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Εισαγωγή  
 
Η παρούσα έκθεση αποτελεί το έκτο μέρος του έργου «Συλλογή/Κωδικοποίηση Νομοθεσίας – 
Συλλογή Νομολογίας Ελληνικών Δικαστηρίων & του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 
Προτάσεις απλούστευσης της νομοθεσίας», με τίτλο «Έκθεση καταγραφής των διαδικασιών 
εφαρμογής των βασικών διατάξεων περί Ισότητας των Φύλων ανά χώρο δικαίου/τομέα 
πολιτικής». Σκοπός του παρόντος είναι ο εντοπισμός των διαδικασιών εφαρμογής των 
διατάξεων περί Ισότητας των Φύλων που έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο του έργου και να 
επιλεγούν οι διαδικασίες που θα καταγραφούν αναλυτικά και θα απλουστευθούν. 
 
Το παρόν διαρθρώνεται σε πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά τη διαμόρφωση των 
κριτηρίων επιλογής των διαδικασιών. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται καταγραφή του συνόλου 
των διαδικασιών που εντοπίζονται στις διατάξεις που αφορούν την ισότητα των φύλων. Στην 
τρίτη ενότητα διενεργείται η αξιολόγηση των διαδικασιών που έχουν αναγνωριστεί, με βάση τα 
κριτήρια που έχουν τεθεί και γίνεται η επιλογή των διαδικασιών που θα καταγραφούν και θα 
αποτυπωθούν αναλυτικά. Στην τέταρτη ενότητα καταγράφονται λεπτομερώς οι επιλεγμένες 
διαδικασίες, αναλύονται σε βήματα, εντοπίζονται οι εμπλεκόμενοι και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και έγγραφα και αποτυπώνονται σε διαγράμματα ροής. Η πέμπτη ενότητα 
περιλαμβάνει τα συμπεράσματα από τη διαδικασία καταγραφής. 
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1. Διαμόρφωση κριτηρίων επιλογής διαδικασιών εφαρμογής των 
διατάξεων για καταγραφή και αποτύπωση 
 
Η νομοθεσία που αφορά (άμεσα ή έμμεσα) στην ισότητα των φύλων, όπως έχει καταγραφεί 
σε προηγούμενα στάδια του έργου, εφαρμόζεται μέσα από συγκεκριμένες διοικητικές 
διαδικασίες. Η επιλογή των διοικητικών διαδικασιών που θα απλουστευθούν στο πλαίσιο του 
έργου πραγματοποιήθηκε με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία είναι τα ακόλουθα:  
 

 Κριτήριο 1: Σημασία της διαδικασίας με κριτήριο την ισότητα των φύλων 
 Κριτήριο 2: Κατηγορίες και αριθμός ωφελουμένων/χρηστών της διαδικασίας 
 Κριτήριο 3: Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας για τον ωφελούμενο 
 Κριτήριο 4: Κόστος διεκπεραίωσης της διαδικασίας για τον ωφελούμενο 
 Κριτήριο 5: Πολυπλοκότητα της διαδικασίας 
 Κριτήριο 6: Αποδοτικότητα της διαδικασίας 

 
Πρώτο κριτήριο αξιολόγησης είναι η σημασία μιας διοικητικής διαδικασίας για την εφαρμογή 
της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων. Με το κριτήριο αυτό εκτιμάται ο βαθμός στον 
οποίο η διαδικασία συναρτάται με την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας και την εξάλειψη των 
διακρίσεων που μπορεί να υφίστανται σε βάρος των γυναικών ή των ανδρών. Ιδιαίτερης 
σημασίας είναι το κατά πόσο η διαδικασία απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες, που θεωρούν 
ότι παραβιάζεται το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης χωρίς εμπόδια για κάποιο από τα δύο φύλα 
και κατά πόσο η χρήση της έχει, ή μπορεί να έχει μεγάλη συχνότητα. 
 
Δεύτερο κριτήριο αξιολόγησης αποτέλεσαν οι κατηγορίες των ωφελουμένων και των χρηστών 
κάθε διαδικασίας καθώς και ο αριθμός τους. Με το κριτήριο αυτό αξιολογείται αν η διαδικασία 
απευθύνεται σε σημαντικό αριθμό ωφελουμένων, ενώ λαμβάνεται επίσης υπόψη αν κάποια 
διαδικασία απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ή άτομα που μπορεί να 
αποτελέσουν θύματα πολλαπλών διακρίσεων, όπως οι αλλοδαποί, οι πολύτεκνοι, οι μητέρες, 
τα άτομα με αναπηρία κλπ.  
 
Τρίτο κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί ο χρόνος που χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος πολίτης για 
τη διεκπεραίωση της διαδικασίας. Με το κριτήριο αυτό αξιολογείται, σε μια πρώτη εκτίμηση, ο 
βαθμός στον οποίο μια διαδικασία χρήζει απλούστευσης. 
 
Τέταρτο κριτήριο αποτελεί το κόστος της διαδικασίας για τον ενδιαφερόμενο. Η ύπαρξη 
μεγάλου οικονομικού κόστους σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό 
παράγοντα για τους ενδιαφερόμενους και αιτία αποτροπής τους από το να ακολουθήσουν τη 
διαδικασία. 
 
Πέμπτο κριτήριο αποτελεί η πολυπλοκότητα μιας διαδικασίας. Με το κριτήριο αυτό 
αξιολογείται πόσο απλό ή περίπλοκο είναι για τον ενδιαφερόμενο να λάβει πληροφόρηση για 
τη συγκεκριμένη διαδικασία, τον αριθμό των εμπλεκόμενων φορέων, τον αριθμό και το είδος 
των δικαιολογητικών που καλείται να προσκομίσει, το αν θα χρειαστεί να απευθυνθεί και σε 
τρίτους προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαδικασία. 
 
Τέλος, έκτο κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η αποδοτικότητα μιας διαδικασίας. Με το κριτήριο 
αυτό αξιολογείται συνδυαστικά η σημασία της διαδικασίας, η πολυπλοκότητα, το κόστος της 
και το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει για τον ωφελούμενο. 
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2. Καταγραφή διαδικασιών εφαρμογής των ρυθμίσεων περί 
ισότητας των φύλων 
 
Από το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων βάσει φύλου, το οποίο καταγράφηκε σε προηγούμενα στάδια του έργου, 
προκύπτει μία λίστα διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων. Στην παρούσα ενότητα καταγράφεται το σύνολο των διαδικασιών που 
απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων που έχουν καταγραφεί ανά τομέα πολιτικής. Οι 
διαδικασίες αυτές περιγράφονται συνοπτικά, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν με 
τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν.  
 
 

2.1. Εσωτερικές υποθέσεις – Δημόσιος Τομέας 
 

Προσφυγή σε μηχανισμούς για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου 
(Κατ’ εφαρμογή Ευρωπαϊκού Δικαίου) 
 

2.1.1. Διαδικασία υποβολής αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 
απασχόλησης 
 
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 την 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 τομέα1. Το 2010 οι αναφορές 

                                                 
1 Σχετικά στοιχεία, από Φύλο και Εργασιακές Σχέσεις, Ειδική Έκθεση 2011: Διακρίσεις λόγω φύλου στην 
εργασία μετά την οικονομική ύφεση: Τάσεις και ρόλος του Συνηγόρου. Έλεγχος της εφαρμογής της ίσης 
μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στην εργασία, 121, διαθέσιμο σε: 
http://www.synigoros.gr/resources/docs/fylo-kai-ergasiakes-sxeseis--2.pdf 
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που κατατέθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη, σχετικά με διακρίσεις στον εργασιακό χώρο, ήταν 
254, ενώ το 2009 είχε χειριστεί 205 αναφορές2. 
 
Η διαδικασία δεν χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, δεν απαιτεί τη συλλογή 
δικαιολογητικών, ούτε έχει χρηματικό κόστος, ενώ ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό 
διάστημα.  Η σημασία της είναι μεγάλη και με το κριτήριο ότι η μεσολάβηση του Συνηγόρου 
είναι εξωδικαστική και με την επίλυση της υπόθεσης ο πολίτης αποφεύγει την προσφυγή σε 
ένδικα μέσα.  
 
Η αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη πρέπει να είναι επώνυμη και υποβάλλεται 
αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου στα γραφεία της Αρχής, ταχυδρομικά ή μέσω φαξ. Η 
σχετική πληροφόρηση καταγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη, 
ενώ πληροφόρηση παρέχεται και τηλεφωνικά. 
 
 

2.1.2. Διαδικασία υποβολής αναφοράς 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  
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη ορίστηκε φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που 
παρέχονται από δημόσιες υπηρεσίες και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 
11 παρ.1 του Νόμου 3769/2009 (ΦΕΚ Α 105/01-07-2009). 
 
Η σημασία της 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 άνδρες και γυναίκες, που 
υφίστανται διακρίσεις στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή τους από το 
δημόσιο τομέα. Η διαδικασία δε χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, δεν απαιτεί τη συλλογή 
δικαιολογητικών, ούτε έχει χρηματικό κόστος, ενώ διεκπεραιώνεται σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. 
 
Η αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη πρέπει να είναι επώνυμη και υποβάλλεται 
αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου στα γραφεία της Αρχής, ταχυδρομικά ή μέσω φαξ. Η 
σχετική πληροφόρηση καταγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη, 
ενώ πληροφόρηση παρέχεται και τηλεφωνικά. 
 
 

2.1.3. Διαδικασία υποβολής αναφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή για 
παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα  
 
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ορίστηκε φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που 

                                                 
2 Σχετικά στοιχεία, από 2η Ειδική Έκθεση  Ιούνιος 2009-Δεκέμβριος 2010 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών 
στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις σελ. 9-13, διαθέσιμο σε: http://www.synigoros.gr/resources/f-
eidikh_ek8esh_2010_teliko--3.pdf 
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παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 του Νόμου 3769/2009 
(ΦΕΚ Α 105/01-07-2009). 
 
Η σημασία της 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, άνδρες και γυναίκες, που υφίστανται 
διακρίσεις στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή τους, από τον ιδιωτικό 
τομέα.  
 
Η διαδικασία δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, δεν απαιτεί τη συλλογή 
δικαιολογητικών, ούτε έχει χρηματικό κόστος, ενώ διεκπεραιώνεται σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. 
 
Η αναφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή πρέπει να είναι επώνυμη και υποβάλλεται 
αυτοπροσώπως στα γραφεία της Αρχής, ταχυδρομικά, μέσω φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Η σχετική πληροφόρηση καταγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του 
Συνηγόρου του Καταναλωτή, ενώ πληροφόρηση παρέχεται και τηλεφωνικά. Για την υποβολή 
της καταγγελίας μπορεί είτε να συμπληρωθεί ειδικό έντυπο/φόρμα που παρέχει η Αρχή είτε να 
συμπληρωθεί μια απλή αίτηση από τον πολίτη. Μαζί με την αναφορά υποβάλλονται και όλα 
τα έγγραφα που μπορούν να διευκολύνουν τη διερεύνηση της. 
 
 

2.1.4. Διαδικασία υποβολής καταγγελίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών  
 
Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ορίστηκε φορέας προώθησης της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης στον τομέα απασχόλησης και εργασίας στις περιπτώσεις που αυτή 
παραβιάζεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου 
3304/2005. 
 
Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να προβεί σε καταγγελία 
σχετικά με παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για παραβιάσεις νομοθεσίας 
σχετικής με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή 
άλλες παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους ειδικούς όρους και 
συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε 
κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία, καθώς και ειδικών κατηγοριών 
εργαζόμενων. Ακόμη, επιλαμβάνεται καταγγελιών παραβίασης των όρων κάθε είδους 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της σχετικής 
με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη 
απασχόληση, των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απασχόλησης των εργαζομένων 
υπηκόων τρίτων χωρών και της νομοθεσίας για την προώθηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας. 
 
Η καταγγελία στο ΣΕΠΕ μπορεί να είναι είτε επώνυμη είτε ανώνυμη. Στο πλαίσιο του 
Αυτοτελούς Γραφείου Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξι`ολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών, 
που συστήθηκε βάσει του άρθρου 11 του Νόμου 3996/2011, λειτουργεί πενταψήφια 
τηλεφωνική γραμμή, μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλλονται καταγγελίες, οι οποίες 
καταγράφονται και δρομολογούνται για εξέταση στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες. 
Ακόμη, καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται με αυτοπρόσωπη παρουσία στα Τμήματα 
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Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και στα Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία, που λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο  
 
 

2.2. Διεθνές Δίκαιο 
 
Προσφυγή σε διεθνείς μηχανισμούς για την προώθηση της ισότητας των 
φύλων και την εξάλειψη των διακρίσεων βάσει φύλου 
 
Διαδικασία καταγγελίας στην Επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά 
των γυναικών (ΟΗΕ – προαιρετικό πρωτόκολλο CEDAW) 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για την εξάλειψη των 
διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, είναι δυνατή η υποβολή καταγγελιών 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 συντάξας την καταγγελία μπορεί να 
αποδείξει ότι ενεργεί για λογαριασμό τους χωρίς ειδική συγκατάθεση. Βασική 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. 
 
Η καταγγελία που υποβάλλεται στην Επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των 
γυναικών πρέπει να είναι επώνυμη και να συμπεριλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του ατόμου 
ή των ατόμων που την υποβάλλουν, σύμφωνα με το πρότυπο έντυπο που είναι διαθέσιμο στη 
σελίδα της Επιτροπής. Η έντυπη καταγγελία πρέπει να αποσταλεί στην έδρα της Επιτροπής 
στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε μέσω ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιοτυπικού σημειώματος 
(φαξ). Οικονομικό κόστος από μόνη της η διαδικασία δεν έχει, ωστόσο, με δεδομένο το 
«εμπόδιο» της γλώσσας και την πρακτική ανάγκη εμπλοκής στη διαδικασία ατόμου 
εξοικειωμένου με ανάλογες διαδικασίες (ενδεχομένως δικηγόρου) μπορεί να σημάνει 
οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη ή τους πολίτες που επιθυμούν να προσφύγουν. 
Με την υποβολή της καταγγελίας το άτομο θα πρέπει να συνυποβάλει αντίγραφα όλων των 
εγγράφων που αποδεικνύουν πως έχει εξαντλήσει τα μέσα που είχε στη διάθεσή του σε εθνικό 
επίπεδο ή το αποτέλεσμα πιθανής προσφυγής του σε άλλη διεθνή αρχή. 
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2.3. Ιθαγένεια 
 
 

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

 
Η διαδικασία καταγράφεται στο άρθρο 1Α του νόμου 3284/2004 «Κώδικας Ελληνικής 
Ιθαγένειας» και αφορά αλλοδαπούς γονείς, άνδρες και γυναίκες, αφορά δηλαδή και τα δυο 
φύλα με την ιδιότητα του γονέα. Η διαδικασία δεν διακρίνεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, 
αλλά απαιτείται κοινή δήλωση των δύο γονέων και αίτηση εγγραφής του τέκνου στο 
δημοτολόγιο του δήμου μόνιμης κατοικίας. Απαιτείται χορήγηση βεβαίωσης νόμιμης διαμονής. 
 
Και οι δύο γονείς θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πενταετία παραμονής στη χώρα. Σε 
περίπτωση που οι γονείς δεν κάνουν κοινή δήλωση, το τέκνο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει το 
ίδιο να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ημέρα που 
συμπληρώνει τα 18 έτη ζωής. Επιπλέον, απαιτείται η καταβολή παραβόλου στον αρμόδιο 
δήμο. 
 
 

2.3.2. Διαδικασία απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από τέκνο αλλοδαπών που 
έχει παρακολουθήσει έξι τάξεις ελληνικού σχολείου.  
 
Η διαδικασία σχετίζεται με το άρθρο 1Α του νόμου 3284/2004 «Κώδικας Ελληνικής 
Ιθαγένειας» και αφορά αλλοδαπούς γονείς, άνδρες και γυναίκες, αφορά δηλαδή και τα δυο 
φύλα με την ιδιότητα του γονέα. Απαιτείται κοινή δήλωση των δύο γονέων και αίτηση 
εγγραφής του τέκνου στο δημοτολόγιο του δήμου μόνιμης κατοικίας. Σε περίπτωση που ο 
γονείς δεν κάνουν κοινή δήλωση, το τέκνο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει το ίδιο να αποκτήσει 
την ελληνική ιθαγένεια, μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ημέρα που συμπληρώνει τα 
18 έτη ζωής. Επιπλέον, απαιτείται η καταβολή παραβόλου στον αρμόδιο δήμο. 
 
 

2.3.3. Διαδικασία απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας τέκνου που γεννήθηκε πριν 
από το 1984 από μητέρα Ελληνίδα  
 
Η διαδικασία σχετίζεται με το άρθρο 14 του νόμου 3284/2004 «Κώδικας Ελληνικής 
Ιθαγένειας». Τέκνο που γεννήθηκε πριν από την 8.5.1984 από μητέρα Ελληνίδα κατά το χρόνο 
του τοκετού ή της τέλεσης του γάμου από τον οποίο γεννήθηκε το τέκνο, γίνεται Έλληνας, αν 
δηλώσει την σχετική βούλησή του στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική 
Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας του ή της διαμονής του. Η κτήση της Ελληνικής 
Ιθαγένειας διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Τα τέκνα 
αυτών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, γίνονται Έλληνες 
χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία της δήλωσης είναι ανήλικα και άγαμα. Πλέον, 
η διαδικασία αφορά σχετικά περιορισμένο αριθμό ωφελουμένων. 
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2.3.4. Διαδικασία απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας τέκνου από πατέρα Έλληνα 
και μητέρα αλλοδαπή  
 
Η διαδικασία σχετίζεται με το άρθρο 14 του νόμου 3284/2004 «Κώδικας Ελληνικής 
Ιθαγένειας». Τέκνο που γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα και αλλοδαπή μητέρα πριν από την 
ισχύ του Ν. 1250/1982 (16.7.1982) περί καθιέρωσης του πολιτικού γάμου, εφόσον θεωρείται 
γνήσιο, γίνεται Έλληνας, αν δηλώσει την σχετική βούληση του στον Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας του ή της διαμονής του. 
Η κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας. Τα τέκνα αυτών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, γίνονται Έλληνες χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία της δήλωσης είναι 
ανήλικα και άγαμα. 
 
 

2.3.5. Διαδικασία δήλωσης απώλειας ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή που 
απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια λόγω γάμου της με Έλληνα και διατηρεί 
αλλοδαπή ιθαγένεια  
 
Η διαδικασία σχετίζεται με το άρθρο 21 του νόμου 3284/2004 «Κώδικας Ελληνικής 
Ιθαγένειας». Αφορά γυναίκα αλλοδαπή, που λόγω γάμου με Έλληνα απέκτησε την ελληνική 
ιθαγένεια, διατηρώντας, παράλληλα και τη δική της. Δίνεται η δυνατότητα στην αλλοδαπή 
γυναίκα να αποβάλει την ελληνική ιθαγένεια με δήλωση τής σχετικής βούλησής της στον 
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας ή 
διαμονής της. Για την αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της οικείας περιφέρειας και ο χρόνος αποβολής της ιθαγένειας ανατρέχει 
στο χρόνο υποβολής της σχετικής δήλωσης. 
 
 

2.3.6. Διαδικασία δήλωσης για ανάκτηση ιθαγένειας από Ελληνίδα που την 
απέβαλε λόγω γάμου της με αλλοδαπό  
 
Η διαδικασία σχετίζεται με το άρθρο 22 του νόμου 3284/2004 «Κώδικας Ελληνικής 
Ιθαγένειας». Αφορά γυναίκα Ελληνίδα η οποία απέβαλε την Ελληνική ιθαγένεια λόγω του 
γάμου της με αλλοδαπό. Μπορεί να την ανακτήσει, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή της στον 
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας 
της ή της διαμονής της. Η ανάκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας διαπιστώνεται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρεια. 
 
 

2.3.7. Διαδικασία δήλωσης για ανάκτηση ιθαγένειας τέκνου που γεννήθηκε από 
Ελληνίδα μητέρα και απώλεσε την ιθαγένεια λόγω νομιμοποίησης ή 
αναγνώρισης από αλλοδαπό πατέρα 
 
Η διαδικασία σχετίζεται με το άρθρο 22 του νόμου 3284/2004 «Κώδικας Ελληνικής 
Ιθαγένειας». Η διαδικασία αφορά γυναίκες Ελληνίδες και άνδρες αλλοδαπούς, γονείς τέκνου 
που κατά τη γέννησή του απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια και στη συνέχεια την απώλεσε. 
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2.4. Μεταναστευτική πολιτική 
 

2.4.1. Διαδικασία αίτησης χορήγησης αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς 
λόγους  
 
Η διαδικασία σχετίζεται με το άρθρο 44 του νόμου 3386/2005 και αφορά αποκλειστικά 
αλλοδαπούς, ευπαθείς ομάδες, άνδρες και γυναίκες, ή άνδρες και γυναίκες που τελούν υπό 
ειδικές συνθήκες την περίοδο που αιτούνται την χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής για 
ανθρωπιστικούς λόγους. 
Σύμφωνα με το νόμο, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής 
φύσεως σε υπηκόους τρίτων χωρών που εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες, 
εφόσον αυτοί δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια: 
α. Θύματα εμπορίας ανθρώπων που δεν συνεργάζονται με τις διωκτικές αρχές, εφόσον 
υφίσταται σχετική πράξη χαρακτηρισμού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών … 
β. Θύματα εγκληματικών πράξεων, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 927/1979 
(ΦΕΚ 139 Α) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 3304/2005 (ΦΕΚ 16 Α), εφόσον έχει 
ασκηθεί γι’ αυτές ποινική δίωξη και μέχρι να εκδοθεί δικαστική απόφαση. Εάν τα ανωτέρω 
πρόσωπα υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή, η άδεια διαμονής εξακολουθεί να χορηγείται 
για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θεραπεία τους. 
γ. Ενήλικοι, θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή ανίκανοι να επιμεληθούν των υποθέσεών τους 
εξαιτίας λόγων υγείας ή ανήλικοι που αποδεδειγμένα χρήζουν προστατευτικών μέτρων και 
φιλοξενούνται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, εφόσον η 
επιστροφή τους σε ασφαλές περιβάλλον είναι αδύνατη. 
δ. Ανήλικοι, η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί με απόφαση ελληνικού δικαστηρίου ή 
αλλοδαπού δικαστηρίου, που αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές, σε οικογένειες Ελλήνων 
ή οικογένειες υπηκόων τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη Χώρα ή για τα οποία είναι 
εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των ελληνικών αρχών. 
ε. Θύματα εργατικών ατυχημάτων και λοιπών ατυχημάτων που καλύπτονται από την ελληνική 
νομοθεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θεραπεία ή λαμβάνουν σύνταξη για την ίδια 
αιτία. Προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής σε 
πρόσωπα της εν λόγω κατηγορίας είναι η κατοχή από τον αιτούντα ισχυρής άδειας διαμονής, 
εκτός εάν πρόκειται για θύματα ιδιαίτερα καταχρηστικών όρων εργασίας και η παραμονή τους 
στη χώρα είναι αναγκαία για την εκκαθάριση των έναντι αυτών εργοδοτικών υποχρεώσεων. 
στ. Πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας. Η συνδρομή σοβαρών προβλημάτων υγείας, 
καθώς και η διάρκεια της θεραπείας, διαπιστώνονται με πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό. Σε 
περίπτωση, κατά την οποία το πρόβλημα υγείας αναφέρεται σε λοιμώδες νόσημα, για την 
έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Προϋπόθεση για τη 
χορήγηση της άδειας διαμονής για πρόσωπα που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας 
είναι η κατοχή από τον αιτούντα ισχυρής άδειας διαμονής. 
ζ. Ανήλικοι φιλοξενούμενοι σε οικοτροφεία, που λειτουργούν υπό την εποπτεία των αρμόδιων 
Υπουργείων. 
η. Ενήλικοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, καθώς και όσοι φοίτησαν σε έξι τουλάχιστον τάξεις 
ελληνικού σχολείου πριν ενηλικιωθούν, εφόσον εξακολουθούν να διαμένουν μόνιμα στη χώρα. 
θ. Σύζυγοι, γονείς ανήλικων ημεδαπών και συντηρούμενα μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη. 
 
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει στη διάθεσή του διαβατήριο, έστω και αν αυτό έχει λήξει. Σε 
περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης διαβατηρίου (ή σχετικών ταξιδιωτικών εγγράφων), όταν η 
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αδυναμία είναι διαπιστωμένη και αντικειμενική, όπως κρίνεται μετά από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου και γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία θα αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι και συγκεκριμένη αιτιολόγηση για την αδυναμία 
κατοχής του και σχετικά έγγραφα (π.χ. προξενικής αρχής) που την αποδεικνύουν.  
 
Ανανέωση αδειών 
 
Για την ανανέωση των αδειών, πρέπει να πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις και επιπλέον να 
υπάρχει και προηγούμενη άδεια παραμονής. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 21879/2011, ΦΕΚ Β 1914/30-08-2011) είναι 
αρκετά και εξειδικευμένα, για τη συγκέντρωση των οποίων απαιτείται αρκετός χρόνος ενώ 
απαιτούνται και παράβολα ύψους από 150 ως 300 ευρώ. 
 
 

2.4.2. Διαδικασία αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας 
ανθρώπων 
 
Η διαδικασία σχετίζεται με τα άρθρα 47-51 του νόμου 3386/2005 και αφορά θύματα εμπορίας 
ανθρώπων που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι γυναίκες. Συνήθως δεν κατέχουν τα 
σχετικά ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήριο, βίζα κλπ) και δεν μπορούν να προχωρήσουν σε 
διαδικασία νομιμοποίησης της παραμονής τους στη χώρα, καθώς δεν διαθέτουν έγγραφα που 
να αποδεικνύουν τη νόμιμη είσοδό τους. 
Απαιτείται αίτηση στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, που υποβάλλεται είτε 
αυτοπροσώπως είτε μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα, και πράξη του Εισαγγελέα για το 
χαρακτηρισμό του αλλοδαπού ως θύμα εμπορίας και την χορήγηση ή ανανέωση σε αυτόν 
άδειας διαμονής. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου. Σε περίπτωση που το θύμα 
εμπορίας ανθρώπων δεχθεί να συνεργαστεί για την καταπολέμηση της εμπορίας, 
ενημερώνεται από τις αρμόδιες αστυνομικές ή εισαγγελικές αρχές ή τους αρμόδιους φορείς 
κοινωνικής στήριξης για τη δυνατότητα χορήγησης στο πρόσωπό τους άδειας διαμονής. 
 
 

2.4.3. Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση 
 
Η διαδικασία σχετίζεται με το άρθρο 53 του νόμου 3386/2005 και αφορά αλλοδαπούς άνδρες 
και γυναίκες.  
Η αρμοδιότητα για τη συγκεκριμένη διαδικασία ανήκει στην υπηρεσία αλλοδαπών και 
μετανάστευσης της αντίστοιχης περιφέρειας, στην οποία ο ενδιαφερόμενος πρέπει να 
καταθέσει αίτηση. 
Με την αίτηση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει δικαιολογητικά έγγραφα που 
αποδεικνύουν την οικογενειακή του κατάσταση, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας ή άλλο 
επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα εισοδήματά του για τα τελευταία δύο 
χρόνια (τα οποία πρέπει να είναι σταθερά και τακτικά και δεν μπορούν να είναι μικρότερα 
από τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξημένο κατά 20% για τη σύζυγο 
και κατά 15% για κάθε τέκνο), υπεύθυνη δήλωση ότι τα μέλη της οικογένειάς του για τα οποία 
αιτείται την έγκριση εισόδου τους στη χώρα θα κατοικήσουν μαζί του, βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος και από την ασφάλιση αυτή (για έξοδα 
νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης) θα μπορούν να καλύπτονται και τα μέλη 
της οικογένειάς του. 
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Ως μέλη οικογένειας, τα οποία δικαιούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής για λόγους 
οικογενειακής επανένωσης, θεωρούνται: οι σύζυγοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος 
της ηλικίας τους, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί, τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα 
τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που 
έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνα. 
 
Μετά την είσοδό τους στη χώρα, τα μέλη της οικογένειας του αιτούντος θα πρέπει να κινήσουν 
τη διαδικασία για χορήγηση άδειας παραμονής τους, καταθέτοντας την αντίστοιχη αίτηση 
στην αρμόδια τοπική αρχή. Παράλληλα, πρέπει να υποβληθούν και δικαιολογητικά έγγραφα, 
όπως ακριβές αντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής του ατόμου που θα τους συντηρεί ή 
βεβαίωση υποβολής σχετικής αίτησης, βεβαίωση πως έχει υποβληθεί αίτημα κάλυψής τους 
από ασφαλιστικό φορέα. 
 
Ανανέωση άδειας 
 
Για την ανανέωση της άδειας απαιτούνται τα παραπάνω δικαιολογητικά, καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση περί μη μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος. 
 
 

2.4.4. Διαδικασία χορήγησης αυτοτελούς άδειας διαμονής μελών οικογένειας για 
πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά για λόγους οικογενειακής επανένωσης  
 
Η διαδικασία σχετίζεται με το άρθρο 60 του νόμου 3386/2005 και αποτελεί ειδική διαδικασία 
χορήγησης άδειας διαμονής. Αφορά άνδρες και γυναίκες αλλοδαπούς, που έχουν γίνει δεκτοί 
στη χώρα για λόγους οικογενειακής επανένωσης. 
Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο (Νόμος 3386/2005 άρθρο 60), αυτοτελή άδεια διαμονής 
στην Ελλάδα δικαιούνται να αποκτήσουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α. Παρέλευσης πενταετίας από τη χορήγηση της άδειας διαμονής για οικογενειακή 
επανένωση, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής για έναν από τους λοιπούς λόγους του 
άρθρου αυτού 
β. Ενηλικίωσης  
γ. Θανάτου του συντηρούντος, εφόσον τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στη Χώρα 
τουλάχιστον επί ένα έτος πριν το θάνατό του  
δ. Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης 
συμβίωσης, εφόσον:  
i. Ο γάμος διήρκεσε, έως την έναρξη της δίκης έκδοσης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, επί τρία, τουλάχιστον, έτη από τα οποία το 
ένα έτος έχει διανυθεί στη Χώρα.  
ii. Συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το μέλος της 
οικογένειας κατέστη θύμα οικογενειακής βίας, εν όσω υφίστατο ο γάμος.  
Για τα προαναφερόμενα, πρέπει να προσκομίζονται τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Η 
διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει το έτος.  

 
2.5. Εργασία/απασχόληση 
 

2.5.1. Άδειες και επιδόματα 
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2.5.1.1. Διαδικασία αίτησης για χορήγηση επιδόματος γάμου και παιδιών 
 
Η διαδικασία σχετίζεται με το άρθρο 21 του Νόμου 3896/2010. Η χορήγηση επιδόματος γάμου 
αφορά άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους –συζύγους, χήρους ή διαζευγμένους- καθώς και 
τους άγαμους γονείς ανεξαρτήτως φύλου. 
Η χορήγηση επιδόματος παιδιών αφορά άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους γονείς, φυσικούς 
ή θετούς, αλλά και εκείνους στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια τέκνου με δικαστική 
απόφαση, έστω και αν δεν εργάζονται. 
Για τη διαδικασία απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το γάμο, 
ή τη γέννηση των παιδιών, αντίστοιχα. 
 

2.5.1.2. Διαδικασία αίτησης για άδεια μητρότητας  
 
Η διαδικασία συνδέεται με το άρθρο 8 του ΠΔ 176/1997 «Μέτρα για την βελτίωση της 
ασφάλειας και της  υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ». Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά 
γυναίκες, εργαζόμενες μητέρες, με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε στον ιδιωτικό είτε στο 
δημόσιο τομέα. Η αίτηση απευθύνεται στον εργοδότη, χωρίς να απαιτεί την κατάθεση 
δικαιολογητικών. Προκειμένου να ληφθεί η προβλεπόμενη άδεια μητρότητας, χρειάζεται η 
προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού που να βεβαιώνει την πιθανή ημερομηνία τοκετού. 

 
2.5.1.3. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών 
 
Η διαδικασία αφορά εργαζόμενες μητέρες, με σχέση εξαρτημένης εργασίας και σε δεύτερο 
επίπεδο μπορεί να αφορά και άνδρες, σε περίπτωση που η μητέρα δεν κάνει χρήση αυτού του 
δικαιώματος. 
Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004 άρθρο 8) οι εργαζόμενες μητέρες για χρονικό 
διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 βδομάδες μετά τον τοκετό 
δικαιούνται είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε 
ημέρα από την εργασία τους. Η διαδικασία δεν χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και 
αφορά αποκλειστικά τον εργαζόμενο και τον εργοδότη, χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων. 
 

2.5.2. Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
 
2.5.2.1. Εγγραφή σε (ολοήμερο) νηπιαγωγείο  
 
Η διαδικασία σχετίζεται με το άρθρο 3 του Νόμου 2525/1997. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο έχει 
καταστεί υποχρεωτική για όλα τα παιδιά. Ο θεσμός των ολοήμερων νηπιαγωγείων 
δημιουργήθηκε για τη στήριξη της οικογένειας και, συγκεκριμένα, για τη στήριξη των 
εργαζόμενων γονέων. Η διαδικασία αφορά και τους δύο γονείς, που είναι εργαζόμενοι, αν και 
στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή δεν είναι απαραίτητο σχετικό έγγραφο 
που να πιστοποιεί ότι εργάζονται. Η διεκπεραίωση της διαδικασίας, με βάση τα 
προβλεπόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι περίπλοκη δεν έχει κόστος για τους αιτούντες 
και η αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατατίθενται απευθείας στο σχολείο. 
 
 

2.5.2.2. Εγγραφή σε (ολοήμερο) δημοτικό σχολείο  
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Η διαδικασία σχετίζεται με το άρθρο 4 του Νόμου 2525/1997. Η διαδικασία αφορά άνδρες και 
γυναίκες γονείς εργαζόμενους. Το γεγονός ότι οι γονείς είναι εργαζόμενοι πρέπει να 
πιστοποιείται με σχετικό έγγραφο που προσκομίζεται στο σχολείο προκειμένου να γίνει η 
εγγραφή, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (ιατρικά πιστοποιητικά, έγγραφο που να 
αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό γέννησης του 
παιδιού). 
 

2.6. Κοινωνική Προστασία – Υγεία – Κοινωνική Αλληλεγγύη 
 
2.6.1 Συντάξεις 
 
2.6.1.1. Αίτηση συνταξιοδότησης μητέρων με ανήλικα παιδιά (δημόσιος τομέας, 
ιδιωτικός τομέας, αυτοαπασχολούμενοι, ειδικά ταμεία…) – μειωμένη σύνταξη 
 
Η διαδικασία αφορά μητέρες ανηλίκων. Ωστόσο, με τις συνεχιζόμενες αλλαγές στο 
συνταξιοδοτικό σύστημα αναιρούνται σταδιακά προνόμια είχαν οι μητέρες ανηλίκων για το 
χρόνο και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους και η εν λόγω διαδικασία ουσιαστικά δεν 
θα αφορά μελλοντικούς εργαζόμενους. 
Η διαδικασία συνταξιοδότησης είναι απαιτητική από άποψη πολυπλοκότητας, απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και εγγράφων και αρκετά χρονοβόρα για κάθε ασφαλιζόμενο. 
 

2.6.1.2. Αίτηση συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων 
 
Η διαδικασία αφορά άνδρες και γυναίκες, των οποίων ο/η σύζυγος έχει αποβιώσει και 
ελάμβανε σύνταξη από συνταξιοδοτικό φορέα. Αφορά και τα δυο φύλα.  
Η διαδικασία απαιτεί την προσκόμιση δικαιολογητικών και έχει διαφοροποιήσεις ανάλογα με 
τον φορέα ασφάλισης. 
 

2.6.1.3. Αίτηση συνταξιοδότησης άγαμων θυγατέρων 
 
Από το 2011 άρχισαν να επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις σχετικά με το δικαίωμα 
σύνταξης άγαμων θυγατέρων το οποίο περιορίζεται σημαντικά, με την ισχύ, πλέον, 
εισοδηματικών κριτηρίων. 
 
 

2.6.2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης  
 

Αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης λόγω παιδιών 
 
Η διαδικασία σχετίζεται με τα άρθρα 2, 6 και 17 του Ν. 3865/2010 και αφορά άνδρες και 
γυναίκες εργαζόμενους, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά τον Ιανουάριο του 
2011. Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι εργαζόμενοι μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικούς 
χρόνους ασφάλισης που αφορούν την ανατροφή τέκνων. 
 
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών: 
Αίτηση (το έντυπο αίτησης χορηγείται από την Υπηρεσία) συνοδευόμενη από: 
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α) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι τυχόν 
προϋπηρεσίες (ακριβή χρονικά διαστήματα) 
β) Βεβαίωση για τον χρόνο ασφάλισης που έχει τυχόν διανυθεί στην ασφάλιση άλλου 
ασφαλιστικού φορέα (το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μόνο από όσους έχουν 
προσληφθεί/διορισθεί για πρώτη φορά μετά την 1/1/1983) 
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
δ) Πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών (του μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης) 
ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι το χρόνο του οποίου 
ζητά την αναγνώριση δεν τον χρησιμοποίησε ούτε θα τον χρησιμοποιήσει για να πάρει 
σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, τον τρόπο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς (με 
δόσεις ή εφάπαξ) 
στ) Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας. 
 
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης πλασματικών χρόνων για τον ασφαλισμένο έχει 
οικονομικό κόστος, καθώς καλείται να καταβάλει το προβλεπόμενο ποσό για την εξαγορά. 
 
 

2.6.3. Υπαγωγή στην ασφάλιση 
 

2.6.3.1. Αίτηση υπαγωγής στην ασφάλιση από περιστασιακά απασχολούμενους 
– εργόσημο 
 
Η διαδικασία σχετίζεται με το άρθρο 20 του Νόμου 3863/2010 (όπως τροποποιήθηκε με άρθ. 
76 Ν. 3996/2011). Από το 2012 τέθηκε σε εφαρμογή η υπαγωγή στην ασφάλιση για 
περιστασιακά απασχολούμενους, που αμείβονται με το εργόσημο.  
Η διαδικασία αυτή αφορά και τα δυο φύλα. Ωστόσο στην πράξη αφορά κατά κύριο λόγο 
γυναίκες, οι οποίες εργάζονται περιστασιακά ως οικιακοί βοηθοί σε έναν ή περισσότερους 
εργοδότες.  
Το εργόσημο, που περιλαμβάνει το ποσό της αμοιβής του εργαζομένου και το ποσό της 
ασφαλιστικής εισφοράς, εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η υποχρέωση 
προμήθειας του εργοσήμου ανήκει στον εργοδότη και όχι στον εργαζόμενο, ο οποίος το 
μεταβιβάζει ονομαστικώς στον εργαζόμενο. 
Ο εργαζόμενος, αν ως τότε δεν είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται να 
ακολουθήσει τη διαδικασία υπαγωγής στην ασφάλιση, με εγγραφή του στο Μητρώο 
Ασφαλισμένων, προκειμένου να λάβει τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένων. 
Για την εγγραφή, απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, όπως αστυνομική ταυτότητα ή 
διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εργοδότη, επίσημο έγγραφο από το οποίο 
να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (πχ αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή 
βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ)και αποδεικτικό κατοικίας. 

 
 
2.6.3.2. Αίτηση υπαγωγής στην ασφάλιση από ιερόδουλες  
 
Η διαδικασία σχετίζεται με το άρθρο 65 του Νόμου 2676/1999 και αφορά αποκλειστικά και 
μόνο τη συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων γυναικών. Οι ιερόδουλες υπάγονται στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η διαδικασία που ακολουθείται για την υπαγωγή τους στην 
ασφάλιση είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους που 
ασφαλίζονται στον εν λόγω φορέα. 
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2.6.4. Προστασία μητρότητας 
 

2.6.4.1. Διαδικασία χορήγησης επιδόματος μητρότητας σε ανασφάλιστες 
μητέρες ή όταν δεν το παρέχει ο φορέας ασφάλισης 
 
Η διαδικασία σχετίζεται με το Ν. 1302/1982 για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης 
Εργασίας. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά γυναίκες, Ελληνίδες ή αλλοδαπές που 
διαμένουν νόμιμα στη χώρα, είναι εργαζόμενες, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν 
ανάλογες παροχές από ασφαλιστικό φορέα και έχουν χαμηλό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 
(ως 586,94 ευρώ, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο Π2Β/3904/96 του Υπουργείου Υγείας). 
Αρμόδιος φορέας για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι οι περιφερειακές διευθύνσεις 
κοινωνικής πρόνοιας. Κατά την κατάθεση της σχετικής αίτησης απαιτείται και η προσκόμιση 
αρκετών δικαιολογητικών εγγράφων. Συγκεκριμένα, απαιτείται: 
 

o βεβαίωση εργοδότη για μόνιμη και τακτική εργασία χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, 
για το είδος της εργασίας, το χρόνο της και το ποσό της αμοιβής με υπεύθυνη 
δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 

o υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας πως δεν είναι ασφαλισμένη και πως διέκοψε την 
εργασία της 42 ημέρες πριν από τον τοκετό και 42 ημέρες μετά από αυτόν. Το 
γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται και από την υπηρεσία όπου κατατίθεται η 
αίτηση.  

o πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας (βάσει ΠΔ 57/1973), που εκδίδεται από τη 
διεύθυνση πρόνοιας της οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης. Για την έκδοση του 
πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας απαιτείται ένας ακόμη σημαντικός 
αριθμός δικαιολογητικών, όπως επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
η διαβατηρίου αλλοδαπού, αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του τελευταίου 
έτους (και δήλωσης ακινήτων αν υπάρχουν, και δήλωσης είσπραξης μισθωμάτων 
αν υπάρχουν) ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία σε περίπτωση μη 
υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, παραστατικό απόδειξης τόπου 
μόνιμης κατοικίας. Σε περίπτωση συζύγων, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να 
προσκομίζονται και για τους δύο. Σε περίπτωση διαζυγίου, θα πρέπει να 
προσκομίζεται το διαζευκτήριο. Σε περίπτωση διάστασης των συζύγων, θα 
πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωσή τους θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής. Οι αλλοδαποί θα πρέπει να προσκομίζουν επιπλέον άδεια 
παραμονής ή άδεια εργασίας και διαβατήριο. Σε περίπτωση ύπαρξης 
προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα, βεβαίωση από αυτόν ότι δεν δικαιούνται 
πλέον ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ αν πρόκειται για ελεύθερους 
επαγγελματίες απαιτείται επιπλέον και διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας 
από την εφορία. Ακόμη χρειάζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
φωτογραφίες και, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, κοινωνική έρευνα 
των αρμόδιων υπηρεσιών. 

 
Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οποίου η αναζήτηση 
μπορεί να γίνει αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η διαδικασία έχει μικρό κόστος 
διεκπεραίωσης. 
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2.6.4.2. Διαδικασία αίτησης  καταβολής επιδόματος λοχείας 
 
Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά γυναίκες μητέρες, ασφαλισμένες. Απευθύνεται στον 
αρμόδιο κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα και προβλέπεται από τον κανονισμό 
λειτουργίας του. Απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη για το ύψος των αποδοχών της 
εργαζόμενης, καθώς και για την ημέρα από την οποία θα σταματήσει να εργάζεται λόγω του 
τοκετού. Το επίδομα καταβάλλεται μετά τον τοκετό (εκτός αν το έμβρυο γεννηθεί νεκρό ή 
αποβιώσει λίγες ώρες μετά τον τοκετό). Απαιτείται η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης 
γέννησης του παιδιού. Ακόμη απαιτείται θεωρημένο βιβλιάριο υγείας ή άλλο σχετικό έγγραφο, 
ανάλογα με τον οργανισμό ασφάλισης.  
 
 

2.6.4.3. Διαδικασία αίτησης για ειδική παροχή άδειας προστασίας μητρότητας 
(6μηνη άδεια) σε ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
 
Αφορά γυναίκες εργαζόμενες μητέρες, ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αρμόδιος φορέας είναι ο 
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).  
Κατά την κατάθεση της αίτησης, το έντυπο της οποίας η ενδιαφερόμενη λαμβάνει από την 
υπηρεσία, πρέπει να προσκομίσει ασφαλιστικό βιβλιάριο, βεβαίωση του εργοδότη (από την 
οποία να προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά τη έναρξη της άδειας μητρότητας, το 
είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των 
ορών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
η ημερομηνία λήξης τους καθώς και η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως 
χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδεια), καθώς 
και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για τη διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του 
ημερήσιου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού επιδομάτων κυοφορίας και 
λοχείας. Η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί και μέσω ΚΕΠ, το οποίο αποστέλλει στον 
αρμόδιο φορέα το σχετικό φάκελο. Για την διεκπεραίωση της διαδικασίας δεν προβλέπεται 
οικονομική επιβάρυνση για τις ενδιαφερόμενες. 
 
 

2.6.4.4. Διαδικασία αίτηση για καταβολή μειωμένων εισφορών, για 12 μήνες 
μετά τον τοκετό, ασφαλισμένων ΟΑΕΕ 
 
Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά γυναίκες, ασφαλισμένες στον Οργανισμό Ασφάλισης 
Ελεύθερων Επαγγελματιών. Είναι σχετικά πρόσφατη διαδικασία, καθώς θεσπίστηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 3655/08 και  το σχετικό δικαίωμα καταβολής μειωμένων 
ασφαλιστικών εισφορών ισχύει από τον Απρίλιο του 2008. Για τη διεκπεραίωση της 
διαδικασίας απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στον Οργανισμό και η προσκόμιση 
ληξιαρχικής πράξης γέννησης παιδιού, καθώς και η κατάθεση πιστοποιητικού οικογενειακής 
κατάστασης. Δεν προκύπτει κόστος για την ενδιαφερόμενη. 
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2.6.5. Προστασία πολύτεκνης οικογένειας 
 
 

Αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας σε μονογονεϊκές οικογένειες 
 
Η διαδικασία σχετίζεται με το Νόμο 3454/2006. Η αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας, 
γενικά, αφορά άνδρες και γυναίκες που είναι γονείς τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων (ή τριών 
τέκνων σε περιπτώσεις), αλλά μπορεί να αφορά και μόνο γυναίκες. Ειδικότερα, αφορά: 
 

o άνδρες και γυναίκες γονείς τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από τον ίδιο γάμο 
o άνδρες ή γυναίκες γονείς τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από δύο ή 

περισσότερους γάμους 
o άνδρες ή γυναίκες γονείς τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων στο πλαίσιο 

μονογονεϊκής οικογένειας 
o άνδρες ή γυναίκες, ένας εκ των δύο είναι ανάπηρος, γονείς τριών τουλάχιστον 

τέκνων 
o αλλά και μόνο γυναίκες στην περίπτωση που είναι: 
o μητέρες τεσσάρων παιδιών εκτός γάμου που είναι αναγνωρισμένα 
o μητέρες τριών τουλάχιστον παιδιών εκτός γάμου που δεν είναι 

αναγνωρισμένα. 
 
Η διαδικασία δεν διαφοροποιείται, ουσιαστικά, ανάλογα με το αν την πολυτεκνική ιδιότητα 
θέλει να αναγνωρίσει άνδρας ή γυναίκα. 
Η αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας -καθώς και οι όποιες παροχές μπορεί να 
συνδέονται με αυτή- εντάσσεται στο πλαίσιο της προστασίας της οικογένειας. 
Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας δεν υπάρχει κόστος για τον ωφελούμενο, ωστόσο 
απαιτείται η συγκέντρωση δικαιολογητικών από διάφορους φορείς, τα οποία κατατίθενται 
στην ένωση πολυτέκνων του τόπου διαμονής του κάθε ωφελουμένου, η οποία εκδίδει το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό πρέπει να επικυρωθεί και από την Ανώτατη 
Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).  
Η πολυτεχνική ιδιότητα αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως ή 
αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της 
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) όπως ορίζει η διάταξη του νόμου. 
 
 

2.7. Αγροτική πολιτική 
 
 

2.7.1. Διαδικασία αίτησης για απαλλαγή από την καταβολή εισφορών στον ΟΓΑ 
για ένα έτος για αγρότισσες που αποκτούν τέκνα πέραν του ενός 
 
Η διαδικασία σχετίζεται με το άρθρο 2 του Νόμου 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας και άλλες διατάξεις» και την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση 
90071/502/15/2005 που ρυθμίζει τη διαδικασία υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση.  
Η διαδικασία αφορά γυναίκες αγρότισσες ασφαλισμένες στον ΟΓΑ, οι οποίες αποκτούν 
δεύτερο τέκνο. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται ανάλογη αίτηση στον αρμόδιο 
ανταποκριτή του φορέα. Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν μαζί με την αίτηση 
αναφέρονται ρητά στην Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τη διαδικασία και είναι αντίγραφο 
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ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού, πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης της αιτούσας. Κόστος δεν προκύπτει για την αιτούσα, ενώ η διεκπεραίωση της 
διαδικασίας προβλέπεται άμεση. 
 

 
2.7.2. Δραστηριότητες Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας  
 

Ίδρυση Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού 
 
Οι Γυναικείοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες αγρότισσες. 
Αποτελούν θεσμό που βοηθά στην οικονομική στήριξη των γυναικών και, κατ’ επέκταση, των 
τοπικών κοινωνιών, στην προώθηση των τοπικών προϊόντων και στην στήριξη της 
απασχόλησης. Ο Συνεταιρισμός έχει αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα ως μέλη. 
Η διαδικασία σύστασής του ρυθμίζεται από το Νόμο 2810/2000. 
Οι Συνεταιρισμοί έχουν νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα, που τους προσδίδεται 
με αντίστοιχη απόφαση του Ειρηνοδικείου από το οποίο απαιτείται να εγκριθεί το καταστατικό 
για να συσταθεί ο Συνεταιρισμός. 
Η διαδικασία έχει έμμεσο κόστος για τους ενδιαφερόμενους, καθώς απαιτείται η σύσταση 
καταστατικού και η έγκρισή του από το δικαστήριο, ενώ ο χρόνος περαίωσής της δεν είναι 
άμεσος. 
 
 

2.8. Οικογένεια 
 

Σύναψη συμφώνου συμβίωσης  
 
Η διαδικασία συνδέεται με το Νόμο  3719/2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, 
την κοινωνία και άλλες διατάξεις». Το σύμφωνο συμβίωσης αποτελεί πρόσφατο θεσμό, που 
θεσμοθετήθηκε νομοθετικά το 2008 και αφορά ενήλικες άνδρες και γυναίκες που διαθέτουν 
δικαιοπρακτική ικανότητα. 
Το σύμφωνο συμβίωσης αποτελεί συμβολαιογραφικό έγγραφο, γεγονός που σημαίνει την 
απαραίτητη εμπλοκή τρίτου προσώπου (συμβολαιογράφου) και το σχετικό κατά περίπτωση 
κόστος. 
Επιπλέον, προκειμένου να έχει τυπική ισχύ ενώπιον της πολιτείας, απαιτείται να δηλωθεί στο 
ληξιαρχείο, παρουσία και των δύο εμπλεκομένων, με την επίδειξη των ταυτοτήτων τους (ή 
άλλο ανάλογο αποδεικτικό έγγραφο). 
 
 

2.9. Βία στην οικογένεια 
 
2.9.1. Ποινική διαμεσολάβηση στα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας 
 

Η διαδικασία σχετίζεται με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου 3500/2006 (ΦΕΚ Α 232/2006-10-24) 
«Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις». Η διαδικασία της 
ποινικής διαμεσολάβησης στα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας είναι μία νέα και όχι 
αρκετά «δοκιμασμένη» διαδικασία, καθώς οι σχετικές διατάξεις του νόμου τέθηκαν σε 
εφαρμογή από το Νοέμβριο του 2007, οπότε και η βία στο πλαίσιο της οικογένειας αποτελεί 
αξιόποινη πράξη. 
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Ο νόμος –και η σχετική διαδικασία- αφορά οποιδήποτε μέλος της οικογένειας που θα 
μπορούσε να είναι θύμα βίας. Έστω και αν το νομοθετικό κείμενο δεν δίνει έμφυλη διάσταση 
στην ενδοοικογενειακή βία, στην πράξη θύματα βίας στο πλαίσιο της οικογένειας είναι 
συνήθως γυναίκες ή παιδιά και κατά δεύτερο λόγο ηλικιωμένοι.  
Ο θεσμός της ποινικής διαμεσολάβησης προβλέπεται για τα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής 
βίας. Διενεργείται ενώπιον του Εισαγγελέα που είναι αρμόδιος για την άσκηση της ποινικής 
δίωξης, ο οποίος διερευνά (ακόμη και σε περίπτωση που η έχει κινηθεί η αυτόφωρη 
διαδικασία) τη δυνατότητα ποινικής διαμεσολάβησης μόνο σε περίπτωση που αυτό είναι 
κοινή επιθυμία του θύματος και του θύτη.  
Η διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης ξεκινά μόνο μετά από ανεπιφύλακτη δήλωση του 
δράστη ότι:  
α) δε θα τελέσει στο μέλλον οποιαδήποτε πράξη ενδοοικογενειακής βίας (υπόσχεση για την 
οποία συντάσσεται ειδική έκθεση) 
β) θα παρακολουθήσει ειδικό συμβουλευτικό – θεραπευτικό πρόγραμμα σε δημόσιο φορέα, 
όποτε και όπου κρίνεται αυτό αναγκαίο από τους αρμόδιους θεραπευτές. Απαιτείται 
πιστοποιητικό ολοκλήρωσης παρακολούθησης του προγράμματος που συντάσσεται από τον 
αρμόδιο και εντάσσεται στο φάκελο της δικογραφίας. 
γ) θα άρει ή θα αποκαταστήσει τις συνέπειες των πράξεών του, εφόσον αυτό είναι δυνατό και 
θα καταβάλλει εύλογη χρηματική ικανοποίηση στο θύμα. 
Σκοπός της διαδικασίας ποινικής διαμεσολάβησης είναι η αποκατάσταση της αρμονικής 
συμβίωσης των συζύγων ή των συντρόφων και η διατήρηση του θεσμού της οικογένειας 
χωρίς να εμπλακούν σε δικαστικές διενέξεις. 
Ο νόμος θέτει συγκεκριμένες προθεσμίες για την περαίωση της διαδικασίας. Ο θύτης έχει 
τρεις ημέρες για να απαντήσει ο ίδιος ή μέσω του συνηγόρου του, αν συμφωνεί και σε 
περίπτωση συμφωνίας του ενημερώνεται το θύμα το οποίο έχει επίσης προθεσμία τριών 
ημέρων να απαντήσει. Μόνο αν και αυτό απαντήσει θετικά, ενεργοποιείται η διαδικασία 
ποινικής διαμεσολάβησης και η ποινική διαδικασία τίθεται στο αρχείο. Η σχετική διαδικασία 
ολοκληρώνεται σε διάστημα τριών ετών, κατά το οποίο ο θύτης πρέπει να τελεί σε πλήρη 
συμμόρφωση με τους όρους που έχουν τεθεί. Με οποιαδήποτε παραβίασή τους σε πρότερο 
χρονικό διάστημα, η ποινική δικογραφία ανασύρεται από το αρχείο από τον Εισαγγελέα και 
συνεχίζεται η ποινική διαδικασία. 
Η παρουσία συνηγόρων – δικηγόρων δεν αποτελεί προϋπόθεση από το νόμο, ωστόσο στην 
πράξη αποδεικνύεται απαραίτητη. Γεγονός που σημαίνει πως η διαδικασία έχει οικονομικό 
κόστος για τον εμπλεκόμενο. 
 
 

2.9.2. Ποινική δίωξη για εκλήματα ενδοοικογενειακής βίας 
 

Η διαδικασία αφορά το άρθρο 17 του Νόμου 3500/2006 (ΦΕΚ Α 232/2006/10/24) «Για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις». Ο νόμος για την 
ενδοοικογενειακή βία δεν αποδίδει έμφυλη διάσταση στη συγκεκριμένη διαδικασία, ωστόσο η 
πρακτική έχει δείξει πως οι γυναίκες είναι συνήθως τα θύματα πράξεων βίας στο πλαίσιο της 
οικογένειας. 
Η ποινική δίωξη, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, ασκείται αυτεπάγγελτα, δηλαδή δεν 
απαιτείται υποχρεωτικά έγκληση του παθόντος και δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου 
υπέρ του δημοσίου για την κίνηση της διαδικασίας (σύμφωνα με το νόμο 4055/2012). Ασκείται 
με τη διαδικασία του αυτοφώρου και δεν μπορεί να σταματήσει με παραίτηση εκ μέρους του 
θύματος. 
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Η εκπροσώπηση του θύματος από συνήγορο δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο στην πράξη η 
συνδρομή του φαίνεται να είναι απαραίτητη στις περισσότερες περιπτώσεις. 
 
 

2.9.3. Διαδικασία παροχής αρωγής στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας  
 
Η διαδικασία συνδέεται με το άρθρο 21 του Νόμου 3500/2006 (ΦΕΚ Α 232/2006/10/24) «Για 
την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με το νομοθετικό 
πλαίσιο, τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας δικαιούνται ηθικής συμπαράστασης και της 
αναγκαίας υλικής συνδρομής από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που 
λειτουργούν ειδικά για τους σκοπούς αυτούς υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Οι αστυνομικές αρχές που επιλαμβάνονται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
τους, υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας υποχρεούνται, εφόσον το ζητήσει το θύμα, να 
ενημερώσουν αυτό και τους παραπάνω φορείς, ώστε να παρασχεθεί αμέσως η απαραίτητη, 
κατά περίπτωση, αρωγή. 
Η προϋπόθεση είναι να ζητήσει το θύμα ανάλογη βοήθεια. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει η 
ανάλογη πρότερη ενημέρωση τα θύματα οικογενειακής βίας είναι πιθανό να μην γνωρίζουν 
την ύπαρξη υπηρεσιών υποστήριξης.  
 
 

2.9.4. Παροχή ευεργετήματος της πενίας για θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
 
Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να ζητήσουν την παροχή του ευεργετήματος της 
πενίας για την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων, για υπόθεση που αφορά την ενδοοικογενειακή 
βία. Η ρύθμιση αφορά άνδρες και γυναίκες, που μπορεί να είναι θύματα οικογενειακής βίας, 
ωστόσο η πρακτική αποδεικνύει πως η ενδοοικογενειακή βία έχει συνήθως θύματα γυναίκες, 
παιδιά ή ηλικιωμένους. 
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή του ευεργετήματος της πενίας οι αιτούντες 
πρέπει να αποδείξουν το περιστατικό βίας και την αδυναμία τους να καταβάλουν, έστω και 
προσωρινά, τις απαιτούμενες δικαστικές δαπάνες. 
 
 

2.10. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
 
Διαδικασία παροχής νομικής αρωγής 
 
Η παροχή νομικής αρωγής – βοήθειας αφορά άνδρες και γυναίκες με πολύ χαμηλό εισόδημα. 
Αφορά Έλληνες πολίτες, πολίτες της ΕΕ ή τρίτου κράτους, ανιθαγενείς, με νόμιμη ή συνήθη 
διαμονή στην Ελλάδα. 
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3. Επιλογή των διαδικασιών εφαρμογής των ρυθμίσεων περί ισότητας των φύλων 
 
Στην ανωτέρω ενότητα καταγράφηκαν οι διαδικασίες που εντοπίστηκαν και αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά άμεσα ή έμμεσα στην ισότητα 
των φύλων. Στην παρούσα ενότητα οι καταγεγραμμένες διαδικασίες αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί.  
Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης, κάθε κριτήριο αποτυπώνεται με βαθμολογική κλίμακα από το 1 ως το 3. Η σημασία του κάθε βαθμού αποτυπώνεται στον 
παρακάτω πίνακα. 
 

Κριτήρια αξιολόγησης διαδικασιών Βαθμο-
λογική 

κλίμακα 
Σημασία 

διαδικασίας 
Ωφελούμενοι Χρόνος ολοκλήρωσης Κόστος διεκπεραίωσης Πολυπλοκότητα Αποδοτικότητα 

1 Η διαδικασία έχει 
μικρή ή καθόλου 
σημασία για την 
ουσιαστική ισότητα 
των φύλων 

Η διαδικασία αφορά 
περιορισμένο αριθμό 
ωφελουμένων 

Για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας 
απαιτείται σύντομο 
χρονικό διάστημα 

Το κόστος διεκπεραίωσης 
είναι ελάχιστο/μηδενικό 
για τους ωφελούμενους 

Η διαδικασία δεν 
χαρακτηρίζεται από 
πολυπλοκότητα 

Η διαδικασία έχει 
αποδοτικότητα 

2 Η διαδικασία έχει 
μέτρια σημασία για 
την ουσιαστική 
ισότητα των φύλων 

Η διαδικασία αφορά 
μέτριο αριθμό 
ωφελουμένων 

Για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας 
απαιτείται μέτριο 
χρονικό διάστημα 

Υπάρχει κόστος 
διεκπεραίωσης για τους 
ωφελούμενους 

Η διαδικασία 
χαρακτηρίζεται από 
μέτρια 
πολυπλοκότητα 

Η αποδοτικότητα 
της διαδικασίας 
είναι μέτρια 

3 Η διαδικασία έχει 
μεγάλη σημασία για 
την ουσιαστική 
ισότητα των φύλων 

Η διαδικασία αφορά 
μεγάλο αριθμό 
ωφελουμένων ή/και 
ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού 

Για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας 
απαιτείται μεγάλο 
χρονικό διάστημα 

Το κόστος διεκπεραίωσης 
είναι σημαντικό για τους 
ωφελούμενους 

Η διαδικασία 
χαρακτηρίζεται από 
μεγάλη 
πολυπλοκότητα 

Η αποδοτικότητα 
της διαδικασίας 
είναι μικρή 
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Η βαθμολογία θα αναδείξει τις διαδικασίες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Έτσι, θα επιλεγούν οι διαδικασίες 
που: 

o βαθμολογούνται με βαθμό 3 σε μεγάλο αριθμό κριτηρίων  
o βαθμολογούνται με βαθμό 3 ή 2 ειδικά στα κριτήρια 1 και 2 (σημασία για την ουσιαστική ισότητα και ωφελούμενοι)  
o βαθμολογούνται με βαθμό 3 στο κριτήριο 2 (ωφελουμένοι), διότι αφορούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, σε συνδυασμό με βαθμό 3 σε 

οποιοδήποτε άλλο κριτήριο (χρόνο διεκπεραίωσης, πολυπλοκότητα, αποδοτικότητα) 
o βαθμολογούνται με βαθμό 2 σε τρεις ή περισσότερες κατηγορίες κριτηρίων  

 
Επιπλέον κριτήριο για την τελική επιλογή διαδικασιών, μετά και την αξιολόγησή τους, είναι να καλύπτουν τουλάχιστον δέκα τομείς δικαίου/πολιτικής  

 
Με βάση τη βαθμολογική κλίμακα των κριτηρίων και την ανάλυση των διοικητικών διαδικασιών που προηγήθηκε, η αξιολόγησή τους είναι η ακόλουθη:  

 
Πίνακας αξιολόγησης διαδικασιών εφαρμογής των ρυθμίσεων περί ισότητας των φύλων 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ αξιολόγησης διαδικασιών 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σημασία 

διαδικασί
ας  

Ωφελού-
μενοι 

Χρόνος 
ολοκλή
ρωσης 

Κόστος 
διεκπεραίω
σης 

Πολυπλο
κότητα 

Αποδο-
τικότητα 

Υποβολή Αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης 

3 3 1 1 1 1 

Υποβολή αναφοράς 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 

3 3 1 1 1 1 

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

3 3 1 1 1 1 

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

3 3 1 1 1 1 

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

3 3 2 2 2 2 
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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. 

2 3 3 2 2 2 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνο αλλοδαπών που έχει παρακολουθήσει έξι 
τάξεις ελληνικού σχολείου 

2 3 3 2 2 2 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας τέκνου που γεννήθηκε πριν από το 1984 από μητέρα 
Ελληνίδα 

1 1 2 2 2 2 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας τέκνου από πατέρα Έλληνα και μητέρα αλλοδαπή 1 2 2 2 2 2 
Δήλωση απώλειας ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή που απέκτησε την ελληνική 
ιθαγένεια λόγω γάμου της με Έλληνα και διατηρεί αλλοδαπή ιθαγένεια 

1 2 2 1 2 2 

Δήλωση για ανάκτηση ιθαγένειας από Ελληνίδα που την απέβαλε λόγω γάμου της με 
αλλοδαπό 

1 1 2 1 2 2 

Δήλωση για ανάκτηση ιθαγένειας τέκνου που γεννήθηκε από Ελληνίδα μητέρα και 
απώλεσε την ιθαγένεια λόγω νομιμοποίησης ή αναγνώρισης από αλλοδαπό πατέρα. 

1 2 2 1 2 2 

Αίτηση χορήγησης αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους 2 3 2 2 3 2 
Αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων 2 3 2 1 3 2 
Αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση 2 3 2 2 3 2 
Χορήγηση αυτοτελούς άδειας διαμονής μελών οικογένειας για πρόσωπα που έχουν 
γίνει δεκτά για λόγους οικογενειακής επανένωσης 

2 3 2 2 2 2 

Αίτηση για χορήγηση επιδόματος γάμου και παιδιών 2 3 1 1 1 1 
Αίτηση για άδεια μητρότητας 2 3 1 1 1 1 
Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών 2 3 1 1 1 1 
Εγγραφή σε (ολοήμερο) νηπιαγωγείο 2 3 1 1 1 1 
Εγγραφή σε (ολοήμερο) δημοτικό σχολείο  2 3 2 2 1 3 
Αίτηση συνταξιοδότησης μητέρων με ανήλικα παιδιά 2 2 2 1 2 2 
Αίτηση συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων 1 1 2 1 2 2 
Αίτηση συνταξιοδότησης άγαμων θυγατέρων 2 2 2 1 2 2 
Αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης λόγω παιδιών 1 2 2 3 2 2 
Αίτηση υπαγωγής στην ασφάλιση από περιστασιακά απασχολούμενους - εργόσημο 2 3 2 1 1 2 
Αίτηση υπαγωγής στην ασφάλιση από ιερόδουλες 1 1 2 1 2 2 
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Αίτηση για χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε ανασφάλιστες μητέρες ή όταν δεν το 
παρέχει ο φορέας ασφάλισης 

2 3 2 1 2 2 

Αίτηση  καταβολής επιδόματος λοχείας 1 2 1 1 1 1 
Αίτηση για ειδική παροχή άδειας προστασίας μητρότητας (6μηνη άδεια) σε 
ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

2 2 2 1 2 2 

Αίτηση για καταβολή μειωμένων εισφορών, για 12 μήνες μετά τον τοκετό, 
ασφαλισμένων ΟΑΕΕ 

1 2 1 1 1 1 

Αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας σε μονογονεϊκές οικογένειες 2 3 2 1 2 2 
Αίτηση για απαλλαγή από την καταβολή εισφορών στον ΟΓΑ για αγρότισσες που 
αποκτούν τέκνα πέραν του ενός 

2 1 1 1 1 2 

(Δραστηριότητες Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας) Ίδρυση Γυναικείου Αγροτικού 
Συνεταιρισμού 

2 3 3 3 2 2 

Σύναψη συμφώνου συμβίωσης 2 2 2 2 1 2 
Ποινική διαμεσολάβηση στα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας 2 3 3 2 2 2 
Ποινική δίωξη για εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας 2 3 3 2 2 2 
Παροχή αρωγής στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 2 3 1 1 1 3 
Παροχή ευεργετήματος της πενίας στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 2 3 1 1 1 2 
Παροχή νομικής αρωγής 2 2 2 1 1 1 

 
Με βάση την παραπάνω αξιολόγηση προτείνεται η καταγραφή και απλούστευση των ακόλουθων διαδικασιών ανά τομέα πολιτικής:  
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1. Εσωτερικές Υποθέσεις – δημόσιος τομέας 
 
Προσφυγή σε μηχανισμούς για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την 
εξάλειψη των διακρίσεων βάσει φύλου 
 

 Υποβολή Αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης 

 Υποβολή Αναφοράς 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  

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

 
Οι συγκεκριμένες διαδικασίες απορρέουν από τη νομοθεσία με την οποία ενσωματώνονται 
στο εθνικό δίκαιο ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορούν άμεσα τις διακρίσεις λόγου φύλου. 
Επιλέγονται λόγων της σημασίας τους για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας των δύο φύλων 
καθώς και λόγω του ότι αφορούν άνδρες και γυναίκες που υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου. 
 
Συνεπώς κρίσιμα κριτήρια για την επιλογή τους είναι η σημαντικότητα και οι ωφελούμενοι. 
 

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

 
Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ελέγχει την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην εργασία και την απασχόληση και παράλληλα 
λαμβάνει και ειδική μέριμνα για την προστασία της μητρότητας σε σχέση με το περιβάλλον της 
εργασίας. 
Συνεπώς, η σημασία της διαδικασίας όσον αφορά την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας των δύο 
φύλων είναι μεγάλη, ενώ ωφελούμενοι είναι, στον ίδιο βαθμό, άνδρες και γυναίκες που 
υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου, αλλά γίνεται και ειδική μνεία για την προστασία της 
μητρότητας. 
 
Συνεπώς κρίσιμα κριτήρια για την επιλογή της είναι η σημαντικότητα και οι ωφελούμενοι. 
 
 

2. Διεθνές Δίκαιο 
 
Προσφυγή σε διεθνείς μηχανισμούς για την προώθηση της ισότητας των φύλων 
και την εξάλειψη των διακρίσεων βάσει φύλου 
 

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

 
Η διαδικασία είναι σημαντική για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και 
απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες που υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου. Πέρα από 
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αυτό, όμως, δεν είναι μια διαδικασία «απλή», καθώς πρέπει να ξεπεραστούν αρκετά εμπόδια 
και ενδεχομένως να χρειαστεί και η συμβολή τρίτων προσώπων προκειμένου να ολοκληρωθεί. 
 
Συνεπώς κρίσιμα κριτήρια για την επιλογή της είναι η σημασία της διαδικασίας και οι 
ωφελούμενοι, ενώ σημαντικά είναι και τα υπόλοιπα κριτήρια, που αφορούν το χρόνο, το 
κόστος, την πολυπλοκότητα και την αποδοτικότητα της διαδικασίας. 
 

3. Ιθαγένεια 
 

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

 
Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορά άμεσα στην επίτευξη ουσιαστικής ισότητας των φύλων, 
ωστόσο απευθύνεται σε μία ευπαθή ομάδα ωφελουμένων, αλλοδαπούς γονείς και τα τέκνα 
τους. Η διαδικασία είναι αρκετά περίπλοκη και χρονοβόρα. 
 
Συνεπώς κρίσιμα κριτήρια για την επιλογή της είναι η σημαντικότητα και οι ωφελούμενοι. 
 
 

4. Μεταναστευτική πολιτική 
 

 Αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων 
 
Η διαδικασία επελέγη διότι αφορά μια ιδιαίτερα ευπαθή ομάδα του πληθυσμού και 
συγκεκριμένα τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Επιπλέον, είναι διαδικασία που 
χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων και είναι χρονοβόρα.  
 

5. Εργασία 
 

 Εγγραφή σε ολοήμερο δημοτικό σχολείο 
 
Η διαδικασία συνδέεται άμεσα με τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και 
απευθύνεται σε εργαζόμενους γονείς. Δεν χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, ωστόσο, τα 
δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλουν οι γονείς απαιτούν χρόνο και κόστος.  
 

6. Κοινωνική προστασία – Υγεία – Κοινωνική Αλληλεγγύη 
 

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

 
Η διαδικασία επιλέγεται διότι αφορά στην προστασία της μητρότητας για μια ιδιαίτερα 
ευπαθή ομάδα, τις ανασφάλιστες γυναίκες.  
 

 Υπαγωγή στην ασφάλιση από περιστασιακά απασχολούμενους (εργόσημο) 
 
Αποτελεί νέα ρύθμιση, που δίνει το δικαίωμα σε περιστασιακά απασχολούμενους να 
ενταχθούν στο ασφαλιστικό σύστημα. Στην πράξη, αφορά κυρίως γυναίκες –και σε σημαντικό 
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αριθμό περιπτώσεων αλλοδαπές γυναίκες- που εργάζονται σε έναν ή περισσότερους 
εργοδότες παρέχοντας οικιακές εργασίες. 
 

 Αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας σε μονογονεϊκές οικογένειες 
 
Η διαδικασία αφορά την ευπαθή ομάδα των μονογονεϊκών οικογενειών. Απαιτεί τη 
συγκέντρωση αρκετών δικαιολογητικών (που διαφοροποιούνται ανάλογα και με τη φύση της 
μονογονεϊκής οικογένειας), εμπλέκει μεγάλο αριθμό φορέων. 
 

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

 
Η διαδικασία συνδέεται με την προστασία της μητρότητας και αφορά το σύνολο των 
ασφαλισμένων γυναικών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  
 
 

7. Αγροτική πολιτική 
 

 Ίδρυση Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού 
 
Η διαδικασία απευθύνεται σε γυναίκες αγρότισσες και στοχεύει στην ενίσχυση της γυναικείας 
απασχόλησης και στην προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων. Είναι διαδικασία που 
απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα για να διεκπεραιωθεί, ενώ έχει οικονομικό κόστος, καθώς 
χρειάζεται η συμμετοχή δικηγόρων, επ’ αμοιβή. 
 

8. Οικογένεια 
 

 Σύναψη συμφώνου συμβίωσης 
 
Το σύμφωνο συμβίωσης είναι διαδικασία που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα και άνδρες και 
γυναίκες που επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο οικογένειας εκτός γάμου. Η 
διαδικασία επιλέχτηκε επειδή αφορά τα δύο φύλα, είναι νέα διαδικασία και παρουσιάζει 
κόστος.  
 

9. Βία στην οικογένεια 
 

 Ποινική διαμεσολάβηση στα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας 
 
Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας δεν απευθύνεται άμεσα 
στις γυναίκες, ωστόσο στην πράξη πράξεις βίας στο πλαίσιο της οικογένειας υφίστανται 
κυρίως οι γυναίκες και αυτό τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωττες. Η διαδικασία είναι στην πράξη 
αρκετά «πολύπλοκη», εξεταζόμενη από τη σκοπιά του ατόμου που καλείται να την 
ακολουθήσει.  
 

 Παροχή αρωγής στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
 
Στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά την ενδοοικογενειακή βία προβλέπεται και η υποχρέωση 
παροχής αρωγής στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η διαδικασία επιλέχθηκε διότι αφορά 
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ωφελουμένους που είναι ευάλωττοι. Δεν χαρακτηρίζεται από «τυπικές» υποχρεώσεις και 
πολυπλοκότητα και αν περαιωθεί σωστά η αποδοτικότητά της μπορεί να είναι μεγάλη. 
 

10. Απονομή δικαιοσύνης 
 

 Παροχή Νομικής αρωγής 

 
Η παροχή νομική αρωγής είναι διαδικασία που απευθύνεται σε όλους όσοι βρίσκονται σε 
αδύναμη θέση, από οικονομικής άποψης και έχουν δικαστικές υποθέσεις. Της διαδικασίας 
μπορεί να ωφεληθούν και άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι απευθύνονται στις δικαστικές αρχές 
για την επίλυση διαφορών που άπτονται και θεμάτων που αφορούν διακρίσεις λόγω φύλου. 
Επομένως, εξεταζόμενη από αυτή την άποψη κρίνεται σημαντική. 
 
Συνεπώς, η λίστα των διαδικασιών που θα καταγραφούν αναλυτικά και θα αποτυπωθούν 
διαμορφώνεται ως εξής:  
 

 Υποβολή Αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης 

 Υποβολή Αναφοράς 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  

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

  Αναφορά για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας 

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

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

 Αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων 
 Εγγραφή σε ολοήμερο δημοτικό σχολείο 
 Αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας σε μονογονεϊκές οικογένειες 
 Χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε ανασφάλιστες μητέρες ή όταν ο φορέας 

ασφάλισης δεν το παρέχει 
 Ειδική παροχή άδειας προστασίας της μητρότητας (εξάμηνη άδεια) από τον ΟΑΕΔ σε 

ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
 Υπαγωγή στην ασφάλιση από περιστασιακά απασχολούμενους (εργόσημο) 
 Ίδρυση Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού 
 Σύναψη συμφώνου συμβίωσης 
 Ποινική διαμεσολάβηση στα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας 
 Παροχή αρωγής στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
 Νομική αρωγή 
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4. Καταγραφή/αποτύπωση των επιλεγμένων διαδικασιών 
εφαρμογής των ρυθμίσεων περί ισότητας των φύλων 
 
Στην παρούσα ενότητα καταγράφονται λεπτομερώς οι 17 διαδικασίες που επελέγησαν για 
απλούστευση μετά από την αξιολόγηση του συνόλου των διαδικασιών που αφορά στη 
νομοθεσία για την ισότητα των φύλων. Η αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών 
περιλαμβάνει: ανάλυση σε βήματα, καταγραφή των εμπλεκομένων φορέων, απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και έγγραφα και αποτύπωση σε διάγραμμα ροής με εργαλεία Διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας (visio). Η αποτύπωση ακολουθεί τη μεθοδολογία ανάπτυξης διαγράμματος 
ροής, αποτυπώνεται βάσει των βημάτων της, των αυτόνομων και διακριτών τμημάτων της και 
των ροών που τα συνδέουν. 

 
4.1 Εσωτερικές Υποθέσεις – δημόσιος τομέας 
 
Προσφυγή σε μηχανισμούς για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την 
εξάλειψη των διακρίσεων βάσει φύλου 
 

4.1.1. Υποβολή Αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση  
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι η αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση και την προώθηση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στον τομέα της εργασίας και της 
απασχόλησης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι πολίτες, άνδρες και 
γυναίκες, που θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου μπορούν να υποβάλλουν 
αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα για πράξεις δικαστικών αρχών. Όμως, σε 
περίπτωση που δέχεται καταγγελία για διάκριση λόγω φύλου, δεν σταματά την έρευνά του εάν 
ο ενδιαφερόμενος προσφύγει στη δικαιοσύνη, αλλά συνεχίζει τη διαμεσολαβητική του 
προσπάθεια για επίλυση του προβλήματος μέχρι την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης στο 
ακροατήριο ή μέχρι την εξέταση αιτήματος για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας 
(για παράδειγμα, με την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων). 
Ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει αν υφίσταται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
λόγω φύλου και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως υπάρχει παραβίαση, διαμεσολαβεί 
ζητώντας την ανάκληση της επαχθούς απόφασης ή μέτρου, διατυπώνοντας συστάσεις προς 
τη διοίκηση ή τον εργοδότη, παρέχοντας συμβουλές στους ενδιαφερόμενους πολίτες, 
εξετάζοντας μάρτυρες και διενεργώντας αυτοψίες, διατυπώνοντας νομοθετικές προτάσεις. 
Ειδικά για θέματα που αφορούν την εργασία και την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, 
συνεργάζεται με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας είτε για συμφιλιωτική επίλυση της 
διαφοράς είτε για την επιβολή από τον ΣΕΠΕ προστίμου στον εργοδότη. Ο Συνήγορος του 
Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα να εκπροσωπήσει δικαστικά τον καταγγέλλοντα, να επιβάλλει 
κυρώσεις ή πρόστιμα, να χορηγήσει αποζημιώσεις.  
 
Θεσμικό πλαίσιο 
Ο Συνήγορος του Πολίτη ορίστηκε φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής 
της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα 
εργασίας και απασχόλησης με το άρθρο 25 του Νόμου 3896/2010 (ΦΕΚ Α 207/08.12.2010) 
«Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
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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». 
Ο Συνήγορος του Πολίτη ορίζεται φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση της 
εφαρμογής, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά: α) την πρόσβαση στην απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εξέλιξης και στην επαγγελματική κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης με σκοπό την απασχόληση, β) τις συνθήκες και τους 
όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και γ) τα επαγγελματικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Ο Ν. 3896/2010 απαγορεύει την άμεση και την έμμεση διάκριση λόγω φύλου, την 
παρενόχληση, τη σεξουαλική παρενόχληση, τη διάκριση λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας 
καθώς και τη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου που συνδέεται με αλλαγή φύλου.  
Ως προς τη διαδικασία, ο νόμος υιοθετεί την αντιστροφή του βάρους απόδειξης, καθώς (άρθρο 
24) σε περίπτωση ισχυρισμού περί διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου, ο επικαλούμενος 
την διάκριση οφείλει να προσκομίσει στοιχεία μέσω των οποίων να πιθανολογείται η 
διάκριση, ενώ ο καθ’ ου, φέρει το βάρος να αποδείξει την έλλειψη συνδρομής των 
προϋποθέσεων της διάκρισης. 
 
Καταγραφή διαδικασίας  
 
Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία αναφοράς 
Ο ενδιαφερόμενος, άνδρας ή γυναίκα, που θεωρεί πως έχει υποστεί σε βάρος του διάκριση 
στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης ενημερώνεται για τη διαδικασία αναφοράς στο 
Συνήγορο του Πολίτη. 
Η Αρχή παρέχει πληροφορίες είτε μέσω τηλεφώνου είτε με επιτόπια επίσκεψη είτε μέσω του 
διαδικτυακού της τόπου, όπου υπάρχουν οδηγίες για την υποβολή αναφορών. 
 
1.Α. Σε περίπτωση που η υπόθεση αφορά το δημόσιο τομέα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να 
επιδιώξει την επίλυση της διαφοράς στο πλαίσιο της δημόσιας υπηρεσίας με την οποία 
σχετίζεται η υπόθεσή του με αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή ανάλογα με τα 
προβλεπόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει 
αποτέλεσμα, μπορεί να καταθέσει αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη. 
 
Βήμα 2: Προετοιμασία της καταγγελίας στο Συνήγορο του Πολίτη 
 
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προετοιμάσει την αναφορά του στο Συνήγορο του Πολίτη. 
Πρέπει να συγκεντρώσει στοιχεία που να στηρίζουν την καταγγελία του και αποδεικνύουν την 
ύπαρξη διάκρισης λόγω φύλου. 
 
Βήμα 3: Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη 
 
Την αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη μπορεί να υποβάλλει: 
Α. Ο ενδιαφερόμενος 
Β Νόμιμος πληρεξούσιος του ενδιαφερομένου. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται έγγραφη 
εξουσιοδότηση ή εκπροσώπηση διά του νόμου. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται εξουσιοδότηση 
όταν κατατίθεται αναφορά για λογαριασμό κάποιου ο οποίος λόγω ειδικών συνθηκών 
εμποδίζεται να υπογράψει, ή από δικηγόρο επ’ ονόματι πελάτη του. 
Η υποβολή της αναφοράς μπορεί να γίνει με: 
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o Αυτοπρόσωπη ή διά αντιπροσώπου παρουσία του καταγγέλλοντος 
προσώπου στα γραφεία της Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

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

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

 
Η αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη απαιτείται να είναι: 

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

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

 
Στην αναφορά πρέπει να αναγράφεται ρητά το ζήτημα το οποίο αφορά, να τεκμηριώνεται και 
να ζητείται συγκεκριμένη παρέμβαση της Αρχής προκειμένου να εξαλειφθεί η παραβίαση της 
ίσης μεταχείρισης. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, η Αρχή επικοινωνεί με τον 
καταγγέλλοντα ζητώντας επιπλέον διευκρινήσεις και στοιχεία για την υπόθεσή του. 
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Αποτύπωση διαδικασίας 
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4.1.2. Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο τομέα  
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι η αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση και την προώθηση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
που παρέχονται από δημόσιες υπηρεσίες και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
Οι πολίτες, άνδρες και γυναίκες, που θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου στο 
συγκεκριμένο τομέα μπορούν να υποβάλλουν αναφορά στην Αρχή. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα για πράξεις δικαστικών αρχών. Ωστόσο, σε 
αναφορές για διάκριση λόγω φύλου δεν σταματά την έρευνά του εάν ο ενδιαφερόμενος 
προσφύγει στη δικαιοσύνη, αλλά συνεχίζει τη διαμεσολαβητική του προσπάθεια για επίλυση 
του προβλήματος μέχρι την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο ή μέχρι την 
εξέταση αιτήματος για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας (για παράδειγμα, με την 
κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων). 
Ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει αν υπάρχει παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
λόγω φύλου και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως υπάρχει, διαμεσολαβεί ζητώντας την 
ανάκληση της επαχθούς απόφασης ή μέτρου, διατυπώνοντας συστάσεις προς τη διοίκηση, 
παρέχοντας συμβουλές στους ενδιαφερόμενους πολίτες, εξετάζοντας μάρτυρες και 
διενεργώντας αυτοψίες, διατυπώνοντας νομοθετικές προτάσεις. Δεν έχει την αρμοδιότητα να 
εκπροσωπήσει δικαστικά τον καταγγέλλοντα, να επιβάλλει κυρώσεις ή πρόστιμα, να 
χορηγήσει αποζημιώσεις.  
 
Θεσμικό πλαίσιο 
Ο Συνήγορος του Πολίτη ορίστηκε ως φορέας παρακολούθησης και προώθησης της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ππου 
παρέχονται από το δημόσιο τομέα με το άρθρο 11 παρ.1  του Νόμου 3769/2009 (ΦΕΚ Α 1-
05/01-07-2009) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον 
αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις».  
Σύμφωνα με το Νόμο 3896/2010 (άρθρο 24) ισχύει η αντιστροφή του βάρους απόδειξης, 
καθώς, όπως αναφέρεται, σε περίπτωση ισχυρισμού περί διακριτικής μεταχείρισης λόγω 
φύλου, ο επικαλούμενος την διάκριση οφείλει να προσκομίσει στοιχεία μέσω των οποίων να 
πιθανολογείται η διάκριση, ενώ ο καθ’ ου, φέρει το βάρος να αποδείξει την έλλειψη συνδρομής 
των προϋποθέσεων της διάκρισης. 
 
Καταγραφή διαδικασίας 
 
Βήμα 1: Αίτηση στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία 
 
Για τις υποθέσεις που αφορούν αγαθά και υπηρεσίες ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος 
στο πεδίο του δημόσιου τομέα. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει αρχικά να επιδιώξει την επίλυση της 
διαφοράς στο πλαίσιο της δημόσιας υπηρεσίας με την οποία σχετίζεται η υπόθεσή του, με 
αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή ανάλογα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας. Μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα, μπορεί να 
καταθέσει αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη. 
 
Βήμα 2: Ενημέρωση για τη διαδικασία αναφοράς 
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Ο ενδιαφερόμενος, άνδρας ή γυναίκα, που θεωρεί πως έχει υποστεί διάκριση στην πρόσβαση 
σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο τομέα ενημερώνεται για τη 
διαδικασία αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη. Η Αρχή παρέχει σχετικές πληροφορίες είτε 
μέσω τηλεφώνου είτε με επιτόπια επίσκεψη είτε μέσω του διαδικτυακού της τόπου, όπου 
παρέχονται οδηγίες για την υποβολή αναφορών από τους πολίτες. 
 
Βήμα 3: Προετοιμασία της αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη 
 
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προετοιμάσει την αναφορά του στο Συνήγορο του Πολίτη, να 
συγκεντρώσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν την αναφορά του και την πιθανότητα διάκρισης 
σε βάρος του. 
 
Βήμα 4: Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη 
 
Την αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη μπορεί να υποβάλλει: 
Α: Ο άμεσα ενδιαφερόμενος 
Β. Νόμιμος πληρεξούσιος του ενδιαφερόμενου. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται έγγραφή 
εξουσιοδότηση ή εκπροσώπηση διά του νόμου. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται εξουσιοδότηση 
όταν κατατίθεται αναφορά για λογαριασμό κάποιου ο οποίος λόγω ειδικών συνθηκών 
εμποδίζεται να υπογράψει, ή από δικηγόρο επ’ ονόματι πελάτη του. 
 
Η υποβολή της αναφοράς μπορεί να γίνει με: 

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

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

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

 
Η αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη απαιτείται να είναι: 

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

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

 
Στην αναφορά θα πρέπει να αναγράφεται ρητά το ζήτημα το οποίο αφορά, να τεκμηριώνεται 
και να ζητείται συγκεκριμένη παρέμβαση της Αρχής προκειμένου να εξαλειφθεί η παραβίαση 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, η Αρχή επικοινωνεί με 
τον καταγγέλλοντα ζητώντας επιπλέον διευκρινήσεις και στοιχεία για την υπόθεσή του. 
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4.1.3. Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή για παραβίαση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα 
 
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι η αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση και την 
προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά 
και υπηρεσίες και την παροχή αυτών για τον ιδιωτικό τομέα. Οι πολίτες, άνδρες και γυναίκες, 
που θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου στο μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία 
στην Αρχή. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δεν έχει αρμοδιότητα για υποθέσεις που εκκρεμούν 
ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ δεν επιλαμβάνεται αναφορών που κρίνονται προδήλως 
αόριστες, αβάσιμες, ασήμαντες ή που ασκούνται κατά τρόπο καταχρηστικό ή κατά παράβαση 
της αρχής της καλής πίστης. Η Αρχή λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο επιδιώκοντας την 
συναινετική επίλυση και ρύθμιση των διαφορών. 
 
Θεσμικό πλαίσιο 
 
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ορίστηκε ως φορέας για την παρακολούθηση και την 
προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά 
και υπηρεσίες και την παροχή αυτών για τον ιδιωτικό τομέα με το άρθρο 11 παρ.1  του Νόμου 
3769/2009 (ΦΕΚ Α 1-05/01-07-2009) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες 
διατάξεις». 
 
Καταγραφή διαδικασίας 
 
Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία αναφοράς 
 
Ο ενδιαφερόμενος, άνδρας ή γυναίκα, που θεωρεί πως έχει υποστεί σε βάρος του διάκριση 
στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα 
ενημερώνεται για τη διαδικασία αναφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή. 
Η Αρχή παρέχει σχετικές πληροφορίες είτε μέσω τηλεφώνου είτε με επιτόπια επίσκεψη είτε 
μέσω του διαδικτυακού της τόπου, όπου παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο και τα μέσα 
υποβολής αναφοράς και τις προϋποθέσεις παραλαβής των αναφορών. 
 
Βήμα 2: Προετοιμασία της καταγγελίας στο Συνήγορο του Καταναλωτή 
 
Ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη πρέπει να προετοιμάσει την αναφορά του στο Συνήγορο 
του Καταναλωτή. Θα πρέπει να συγκεντρώσει κάποια στοιχεία που να στηρίζουν την 
καταγγελία του και να δείχνουν πως υφίσταται διάκριση σε βάρος του, καθώς και όλα τα 
έγγραφα, που κρίνονται απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης, τα οποία πρέπει να τα 
επισυνάψει στην αναφορά του. 
Η καταγγελία μπορεί να γίνει σε διάστημα τριών μηνών από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος  
ή η ενδιαφερόμενη έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης που συνιστά διακριτική 
μεταχείριση. 
 
Βήμα 3: Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη 
 
Την αναφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτών μπορεί να υποβάλλει: 
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Α. Ο άμεσα ενδιαφερόμενος 
Β. Ένωση που λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των καταναλωτών 
Γ. Νόμιμος πληρεξούσιος του ενδιαφερόμενου. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται έγγραφή 
εξουσιοδότηση ή εκπροσώπηση διά του νόμου.  
 
Η υποβολή της αναφοράς μπορεί να γίνει με: 

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

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

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

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

 
Η αναφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή απαιτείται να: 

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

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

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

 
Στην αναφορά θα πρέπει να αναγράφεται ρητά το ζήτημα το οποίο αφορά, να περιγράφεται η 
ζημιά και η βλαπτική συνέπεια που υφίσταται ο αναφέρων, να τεκμηριώνεται και να ζητείται 
σαφές διατυπωμένο αίτημα παρέμβασης της Αρχής προκειμένου να εξαλειφθεί η παραβίαση 
της ίσης μεταχείρισης. 
Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αναφοράς, πρέπει να επισυνάπτεται με την 
καταγγελία και τα σχετικά αιτιολογικά έγγραφα και αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του 
αναφέροντος, ως αποδεικτικό της ταυτότητάς του. 
Η αναφορά πρωτοκολλείται και ο χειρισμός της υπόθεσης χρεώνεται σε ειδικό επιστήμονα της 
Αρχής. 
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4.1.4. Υποβολή καταγγελίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για παραβίαση 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
 
Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας μπορεί κάθε άτομο, άνδρας ή γυναίκα, που κρίνει πως 
παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης σε θέματα απασχόλησης και εργασίας να 
υποβάλλει καταγγελία. Για υποθέσεις παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης με βάση 
διακρίσεις λόγω φύλου, το ΣΕΠΕ συνεργάζεται στενά με το Συνήγορο του Πολίτη. 
 
Θεσμικό πλαίσιο 
Σύμφωνα το Νόμο 3304/2005 (ΦΕΚ Α 16/27-01-2005) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» και συγκεκριμένα το 
άρθρο 19 παρ. 3, στον τομέα απασχόλησης και εργασίας, φορέας προώθησης της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης στις περιπτώσεις που παραβιάζεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι 
το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε). 
 
Όπως αναφέρεται στο Νόμο 3996/2011 (ΦΕΚ Α 170/05-08-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος 
Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» 
(άρθρο 2 παρ. ζ) το ΣΕΠΕ μεταξύ άλλων ελέγχει την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 
και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην εργασία και απασχόληση, καθώς και 
την τήρηση των διατάξεων για την προστασία της μητρότητας και των διατάξεων συμφιλίωσης 
επαγγελματικού, οικογενειακού και προσωπικού βίου. Παράλληλα, για υποθέσεις που 
αφορούν παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών (σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παρ. ιστ.) ενημερώνει και συνεργάζεται με το Συνήγορο του Πολίτη, ενώ ενημερώνει 
το Τμήμα Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης για θέματα του ν. 3896/ 2010, συνεργάζεται με το Τμήμα Ισότητας των 
Φύλων της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, τον Συνήγορο του Πολίτη και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, για την ενημέρωση και για την εφαρμογή από τους Επιθεωρητές 
Εργασιακών Σχέσεων των ρυθμίσεων του ν. 3896/2010. 
 
Καταγραφή διαδικασίας 
 
Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία καταγγελίας 
 
Ο ενδιαφερόμενος, άνδρας ή γυναίκα, που θεωρεί πως έχει υποστεί σε βάρος του διάκριση 
στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης ενημερώνεται για τη διαδικασία καταγγελίας 
από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
Το ΣΕΠΕ παρέχει σχετικές πληροφορίες είτε μέσω τηλεφώνου είτε με επιτόπια επίσκεψη είτε 
και μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Εργασίας. Η πληροφόρηση είναι 
περιορισμένη, καθώς δεν λειτουργεί ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ, στην οποία να καταγράφονται 
αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία καταγγελιών. 
Από το 2012 λειτουργεί πενταψήφια τηλεφωνική γραμμή μέσω της οποίας μπορούν να 
υποβάλλονται καταγγελίες, ωστόσο δεν παρέχεται η σχετική πληροφόρηση. Στόχος είναι η εν 
λόγω τηλεφωνική σύνδεση να λειτουργήσει μελλοντικά σε τηλεφωνική γραμμή παροχής 
πληροφοριών και υποστήριξης σε εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά με τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 
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Βήμα 2: Υποβολή καταγγελίας στο Σ.ΕΠ.Ε. 
 
Η καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας μπορεί να είναι είτε επώνυμη είτε και 
ανώνυμη. Ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη υποβάλει καταγγελία σχετικά με την 
παραβίαση της ίσης μεταχείρισης στο χώρο εργασίας του και οι αρμόδιες υπηρεσίες 
αναλαμβάνουν να εξετάσουν αν ο εργοδότης παραβιάζει τις νομοθετικές διατάξεις. Η 
καταγγελία μπορεί να γίνει: 
 

o Τηλεφωνικώς 
o Με αυτοπρόσωπη παρουσία στο αρμόδιο κατά τόπους τμήμα επιθεώρησης 
o Μέσω επιστολής 

 
Με την υποβολή της καταγγελίας, το ζήτημα παραπέμπεται στην αρμόδια περιφερειακή 
υπηρεσία. Σε περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω φύλου, το 
ΣΕΠΕ διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης στο Συνήγορο του Πολίτη και συνεργάζονται για 
την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. 
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4.2. Διεθνές Δίκαιο 
 
Προσφυγή σε διεθνείς μηχανισμούς για την προώθηση της ισότητας των φύλων 
και την εξάλειψη των διακρίσεων βάσει φύλου 
 

Καταγγελία στην Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος 
των γυναικών 
 
Στην Επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών μπορούν να 
υποβάλλονται αιτήσεις για εξέταση περιπτώσεων παραβίασης δικαιωμάτων που 
προστατεύονται από τη Διεθνή Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά 
των γυναικών, όταν η υπόθεση αφορά παραβίαση δικαιωμάτων από κράτος που έχει 
επικυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, όπως και η Ελλάδα. Προϋπόθεση για την προσφυγή 
στην εν λόγω διαδικασία είναι να έχουν εξαντληθεί όλα τα προσφερόμενα εθνικά μέσα 
επίλυσης της διαφοράς. 
Η διαδικασία δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Από το 2000, οπότε και τέθηκε σε ισχύ το 
Προαιρετικό Πρωτόκολλο, μέχρι και τον Αύγουστο του 2006, στην Επιτροπή είχαν κατατεθεί 
συνολικά 11 αναφορές. 
 
Θεσμικό πλαίσιο 
Η Επιτροπή ενεργεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της 
Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των 
γυναικών. H Σύμβαση κυρώθηκε με το Ν.1342/1983 και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο με το 
Ν.2952/2001. 
 
Καταγραφή διαδικασίας 
 
Βήμα 1: Πληροφόρηση για τη διαδικασία 
 
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση για τη διαδικασία ενώπιον 
της Επιτροπής. Η πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στις 
επίσημες γλώσσες της Επιτροπής που είναι τα αγγλικά, γαλλικά, κινεζικά, αραβικά, ισπανικά 
και ρωσικά. Ακόμη, είναι διαθέσιμο και πρότυπο φόρμας υποβολής καταγγελίας στην 
Επιτροπή, με όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. 
Στην πράξη, για την πληροφόρηση αλλά και για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας απαιτείται η 
συνδρομή ατόμου με εξειδικευμένες γνώσεις που θα μπορέσει να καταθέσει και να στηρίξει 
την καταγγελία (για παράδειγμα, δικηγόρου) ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με εμπειρία σε 
ανάλογες δράσεις που θα μπορούσε να ενεργήσει εκ μέρους των γυναικών που υφίστανται 
διακρίσεις. 
 
Βήμα 2: Προσφυγή στις εθνικές αρχές για επίλυση του ζητήματος 
 
Προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή της καταγγελίας και να εξεταστεί το θέμα από την 
Επιτροπή θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα –διοικητικά και δικαστικά- μέσα σε 
εθνικό επίπεδο. Σε διαφορετική περίπτωση, η Γραμματεία της Επιτροπής δεν θα παραπέμψει 
το θέμα προς εξέταση. Για τις συγκεκριμένες ενέργειες προφανώς απαιτείται και η συνδρομή 
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εξειδικευμένων επαγγελματιών, όπως δικηγόρων, προκειμένου να προσφύγει η θιγόμενη στις 
δικαστικές αρχές. 
 
Βήμα 3: Προετοιμασία καταγγελίας 
 
Αφού έχουν εξαντληθεί τα εθνικά μέσα και η διάκριση εξακολουθεί να υφίσταται, ο θιγόμενος 
μπορεί να προετοιμάσει την καταγγελία. Θα χρειαστεί η συνδρομή εξειδικευμένου 
επαγγελματία (δικηγόρου) –έναντι της αντίστοιχης αμοιβής- ή μη κυβερνητικής οργάνωσης 
που ασχολείται με ζητήματα διακρίσεων λόγω φύλου, προκειμένου να προετοιμαστεί ο 
φάκελος και να συγκεντρωθούν όλα τα έγγραφα. 
 
Βήμα 4: Υποβολή καταγγελίας 
 
Η αναφορά στην Επιτροπή κατατίθεται: 

o Από το ίδιο το άτομο που υφίσταται τη διάκριση, ή ομάδα ατόμων. 
o Για λογαριασμό του ατόμου ή των ατόμων που υφίστανται τη διάκριση με τη 

συναίνεσή τους, εκτός αν ο καταθέτων μπορεί να δικαιολογήσει την ενέργειά 
του για λογαριασμού τους χωρίς να χρειάζεται η συγκατάθεσή τους. 

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

o Να είναι έγγραφη 
o Να είναι επώνυμη 
o Να αφορά κράτος που έχει επικυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο 

Ακόμη, οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να δηλώσουν ότι συμφωνούν με τη γνωστοποίηση των 
στοιχείων τους στην αρμόδια αρχή του Κράτους που αφορά η καταγγελία. 
Ο καταγγέλλων θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, 
τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ), να δώσει προσωπικές πληροφορίες 
(ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, στοιχεία διαβατηρίου ή ταυτότητας, οικογενειακή κατάσταση, 
επάγγελμα κλπ).  
Στην καταγγελία πρέπει να καταγράφεται αναλυτικά η φύση της παραβίασης και ειδικότερα: 
περιγραφή της, στοιχεία που αφορούν τον τόπο και το χρόνο του γεγονότος, οι διατάξεις της 
Σύμβασης που παραβιάζονται. Ακόμη, πρέπει να καταγράφονται αναλυτικά όλες οι μέθοδοι 
και τα μέσα που ακολουθήθηκαν για την επίλυση της διαφοράς σε εθνικό επίπεδο (αναφορές 
σε αρχές, δικαστικές διαδικασίες), στοιχεία που τις αποδεικνύουν, καθώς και το αποτέλεσμά 
τους. Με την αναφορά πρέπει να αποστέλλονται και αντίγραφα όλων των εγγράφων που 
στηρίζουν τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος, την ταυτότητά του και τις ενέργειες που 
έχουν πραγματοποιηθεί.  
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4.3. Ιθαγένεια  
 

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας για τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και ζει στην 
Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα.  
 
Η διαδικασία αφορά άνδρες και γυναίκες αλλοδαπούς. Η απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας 
τέκνου αλλοδαπών, το οποίο γεννήθηκε στην Ελλάδα, δεν είναι αυτόματη, αλλά πρέπει να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, οι γονείς να διαμένουν νόμιμα για τουλάχιστον πέντε 
χρόνια στη χώρα και να κάνουν την προβλεπόμενη αίτηση για την κίνηση της διαδικασίας. 
 
Θεσμικό πλαίσιο 
Σύμφωνα με το Νόμο 3284/2004 «Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας», άρθρο 1Α, τέκνο 
αλλοδαπών που γεννιέται και συνεχίζει να ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα 
και νόμιμα και οι δυο στη Χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη αποκτά από τη γέννηση του 
την Ελληνική Ιθαγένεια, εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και αίτηση 
εγγραφής του τέκνου στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του, μέσα σε τρία έτη 
από τη γέννηση. Σε περίπτωση μεταγενέστερης υποβολής της δήλωσης και αίτησης, η 
ιθαγένεια αποκτάται από την υποβολή τους.  
Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, την αντίστοιχη δήλωση και αίτηση υποβάλλει ο 
γονέας που έχει γονική μέριμνα του τέκνου. 
Στην Υπουργική Απόφαση Φ. 130181/23198/2010 - ΦΕΚ 562/Β’/30.4.2010, ορίζονται τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
 
Καταγραφή διαδικασίας 
 
Βήμα 1: Πληροφόρηση για τη διαδικασία 
 
Η πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν 
προκειμένου να αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια το γεννημένο στην Ελλάδα τέκνο τους 
παρέχεται από το δικτυακό τόπου του Υπουργείου Εσωτερικών και από τους κατά περίπτωση 
αρμόδιους Δήμους, όπου υποβάλλεται η αίτηση. 
 
Βήμα 2: Αίτηση για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας τέκνου αλλοδαπών 
 
Προτού οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν τη σχετική αίτηση, πρέπει να συγκεντρώσουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζεται να υποβάλουν μαζί με αυτή. 
 
Συγκέντρωση δικαιολογητικών 
 
Υπό-βήμα 2..1. 
Δικαιολογητικό: Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού. 
Αίτηση για χορήγηση ληξιαρχικής πράξης στο ληξιαρχείο του δήμου όπου γεννήθηκε το παιδί 
και παραλαβή της από εκεί. 
Ή 
Αίτηση για ληξιαρχική πράξη τηλεφωνικώς, στη γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών και παραλαβή 
της από το ΚΕΠ που θα υποδείξει ο πολίτης 
Ή  
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Αίτηση στα ΚΕΠ για παραλαβή ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Παραλαβή της μετά από 
διάστημα μερικών ημερών από το ίδιο ΚΕΠ 
 
Υπό-βήμα 2.2. 
Δικαιολογητικό: Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου γονέων (εφόσον υφίσταται) 
Αίτηση για χορήγηση ληξιαρχικής πράξης ή βεβαίωσης στο ληξιαρχείο του δήμου όπου 
τελέστηκε ο γάμος και παραλαβή της από εκεί. 
Ή 
Αίτηση τηλεφωνικώς, στη γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών και παραλαβή της από το ΚΕΠ που 
θα υποδείξει ο πολίτης 
Ή  
Αίτηση στα ΚΕΠ. Παραλαβή μετά από διάστημα μερικών ημερών από το ίδιο ΚΕΠ 
Η διαδικασία μπορεί να γίνει παράλληλα με την αίτηση για ληξιαρχική πράξη γέννησης του 
παιδιού στην πρώτη περίπτωση αν ο δήμος είναι ο ίδιος και σε κάθε περίπτωση στις δύο 
επόμενες περιπτώσεις, με  τη συμπλήρωση δύο διαφορετικών αιτήσεων. 
 
Υπό-βήμα 2.3. 
Δικαιολογητικό: Ακριβές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ και των δύο 
γονέων. 
Φωτοτυπία και επικύρωσή του από δημόσια αρχή. Η επικύρωση μπορεί να γίνει και από το 
Δήμο όπου θα κατατεθεί η αίτηση. 
Οι τίτλοι διαμονής είναι: 
α. άδεια επί μακρόν διαμένοντος, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 
Α),  
β. βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών - μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α),  
γ. δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη 
κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε γονείς ανηλίκου ημεδαπού, κατ` εφαρμογή 
των διατάξεων των άρθρων 61, 63 και 94 του Ν. 3386/2005,  
δ. δελτίο αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας ή 
μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν 
χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Π.Δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α), καθώς και 
των προεδρικών διαταγμάτων 90/2008 (ΦΕΚ 138 Α), 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α), 167/2008 (ΦΕΚ 
223 Α) και 81/2009 (ΦΕΚ 99 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,  
ε. ταξιδιωτικά έγγραφα ή ειδικό δελτίο που έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, 
η οποία έχει κυρωθεί με το Ν. 139/1975 (ΦΕΚ 176 Α),  
στ. Ε.Δ.Τ.Ο. ή άλλο δελτίο ή τίτλο διαμονής ομογενούς κάθε τύπου.  
 
Υπό-βήμα 2.4. 
Δικαιολογητικό: Βεβαιώσεις χρόνου νόμιμης διαμονής και των δύο γονέων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες (Περιφέρεια ή Αστυνομία, για παλαιότερες άδειες διαμονής αρμόδιος ήταν και ο 
ΟΑΕΔ) 
 
Αντίστοιχη αίτηση στην αρμόδια αρχή που χορήγησε τον τίτλο διαμονής. 
 
Υπό-βήμα 2.5. 
Δικαιολογητικό: Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου 
αναγνωρισμένου από την Ελλάδα. 
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Το διαβατήριο ή το αντίστοιχο έγγραφο απαιτείται να είναι επισήμως μεταφρασμένο στα 
ελληνικά και επικυρωμένο. Η επικύρωσή του δεν μπορεί να γίνει από ελληνική δημόσια 
υπηρεσία.  
 
Υπό-βήμα 2.6. 
Δικαιολογητικό: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου 
πρόκειται να γίνει η αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση που κάποιος από τους δύο γονείς 
κατοικεί μόνιμα σε άλλον δήμο, απαιτείται βεβαίωση και από εκείνον. 
Οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στο δήμο με έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητά τους, 
αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλου λογαριασμού ή εκκαθαριστικού εφορίας και 
υποβάλλουν την απαιτούμενη αίτηση, συμπληρώνοντας παράλληλα και υπεύθυνη δήλωση 
που τους δίδεται από την υπηρεσία. 
Για την παραλαβή της βεβαίωσης, απαιτείται να ξαναπάνε στην αρμόδια υπηρεσία. 
Οι αντίστοιχες αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και μέσω ΚΕΠ, με την επισύναψη των ίδιων 
δικαιολογητικών. 
 
Αφού οι ενδιαφερόμενοι έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα έγγραφα, προσέρχονται στον 
αρμόδιο δήμο προκειμένου να καταθέσουν την αίτηση και δήλωση εγγραφής στο δημοτολόγιό 
του. Τα απαιτούμενα έντυπα διατίθενται από την υπηρεσία. 
Προηγουμένως, πρέπει να έχουν καταβάλει στην ταμειακή υπηρεσία του δήμου παράβολο 
ύψους 100 ευρώ και να έχουν παραλάβει το αντίστοιχο αποδεικτικό είσπραξης το οποίο 
συνυποβάλλουν με την αίτηση. 
Η αίτηση μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή και από πληρεξούσιό τους. 
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την απόδοση της 
πληρεξουσιότητας, διαδικασία που συνεπάγεται και επιπλέον κόστος για τους εμπλεκόμενους. 
 
Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας: 
Ο γονέας, πέρα από την περίπτωση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών που τον 
αφορούν, θα πρέπει να υποβάλλει, ακόμη, προκειμένου να αποδείξει ότι ο μόνος ασκών τη 
γονική μέριμνα: 
Ληξιαρχική πράξη θανάτου του άλλου γονέα (αντίστοιχη αίτηση στο ληξιαρχείο) 
Ή δικαστική απόφαση ότι η γονική μέριμνα του έχει ανατεθεί (επίσημο αντίγραφο δικαστικής 
αποφάσεως) 
Ή υπεύθυνη δήλωση για τα γεγονότα που αιτιολογούν αδυναμία του άλλου γονέα να ασκεί τη 
γονική μέριμνα 
 
Βήμα 3: Απόφαση απόδοσης ιθαγένειας 
 
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας σε δύο μήνες από την παραλαβή του φακέλου 
λαμβάνει απόφαση (που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ) για την απόδοση ιθαγένειας στο τέκνο 
αλλοδαπών. 
Δίνει εντολή στο Δήμο να προχωρήσει στην εγγραφή του στο δημοτολόγιο. 
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4.4. Μεταναστευτική πολιτική 
 

Χορήγηση άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 Κεφάλαιο Α του ν. 3386/2005 ως θύμα εμπορίας ανθρώπων είναι το 
φυσικό πρόσωπο που κατέστη θύμα των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 
323,232Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, ανεξάρτητα από το εάν έχει εισέλθει στη 
χώρα νόμιμα ή παράνομα. 
 
Θεσμικό Πλαίσιο 
 
Ο ορισμός του θύματος εμπορίας ατόμων προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων του 
άρθρου 1 κεφ. Α του ν.3386/2005 και 323, 232Α, 349,351 και 351Α Π.Κ. Το καθεστώς 
χορήγησης της άδειας διαμονής σε αυτή την κατηγορία προσώπων καθορίζεται στις διατάξεις 
των άρθρων 47-52 του ν. 3386/2005. Επικουρικά αναφέρονται και οι διατάξεις του 
Προεδρικού Διατάγματος 233/2003, καθώς οι διατάξεις του ρυθμίζουν άλλα θέματα (πέρα από 
την άδεια) σχετικά με τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, όπως π.χ η νομική προστασία τους και 
η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ περιέχει παράρτημα στο συμπεριλαμβάνονται οι φορείς 
οι οποίοι αναλαμβάνουν την αρωγή των θυμάτων.  
 
Καταγραφή διαδικασίας 
 
Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία 
 
Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αστυνομικές ή εισαγγελικές αρχές πιθανολογήσουν ότι 
υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος έχει προσαχθεί, ανήκει στην κατηγορία θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο,  τον/την ενημερώνουν για τη 
δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής, εφόσον εκφράσει την πρόθεσή του να συνεργαστεί 
για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.  Την ενημέρωση αυτή μπορεί να παρέχουν 
και οι αρμόδιοι φορείς κοινωνικής στήριξης που προβλέπονται από το παράρτημα του Π.Δ. 
233/2003, όπως κάθε φορά ισχύει.  
 
Βήμα 2: Χαρακτηρισμός αλλοδαπού ως θύματος εμπορίας 
 
Δεν αρκεί η πιθανολόγηση ότι το άτομο που έχει εντοπιστεί από τις αρμόδιες αστυνομικές ή 
εισαγγελικές αρχές είναι θύμα εμπορίας. Απαιτείται πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής 
από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του υπηκόου τρίτης χώρας ως θύμα εμπορίας 
ανθρώπων. Είτε μέσω των εισαγγελικών αρχών είτε μέσω του ίδιου του ατόμου γίνεται αίτηση 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών προκειμένου να εκδώσει πράξη χαρακτηρισμού του. 
 
Βήμα 3: Αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής 
 
Μετά από πράξη της Εισαγγελικής Αρχής δίνεται στα θύματα η δυνατότητα για διάστημα ενός 
μηνός (προθεσμία περίσκεψης) ώστε να συνέλθουν και να είναι σε θέση να διαφύγουν από 
την επιρροή των δραστών, για να μπορούν να πάρουν ανεπηρέαστη απόφαση σχετικά με τη 
συνεργασία τους με τις διωκτικές αρχές.  
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Κατά το χρονικό διάστημα αυτής της προθεσμίας, το θύμα δεν θεμελιώνει δικαίωμα διαμονής 
στη χώρα, αλλά δεν μπορεί να απελαθεί, ενώ στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση 
απέλασης αυτή ανακαλείται. 
Η απόφαση για τη χορήγηση της προθεσμίας περίσκεψης μπορεί να τερματιστεί, πριν από τη 
λήξη της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την οικεία εισαγγελική ή αστυνομική Αρχή ότι 
το πρόσωπο με τη θέληση του επανασυνδέθηκε με τους δράστες των εγκλημάτων ή για 
λόγους δημοσίας τάξης και ασφάλειας. 
Όσο διαρκεί η περίοδος της περίσκεψης τα πρόσωπα έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη. Αν 
και είναι ανασφάλιστα, τους παρέχεται άμεση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από 
τις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ., με προσκόμιση σχετική βεβαίωσης που χορηγεί η Αστυνομική 
Διεύθυνση. Διασφαλίζονται επίσης ικανές συνθήκες διαβίωσης, εφόσον δεν διαθέτουν 
επαρκείς πόρους.. 
Όταν παρέλθει η προθεσμία περίσκεψης - ή και πριν τη λήξη της εάν το πρόσωπο έχει 
επιδείξει στην πράξη σαφή θέληση για συνεργασία - ο αρμόδιος Εισαγγελέας εξετάζει τις 
παρακάτω προϋποθέσεις και συντάσσει σχετική έκθεση: 

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

o αν το πρόσωπο έχει επιδείξει σαφή θέληση συνεργασίας και  
o αν το πρόσωπο έχει διακόψει κάθε σχέση με τους φερόμενους ως δράστες των 

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

o είτε τα ίδια (στην πράξη με τη συνδρομή δικηγόρου) 
o είτε μέσω του σχετικού Εισαγγελέα 

 
Στην πράξη η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων εμπορίας έχουν εισέλθει παράνομα στη 
χώρα και στερούνται διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, το οποίο απαιτείται να 
προσκομίσουν με την αίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία αναφέρονται οι συγκεκριμένοι λόγοι και πλήρης αιτιολογία για την αντικειμενική 
αδυναμία κατοχής των σχετικών εγγράφων. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται η αίτηση και 
εκδίδεται σχετική απόφαση χορήγησης άδειας διαμονής, η οποία θα αντικατασταθεί με άδεια 
διαμονής ενιαίου τύπου, όταν προσκομισθεί το δικαιολογητικό που λείπει. 
 
Η εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής γίνεται κατά προτεραιότητα και η 
χορήγηση της μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης. Με την επιφύλαξη λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εκδίδεται άδεια 
διαμονής ενός έτους, χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, με δυνατότητα 
ανανέωσης για ισόχρονο διάστημα εφόσον υπάρχουν οι ίδιες προϋποθέσεις μέχρι την έκδοση 
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Η άδεια διαμονής εξασφαλίζει δικαίωμα πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας, στις παροχές και την περίθαλψη και στις προϋποθέσεις επαγγελματικής 
κατάρτισης και εκπαίδευσης. 
 
Η άδεια διαμονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται εάν το πρόσωπο επανασυνδέσει ενεργά και 
με τη θέληση του τις σχέσεις του με τους φερόμενους ως δράστες των πράξεων που έχει 
καταγγείλει, παύει να συνεργάζεται, αν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η συνεργασία ή η καταγγελία 
του θύματος είναι δόλια ή καταχρηστική, αν με πρωτοβουλία της αρμόδιας εισαγγελικής ή 
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δικαστικής Αρχής διακοπεί η σχετική διαδικασία, ή όταν εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση περάτωσης της σχετικής διαδικασίας. 
 
Ανάλογα με την έκβαση της συνεργασίας του αλλοδαπού με τις αρμόδιες αρχές για την 
εξάλειψη του κυκλώματος εμπορίας: 

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

 
 Β: Σε περίπτωση που από την αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκύπτει ότι η 

καταμήνυση για τις πράξεις που έχουν καταγγελθεί είναι ψευδής, θα πρέπει να 
εκδοθεί νέα απόφαση απέλασης και ο/η υπήκοος να αποχωρήσει από τη χώρα 
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4.5. Εργασία  
 
4.5.1 Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
 
Εγγραφή στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο 
 
Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο λειτουργεί παρέχοντας διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα με 
στόχους παιδαγωγικούς, αλλά και για την εξυπηρέτηση των γονέων που είναι εργαζόμενοι. 
 
Θεσμικό πλαίσιο 
 
Με το άρθρο 4 του Νόμου 2525/1997 θεσμοθετήθηκε το ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Όπως 
αναφέρεται στη διάταξη σκοπός του είναι: α) η υποχρεωτική εφαρμογή του οικείου 
προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων, β) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων μελέτης 
των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και γ) η 
προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές που 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες.  Τα προαιρετικά προγράμματα μελέτης των μαθημάτων 
της επόμενης ημέρας και δημιουργικής απασχόλησης παρακολουθούν κατά προτίμηση 
μαθητές του ίδιου ή γειτονικών σχολείων των οποίων οι γονείς είναι εργαζόμενοι. Τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη τάξη του ολοήμερου 
δημοτικού σχολείου ρυθμίζονται από το Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/Α), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 27 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α). 
 
Καταγραφή διαδικασίας 
 
Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής 
 
Οι γονείς ενημερώνονται για τη διαδικασία εγγραφής, τις ημέρες και τις ώρες που είναι δυνατή 
η εγγραφή, καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά από το σχολείο στο οποίο υπάγονται 
τα τέκνα τους, ανάλογα με τη διεύθυνση κατοικία τους. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στο 
κάθε σχολείο, που ορίζει το δικό του πρόγραμμα εγγραφών (συνήθως στις αρχές του κάθε 
καλοκαιριού) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται από το σχετικό νομοθετικό 
πλαίσιο. 
 
Βήμα 2: Υποβολή αίτησης εγγραφής 
 
Τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που έχει ορίσει το κάθε σχολείο, ο γονέας πηγαίνει στο 
σχολείο για να εγγράψει το παιδί του. Κατά την εγγραφή και με τη συμπλήρωση των σχετικών 
υπεύθυνων δηλώσεων για τους κανόνες λειτουργίας και της σχετικής αίτησης, στην οποία 
αιτείται και την παρακολούθηση ολοήμερου τμήματος (σε περίπτωση που το σχολείο 
λειτουργεί ολοήμερο τμήμα, καθώς και στην περίπτωση που θα συμπληρωθεί ο ελάχιστος 
αριθμός των 15 μαθητών που απαιτείται για τη λειτουργία του) που παρέχεται από το σχολείο, 
απαιτείται να προσκομίσει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 

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

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

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

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

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

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

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

o Βεβαίωση εργασίας ή βεβαίωση ανεργίας. Προκειμένου ο μαθητής να 
εγγραφεί στο ολοήμερο πρόγραμμα (με αντίστοιχη δήλωση του γονέα) 
απαιτείται βεβαίωση από τον εργοδότη, ή από τον ασφαλιστικό φορέα ότι και 
οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι. Σε περίπτωση ανεργίας, απαιτείται βεβαίωση 
ανεργίας. Οι γονείς θα πρέπει να απευθυνθούν στους εργοδότες τους, 
προκειμένου να λάβουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις, ενώ σε περίπτωση που 
είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι  χρειάζεται να 
προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και σε περίπτωση ανεργίας να 
απευθυνθούν στον αρμόδιο φορέα (πχ ΟΑΕΔ) για τη σχετική βεβαίωση. 
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4.6. Κοινωνική Προστασία - Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη 
 
4.6.1. 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 που έχουν τέσσερα και άνω παιδιά, ή μονογονεϊκές 
οικογένειες με τρία τουλάχιστον παιδιά. Η πολυτεκνική ιδιότητα αποδεικνύεται με το σχετικό 
πιστοποιητικό πολυτέκνου (εκδίδεται από την τοπική ένωση πολυτέκνων και επικυρώνεται 
από την ΑΣΠΕ), ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής συνοδευόμενο από 
το πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ (Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος). 
 
Θεσμικό πλαίσιο 
Σύμφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος, οι πολύτεκνες οικογένειες… έχουν 
δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος. Με το νόμο 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/07-04-2006) –
που τροποποίησε το νόμο 1910/1944 και συγκεκριμένα με το άρθρο 6 παρ. 1 ορίζονται τα 
δικαιολογητικά για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας. 
 
Καταγραφή διαδικασίας  
 
Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία 
 
Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τη διαδικασία απόκτησης της πολυτεκνικής ιδιότητας, 
σε περίπτωση μονογονεϊκών οικογενειών. Στην εν λόγω περίπτωση εμπίπτουν: Γονέας που 
είναι χωρίς σύζυγο, μόνος/η υπόχρεος/η προς διατροφή και που έχει τουλάχιστον τρία τέκνα, 
δηλ. ο/η χήρος/α, η άγαμος μητέρα που έχει εκτός γάμου τρία τέκνα μη αναγνωρισμένα.  
Η ενημέρωση για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
μπορεί να γίνεται από τις περιφερειακές ενώσεις πολυτέκνων ή την πανελλήνια ένωση 
πολυτέκνων, τηλεφωνικά, με επιτόπια επίσκεψη ή μέσω των αντίστοιχων δικτυακών τόπων 
τους. 
 
Βήμα 2: Αίτηση για αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας σε μονογονεϊκές οικογένειες. 
 
Η αντίστοιχη αίτηση απονομής της πολυτεκνικής ιδιότητας και εγγραφής μέλους 
παραλαμβάνεται και υποβάλλεται στην αρμόδια ένωση πολυτέκνων της κάθε περιοχής. Με 
την αίτηση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συνυποβάλει: 

o Συμπληρωμένη οικογενειακή κατάσταση με όλα τα στοιχεία. 
o Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η αίτηση για χορήγηση 

πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης γίνεται είτε τηλεφωνικά, μέσω της 
γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών, είτε ηλεκτρονικά (σε περίπτωση που 
κάποιος είναι εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό σύστημα εξυπηρέτησης 
πολιτών) είτε μέσω υποβολής αίτησης στα ΚΕΠ. Το πιστοποιητικό 
παραλαμβάνεται από τα ΚΕΠ. 
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Σε περίπτωση που κάποια από τα παιδιά είναι έγγαμα, απαιτούνται ληξιαρχικές πράξεις 
γάμων τους. Η σχετική αίτηση γίνεται είτε στο ληξιαρχείο όπου τελέστηκε ο γάμος, είτε μέσω 
ΚΕΠ. 
Για όσα παιδιά είναι άνω των 23 ετών, και εφ’ όσον δεν έχουν ξεπεράσει το 25ο έτος της 
ηλικίας τους απαιτείται να υποβληθούν: 1.Πιστοποιητικό σπουδών (από αναγνωρισμένες 
τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής) σε περίπτωση που σπουδάζουν.  
 
2.Πιστοποιητικό στρατολογίας ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή πιστοποιητικό της 
πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ότι τυγχάνουν ανάπηρα ισοβίως με ποσοστό 
αναπηρίας 67% και άνω, σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία με 
ποσοστό άνω του 67% προσμετρώνται ανεξαρτήτως ηλικίας στο συνολικό αριθμό τέκνων. 
Σε περίπτωση που η οικογένεια είναι μονογονεϊκή λόγω θανάτου του ενός συζύγου, απαιτείται 
ληξιαρχική πράξη θανάτου. Η αίτηση γίνεται από τον επιζώντα σύζυγο στο αρμόδιο 
ληξιαρχείο, ή μέσω ΚΕΠ. 
Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας άγαμης μητέρας, πρέπει αυτή να προσκομίσει 
ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως όλων των τέκνων. Η αίτηση γίνεται στο αρμόδιο ληξιαρχείο, ή 
μέσω ΚΕΠ. 
Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας λόγω διαζυγίου, πρέπει επιπλέον να προσκομιστούν:  
Α. 

 Δικαστική απόφαση ότι έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων 
 Πιστοποιητικό του Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου, που εξέδωσε την 

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

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

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

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

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

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

 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η τοπική ένωση πολυτέκνων εκδίδει το σχετικό 
πιστοποιητικό και το παραπέμπει στην ΑΣΠΕ για επικύρωση. 
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Αποτύπωση διαδικασίας 
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4.6.2. Προστασία της μητρότητας 
 

4.6.2.1. Χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε ανασφάλιστες μητέρες ή όταν δεν 
το παρέχει ο φορέας ασφάλισης 
 
Επίδομα μητρότητας δικαιούται κάθε γυναίκα, ανεξάρτητα από ηλικία, ιθαγένεια, φυλή ή 
θρησκεία (άρθρο 2 της αριθμ. 103/82 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που κυρώθηκε με το Ν. 
1302/82) όταν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και εφόσον έχει άδεια νόμιμης 
παραμονής στη χώρα. Οι εργαζόμενες ανασφάλιστες μητέρες δεν έχουν το δικαίωμα να 
αξιώσουν τις παροχές αυτές από ασφαλιστικό φορέα. Οι μητέρες που έχουν μαζί με την 
οικογένειά τους μηνιαίο εισόδημα 586,94 € σύμφωνα με το έγγραφο Π2Β/3904/96, του 
Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας. 
 
Θεσμικό πλαίσιο 
 
Η χορήγηση επιδόματος μητρότητας θεσμοθετείται από το άρθρο 2 της αριθμ. 103/82 
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που κυρώθηκε με το Ν. 1302/82 (άρθρο 4 παρ.5) και το 
έγγραφο Π2Β/3904/96, του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας  
 
Καταγραφή διαδικασίας 
 
Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία 
 
Η ενδιαφερόμενη ενημερώνεται από τις αρμόδιες διευθύνσεις κοινωνικής πρόνοιας των 
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση του επιδόματος. 
Συνήθως η πληροφορία δεν παρέχεται τηλεφωνικά και απαιτείται επιτόπια επίσκεψη της 
ενδιαφερόμενης, ενώ σε περιπτώσεις (ανάλογα με τον φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης) είναι 
πιθανή η καταχώρηση των πληροφοριών στη διαδικτυακή σελίδα του φορέα. 
 
Βήμα 2: Υποβολή αίτησης πριν από τον τοκετό για χορήγηση επιδόματος μητρότητας  
 
Η αίτηση υποβάλλεται στην διεύθυνση κοινωνικής πρόνοιας του οικείου φορέα τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Το έντυπο της αίτησης παραλαμβάνεται από την αρμόδια υπηρεσία και 
συμπληρώνεται εκεί, ενώ η ενδιαφερόμενη πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, τα οποία χρειάζεται να συνυποβάλει. 
Συγκεκριμένα απαιτείται να προσκομιστούν: 

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

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

o Υπεύθυνη Δήλωση  
Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής της μητέρας γίνεται και από την υπηρεσία με βάση το 
δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. Το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθεται και από την 
Υπηρεσία. 
 
Η αίτηση για την καταβολή επιδόματος μητρότητας και η υποβολή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών πρέπει να γίνει μέχρι διαστήματος οκτώ μηνών από την έναρξη των 42 
ημερών προ τοκετού. 
Μετά τον τοκετό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου αναζητείται υπηρεσιακά. 
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Αποτύπωση διαδικασίας 
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4.6.2.2. Ειδική παροχή άδειας προστασίας μητρότητας (εξάμηνη άδεια) από τον 
ΟΑΕΔ σε ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
 
Η καταβολή των συμπληρωματικών παροχών γίνεται σε γυναίκες, ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, που τελούν σε ενεργό σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά την έναρξη της αδείας 
κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν από το ΙΚΑ τα προβλεπόμενα επιδόματα 
για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας. Οι παροχές μητρότητας είναι 
ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης 
αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το ΙΚΑ για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η αίτηση πρέπει να 
κατατεθεί σε διάστημα τριών μηνών από την καταβολή των προβλεπόμενων επιδομάτων από 
το ΙΚΑ. 
 
Θεσμικό πλαίσιο 
 
Σύμφωνα με το Νόμο 3655/2008 και συγκεκριμένα το άρθρο 142, η μητέρα που είναι 
ασφαλισμένη του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου 
χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας (και της ισόχρονης 
προς το μειωμένο ωράριο άδειας αν κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος), δικαιούται να λάβει 
ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι (6) μηνών. Στην ΔΙΑΔΠ/Α/12604 ΦΕΚ 927/Β/04-07-
2003 καθορίζεται ο τύπος των αντίστοιχων αιτήσεων. 
 
Καταγραφή διαδικασίας 
 
Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία 
 
Η ενδιαφερόμενη μπορεί να ενημερωθεί για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
από τον ΟΑΕΔ ή και από τα ΚΕΠ 
 
Βήμα 2: Υποβολή αίτησης 
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί: 

o Στον ΟΑΕΔ 
o Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

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

o Ασφαλιστικό βιβλιάριο του ΙΚΑ  
o Βεβαίωση του εργοδότη. Το έντυπο της συγκεκριμένης δήλωσης του εργοδότη, 

που πρέπει να φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του, παρέχεται από την 
αρμόδια υπηρεσία, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας της. Η ενδιαφερόμενη θα 
πρέπει να το προμηθευτεί ή να το εκτυπώσει, να το παραδώσει στον εργοδότη 
προκειμένου να το συμπληρώσει, να το υπογράψει και να το σφραγίσει και στη 
συνέχεια να το προσκομίσει κατά την υποβολή της αίτησης. 

o Βεβαίωση του ΙΚΑ για τη διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου 
επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας 
και λοχείας. Η συγκεκριμένη βεβαίωση χορηγείται από τον ασφαλιστικό φορέα με 
την ολοκλήρωση της καταβολής του επιδόματος λοχείας. 
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Η διαδικασία μπορεί να γίνει από την ενδιαφερόμενη, αλλά και από τρίτο άτομο. 
Προϋπόθεση, στη δεύτερη περίπτωση, είναι η ύπαρξη σχετικής εξουσιοδότησης η οποία 
παρέχεται με την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή 
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 
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Αποτύπωση διαδικασίας 
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4.6.3. Υπαγωγή στην ασφάλιση 
 

Υπαγωγή στην ασφάλιση από περιστασιακά απασχολούμενους (εργόσημο) 
 
Με το άρθρο 20 ν. 3863/10 εισήχθη για πρώτη φορά ο θεσμός του εργοσήμου. Με αυτόν 
επήλθε σημαντική αλλαγή στον τρόπο αμοιβής και ασφάλισης του κατ' οίκον 
απασχολούμενου προσωπικού, που παρέχει εξαρτημένη εργασία και αμείβεται με την ώρα ή 
την ημέρα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους εργοδότες, 
για την ίδια μισθολογική περίοδο που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ. Αφορά, εν τοις 
πράγμασι, κατ’ εξοχήν γυναίκες, οι οποίες εργάζονται περιστασιακά ως οικιακές βοηθοί. 
Το εργόσημο είναι ειδική επιταγή συγκεκριμένης αξίας στην οποία περιλαμβάνεται το ποσό 
της αμοιβής του εργαζομένου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης. Η διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσής του χωρεί σύμφωνα με όσα ορίζουν η 
απόφαση Υπουργού Εργασίας 14913/343/φ10034/27.6.11 (ΦΕΚ Β 1586/01.07.2011) και η 
υπ’ αριθμ. 68/9.9.11 εγκύκλιος του ΙΚΑ. 
Τα εργόσημα διατίθενται στον εργοδότη εκτός από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και 
από τις συνεργαζόμενους με αυτούς τράπεζες, τα ΕΛΤΑ και τα ΚΕΠ. Ο εργοδότης απευθύνεται 
στο φορέα έκδοσης του εργοσήμου με τον ΑΜΚΑ του, δηλώνει τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης και το είδος της παρεχόμενης εργασίας και καταθέτει το ποσό του εργοσήμου, το 
οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του εργαζομένου, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 
εισφορών. Η καταβολή της αμοιβής στον εργαζόμενο για την παρασχεθείσα εργασία 
πραγματοποιείται με την εξαργύρωση του εργοσήμου από τους φορείς διάθεσης, αφού 
προηγουμένως έχουν παρακρατηθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. 
Το εργόσημο μεταβιβάζεται ονομαστικώς από τον εργοδότη στους εργαζομένους, αφού 
αναγράψει αυτός επί του εργοσήμου το όνομα του εργαζομένου, ως καταβολή για την αμοιβή 
της εργασίας που παρασχέθηκε και στη συνέχεια εξοφλείται από τους φορείς διάθεσης, με 
καταβολή του αντιστοίχου ποσού, αφού προηγουμένως έχουν παρακρατηθεί οι αναλογούσες 
εισφορές. Η ασφάλιση των προσώπων που αμείβονται με αυτόν τον τρόπο γίνεται 
αποκλειστικά και υποχρεωτικά βάσει των διατάξεων περί εργοσήμου 
Ο χρόνος έναρξης εφαρμογής ήταν για: 

 τους κατ' οίκον απασχολουμένους σε έναν εργοδότη η 01.01.2012 
 τους κατ' οίκον απασχολουμένους σε περισσότερους του ενός εργοδότες η 

01.11.2011 
Οι εργαζόμενοι και αμειβόμενοι με αυτόν τον τρόπο, που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά 
εργασία, θα πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο του αρμόδιου κοινωνικου-ασφαλιστικού 
φορέα, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 
Θεσμικό πλαίσιο 

 
Το μεν εργόσημο διέπεται από τα άρθρ. 20 και επόμενα του Ν. 3863/2010, με τις 
τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρ. 76 Ν. 3996/2011. Η δε διαδικασία έκδοσης και 
εξαργύρωσής του διέπεται από την Απόφαση Υπουργού εργασίας 14913/343/φ10034/27.6.11 
(ΦΕΚ Β΄ 1586/01.07.2011) και την υπ’ αριθμ. 68/09.09.2011 εγκύκλιο του ΙΚΑ. 
 
Καταγραφή διαδικασίας 
 
Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία απογραφής στο μητρώο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
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Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται υποκατάστημα ή παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να 
ενημερωθεί για τις προϋποθέσεις απογραφής του. Η απογραφή του στον ασφαλιστικό φορέα 
είναι προαπαιτούμενο, προκειμένου να μπορεί στη συνέχεια να εργάζεται ως περιστασιακά 
απασχολούμενος και να αμείβεται με εργόσημο.  Η διαδικασία της απογραφής γίνεται άπαξ. 
 
Βήμα 2: Απογραφή στο μητρώο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
 
Για την απογραφή του ο ασφαλισμένος προσέρχεται στο υποκατάστημα ή παράρτημα ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας ή του τόπου απασχόλησης. Από την υπηρεσία λαμβάνει το 
απαιτούμενο έντυπο, «Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου», το συμπληρώνει και το 
υποβάλει μαζί με τα σχετικά ανά περίπτωση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να 
συνυποβάλλει με την αίτηση είναι: 
 Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης. 
 Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (λ.χ. 

αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ) 
 Αποδεικτικό κατοικίας (λ.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμός κοινής ωφελείας)  
 
Η εγγραφή του ασφαλισμένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που τηρείται 
ηλεκτρονικά, γίνεται αμέσως με την καταχώριση των στοιχείων της αίτησης και εκτυπώνεται 
από το σύστημα η «Βεβαίωση Απογραφής», που παραδίδεται αμέσως στον ασφαλισμένο. 
Η διαδικασία της απογραφής γίνεται άπαξ. 
 
Βήμα 3: Έκδοση εργοσήμου από τον εργοδότη 
 
Τα εργόσημα διατίθενται στον εργοδότη από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και από τις 
συνεργαζόμενους με αυτούς τράπεζες, από τα ΕΛΤΑ και τα ΚΕΠ. Ο εργοδότης, δηλώνοντας 
και τον ΑΜΚΑ του, δηλώνει τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης και το είδος της 
παρεχόμενης εργασίας και καταθέτει το ποσό του εργοσήμου το οποίο αντιστοιχεί στην 
αμοιβή του εργαζομένου, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. Στη φυσική 
μορφή του, το εργόσημο φέρει συγκεκριμένα στοιχεία για τον εκδότη, τον ασφαλιστικό φορέα, 
την ονομαστική αξία και την κράτηση υπέρ του ασφαλιστικού φορέα, το φορέα έκδοσης, την 
ημερομηνία έκδοσης και την ημερομηνία λήξης. Αποτυπώνεται επίσης μοναδικός αριθμός 
(αλγοριθμικός αριθμός) που χαρακτηρίζει μονοσήμαντα το συγκεκριμένο εργόσημο και 
εγγυάται τη γνησιότητα αυτού. Εκδίδεται σε διπλότυπο ή σε δύο αποκόμματα. Το ένα 
αντίτυπο ή απόκομμα του εργοσήμου αφορά στον εργοδότη και το δεύτερο στον εργαζόμενο. 
Ο εργοδότης παραδίδει στον εργαζόμενο το εργόσημο (αντίτυπο για τον εργαζόμενο) αφού 
συμπληρώσει επί του αντιτύπου του τα στοιχεία του εργαζομένου (AMΚΑ, ονομαστικά 
στοιχεία) και την ημερομηνία πληρωμής και ο εργαζόμενος υπογράφει επί του αντιτύπου για 
τον εργοδότη, επιβεβαιώνοντας την παραλαβή του εργοσήμου. 
 
Βήμα 4: Εξαργύρωση εργοσήμου από τον εργαζόμενο 
 
Η καταβολή της αμοιβής στον εργαζόμενο για την παρασχεθείσα εργασία πραγματοποιείται 
με την εξαργύρωση του εργοσήμου από τους φορείς διάθεσης, αφού προηγουμένως έχουν 
παρακρατηθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. 
Ο εργαζόμενος απευθύνεται για την εξαργύρωση στον πιστωτικό φορέα έκδοσης του 
εργοσήμου, ή και σε άλλο πιστωτικό φορέα που έχει τη δυνατότητα εξαργύρωσης αυτού, με 
τον ΑΜΚΑ του, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του εργοσήμου. Στη συνέχεια με βάση 
τον ΑΜΚΑ του εργαζομένου συνδέεται με το αρχείο του ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ και αφού 
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επιβεβαιώσει τα στοιχεία του εργαζομένου, καταβάλλει στον εργαζόμενο το καθαρό πληρωτέο 
ποσό.  
Το ποσό του εργοσήμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 ευρώ. Ο χρόνος ισχύος του 
ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Μετά τη λήξη της 
περιόδου αυτής το εργόσημο δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο. Εργόσημο 
που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη μπορεί να ακυρωθεί εντός τριών (3) μηνών 
από την ημερομηνία έκδοσής του. 
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4.7. Αγροτική πολιτική 
 

Ίδρυση Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού 
 
Οι Γυναικείοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Γ.Α.Σ.) δεν αποτελούν «ιδιώνυμο» συνεταιρισμό, αλλά 
συνήθη συνεταιρισμό, υποκείμενο στο νομοθετικό πλαίσιο για τους αγροτικούς 
συνεταιρισμούς. Ασφαλώς, συνεταιριστές μπορούν να είναι μόνον γυναίκες. Οι Γ.Α.Σ. 
αποτελούν θεσμό υποστηρικτικό της γυναίκας – αγρότισσας και των τοπικών κοινωνιών, 
συμβάλλοντας στην προώθηση των τοπικών προϊόντων και στηρίζοντας την απασχόληση. Οι 
συνεταιριστές, κατ’ αρχήν, είναι μόνον φυσικά πρόσωπα. Ο συνεταιρισμός είναι νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει την εμπορική ιδιότητα. Αποκτά νομική προσωπικότητα, 
αφ’ ής στιγμής η εγκριτική της ίδρυσής του απόφαση του Ειρηνοδικείου της Έδρας του, 
καταχωρισθεί στο βιβλίο συνεταιρισμών του εν λόγω Ειρηνοδικείου. Σημειώνεται ότι κρατική 
ενίσχυση των αγροτικών συνεταιρισμών δεν χωρεί πλέον, αφού ο ν. 4015/2011 κατήργησε τις 
συναφείς προβλέψεις του ν. 2810/2000. 
 
Θεσμικό πλαίσιο 
 
Οι Γυναικείοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί διέπονται από τον ν. 2810/2000 (ΦΕΚ Α΄ 61/2000), 
όπως αυτός ισχύει κατόπιν των τροποποιήσεων που του επέφερε ο ν. 4015/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
210/2011). 
 
Καταγραφή διαδικασίας ίδρυσης Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού 
 
Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία 
 
Οι ενδιαφερόμενες για την ίδρυση Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού επισκέπτονται 
δικηγόρο προκειμένου να ενημερωθούν για τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 
 
Βήμα 2: Κατάρτιση καταστατικού 
 
Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται δικηγόρο, προκειμένου να συντάξουν το καταστατικό, 
κυρίως να ρυθμίσουν τα θέματα της λειτουργίας του συνεταιρισμού. Με το καταστατικό 
ορίζεται και η διοικούσα επιτροπή. Το καταστατικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του 
συνεταιρισμού. 
 
Βήμα 3: Έγκριση καταστατικού από το Ειρηνοδικείο της έδρας του Συνεταιρισμού 
 
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος υποβάλλει αίτηση στο Ειρηνοδικείο, προκειμένου να εγκριθεί το 
καταστατικό του συνεταιρισμού. Η αίτηση προσδιορίζεται να συζητηθεί σε συγκεκριμένη 
δικάσιμο. Από τα μέλη του υπό ίδρυση συνεταιρισμού καταβάλλονται τα Ένσημα Ταμείου 
Νομικών και Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων, μεγαρόσημα. Παράλληλα, καταβάλλεται η 
προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής.  
 
Βήμα 4: Συζήτηση της αίτησης 
 
Κατά τη δικάσιμο, χωρεί η συζήτηση της υπόθεσης στο Ειρηνοδικείο.  
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Ο δικηγόρος πρέπει να έχει συντάξει το φάκελο της υπόθεσης, ο οποίος περιλαμβάνει: 
 Προτάσεις  
 Το πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής (προσωρινού διοικητικού συμβουλίου). 
 Κατάλογος Συνεταιριστών. 
 Καταστατικό, υπογεγραμμένο παρ’ όλων των συνεταιριστών σε τρία (3) αντίγραφα 

Για την εκδίκαση της υπόθεσης καταβάλλονται τα Ένσημα Ταμείου Νομικών και Ταμείου 
Προνοίας Δικηγόρων (μεγαρόσημα), ενώ γίνεται προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής 
 
Βήμα 5: Έκδοση της απόφασης 
 
Μετά από τη συζήτηση της υποθέσεως, εκδίδεται η εγκριτική απόφαση του Ειρηνοδικείου, εφ’ 
όσον, εννοείται, το καταστατικό πληροί τις προϋποθέσεις του ν. 2810/2000 (έλεγχος 
νομιμότητας). 
 
Βήμα 6: Καταχώριση της εγκριτικής αποφάσεως στο βιβλίο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου 
 
Μετά την έκδοση και την καθαρογραφή της αποφάσεως, ο πληρεξούσιος δικηγόρος λαμβάνει 
αντίγραφο αυτής και, με αίτησή του, ζητά από την Γραμματεία του Ειρηνοδικείου την 
καταχώριση του καταστατικού στο τηρούμενο βιβλίο συνεταιρισμών. Παράλληλα αιτείται, τη 
λήψη αφ’ ενός του συναφούς πιστοποιητικού περί καταχώρισης, αφ’ ετέρου αντιγράφου/ων 
του καταχωρισθέντος καταστατικού. Από τα μέλη του συνεταιρισμού καταβάλλονται τα 
απαιτούμενα ένσημα (μεγαρόσημα) 
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4.8. Οικογένεια 
 

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

4.9.1. Ποινική διαμεσολάβηση για τα 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 (ακόμη και σε περίπτωση που η έχει κινηθεί η αυτόφωρη 
διαδικασία) τη δυνατότητα ποινικής διαμεσολάβησης, μόνο σε περίπτωση που αυτό είναι 
κοινή επιθυμία του θύματος και του θύτη. 
 
Θεσμικό πλαίσιο 
 
Ο N. 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» στο 
κεφάλαιο Δ΄ (αρ. 11-14) προβλέπει το θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης. Ο αρμόδιος 
εισαγγελέας για την άσκηση της ποινικής δίωξης διερευνά τη δυνατότητα διαμεσολάβησης για 
τα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας. 
 
Καταγραφή διαδικασίας 
 
Βήμα 1. Καταγγελία στην Αστυνομία ή την Εισαγγελία για αδίκημα ενδοοικογενειακής βίας 
πλημμεληματικού χαρακτήρα. 
 
Το άτομο που έχει υποστεί το αδίκημα πρέπει να το καταγγείλει στην αστυνομία ή στην 
εισαγγελία. Δεν απαιτείται η καταγγελία να γίνει παρουσία δικηγόρου, ωστόσο στην πράξη η 
παροχή νομικών συμβουλών αποδεικνύεται αρκετές φορές αναγκαία, προκειμένου το θύμα να 
μπορέσει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν πιο ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι υφίσταται 
βία. Στην πράξη, συμβουλή που παρέχεται στα θύματα είναι το να απευθυνθούν σε κάποιο 
νοσοκομειακό ίδρυμα ή ιατροδικαστή, προκειμένου να εξεταστούν και να πάρουν και ιατρική 
βεβαίωση για τις κακώσεις που πιθανώς έχουν υποστεί. 
Η καταγγελία μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά, από το θύμα ή από τρίτους στην αστυνομία, η 
οποία υποχρεούται να διερευνήσει και να χειριστεί αναλόγως τη συγκεκριμένη υπόθεση. 
Σε περίπτωση που το θύμα προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία, ακολουθεί η 
διαδικασία εξέτασής του από τους αστυνομικούς. Η αστυνομική υπηρεσία οφείλει να συντάξει 
σχετική έκθεση (αντίγραφό της μπορεί να ζητήσει και το θύμα αδικήματος ενδοοικογενειακής 
βίας) και να διαβιβάσει το φάκελο στον αρμόδιο για την άσκηση της ποινικής δίωξης 
εισαγγελέα. 
 
Βήμα 2: Εκκίνηση διαδικασίας από τον εισαγγελέα 
 
2.1. Ο Εισαγγελέας έχει την αρμοδιότητα να διερευνήσει το ενδεχόμενο της διενέργειας 
ποινικής διαμεσολάβησης, προκειμένου να μην επιλυθεί η διαφορά στα δικαστήρια 
 
2.2. Ο φερόμενος ως δράστης, ο ίδιος ή μέσω του δικηγόρου του, ή ο εισαγγελέας υποβάλλει 
δήλωση περί ποινικής διαμεσολάβησης. Αν δεν το έχει ζητήσει ο ίδιος ο φερόμενος ως 
δράστης και η διαδικασία κινηθεί από τον εισαγγελέα, ο φερόμενος ως δράστης έχει διάστημα 
τριών ημερών να δηλώσει αν δέχεται τη διαμεσολάβηση. 
2.2.1 Αν η απάντηση είναι αρνητική ή δεν δοθεί απάντηση, κινείται η ποινική διαδικασία κατά 
τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.  
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2.2.2. Αν η απάντηση είναι θετική, ο εισαγγελέας ενημερώνει τον παθόντα ή τον συνήγορο του 
για την κατά τα ανωτέρω δήλωση του ενδιαφερομένου. 
 
2.3. Αίτημα για εφαρμογή της διαδικασίας ποινικής διαμεσολάβησης υποβάλλεται και 
στον/από τον παθόντα. Παρέχεται προθεσμία τριών ημερών για να δηλώσει (το ίδιο το θύμα, 
ή μέσω συνηγόρου του) αν δέχεται τη διαμεσολάβηση. 
2.3.1. Αν η απάντηση του παθόντος είναι αρνητική ή αυτός δεν απαντήσει ή δεν επέλθει 
συμφωνία ως προς τους όρους, κινείται η ποινική διαδικασία κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας.  
2.3.2. Αν η απάντηση του παθόντος είναι θετική, ο εισαγγελέας με διάταξη του θέτει τη 
δικογραφία σε ειδικό αρχείο της εισαγγελίας και ακολουθείται η διαδικασία της ποινικής 
διαμεσολάβησης. 
 
2.4.. Ο δράστης θα πρέπει να δηλώσει ανεπιφύλακτα ότι: α) θα δώσει το λόγο της τιμής του 
ότι δεν θα τελέσει οποιαδήποτε  πράξη ενδοοικογενειακής βίας και ότι, σε περίπτωση 
συνοίκησης, δέχεται να μείνει εκτός οικογενειακής κατοικίας για εύλογο χρονικό διάστημα, εάν 
το προτείνει το θύμα, γ) θα  παρακολουθήσει πρόγραμμα συμβουλευτικού ή θεραπευτικού 
χαρακτήρα σε κάποιον φορέα δημόσιου χαρακτήρα (πχ ΕΚΚΑ) σε όποιον τόπο  και για όσο 
χρόνο κρίνεται αυτό αναγκαίο από τους αρμόδιους θεραπευτές, οι οποίοι υποβάλλουν σχετικό 
πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του προγράμματος που επισυνάπτεται στο φάκελο της 
δικογραφίας και β) θα άρει ή θα αποκαταστήσει, εφόσον είναι δυνατόν, αμέσως τις συνέπειες 
που προκλήθηκαν από την πράξη και να καταβάλει εύλογη χρηματική ικανοποίηση στο θύμα.  
 
2.5. Η υπόθεση τίθεται από τον εισαγγελέα, με  διάταξή του, στο ειδικό αρχείο δηλ. ο δράστης 
δεν παραπέμπεται στο ακροατήριο.  
 
2.6. Η διάταξη του εισαγγελέα που εκδίδεται κατόπιν ποινικής διαμεσολάβησης καταχωρίζεται 
σε ειδική μερίδα στο δελτίο ποινικού μητρώου και τηρείται για χρονικό διάστημα ίσιο προς τον 
εκ του νόμου προβλεπόμενο χρόνο παραγραφής του εγκλήματος στο οποίο αφορά. 
 
2.7. Αν ο δράστης συμμορφωθεί για τρία χρόνια με τους όρους της ποινικής διαμεσολάβησης, 
τότε η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται και εξαλείφεται η αξίωση της πολιτείας για το 
έγκλημα που αφορά. 
 
2.7.1. 9. Σε περίπτωση που ο εισαγγελέας διαπιστώνει ότι ο φερόμενος ως δράστης δεν 
ολοκληρώνει υπαίτια την ποινική διαμεσολάβηση τότε διακόπτει τη διαδικασία και προκαλεί 
την αναδρομική άρση των επελθόντων αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εισαγγελέας 
ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο, η δε ποινική διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, χωρίς να επιτρέπεται η υποβολή νέου αιτήματος 
για ποινική διαμεσολάβηση. 
 
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της ποινικής διαμεσολάβησης, η άσκηση ποινικής δίωξης είναι 
απαράδεκτη για πράξη για την οποία εξαλείφθηκε η ποινική αξίωση της πολιτείας. Η 
παραγραφή της πράξης για την οποία εφαρμόστηκε η διαδικασία της ποινικής 
διαμεσολάβησης  αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της. Η άρνηση ενός εκ 
των διαδίκων μερών (δράστη και θύματος) να δεχθεί τη διαμεσολάβηση ή η αποτυχία 
ολοκληρώσεως της διαδικασίας, για οποιαδήποτε αιτία, δεν συνεπάγονται σε βάρος τους 
καμία αρνητική ουσιαστική ή δικονομική συνέπεια στην ποινική δίκη που επακολουθεί. Αν το 
θύμα ενδοοικογενειακής βίας είναι ανήλικος/η, η ποινική διαμεσολάβηση ενεργείται υπέρ 
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αυτού και από κοινού από τον κατά τόπον αρμόδιο εισαγγελέα ανηλίκων και τον ασκούντα την 
επιμέλεια, εφόσον αυτός δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον φερόμενο ως δράστη του 
εγκλήματος. Αν δεν υπάρξει ομοφωνία, η διαμεσολάβηση δεν είναι δυνατή. Αν ο ανήλικος/η 
έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του/της μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να παρίσταται 
κατ΄ αυτήν και να ακούγεται.  
 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των παραπάνω βημάτων εξαρτάται από τον όγκο των υποθέσεων των 
δικαστηρίων. Σχετικά με το κόστος της διαδικασίας η υποβολή μήνυσης για τα εγκλήματα 
ενδοοικογενειακής βίας εξαιρείται από την καταβολή παραβόλου (ν.4055/2012) 
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4.9.2. Παροχή αρωγής στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
 
Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας δικαιούνται ηθικής συμπαράστασης και της αναγκαίας 
υλικής συνδρομής από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργούν 
ειδικά για τους σκοπούς αυτούς υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, και από κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι 
αστυνομικές αρχές που επιλαμβάνονται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, υποθέσεων 
ενδοοικογενειακής βίας υποχρεούνται, εφόσον το ζητήσει το θύμα, να ενημερώσουν αυτό και 
τους παραπάνω φορείς, ώστε να παρασχεθεί αμέσως η απαραίτητη, κατά περίπτωση, αρωγή.  
 
Θεσμικό πλαίσιο 
Τα ανωτέρω ορίζονται στο Νόμο 3500/2006 και συγκεκριμένα στο άρθρο 21 που αφορά την 
κοινωνική συμπαράσταση των θυμάτων. 
 
Καταγραφή διαδικασίας 
 
Βήμα 1: Καταγγελία πράξης ενδοοικογενειακής βίας 
 
Προαπαιτούμενο προκειμένου να μπορέσουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να ασκήσουν 
το δικαίωμά τους να λάβουν αρωγή, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου, είναι 
να καταγγείλουν το σε βάρος τους αδίκημα στις αρμόδιες αρχές. 
 
Βήμα 2: Ενημέρωση για τη διαδικασία 
 
Υπό βήμα 2..1 Προϋπόθεση είναι να ζητήσει το θύμα βοήθεια 
 
Η ενημέρωση των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας για το είδος της αρωγής που μπορούν να 
λάβουν, ή τους φορείς στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν γι’ αυτό παρέχεται από τις 
αστυνομικές αρχές που επιλαμβάνονται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, υποθέσεων 
ενδοοικογενειακής βίας. Αν το θύμα εκφράσει αίτημα για παροχή βοήθειας, είναι υποχρέωση 
των αστυνομικών αρχών είναι να το ενημερώσουν για τους φορείς που μπορούν να την 
παρέχουν, καθώς και να ενημερώσουν αρμόδιους φορείς για την περίπτωση, προκειμένου να 
προσεγγίσουν το θύμα και να εξετάσουν την πιθανότητα παροχής αρωγής, καθώς και το είδος 
αυτής. 
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, το θύμα ενδοοικογενειακής βίας δικαιούται ηθική 
συμπαράσταση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική συμβουλευτική από νομικά πρόσωπα 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία λειτουργούν ειδικά για αυτούς τους σκοπούς υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από κοινωνικές υπηρεσίες 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (πχ Συμβουλευτικά Κέντρα, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα 
κλπ). Το θύμα δικαιούται και υλική συνδρομή από τους παραπάνω αναφερόμενους φορείς 
 
Υπό περίπτωση 2.β.  
 
Σε περίπτωση που θύμα ενδοοικογενειακής βίας πιθανολογείται πως είναι ανήλικος μαθητής, 
οι εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας (ακόμη και προσχολικής ηλικίας) κατά την εκτέλεση του 
εκπαιδευτικού τους έργου αν αντιληφθούν, πληροφορηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή 
διαπιστώσουν ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, 
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ενημερώνουν, χωρίς καθυστέρηση το διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος ανακοινώνει, 
αμέσως, την αξιόποινη πράξη στον αρμόδιο εισαγγελέα. 
 
Βήμα 3: Παροχή αρωγής 
 
Το θύμα έρχεται σε επαφή με αρμόδιο φορέα και ξεκινά η διαδικασία παροχής αρωγής, 
ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Οι παραπάνω προβλεπόμενες υπηρεσίες αρωγής 
παρέχονται δωρεάν. Δεν χρειάζεται η υποβολή κάποιων δικαιολογητικών. Ο χρόνος της 
παροχής των υπηρεσιών εξαρτάται από το φόρτο της εργασίας κάθε φορέα. (Οι συναντήσεις, 
για παράδειγμα, στα Συμβουλευτικά Κέντρα για τη βία κατά των γυναικών μπορούν να γίνουν 
ακόμη και αυθημερόν). 
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4.10. Απονομή δικαιοσύνης 
 

Παροχή νομικής αρωγής  
 
Η παροχή νομικής αρωγής αφορά πολίτες χαμηλού εισοδήματος, που μπορούν να αιτηθούν 
δωρεάν νομικές υπηρεσίες για υποθέσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου. 
 
Θεσμικό πλαίσιο 
 
Σύμφωνα με το νόμο 3226/2004 (ΦΕΚ 24Α/4-2-04) οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος έχουν 
δικαίωμα νομικής βοήθειας, η οποία παρέχεται δωρεάν σε υποθέσεις (α) ποινικές (β) αστικές, 
εμπορικές. Το δικαιούνται Έλληνες πολίτες, πολίτες της ΕΕ, πολίτες τρίτου κράτους ή 
ανιθαγενείς με νόμιμη ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. 
 
Καταγραφή διαδικασίας 
 
Βήμα 1: Ενημέρωση για τη διαδικασία 
 
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στο Πρωτοδικείο όπου έχει εισαχθεί η υπόθεση 
προκειμένου να πληροφορηθεί για τη διαδικασία αίτησης για παροχή νομικής αρωγής. 
Βασική προϋπόθεση για να λάβει κάποιος νομική αρωγή είναι να έχει χαμηλό εισόδημα.  
 
Βήμα 2: Αίτηση για παροχή νομικής αρωγής 
 
Η αίτηση για την παροχή νομικής αγωγής υποβάλλεται στο Πρωτοδικείο, σε διάστημα 
τουλάχιστον 15 ημερών πριν από τη διενέργεια της δίκης. Ο ετών συμπληρώνει, με τη βοήθεια 
και της γραμματείας όπου χρειάζεται, τα στοιχεία της αίτησης, περιγράφοντας και περιληπτικά 
το αντικείμενο της δίκης ή της δικαστικής ενέργειας. Συνυποβάλει αντίγραφο φορολογικής 
δήλωσης ή βεβαίωση αρμόδιου εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης σε 
περίπτωση μη ύπαρξης εισοδήματος ή αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ή 
αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας περί 
απορίας.  Από το έγγραφο που καταθέτει, πρέπει να προκύπτει ο ΑΦΜ του αιτούντα, 
προκειμένου να μπορεί να διασταυρωθεί η ακρίβεια των στοιχείων. Επιπλέον, ο αιτών πρέπει 
να υποβάλει και κάποιο αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας του ή του τόπου διαμονής του. 
 
Βήμα 3: Απόφαση περί παροχής αρωγής 
 
Το Πρωτοδικείο εξετάζει το αίτημα και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν. Εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις, αποφασίζεται η παροχή νομικής βοήθειας και διατάσσεται ο 
διορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον αιτούντα. 
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5. Συμπεράσματα καταγραφής των διαδικασιών εφαρμογής των διατάξεων 
περί ισότητας των φύλων 
 
Από το σύνολο των διαδικασιών που εντοπίστηκαν στις νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την 
Ισότητα των Φύλων επιλέχτηκαν 17 διαδικασίες σε τουλάχιστον δέκα τομείς πολιτικής, οι 
οποίες καταγράφηκαν αναλυτικά.  
 
Για τις επιλεγμένες διαδικασίες έγινε η χαρτογράφησή τους σε βήματα και αποτυπώθηκαν όλα 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καλούνται να συγκεντρώσουν. 
 
Συνοπτικά, στις διαδικασίες που καταγράφηκαν, εντοπίστηκαν: 
 
 
Διαδικασίες Βασικοί 

Εμπλεκόμενοι 
Απαιτούμενα 
βασικά 
δικαιολογητικά 

Αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης  

3 Η αναφορά και 
όλα τα έγγραφα 
που τη στηρίζουν 

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  

3 Η αναφορά και 
όλα τα έγγραφα 
που τη στηρίζουν 

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  

2 Η αναφορά και 
όλα τα έγγραφα 
που τη στηρίζουν 

Καταγγελία για παραβίαση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

3 1 

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

4 Η καταγγελία και 
όλα τα έγγραφα 
που τη στηρίζουν 

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

5 8 

Αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας 
ανθρώπων 

6 4 

Εγγραφή σε ολοήμερο δημοτικό σχολείο 6 10 
Αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας σε μονογονεϊκές 
οικογένειες 

6 5 

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

4 4 

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

5 4 

Υπαγωγή στην ασφάλιση από περιστασιακά 
απασχολούμενους (εργόσημο) 

3 4 

Ίδρυση Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού 3 5 
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Σύναψη συμφώνου συμβίωσης 4 2 
Ποινική διαμεσολάβηση στα πλημμελήματα 
ενδοοικογενειακής βίας 

5 2 

Παροχή αρωγής στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 3 - 
Παροχή νομικής αρωγής 4 3 
 
Για τις διαδικασίες που παρουσιάζονται συνοπτικά στον ανωτέρω πίνακα, στο επόμενο 
στάδιο του έργου θα προσδιοριστούν τα βασικά τους στοιχεία, θα διενεργηθεί αναλυτική 
αξιολόγηση και αποτίμηση της διαχειριστικής πολυπλοκότητάς τους, του χρόνου και της 
οικονομικής επιβάρυνσης που συνεπάγονται για τον πολίτη και θα διαμορφωθούν προτάσεις 
απλούστευσης. 


