεχών για την 

πορεία της διαδικασίας 

μετάβασης και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

 Καθυστερήσεις κατά την 

υλοποίηση της μετάβασης 

 Κατάλληλος σχεδιασμός με 

εκτίμηση των αναγκών και 

δημιουργία ομάδας έργου από 

υπαλλήλους των εμπλεκόμενων 

υπηρεσιών που θα 

προλαμβάνει τις 

καθυστερήσεις με συνεκτικό 

χρονοδιάγραμμα 
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Αναγνώριση 

πολυτεκνικής 

ιδιότητας σε 

μονογονεϊκές 

οικογένειες 

Κατάργηση της προσκόμισης 

βεβαίωσης πολυτεκνικής 

ιδιότητας από κάθε διαδικασία 

που αυτή απαιτείται 

 

Συνεπώς, η διαδικασία παύει να 

καθίσταται υποχρεωτική για τους 

πολυτέκνους 

Υπουργείο 

Διοικητικής 

Μεταρρύθμισ

ης 

Έκδοση 

Υπουργικής 

Απόφασης 

του 

Υπουργείου 

Διοικητικής 

Μεταρρύθμισ

ης που να 

ορίζει ότι δεν 

απαιτείται 

βεβαίωση 

πολυτεκνικής 

ιδιότητας 

Δεν 

απαιτούνται 

Δεν απαιτούνται Ενέργεια: Έκδοση και 

δημοσίευση Υπουργικής 

Απόφασης 

- 1 μήνας 

 Δεν απαιτούνται πόροι 

 

Εκμηδένιση της επιβάρυνσης για τον πολίτη. 

 

 Μείωση της διαχειριστικής πολυπλοκότητας 

και του γραφειοκρατικού κόστους. 

 

 Μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους  

 Καθυστέρηση έκδοσης 

Υπουργικής Απόφασης 

 Συνεχής ενημέρωση των 

αρμόδιων Υπουργών και 

υπηρεσιακών στελεχών για την 

πορεία της διαδικασίας 

μετάβασης και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

 

         

Χορήγηση 

επιδόματος 

μητρότητας σε 

ανασφάλιστες 

μητέρες ή όταν ο 

φορέας 

ασφάλισης δεν 

το παρέχει 

Τροποποίηση του τρόπου 

εφαρμογής της διαδικασίας 

 

Κατάργηση της υποχρέωσης 

προσκόμισης βεβαίωσης 

εργοδότη ότι απασχολούσε τη 

γυναίκα χωρίς ασφάλιση 

Υπουργείο 

Υγείας 

Έκδοση 

σχετικής 

εγκυκλίου για 

τον τρόπο 

εφαρμογής 

της 

διαδικασίας 

Δεν 

απαιτούνται 

Δεν απαιτούνται Ενέργεια: Προετοιμασία και 

διανομή σχετικής εγκυκλίου 

- 1 μήνας 

 Δεν απαιτούνται πόροι 

 

 Μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους 

 

 Η διαδικασία θα μπορέσει να καταστεί 

ουσιαστικά ενεργή 

 Καθυστέρηση έκδοσης του 

σχετικού εγγράφου 

 Ενημέρωση των αρμόδιων 

στελεχών για τη σημασία του 

ανασχεδιασμού και συνεχής 

ενημέρωση για την πορεία της 

διαδικασίας μετάβασης και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα 
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Ειδική παροχή 

άδειας 

προστασίας της 

μητρότητας 

(εξάμηνη άδεια) 

από τον ΟΑΕΔ 

σε ασφαλισμένες 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Δυνατότητα ηλεκτρονικής 

υποβολής αίτησης. 

Κατάργηση υποχρέωσης 

προσκόμισης βεβαίωσης λήψης 

επιδομάτων μητρότητας. 

Διεύρυνση του δικτύου 

συνεργαζόμενων τραπεζών. 

Υπουργείο 

Εργασίας και 

Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

 

ΟΑΕΔ 

 

ΙΚΑ/ΕΤΑΜ 

Τροποποίηση 

της 

Υπουργικής 

Απόφασης 

που ρυθμίσει 

της 

προϋποθέσεις 

και τον τρόπο 

εφαρμογής  

της 

διαδικασίας 

Δεν 

απαιτούνται 

 

Εναλλακτικά 

Δημιουργία 

ειδικής φόρμας 

στην ιστοσελίδα 

του ΟΑΕΔ. 

Ενέργεια: Έκδοση και 

δημοσίευση Υπουργικής 

Απόφασης 

- 1 μήνας 

 

Ενέργεια: Σχεδιασμός και 

ανάπτυξη δυνατότητας 

ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης 

 

- 2 μήνες 

 

 Μείωση της διαχειριστικής πολυπλοκότητας 

και του γραφειοκρατικού κόστους. 

 

 Ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των 

πολιτών. 

 

 Μεγέθυνση του κοινωνικού οφέλους 

 Καθυστέρηση έκδοσης 

Υπουργικής Απόφασης 

 Συνεχής ενημέρωση για την 

πορεία της διαδικασίας 

μετάβασης και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

 Έλλειψη συντονισμού 

εμπλεκόμενων φορέων 

 Δημιουργία συνεργατικών 

σχημάτων δικτύωσης μεταξύ 

των εμπλεκόμενων δημοσίων 

φορέων 

 Καθυστερήσεις ενδέχεται να 

προκύψουν σε αρκετά σημεία 

της μετάβασης, όπως έχει 

καταδείξει η μέχρι σήμερα 

εμπειρία σε ανάλογες 

προσπάθειες 

 Δημιουργία ομάδας έργου 

από υπαλλήλους των 

εμπλεκόμενων υπηρεσιών που 

θα προλαμβάνει τις 

καθυστερήσεις με ένα 

συνεκτικό χρονοδιάγραμμα 
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Υπαγωγή στην 

ασφάλιση από 

περιστασιακά 

απασχολούμενου

ς (εργόσημο) 

Παροχή δυνατότητας έκδοσης 

και πληρωμής του εργοσήμου 

μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών 

υπηρεσιών. 

Υπουργείο 

Εργασίας και 

Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

 

ΙΚΑ/ΕΤΑΜ 

 

Πιστωτικά 

Ιδρύματα 

Τροποποίηση 

Υπουργικής 

Απόφασης, 

ώστε να 

προβλέπεται 

και η 

δυνατότητα 

έκδοσης 

ηλεκτρονικού 

εργοσήμου  

Δεν 

απαιτούνται 

Δεν απαιτούνται Ενέργεια: Σχεδιασμός και 

συνεργασία για τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής έκδοσης εργοσήμου 

- 1 μήνας 

 

Ενέργεια: Έκδοση και 

δημοσίευση Υπουργικής 

Απόφασης 

- 1 μήνας 

 Δεν απαιτούνται πόροι 

 

Εκμηδένιση της επιβάρυνσης για τον 

εμπλεκόμενο εργοδότη/ πολίτη. 

 

 Μείωση της διαχειριστικής πολυπλοκότητας 

 

 Μεγέθυνση του κοινωνικού οφέλους με την 

αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων 

 Καθυστέρηση έκδοσης 

Υπουργικής Απόφασης 

 Συνεχής ενημέρωση για την 

πορεία της διαδικασίας 

μετάβασης και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

 Έλλειψη συντονισμού 

εμπλεκόμενων φορέων 

 Κατάλληλος σχεδιασμός 

των προϋποθέσεων και 

δημιουργία συνεργατικών 

σχημάτων μεταξύ των 

εμπλεκόμενων δημοσίων 

φορέων 

 

         

Αίτηση 

χορήγησης 

άδειας διαμονής 

σε θύματα 

εμπορίας 

ανθρώπων 

Δεν απαιτούνται παρεμβάσεις 

απλούστευσης 

       

         

Σύναψη 

συμφώνου 

συμβίωσης 

Δεν απαιτούνται παρεμβάσεις 

απλούστευσης 

       

         

Ποινική 

διαμεσολάβηση 

σε πλημμελήματα 

ενδοοικογενειακή

ς βίας 

Δεν απαιτούνται παρεμβάσεις 

απλούστευσης 
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Παροχή αρωγής 

στα θύματα 

ενδοοικογενειακή

ς βίας 

Δεν απαιτούνται παρεμβάσεις 

απλούστευσης 

 

Για την εφαρμογή της 

διαδικασίας χρειάζεται, σε 

πρώτη φάση, ενημέρωση των 

αστυνομικών αρχών και 

συντονισμός με τους φορείς που 

παρέχουν υποστήριξη. 

Αστυνομία 

 

Γενική 

Γραμματεία 

Ισότητας των 

Φύλων 

 

Φορείς 

υποστήριξης 

Δεν 

απαιτούνται 

Δεν 

απαιτούνται 

Δεν απαιτούνται Ενέργεια: Έκδοση Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας μεταξύ της 

Αστυνομίας και της ΓΓΙΦ. 

Είναι υπό σύνταξη 

 

Ενέργεια: Σύνταξη και διανομή 

ειδικών οδηγιών από τη Κεντρική 

Διοίκηση της Αστυνομίας προς το 

σύνολο των αστυνομικών τμημάτων 

- 1 μήνας 

 

Ενέργεια: Έκδοση Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας μεταξύ της ΓΓΙΦ και 

του Υπουργείου Υγείας 

- 1 μήνας 

 Δεν απαιτούνται πόροι 

 

 Η διαδικασία θα καταστεί ενεργή 

 

 Μεγέθυνση του κοινωνικού οφέλους 

 

 Καθυστέρηση στην έκδοση 

του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

 Συνεχής ενημέρωση για την 

πορεία της διαδικασίας 

μετάβασης και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

 Έλλειψη συντονισμού 

εμπλεκόμενων φορέων 

 Κατάλληλος σχεδιασμός και 

δημιουργία αναλυτικών 

οδηγιών προκειμένου να μην 

υπάρχουν ασαφή σημεία. 

 

         

Παροχή νομικής 

αρωγής 

Αντικατάσταση υποβολής 

δικαιολογητικών με υπεύθυνη 

δήλωση 

Υπουργείο 

Δικαιοσύνης 

(και 

συναρμόδια 

Υπουργεία 

που 

υπογράφουν 

το νόμο) 

Τροποποίηση 

του νόμου 

3226/2004 και 

συγκεκριμένα 

του άρθρου 2 

που 

περιγράφει τη 

διαδικασία  

Δεν 

απαιτούνται 

Δεν απαιτούνται  Ενέργεια: Έκδοση και 

δημοσίευση τροποποιητικής 

διάταξης 

- 1 μήνας 

 

 Δεν απαιτούνται πόροι 

 

 Μεγέθυνση του κοινωνικού οφέλους 

 

 Μείωση της διαχειριστικής πολυπλοκότητας 

 

 Καθυστέρηση έκδοσης 

τροποποιητικής διάταξης 

 Συνεχής ενημέρωση για την 

πορεία της διαδικασίας 

μετάβασης και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

 Έλλειψη συντονισμού 

εμπλεκόμενων φορέων 

 Κατάλληλος σχεδιασμός 

των προϋποθέσεων και 

δημιουργία συνεργατικών 

σχημάτων μεταξύ των 

εμπλεκόμενων δημοσίων 

φορέων 

 

 

 

 


