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Σχέδιο Δράσης Ισότητας Φύλων 
Gender Equality Plan -GEP 

 

Α. Βασικές Έννοιες 
 
 
Φύλο 

 

Κοινωνικά χαρακτηριστικά και ευκαιρίες που σχετίζονται με το να είσαι γυναίκα και 

άνδρας και με τις σχέσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών και κοριτσιών και αγοριών, 

καθώς και με τις σχέσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών. Αυτά τα χαρακτηριστικά, οι 

ευκαιρίες και οι σχέσεις δομούνται κοινωνικά και μαθαίνονται μέσω των 

διαδικασιών κοινωνικοποίησης. Είναι ανάλογα με το πλαίσιο και το χρόνο και είναι 

μεταβλητά. Το φύλο καθορίζει τι αναμένεται, επιτρέπεται και τι εκτιμάται σε μια 

γυναίκα ή έναν άνδρα σε ένα δεδομένο πλαίσιο. Στις περισσότερες κοινωνίες, 

υπάρχουν διαφορές και ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών ως προς τις ευθύνες 

που ανατίθενται, τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται, την πρόσβαση και τον 

έλεγχο των πόρων και τις ευκαιρίες λήψης αποφάσεων. Το φύλο είναι μέρος του 

ευρύτερου κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου. 

Το φύλο είναι επίσης ένας σημαντικός όρος για κατανόηση στο πλαίσιο της 

ταυτότητας φύλου. 

 

Ισότητα Φύλου 

 

Ίσα δικαιώματα, ευθύνες και ευκαιρίες γυναικών και ανδρών και κοριτσιών και 

αγοριών. Ισότητα δεν σημαίνει ότι γυναίκες και άνδρες θα γίνουν το ίδιο, αλλά ότι τα 

δικαιώματα, οι ευθύνες και οι ευκαιρίες των γυναικών και των ανδρών δεν θα 

εξαρτώνται από το αν γεννιούνται γυναίκες ή άνδρες. Η ισότητα των φύλων 

συνεπάγεται ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα, οι ανάγκες και οι 

προτεραιότητες τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, αναγνωρίζοντας έτσι την 

πολυμορφία διαφορετικών ομάδων γυναικών και ανδρών. Η ισότητα των φύλων δεν 

είναι γυναικείο ζήτημα, αλλά πρέπει να αφορά και να εμπλέκει πλήρως τους άνδρες 
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καθώς και τις γυναίκες. Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών θεωρείται και ως 

ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως προϋπόθεση και δείκτης βιώσιμης 

ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης. 

 

Ισότιμη μεταχείριση των φύλων 

 

Παροχή δικαιοσύνης και δίκαιης κατανομής των παροχών και των ευθυνών μεταξύ 

γυναικών και ανδρών. 

 

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

 

Συστηματική εξέταση των διαφορών μεταξύ των συνθηκών, των καταστάσεων και 

των αναγκών γυναικών και ανδρών σε όλες τις πολιτικές και δράσεις. 

 

Ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες 

 

Απουσία φραγμών στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική συμμετοχή για λόγους 

φύλου. 

 

Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών 

 

Κατάσταση χωρίς άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις με βάση το φύλο, 

συμπεριλαμβανομένης της λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης για λόγους εγκυμοσύνης 

και μητρότητας. 

 

Πολυμορφία 

Διαφορές στις αξίες, τις στάσεις, τις πολιτισμικές προοπτικές, τις πεποιθήσεις, το 

εθνικό υπόβαθρο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, τις 

δεξιότητες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες ζωής κάθε ατόμου σε οποιαδήποτε ομάδα 

ανθρώπων. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις βιωμένες πραγματικότητες 

γυναικών και ανδρών σε όλη τους την πολυμορφία. 
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Διατομεακή Μεταχείριση 

 

Αναλυτικό εργαλείο για τη μελέτη, την κατανόηση και την απόκριση στους τρόπους 

με τους οποίους το φύλο διασταυρώνονται με άλλα προσωπικά 

χαρακτηριστικά/ταυτότητες και πώς αυτές οι διασταυρώσεις συμβάλλουν σε 

μοναδικές εμπειρίες διακρίσεων. Η ανάλυση φύλου εξετάζει τις διαφορετικές 

εμπειρίες γυναικών και ανδρών ανάλογα με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, 

όπως ηλικία, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, φτώχεια, φυλή, εθνικότητα, 

τοποθεσία (αγροτική/αστική), αναπηρία, σεξουαλικό προσανατολισμό (λεσβία, 

ομοφυλόφιλος, αμφιφυλόφιλος, τρανς και άλλα ) ή θρησκεία. Αυτή η διατομεακή 

ανάλυση των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των γυναικών 

και των ανδρών είναι απαραίτητη για την κατανόηση της ανισότητας 

 

Διατομεακές διακρίσεις 

 

Διακρίσεις που λαμβάνουν χώρα βάσει πολλών προσωπικών λόγων ή 

χαρακτηριστικών/ταυτοτήτων, οι οποίες λειτουργούν και αλληλοεπιδρούν μεταξύ 

τους ταυτόχρονα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδιαχώριστα. 

 

Συμπερίληψη 

 

Η πρακτική ή η πολιτική της συμπερίληψης και της ενσωμάτωσης όλων των ατόμων 

και ομάδων σε δραστηριότητες, οργανισμούς, πολιτικές διαδικασίες κ.λπ., ιδιαίτερα 

εκείνων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, έχουν υποστεί διακρίσεις ή ζουν με 

αναπηρίες. (Ορισμός και έννοια συμπερίληψης | Dictionary.com) 

 

Ταυτότητα φύλου 

 

Η βαθιά αισθητή εσωτερική και ατομική εμπειρία του φύλου κάθε ατόμου, η οποία 

μπορεί να αντιστοιχεί ή να μην αντιστοιχεί στο φύλο που έχει εκχωρηθεί κατά τη 
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γέννηση, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής αίσθησης του σώματος (η οποία 

μπορεί να περιλαμβάνει, εάν επιλεγεί ελεύθερα, τροποποίηση της σωματικής 

εμφάνισης ή λειτουργίας από ιατρική, χειρουργική ή άλλα μέσα) και άλλες εκφράσεις 

φύλου, συμπεριλαμβανομένου του ντυσίματος, του λόγου και των τρόπων 

συμπεριφοράς 

 

Θεσμική ή διαρθρωτική αλλαγή 

 

Η θεσμική αλλαγή είναι μια στρατηγική που στοχεύει στην άρση των εμποδίων στην 

ισότητα των φύλων που είναι εγγενή στο ίδιο το σύστημα έρευνας και καινοτομίας 

(Ε&Κ) και στην προσαρμογή των πρακτικών των οργανισμών. Στο πλαίσιο μιας 

προσέγγισης θεσμικής αλλαγής, η εστίαση είναι στον οργανισμό. Το τρέχον μέσο 

πολιτικής για την προώθηση της θεσμικής αλλαγής στην Ε&Κ είναι τα GEP, τα οποία 

πρέπει να διαθέτουν οι οργανισμοί που θέλουν να υποβάλουν αίτηση για 

επιχορηγήσεις Ε&Κ στο Horizon Europe. 

Η «θεσμική αλλαγή» ήταν αρχικά γνωστή ως «δομική αλλαγή». Επιπλέον, η δομική 

αλλαγή έχει συμπληρωθεί με τους όρους «δομική και πολιτισμική αλλαγή» και 

«οργανωτική αλλαγή». Ενώ η έννοια της δομικής, πολιτιστικής και οργανωτικής 

αλλαγής εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολλά έγγραφα, δημοσιεύσεις και ερευνητικές 

εργασίες, αναφέρεται πλέον ως «θεσμική αλλαγή» στις ανακοινώσεις του 

ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ. Για τους 

σκοπούς αυτού του εργαλείου, αυτές οι έννοιες χρησιμοποιούνται με εναλλάξιμo 

τρόπο. 
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Β. Βασικές Αρχές του  Gender Equality Plan - GEP 
 

Μια από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ισότητα των Φύλων. 

Το Gender Equality Plan - GEP είναι ένα σύνολο δεσμεύσεων και δράσεων το οποίο 

στοχεύει στην προώθηση της Ισότητας των Φύλων σεέναν Οργανισμό μέσα από την 

υιοθέτηση αλλαγών σε θεσμικό επίπεδο και αλλαγής νοοτροπίας και κουλτούρας. 

Το  GEP ως μέσο πολιτικής επιδιώκει μέσα από μια ολιστική και περιεκτική 

διαδικασία να μετασχηματίσει με μια βιώσιμη προσέγγιση τις οργανωσιακές 

διαδικασίες, τις αντιλήψεις, κουλτούρες και δομές στο τομέα της έρευνας και 

καινοτομίας με στόχο την καταπολέμηση και την μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των 

φύλλων. 

Το  GEP  διατρέχει και αναφέρεται σε ολόκληρο τον Οργανισμό, και εμπλέκει όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη  προκειμένου να αντιμετωπίσει υφιστάμενα και ανακύπτοντα 

θέματα ισότητας των δύο φύλων εντός του Οργανισμού. 

Το GEP  δεν περιορίζεται στα θέματα προώθησης ευκαιριών σταδιοδρομίας και ίσης 

πρόσβασης σε πόρους για ένα φύλο, αλλά στοχεύει χωρίς αποκλεισμούς  σε άνδρες 

και γυναίκες  και σε κάθε έκφραση της πολυμορφίας τους. 

Κατά την ανάπτυξη ενός GEP υπάρχουν ορισμένα βασικά στοιχεία /''Δομικά Στοιχεία'' 

που θα πρέπει να περιλαμβάνονται. 

Ένα πλήρες σύστημα GEP πρέπει να πληροί εκ μέρους του Οργανισμού που το 

εφαρμόζει, τέσσερις απαραίτητες απαιτήσεις. 
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Γ. Προαπαιτούμενα  του GEP 
 

Γ 1. Το GEP αποτελεί ένα δημόσιο έγγραφο 

 

Το GEP θα πρέπει να αποτελεί ένα επίσημο έγγραφο του Οργανισμού που 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του υπογεγραμμένο από την Ανώτατη Διοίκηση και 

κοινοποιείται εσωτερικά σε κάθε τμήμα του. Αναφορικά με το περιεχόμενό του θα 

πρέπει να επισημαίνει την δέσμευση του Οργανισμού για την για την Ισότητα των 

Φύλων, να θέτει σαφείς στόχους, σαφείς ενέργειες και μέτρα για την επίτευξή τους. 

 

Γ 2. Διαθέσιμοι Πόροι  

 

Ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει για το GEP ειδικούς πόρους και 

εμπειρογνωμοσύνη στην Ισότητα των Φύλων για την εφαρμογή των δράσεων που 

έχουν σχεδιαστεί.  Ο Οργανισμός εξετάζει και αναλύει τη διαθεσιμότητα και τον 

απαιτούμενο όγκο των πόρων ώστε να διασφαλίζεται μια συνεχή και βιώσιμη 

λειτουργία του  GEP. 

 

Γ 3. Συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων 

 

O Οργανισμός συλλέγει δεδομένα ανά φύλο και κάνει διαχωρισμό για τους 

εργαζόμενους/Συνεργάτες, Εκπαιδευόμενους, Φοιτητές με τη δημοσιοποίηση   

ετήσιας έκθεσης βάσει δεικτών. Ο Οργανισμός θα πρέπει να εξετάσει πώς να επιλέγει 

τους κατάλληλους δείκτες, να συλλέγει και να αναλύει τα δεδομένα, 

συμπεριλαμβανομένων των πόρων, και θα πρέπει να διασφαλίζεται  ότι τα δεδομένα 

δημοσιεύονται και παρακολουθούνται σε ετήσια βάση. Τα δεδομένα θα πρέπει να 

ενημερώνουν τους στόχους του GEP, τους δείκτες και τη συνεχή αξιολόγηση της 

προόδου του συστήματος. 
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Γ 4. Εκπαίδευση 

 

Το GEP, περιλαμβάνει δράσεις  ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για την Ισότητα 

των Φύλων. Στις εν λόγω προγραμματισμένες δράσεις συμμετέχει το σύνολο του 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού και υλοποιούνται στη βάση στοιχείων που 

ανακύπτουν από την λειτουργία του Οργανισμού. Η θεματολογία των εκπαιδευτικών 

δράσεων καλύπτουν με μεγάλη γκάμα θεμάτων σε σχέση με την Ισότητα των Φύλων 

και επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα και απευθύνονται σε συγκεκριμένες 

ομάδες. 
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Δ. Ανάλυση και Αξιολόγηση του υφιστάμενου περιβάλλοντος του 
i-BEC 
 

Δ 1. Δομή και Λειτουργία του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος /i -BEC 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος / i-BEC συστάθηκε τον Αύγουστο του 2007 

με τη νομική μορφή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας και έδρα το Δήμο 

Λαγκαδά /Θεσσαλονίκης. 

Η εταιρική σύνθεση του i-BEC αποτελείται από νομικές οντότητες της Κεντρικής 

Κυβέρνησης, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, Ακαδημαϊκά 

Ιδρύματα . 

Αποστολή  

Αποστολή του Κέντρου είναι η προώθηση της συνεργατικής προσέγγισης για την 

αειφορική διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων και την επίτευξη μιας 

αρμονικής κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή 

των Βαλκανίων και σε άλλες ενδιαφερόμενες χώρες μέσω  Συμφώνων Συνεργασίας  

Ειδικότερα το i-BEC, έχει ως κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα 

σε θέματα περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη 

καθώς και τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας . 

Ανάπτυξη Καινοτομίας 

Το i-BEC  : 

 Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ανταποκρινόμενες στις περιβαλλοντικές και 

αναπτυξιακές ανάγκες σε τοπικό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο 

 Αναπτύσσει και μεταφέρει τεχνογνωσία προς τους τελικούς χρήστες μέσω 

αξιόπιστων δεδομένων και υπηρεσιών 

 Επιταχύνει τη διατομεακή και διαπεριφερειακή συνεργασία 

 Διευκολύνει τις διαδικασίες διαβούλευσης μεταξύ των φορέων άσκησης 

διακυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων 
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Όργανα διοίκησης του i-BEC είναι η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, ο Πρόεδρος, ο 

Διαχειριστής, ο Επιστημονικός Σύμβουλος, ο Α' και Β΄ Αντιπρόεδρος και η Εκτελεστική 

Επιτροπή. 

Η Γενική Συνέλευση έχει αρμοδιότητα σε κάθε θέμα λειτουργίας, διοίκησης και 

διαχείρισης του Κέντρου, εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, επικυρώνει την είσοδο 

νέων μελών  και αποφασίζει την αποχώρηση υφιστάμενων μελών. 

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει αποφάσεις για τη συγκρότηση συμβουλευτικών 

επιτροπών και την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με συνεργαζόμενους φορείς 

από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. 

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει μια φορά τον χρόνο 

Ο Πρόεδρος και ο Διαχειριστής είναι τα διοικητικά όργανα του Κέντρου. 

 

 

Δ 2. Υφιστάμενο Εθνικό και Ενωσιακό Πλαίσιο για την Ισότητα των Φύλων 

 

Σε εθνικό επίπεδο το θεσμικό πλαίσιο το οποίο προωθεί και κατοχυρώνει την Ισότητα 

των Φύλων έχει ως ακολούθως: 

 

Ν. 4808 /2021 

 " Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής ''Επιθεώρηση 

Εργασίας'' 

 - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της 

βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας  

- Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο 

Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία  

- Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019 /1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και 

της Ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις" 
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Ν. 4604 /26-03-2019 

" Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της 

έμφυλης βίας  

- Αρχή της ίσης μεταχείρισης και καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο 

- Πολιτικές και θετικά μέτρα ισότητας 

- Κεντρικοί, Περιφερειακοί και τοπικοί μηχανισμοί και φορείς για την 

πραγματοποίηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. 

 

Εγκύκλιος αριθμ. 1/2020  

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4604/2019 

 

Απασχόληση -Συμφιλίωση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 

 

Ν. 4097/2012 ΦΕΚ 235/Α'/3-12-2012 

 

"Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση 

αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας − Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την 

Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" 

 

Βία κατά των Γυναικών 

 

ΦΕΚ του Ν. 4531/2018 για την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 

 

Ν. 3500/2006 για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας 

 

Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του ΥΠΕΣΔΑ για την Αντιμετώπιση της 

Ενδοοικογενειακής Βίας και της Βίας κατά Συνοικούντων Προσώπων -Αθήνα, 8-7-

2005 

 

Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης των Αποφάσεων  
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"Καθιέρωση ποσόστωσης ανά φύλο για την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και 

γυναικών στα υπηρεσιακά, διοικητικά συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα της 

Διοίκησης" 

 

 Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α’/2000)  

Καθιέρωση ποσόστωσης ανά φύλο στα ψηφοδέλτια των Νομαρχιακών και 

Δημοτικών  

Εκλογών 

 

Ν.2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α’/2.5.2001) 

Ποσόστωση των δύο φύλων στα ψηφοδέλτια των Δημοτικών και Κοινοτικών εκλογών 

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7.6.2010) 

 

Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ. 

(Ν. 3528/2007, ΦΕΚ/Α’/26/9.2.2007) 

 

Καθιέρωση ποσόστωσης για κάθε φύλο στις Βουλευτικές εκλογές 

άρθρο 34 του π.δ. 26/2012 

 

Καθιέρωση ποσόστωσης κατ’ ελάχιστο 1/3 για κάθε φύλο στη στελέχωση των 

εθνικών οργάνων και επιτροπών έρευνας και τεχνολογίας 

Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ Α’/21.3.2008)  

 

Καθιέρωση ποσόστωσης για κάθε φύλο στις Ευρωεκλογές 

Ν.4255/2014 ( ΦΕΚ 89/Α'/11-4-2014) 

 

Δ.3 Επικαιροποιημένη Κωδικοποίηση για τη Νομοθεσία της Ισότητας των Φύλων 

 

Διεθνές Δίκαιο  

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/N.28392000.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/N.-2910-2001.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/N.-3463-2006.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/N3852_2010_KALLIKRATHS.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/N.-3528-2007-.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/PD_26-2012_KODIKOPOIISI-NOMOTHESIAS-EKLOGIS-VOULEYTON.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/N.-3653-2008.pdf
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Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών -0ΗΕ 

Οικουμενική Διακήρυξη  

"Σύμβασις περί Πολιτικών Δικαιωμάτων  Γυναικός" 

 

Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα  

( Νέα Υόρκη,16/12/1966) 

 Ν. 2462/1997 

 

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, 1966 

Ν 1532/1985 

 

Σύμβαση όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών ( CEDAW) 1979, ( 

Ν.1342/1983) 

 

Προαιρετικό Πρωτόκολλο CEDAW ( 2000. Ν.2952/20010) 

 

Διακήρυξη του Πεκίνου και Σχέδιο Δράσης (Beijing Declaration and Platform for 

Action), Πεκίνο 4 - 15 Σεπτέμβρη 1995 

Πρωτόκολλο για την Αποτροπή́, Καταστολή ́και Τιμωρία της Παράνομης διακίνησης 

Προσώπων, ιδιαιτέρα των Γυναικών και των Παιδιών, Ν. 3875/2010, ΦΕΚ Α/158 στη 

Σύμβαση κατά ́ του Διεθνικού́ Οργανωμένου Εγκλήματος, Παλέρμο (2000) (Ν. 

3875/2010, ΦΕΚ Α/158)  

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 

Διεθνής Σύμβαση Εργασίας «περί της ισότητος αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων 

εργαζομένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας» (1951, υπ’ αρ. 100, Ν. 46/1975 ΦΕΚ Α 105 - 

1975/06.03)  

Διεθνής Σύμβαση Εργασίας «για τη διάκριση στην απασχόληση και το επάγγελμα» 

(1958, υπ’ αρ. 111, Ν. 1424/1984)  



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ/GENDER EQUALITY PLAN-GEP 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 

 
15 

Διεθνής Σύμβαση Εργασίας «για την ισότητα των ευκαιριών και μεταχείρισης των 

εργαζομένων των δύο φύλων: Εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις» (1981, 

υπ’ αρ. 156, Ν.1576/1985 ΦΕΚ: Α 218 1985/12/23)  

Διεθνής Σύμβαση Εργασίας υπ' αριθ. 102 "Περί ελάχιστων ορίων της κοινωνικής 

ασφάλειας" (Νόμος 3251/1955 ΦΕΚ Α 140 1955/06/02 «Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 

102 διεθνούς Συμβάσεως "Περί ελαχίστων ορίων της κοινωνικής ασφάλειας"», 

άρθρα 39-45, παροχαί προς οικογένειες και 46-52, παροχαί μητρότητας)  

Συμβούλιο της Ευρώπης 

Σύμβαση για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών 

Ελευθεριών (ΕΤS No 5, 1950) Ν.Δ. 53/1974, ΦΕΚ Α/256/1974  

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (ΕΤS No 35,1961), όπως αναθεωρήθηκε ( ETS Νο 163, 

1996) Ν. 1426/1984, ΦΕΚ Α/32  

Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφαλείας Ν. 1136/1981 ΦΕΚ Α’ 61 1981/03/13 

Περί κυρώσεως του Ευρωπαϊκού Κώδικος Κοινωνικής Ασφαλείας  

Σύμβαση για την καταπολέμηση της βίας κατά ́ των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας (2011)3 – κυρωθείσα με τον ν. Ν.4531/2018 ΦΕΚ 62/Α/5-4-

2018 «Ι) Κύρωση της Συμβάσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και 

την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και 

προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ 

απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, 

σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών 

ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.»  

Σύνοψη της Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ισότητα των Ευκαιριών 

μεταξύ Γυναικών και Ανδρών 
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Οδηγία 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 

 

Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών που 

ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 

86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

 

Οδηγία 2006/54/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση). 

 

Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13 ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και 

υπηρεσίες και την παροχή αυτών. 

 

Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

23ηςΣεπτεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί 

της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά 

την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση 

και τις συνθήκες εργασίας. 

 

Οδηγία 97/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με το βάρος 

αποδείξεως σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου. 

 

Οδηγία 97/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 για την τροποποίηση 

και την επέκταση, στο Ηνωμένο Βασίλειο, της οδηγίας 96/34/ΕΚ, σχετικά με τη 

συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια που συνήφθη από την UNICE,τη CEEP και τη 

CES.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:EL:PDF
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/direc_2010_41.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/direc_2010_41.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/direc_2010_41.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/direc_2010_41.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/odhgia_EU_2006_54.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/odhgia_EU_2006_54.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/odhgia_EU_2006_54.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_2004_113.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_2004_113.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_2004_113.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_2002_73.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_2002_73.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_2002_73.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_2002_73.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_2002_73.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1997_80.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1997_80.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1997_75.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1997_75.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1997_75.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1997_75.pdf
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Οδηγία 96/97/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 που τροποποιεί την 

οδηγία 86/378/ΕΟΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. 

Οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με τη συμφωνία-

πλαίσιο για τη γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE τη CEEP και τη CES. 

 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την 

εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας 

κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων. 

 

Οδηγία 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την 

εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που 

ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, καθώς 

και για την προστασία της μητρότητας. 

 

Οδηγία 86/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου1986 για την εφαρμογή της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978 περί της προοδευτικής 

εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών 

σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως. 

 

Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρμογής 

της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση 

σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες 

εργασίας. 

 

 Οδηγία 75/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί 

προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή της 

αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών. 

Ψηφίσματα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/odhgia_96_97.doc
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/odhgia_96_97.doc
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/odhgia_96_97.doc
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1996_34_kwd.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1996_34_kwd.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_1992_85.doc
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_1992_85.doc
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_1992_85.doc
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1986_613.doc
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1986_613.doc
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1986_613.doc
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1986_613.doc
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1986_378_kwd.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1986_378_kwd.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1986_378_kwd.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_79_7.doc
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_79_7.doc
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_79_7.doc
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1976_207_kwd.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1976_207_kwd.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1976_207_kwd.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_EU_1976_207_kwd.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_75_117.doc
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_75_117.doc
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Odhgia_75_117.doc
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P6_TA-PROV(2007)0010 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση 

της ισότητας γυναικών και ανδρών στις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών 

P6_TA-PROV(2007)0021 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διακρίσεις σε βάρος των 

νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση 

Συνθήκη του Άμστερνταμ 

 ΑΡΘΡΟ 2 

Η Κοινότητα έχει ως αποστολή, με τη δημιουργία κοινής αγοράς, οικονομικής και 

νομισματικής ένωσης και με την εφαρμογή των κοινών πολιτικών ή δράσεων που 

αναφέρονται στα άρθρα 3 και 3ΑΑ, να προάγει στο σύνολο της Κοινότητας την 

αρμονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, 

υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, ισότητα μεταξύ ανδρών 

και γυναικών, αειφόρο, μη πληθωριστική ανάπτυξη, υψηλό βαθμό 

ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης των οικονομικών επιδόσεων, υψηλό επίπεδο 

προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, την άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου και της ποιότητας ζωής, την οικονομική και κοινωνική συνοχή και την 

αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθος παράγραφος: 

«2. Σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, η Κοινότητα 

επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών 

και γυναικών». 

ΑΡΘΡΟ 117 

Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, έχοντας υπόψη τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα 

όπως αυτά που ορίζονται στον  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, που υπογράφηκε στο 

Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961, και στον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων του 1989, έχουν ως στόχο την 

προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, 

ώστε να καταστήσουν δυνατή την εναρμόνισή τους με παράλληλη διατήρηση της 

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Pshfisma_EU_Isotita_stis_Koinobouleytikes_Epitropes.doc
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/Pshfisma_EU_-Diakriseis_sthn_ekpaideush.doc
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προόδου, την κατάλληλη κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο και την 

ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν ένα υψηλό και διαρκές 

επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού.  

 

ΑΡΘΡΟ 118 

Προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του άρθρου 117, η Κοινότητα 

υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στους ακόλουθους 

τομείς : 

 βελτίωση, ιδιαιτέρως, του περιβάλλοντος εργασίας, με σκοπό την 

προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, 

 όροι εργασίας, 

 ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους 

 αφομοίωση των αποκλειομένων από την αγορά εργασίας προσώπων, 

 υπό την επιφύλαξη του άρθρου 127, 

 ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην 

αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στην εργασία. 
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Ε. Ανάλυση και Αξιολόγηση του Υφιστάμενου πλαισίου 
λειτουργίας (status quo) του i-BEC Διαβαλκανικού Κέντρου 
Περιβάλλοντος/ i-BEC 
 

Ε.1 Δημιουργία της Ομάδας Ισότητας των Φύλων στο  i-BEC 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό αριθμό απασχολούμενων/συνεργατών του i-BEC, 

επιλέχθηκε εκ μέρους της Διοίκησης, η Δημιουργία μιας ολιγομελούς ομάδας 

υπεύθυνης για τον σχεδιασμό και υλοποίηση του  GEP στο i-BEC. 

Η επιλογή της ομάδας έγινε με γνώμονα την γνώση, εμπειρία και ευαισθησία που 

διαθέτουν τα μέλη της ομάδας σε θέματα που αφορούν την Ισότητα των Φύλων, 

καθώς επίσης τις εγνωσμένες δεξιότητές τους στον σχεδιασμό και ανάπτυξη 

στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων. 

Η ομάδα είναι τριμελής και είναι επιφορτισμένη με το ακόλουθα καθήκοντα τα οποία 

κατανέμονται σε κάθε μέλος χωριστά. 

 

Συντονιστής  της Ομάδας Ισότητας των Φύλων 

Έχει την ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού και συντονισμού του GEP.  

Καθοδηγεί και αναθέτει τις αρμοδιότητες στα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας και 

αναφέρεται στην Διοίκηση του i-BEC, έχοντας ως καθήκον να μεταφέρει μεταξύ 

Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού του i-BEC κάθε ζήτημα που ανακύπτει 

αναφορικά με τον σχεδιασμό και υλοποίηση του GEP. 

O/Η   Συντονιστής της Ομάδας λειτουργεί εν γένει ως ο/η Project Manager του  GEP, 

και μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των συμπεφωνημένων από την Διοίκηση 

προβλεπόμενων διαδικασιών που απορρέουν από το GEP.  

Παρεμβαίνει στην επίλυση για κάθε πρόβλημα που ανακύπτει, και εξασφαλίζει να 

παρέχει στα μέλη της Ομάδας την δυνατότητα να  εκτελούν τα καθήκοντά τους 

αβίαστα, χωρίς παρεμβάσεις, παρέχοντας την υποστήριξη και την εξασφάλιση και 

παροχή των προβλεπόμενων πόρων. 

Αναλαμβάνει να ενημερώνει την Διοίκηση με γραπτές αναφορές  για την πορεία του 

σχεδιασμού και λειτουργία του  GEP, και τα αποτελέσματα της διαδικασίας των 

περιοδικών ελέγχων/αξιολογήσεων (Monitoring -Evaluation -Assessment) 
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Υπεύθυνος/η Ομάδας Συλλογής- Αξιολόγησης Δεδομένων 

 

Ο/Η  εν λόγω Υπεύθυνος/η αναλαμβάνει την συλλογή των Δεδομένων του Κέντρου  

και την διενέργεια των περιοδικών ελέγχων/Αξιολογήσεων.  

Συντάσσει τις εκθέσεις ελέγχου και αξιολόγησης και μεριμνά για την επικαιροποίηση 

των δεδομένων και την διασφάλιση της αξιοπιστίας πηγών και δεδομένων. 

Εισηγείται στον/ην Συντονιστή της Ομάδας με προτάσεις /παρεμβάσεις στα πεδία 

του GEP  που χρήζουν  διορθωτικές αλλαγές 

 

Υπεύθυνος/η της Ομάδας λειτουργίας του Γραφείου Ισότητας Φύλου 

 

Έχει την ευθύνη της εποπτείας και υλοποίησης των δράσεων που αποφασίστηκαν 

από την Διοίκηση του i-BEC, αναφορικά με το GEP και τους προβλεπόμενους στόχους. 

Παράλληλα αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας  του Γραφείου Ισότητας του i-

BEC, την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την υλοποίηση του 

προγράμματος προβολής και δημοσιότητας. 

Συνεργάζεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφορικά με την ενεργό συμμετοχή τους 

στις δράσεις του i-BEC και τους ενθαρρύνει να παρεμβαίνουν με προτάσεις, 

παρατηρήσεις στο περιεχόμενο και την λειτουργία του GEP. 

Επίσης είναι Υπεύθυνος/η για την οργάνωση και υλοποίηση των προγραμμάτων 

κατάρτισης και επιμόρφωσης  που σχεδιάζονται στο πλαίσιο των δράσεων του  GEP 

και απευθύνονται στα ενδιαφερόμενα μέρη του i-BEC. 

 

Τεχνικός Σύμβουλος GEP  του i-BEC 

 

Ο/Η Τεχνικός Σύμβουλος του i-BEC ως εξωτερικός συνεργάτης, παρέχει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στον σχεδιασμό και υλοποίηση του GEP.  

Καθοδηγεί και υποστηρίζει την "Ομάδα Ισότητας Φύλων" στα επί μέρους καθήκοντά 

τους, και οργανώνει την εκπαίδευσή τους σε ομαδικό και εξατομικευμένο επίπεδο. 
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Βοηθά την Ομάδα στο σχεδιασμό και υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης 

τα οποία απευθύνονται στα ενδιαφερόμενα μέρη του i-BEC. 

Υποστηρίζει τη Διοίκηση στην ενημέρωση και προσέγγισή της στο πλαίσιο της λήψης 

των αποφάσεών της αναφορικά με το  GEP και τις φάσεις ανάπτυξής του. 

 

Σύμβουλος Θεμάτων Ισότητας. 

 

Ο/Η Σύμβουλος Ισότητας ως εξωτερικός συνεργάτης του i-BEC, παρέχει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Ισότητας των Φύλων .  

Επιλέγεται για την επιστημονική του επάρκεια και επαγγελματική εμπειρία ώστε να 

ανταποκρίνεται σε θέματα που ανακύπτουν με έμφυλες παραβατικές συμπεριφορές 

στον Φορέα και να παρεμβαίνει συμβουλευτικά προς την "Ομάδα Ισότητας Φύλων''.  

Συνεργάζεται άμεσα με την "Ομάδα Ισότητας Φύλων " του i-BEC, ενώ συγχρόνως 

παρέχει τις συμβουλευτικές του/της υπηρεσίες στα ενδιαφερόμενα μέρη του i-BEC 

σε ομαδικό και εξατομικευμένο επίπεδο μέσα από τακτικές ή έκτακτες συνεδρίες. 

Συμμετέχει ως επιμορφωτής /τρια στις εκπαιδευτικές δράσεις που σχεδιάζει και 

υλοποιεί ο φορέας. 

Σημειώνεται ότι το ως άνω στελεχικό δυναμικό προβλέπεται να υπογράφει ένα 

συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και δεοντολογίας με την Διοίκηση του i-BEC, ώστε 

να διασφαλίζονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του κάθε εμπλεκόμενου 

ατόμου που σχετίζεται με κάθε μορφής εργασιακή σχέση με τον Φορέα. 

Παράλληλα διασφαλίζεται η εχεμύθεια και η προστασία των θυμάτων από έμφυλες 

παραβατικές συμπεριφορές, ενώ αναλαμβάνουν την υποχρέωση όταν τους 

καταγγέλλεται παραβατική συμπεριφορά η οποία ρητά παραβιάζει την κείμενη 

ποινική νομοθεσία, να ενημερώνουν την Διοίκηση του i-BEC και τις αρμόδιες αρχές. 

 

Ε.2 Ανάλυση /Αξιολόγηση  της υφιστάμενης κατάστασης και του καθεστώτος του i-

BEC  σε θέματα Ισότητας Φύλων. Συλλογή/Παρακολούθηση Δεδομένων 
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Η ανάλυση και αξιολόγηση   της υφιστάμενης κατάστασης του i-BEC  

πραγματοποιήθηκε από την "Ομάδα Ισότητας Φύλων" του Φορέα με την υποστήριξη 

του Τεχνικού Συμβούλου. 

Η Ομάδα έχοντας υπόψη:  

Α. Το πλαίσιο λειτουργίας του i-BEC  σε νομικό, οργανωσιακό και επιχειρησιακό 

επίπεδο  

Β.  Τα συμπεράσματα από την πρωτογενή έρευνα με την συμμετοχή των 

εργαζομένων /συνεργατών του i-BEC και την προσωπική έκφραση γνώμης τους, 

 αξιολογήθηκε και διαμορφώθηκε η υφιστάμενη κατάσταση -status quo του i-BEC σε 

σχέση με τα θέματα Ισότητας των Φύλων ως οργανωσιακή αντίληψη και πράξη του 

Φορέα στα ακόλουθα πεδία: 

 

Δομή Διοίκησης Διαβαλκανικού. 

 

Η διοικητική δομή λειτουργίας του i-BEC  βασίζεται  σ΄ ένα πολυπρόσωπο διοικητικό 

σχήμα,  καθώς ο Φορέας αποτελεί τη νομική μορφή μιας Αστικής μη Κερδοσκοπικής  

Εταιρεία, και την εταιρική  σύνθεση Νομικών Προσώπων τα οποία προέρχονται  από 

τον Δημόσιο Τομέα  Τοπική Αυτοδιοίκηση (Α΄και Β΄βαθμός), Ακαδημαϊκή Κοινότητα. 

Όργανα της Εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, ο Πρόεδρος, ο 

Διαχειριστής, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, ο Α' και Β' Αντιπρόεδρος και η Εκτελεστική 

Επιτροπή. 

Ανώτατη Διοίκηση του i-BEC είναι η Γενική Συνέλευση, οι αποφάσεις της οποίας 

δεσμεύουν την οργανωσιακή λειτουργία του Κέντρου.  

Τη Γενική Συνέλευση αντικαθιστά διοικητικά στην καθημερινή εύρυθμη λειτουργία 

του Κέντρου, ο Πρόεδρος και ο Διαχειριστής, οι αρμοδιότητες των οποίων 

καθορίζονται από το καταστατικό του . 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος συντονίζει τις δραστηριότητες του Κέντρου με βάση τις 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και είναι ο καθ΄ ύλην αρμόδιος για την ανάπτυξη, 

εκπόνηση και υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και προτάσεων που άπτονται του 

φυσικού αντικειμένου του i-BEC όπως αντίστοιχα υπαγορεύονται από το 

καταστατικό. 
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Συμπεράσματα 

↳ Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εκπροσωπούν ξεχωριστές νομικές οντότητες οι 

οποίες λειτουργούν με διαφορετική οργανωσιακή αντίληψη και διέπονται από  

διαφορετικό νομικό και διοικητικό καθεστώς.  

Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις  της, είναι συνήθως αποτέλεσμα διαβούλευσης που 

προηγείται και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την έγκαιρη λήψη αποφάσεων. 

↳  Οι εταίροι του Φορέα δεσμεύονται από τη λειτουργία των αντίστοιχων νομικών 

οντοτήτων που εκπροσωπούν σε βάρος της ευελιξίας και της διοικητικής επάρκειας 

του Κέντρου . 

↳ Η ανάγκη για την διοικητική αναδιάρθρωση λειτουργιών του i-BEC προϋποθέτει σε 

πολλές περιπτώσεις χρονοβόρες και διοικητικά επιβαρυμένες διαδικασίες. 

↳  Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του i-BEC, 

καθώς είναι οργανικά και επιχειρησιακά συνδεμένα με τις νομικές οντότητες που 

εκπροσωπούν ως προς τους φυσικούς χώρους της εργασιακής τους απασχόλησης, 

δεν έχουν εξ ορισμού μια άμεση και λεπτομερή εικόνα της καθημερινής 

επιχειρησιακής λειτουργίας του Κέντρου και του προσωπικού/συνεργατών που 

εργάζονται σ΄ αυτό, και επομένως οι απόψεις τους για το i-BEC βασίζεται κυρίως στα 

θέματα ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων των αντίστοιχων οργάνων στα οποία 

συμμετέχουν. 

↳  Ειδικά για τα θέματα Ισότητας των Φύλων, καθώς δεν προέκυψαν μέσα από την 

λειτουργία του i-BEC έμφυλα παραβατικά γεγονότα, δεν έτυχαν της άμεσης 

προτεραιότητας και ειδικής μέριμνας σε διοικητικό επίπεδο μέσα από τη λήψη 

διαρθρωτικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών. 

↳ Κάθε πρωτοβουλία και δράση σε θέματα Ισότητας των Φύλων, καθώς εξέλιπαν οι 

διαρθρωτικές παρεμβάσεις, καλύπτονται μέσα από την συναντίληψη, κοινωνικές 

δεξιότητες και ευαισθησίες των άμεσα διοικητικών υπευθύνων του Κέντρου  

(Πρόεδρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Διαχειριστής) και της επιδίωξής τους για την 

δημιουργία ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης με το 

προσωπικό/συνεργάτες του Κέντρου. 
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↳ Η απόφαση για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα 

των Φύλων - Gender Equality Plan /GEP αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη 

για την διοικητική και επιχειρησιακή ενσωμάτωση των αρχών, δράσεων και 

πολιτικών της Ισότητας των Φύλων στο i-BEC και τη πλήρη συμμόρφωσή του με την 

Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία.  

 

Αξιολόγηση και Συμπεράσματα από τη Πρωτογενή Έρευνα. 

 

Ταυτότητα Πρωτογενούς Ερευνας 

 

Στην πρωτογενή έρευνα συμμετείχαν το σύνολο του  Προσωπικού /Συνεργάτες του i-

BEC και μέλη της Διοίκησης, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σ’ ένα δομημένο 

ερωτηματολόγιο (επισυνάπτεται σχετικό παράρτημα)  .  

Συμμετέχοντες  

Προσωπικό / Τακτικοί Συνεργάτες 

Φύλο  Ανδρας Γυναίκα  Λοιπός 

Προσδιορισμός 

Αριθμός  6 6  

 

Έκτακτοι Συνεργάτες  

Προσωπικό / Τακτικοί Συνεργάτες 

Φύλο  Ανδρας Γυναίκα  Λοιπός 

Προσδιορισμός 

Αριθμός  2 1  

 

 

 

 

 

Διοίκηση 
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Φύλο  Ανδρας Γυναίκα  Λοιπός 

Προσδιορισμός 

Θέση Ευθύνης Πρόεδρος   

Επιστημονικός 

Υπεύθυνος 

  

Διαχειριστής   

 

 

Μέσα από το ερωτηματολόγιο οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν 

τη γνώμη τους  από ένα  συνδυασμό "ανοικτών" και " κλειστών" ερωτήσεων  

αναφορικά με τα θέματα Ισότητας των Φύλων και τις πολιτικές που εφαρμόζονται 

στο i-BEC. 

Οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο 

διατηρώντας την ανωνυμία τους.  

Συμπεράσματα ανά θεματικό πεδίο ερωτήσεων 

 

Α.  Διοίκηση i-BEC 

 

↳ Η Διοίκηση του  i-BEC δεν έχει αναλάβει  ικανοποιητικές πρωτοβουλίες και δεν έχει 

αναπτύξει διακριτές πολιτικές στα θέματα Ισότητας των Φύλων και της Κοινότητας 

των ΛΟΑΤΚΙ .  

Επιπρόσθετα δεν έχουν διατυπωθεί συγκεκριμένοι στόχοι για θέματα Ισότητας 

Φύλων σε σχέση με την επιχειρησιακή λειτουργία και τις απαιτούμενες διοικητικές 

διαρθρώσεις στο i-BEC. 

↳ Δεν υπήρξε στο παρελθόν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης για 

Θέματα Ισότητας των Φύλων. 

↳ Δεν έχει προβλεφθεί από την έως τώρα λειτουργία του Κέντρου σχετικά κονδύλια 

ενταγμένα στον ετήσιο προϋπολογισμό του με σκοπό την διοργάνωση και υλοποίηση 

δράσεων προώθησης των πολιτικών Ισότητας των Φύλων. 

↳ Το Κέντρο, καθώς δεν έχουν διαπιστωθεί και δεν  έχουν υποπέσει στην αντίληψη 

της Διοίκησης, δεν έχει προβλέψει την υιοθέτηση διακριτών  πολιτικών εναντίον του 
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εκφοβισμού (bullying) και της κάθε μορφής παρενόχλησης συμπεριλαμβανομένης 

και της σεξουαλικής παρενόχλησης. 

↳  Το προσωπικό και οι συνεργάτες τακτικοί και έκτακτοι στο i-BEC, δεν έχουν 

παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα έμφυλων διακρίσεων τα 

οποία αποτελούν πρωτοβουλία και απόφαση της Διοίκησης. 

↳ Η Διοίκηση θα πρέπει να αποσαφηνίσει την θέση της και την άρση κάθε 

παρεξήγησης αναφορικά με τη πολιτική της μη διάκρισης αμοιβών λόγω φύλου. 

↳ Τα μέλη της Διοίκησης ή τα εξουσιοδοτημένα στελέχη του Κέντρου, τα οποία είναι 

υπεύθυνα για την επιλογή και προαγωγή του προσωπικού δεν έχουν ενημερωθεί και 

δεν έχουν παρακολουθήσει ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα επιμόρφωσης με 

θέμα την συμπεριφορά και αντίληψη του ειδικού τους ρόλου και δεν αποτελεί 

προαπαιτούμενο για την άσκηση των ειδικών τους καθηκόντων. 

 

Β. Ενσωμάτωση της πολιτικής Ισότητας των Φύλων  στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των δράσεων του i-BEC σε επίπεδο περιεχομένου. 

 

↳ Το  i-BEC στη βάση της οργανωσιακής του αντίληψης και κουλτούρας ενθαρρύνει 

και υποστηρίζει την προώθηση των γυναικών στην ανάληψη ηγετικών θέσεων με 

αυξημένες ευθύνες διοίκησης και διαχείρισης στα έργα που υλοποιεί. Μάλιστα 

σημειώνεται ότι στη πλειοψηφία των έργων που υλοποιεί το i-BEC, διαχρονικά οι 

γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία στην ανάληψη θέσεων ευθύνης και ηγεσίας. 

↳ Στην Ομάδα σχεδιασμού των Δράσεων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει το i-BEC 

απαιτείται μια πιο συστηματική διεργασία προκειμένου να υπηρετείται με σαφήνεια 

και συνάφεια η θεματολογία στην Ισότητα των Φύλων.    

 

Γ. Επαγγελματική Εξέλιξη  

 

↳ Στις διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού, η συλλογή και αξιολόγηση 

των δεδομένων καθώς επίσης και οι αντίστοιχες τελικές αποφάσεις  δεν προβλέπεται 

και δεν αποτυπώνεται ως τυποποιημένη διαδικασία ο διαχωρισμός των υποψηφίων 

ανά Φύλο. 
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↳ Ο Φορέας σε γενικές γραμμές δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε θέματα 

πολιτικών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την συστηματική 

εκπαίδευση για την ανάδειξη νέων στελεχών σε επίπεδο ηγεσίας ανεξάρτητα από το 

Φύλο των υποψηφίων.  

↳ Σημειώνεται επίσης ότι δεν έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο των πολιτικών ανάπτυξης 

ανθρώπινου δυναμικού, επί μέρους  δράσεις στις γυναίκες /εργαζόμενες του Φορέα  

σε θέματα μέντορινγκ, μαθητείας, νεοεισερχόμενων στο χώρο εργασίας, ανάδειξης 

γυναικών σε υψηλές θέσεις στην ιεραρχία. 

 

Δ. Ισορροπία μεταξύ  Επαγγελματικής και Προσωπικής ζωής 

 

↳ Τo  i-BEC δεν έχει προσαρμόσει  στην καθημερινή λειτουργία του,  το πλαίσιο που 

διέπει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και Προσωπικής ζωής  του προσωπικού 

/ συνεργατών /μελών της Διοίκησης στη βάση των αρχών και του πνεύματος της 

υφιστάμενης νομοθεσίας. 

↳ Η Διοίκηση του  i-BEC διαθέτει μια αυξημένη ευαισθησία σε θέματα κοινωνικών 

διευκολύνσεων και παροχών οι οποίες συνδέονται με την γονική μέριμνα εν γένει και 

την μητρότητα και πατρότητα πιο ειδικά. 

Επισημαίνεται ότι δεν έχει προβλεφθεί η υιοθέτηση πολιτικής σε θέματα  κοινωνικών 

παροχών έναντι αναδοχής καθώς δεν προέκυψε αντίστοιχη ανάγκη . Καθώς το εν 

λόγω θέμα απαιτεί ειδικό χειρισμό και υποστήριξη από εξειδικευμένους 

Συμβούλους. 

↳ Η λειτουργία του i-BEC, ο μικρός αριθμός των απασχολούμενων και η ειδική φύση 

των έργων που υλοποιεί στο βαθμό που του επιτρέπεται επιχειρησιακά υιοθετεί τις 

ευέλικτες μορφές εργασίας . Η πρόσφατη πανδημία έδωσε την ευκαιρία στο Κέντρο 

να οργανώσει και να προσαρμόσει την λειτουργία του με τον πλέον επιτυχημένο 

τρόπο μέσα από την Τηλεργασία. 

↳Το Κέντρο διαθέτει μια ισχυρή Οργανωσιακή αντίληψη και κουλτούρα για την 

υποστήριξη της ανέλιξης του προσωπικού μέσα από την υιοθέτηση πολιτικών 

υποστήριξή τους  ( παροχή εκπαιδευτικών /επαγγελματικών αδειών κλπ.)  
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Tο μέγεθος του i-BEC και ο μικρός αριθμός εργαζομένων δεν του επιτρέπει να 

σχεδιάσει πολιτικές άμεσες εφαρμογής για την φροντίδα των παιδιών του 

προσωπικού.  

 

ΣΤ. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη  ενός Σχεδίου Δράσης για την 
Ισότητα των Φύλων- Gender Equality Plan /GEP 
 

Για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη της υλοποίησης του GEP,  η Διοίκηση του 

Κέντρου  προωθεί  τις ακόλουθες διοικητικές και επιχειρησιακές αποφάσεις και 

δράσεις 

 

ΣΤ.1. Συγκρότηση της "Ομάδας Ισότητας Φύλων " του i-BEC  

 

Με απόφαση της Διοίκησης του i-BEC, συγκροτείται η "Ομάδα  Ισότητας Φύλων " του 

Κέντρου και καθορίζονται τα καθήκοντά τους όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφ. 

"Ομάδας Ισότητας Φύλων " 

Παράλληλα επιλέγεται η συνεργασία με δύο εξωτερικούς Συνεργάτες οι οποίοι θα 

υποστηρίξουν τα μέλη της "Ομάδας Ισότητας Φύλων " στον σχεδιασμό και υλοποίηση 

του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων- Gender Equality Plan /GEP. 

Οι δύο εξωτερικοί συνεργάτες θα παρέχουν στο i-BEC τις υπηρεσίες τους όπως αυτές 

ορίζονται και περιγράφονται στο κεφ. ---- 2.1 . Αναφέρονται στο Υπεύθυνο της 

"Ομάδας Ισότητας Φύλων " και συνεργάζονται με τα μέλη της Ομάδας Ισότητας και 

τα  μέλη της Διοίκησης. 

1. Τεχνικός Σύμβουλος GEP  του  i-BEC 

2. Σύμβουλος Θεμάτων Ισότητας 

 

ΣΤ.2. Ίδρυση και λειτουργία του ''Γραφείου Ισότητας των Φύλων ''  στο i-BEC. 

 

Το εν λόγω Γραφείο ιδρύεται με απόφαση της Διοίκησης του Κέντρου, και την  

εξουσιοδότηση της ''Ομάδας Ισότητας Φύλων'' η οποία αναλαμβάνει να το 

λειτουργήσει.  
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Κύρια αποστολή του ''Γραφείου Ισότητας των Φύλων '' είναι η υποστήριξη και η 

ενσωμάτωση των αποφάσεων της Διοίκησης  στις επί μέρους πρωτοβουλίες  και 

διαρθρωτικές αλλαγές  που θα πρέπει  να αναληφθούν και να υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο  των πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του GEP. 

Παράλληλα το Γραφείο  με την συνδρομή της ''Ομάδας  Ισότητας Φύλων'' και τη 

υποστήριξη των εξωτερικών Συμβούλων αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης με ανάλογα θεματικά αντικείμενα τα 

οποία απευθύνονται στο προσωπικό /συνεργάτες του i-BEC, τα επιτελικά του 

στελέχη, καθώς επίσης τα μέλη της Διοίκησης . 

Το Γραφείο επίσης θα υποστηρίζει σε συλλογικό και εξατομικευμένο επίπεδο το 

προσωπικό του Κέντρου σε θέματα Ισότητας Φύλων, και θα μεριμνά για την επίλυση 

προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν, είτε υπεισέρχονται στην άμεση αντίληψη του 

Γραφείου είτε  αποτελούν θέματα ενημέρωσης /καταγγελιών εκ μέρους τρίτων. 

 

ΣΤ.3. Ανάθεση καθηκόντων ''Συντονιστή/στρια  Ισότητας'' σε μέλος της Διοικούσας 

Επιτροπής του i-BEC 

 

Η Διοίκηση προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία και 

επικοινωνία της με το προσωπικό/συνεργάτες του Κέντρου λαμβάνει την απόφαση 

για την εξουσιοδότηση και ανάθεση καθηκόντων  σε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 

ως "Συντονιστή Ισότητας''. 

Ο "Συντονιστής Ισότητας'' συνεργάζεται με την ''Ομάδα  Ισότητας Φύλων'' και 

αναλαμβάνει ως εκπρόσωπους της Διοίκησης, τον συντονισμό και επίβλεψη της 

υλοποίησης των αποφάσεων των διοικητικών οργάνων του i-BEC σε θέματα που 

αφορούν την Ισότητα των Φύλων . 

Ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Υπεύθυνο της ''Ομάδας 

Ισότητας Φύλων''    για την πορεία υλοποίησης του GEP, προωθεί τις αποφάσεις της  

Διοίκησης  στα σχετικά με την Ισότητα θέματα και παρεμβαίνει όταν σημειώνονται 

παρεκκλίσεις ή ανακύπτουν προβλήματα τα οποία απαιτούν  άμεση επίλυση. 

Έτσι επιτυγχάνεται ο καλύτερος δυνατός συντονισμός μεταξύ Διοίκησης και ''Ομάδας 

Ισότητας Φύλων'',  ενώ συγχρόνως επιλύεται η διαρθρωτική αδυναμία των μελών της 
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Διοίκησης να έχει τη δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης και εικόνας της λειτουργίας 

του i-BEC και της αλληλεπίδρασης του προσωπικού /συνεργατών με τα θέματα 

Ισότητας των Φύλων. 

 

ΣΤ.4 Πεδία Εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης Ισότητας των Φύλων / GEP 

 

Ο πρωταρχικός στόχος του GEP είναι να διασφαλίσει ότι το  Διαβαλκανικό Κέντρο 

Περιβάλλοντος είναι ένας ασφαλής Φορέας  για όλους  και λειτουργεί με τρόπο που 

σέβεται την ισότητα και την διαφορετικότητα, είναι απαλλαγμένος από διακρίσεις  

και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και χωρίς περιορισμούς και εμπόδια 

επαγγελματική, ακαδημαϊκή και προσωπική πρόοδο για όλους. 

Το GEP διαμορφώνεται στη βάση των συμπερασμάτων της δομής λειτουργίας και της 

υφιστάμενης κατάστασης ( status quo) του i-BEC, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που 

διαμορφώνονται από το HORIZON   στα ακόλουθα πεδία: 

 Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής 

 Μέτρα κατά της έμφυλης βίας συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 

παρενόχλησης 

 Προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Επιλογή του Προσωπικού και την 

εξέλιξη της Επαγγελματικής του προόδου. 

 Ισόρροπη κατανομή μεταξύ των Φύλων σε θέσεις ηγεσίας και λήψης 

αποφάσεων 

 Ενσωμάτωση της διάστασης του Φύλου στη Θεματολογία των δράσεων στην 

έρευνα και ανάπτυξη που σχεδιάζει και υλοποιεί το Κέντρο. 

Το GEP αποτελεί τη στρατηγική του  i-BEC για το χρονικό διάστημα των επόμενων δύο 

ετών 2022-2023, στη διάρκεια της οποίας προβλέπεται η ετήσια εσωτερική 

αξιολόγηση και επικαιροποίηση των στόχων και δράσεων του Σχεδίου. 

Στο πρώτο έτος λειτουργίας και εφαρμογής του GEP, διαμορφώνεται ο οδικός χάρτης 

στο οποίο περιλαμβάνεται η λίστα με τις προβλεπόμενες δράσεις και τους 

αναμενόμενους στόχους του Σχεδίου, οι οποίες συγκροτούν την ενσωμάτωση των 

διαρθρωτικών αλλαγών του Κέντρου σε θέματα Ισότητας των Φύλων. 
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Το GEP καλύπτει τις ανάγκες του Κέντρου στα ακόλουθα πεδία: 

 Ενίσχυση και υποστήριξη  της διάχυσης της γνώσης σε θέματα Ισότητας, 

Διαφορετικότητας και δράσεων εναντίον των διακρίσεων. 

 Υποστήριξη των γυναικών του Κέντρου σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας . 

 Αντιμετώπιση των στερεοτύπων οι οποίες επηρεάζουν την επιλογή 

προσωπικού και την προώθησα της επαγγελματικής εξέλιξης. 

 Υποστήριξη της συμφιλίωσης της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή με 

εστίαση τις πολιτικές μέριμνας 

 Προώθηση καλών πρακτικών και λύσεων αναφορικά με την ενδυνάμωση των 

αρχών της Ισότητας και Διαφορετικότητας. 

 Ενίσχυση των  διαρθρωτικών αλλαγών του Κέντρου μέσα από στοχευμένες 

δράσεις της Διοίκησης 

 Αποτύπωση των στόχων, δεδομένα κατανομής φύλων, και οργανωσιακές 

διαδικασίες και πρακτικές οι οποίες εξετάζονται κριτικά για να εντοπιστούν 

τυχόν ανισότητες και οι γενεσιουργές αιτίες μεταξύ των φύλων.   
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Ζ. Οι Στόχοι του GEP για το i-BEC. 
 

Στόχος 1: Προώθηση της ενημέρωσης και διαμόρφωσης μιας θετικής αντίληψης για 

την σημασία της Ισότητας των Φύλων και την θετική αποδοχή της Διαφορετικότητας. 

συμφιλίωση  

 

Δράσεις  Δείκτες 

Ίδρυση και Λειτουργία της ''Ομάδας Ισότητας Φύλων" 

Καθήκοντα: 

Συλλογή και αξιολόγηση Δεδομένων σε θέματα 

Ισότητας Φύλων 

Συλλογή και Ταξινόμηση ερευνών γνώμης σε θέματα 

Ισότητας και Διαφορετικότητας με την συμμετοχή του 

Προσωπικού /Συνεργατών του i-BEC. 

 

Η ενίσχυση της 

ενημέρωσης και τα 

αποτελέσματά της 

αποτυπώνεται στις 

έρευνες γνώμης του 

προσωπικού 

/συνεργατών 

Υπεύθυνος/η Δράσης 

Υπεύθυνος Ομάδας Ισότητας 

"Ομάδα Ισότητας Φύλων" 

Δράσεις  Δείκτες 

Διοργάνωση Βιωματικών Εργαστηρίων με θέμα την 

Ισότητα και Διαφορετικότητα με την Συμμετοχή του 

Προσωπικού /Συνεργατών του i-BEC. 

1-2 δράσεις κατ΄έτος 

Υπεύθυνος/η Δράσης 

Υπεύθυνος Ομάδας Ισότητας 

"Ομάδα Ισότητας Φύλων" 

Δράσεις  Δείκτες 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιμορφωτικών 

προγραμμάτων με θεματικές Ενότητες σχετικές με την 

Ισότητα των Φύλων  -Απευθύνονται στο προσωπικό 

/συνεργάτες του i-BEC, μέλη της Διοίκησης 

Συμμετοχή του συνόλου 

του Προσωπικού 

/Συνεργατών ( μόνιμων 

Εκτακτων ) 
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Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Μελών της "Ομάδας 

Ισότητας Φύλων" 

Μελών Διοίκησης 

3 προγράμματα 

κατ΄έτος 

15 συμμετέχοντες 

Υπεύθυνος/η Δράσης 

Υπεύθυνος Ομάδας Ισότητας 

"Ομάδα Ισότητας Φύλων" 

 

Στόχος 2 : Υποστήριξη των γυναικών του i-BEC σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας. 

Δράσεις  Δείκτες 

Ίδρυση και Λειτουργία ''Γραφείο Ισότητας Φύλων'' 

Καθήκοντα: 

Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στα μέλη  

γυναίκες του Προσωπικού /Συνεργατών του i-BEC σε 

θέματα επαγγελματικής εξέλιξης 

Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ηγεσίας- 

Leadership   με τη συμμετοχή Γυναικών μελών 

Προσωπικού /Συνεργατών του i-BEC. 

5 συνεδρίες κατ΄έτος 

1  Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα  κατ΄έτος 

Υπεύθυνος/η Δράσης 

Υπεύθυνος Ισότητας  Φύλων  

Δράσεις  Δείκτες 

Ετήσια καταγραφή της συμμετοχής Ανδρών /Γυναικών  

σε θέσεις ευθύνης των έργων του i-BEC. 

Εξισορρόπηση του 

αριθμού συμμετοχής 

Ανδρών -Γυναικών. 

Αύξηση του αριθμού 

συμμετοχής των 

Γυναικών  

 

Υπεύθυνος/η Δράσης 

Υπεύθυνος/η  Ομάδας Συλλογής- Αξιολόγησης Δεδομένων 
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Στόχος 3: Διασφάλιση της Ισότητας της Επιλογής Γυναικών και Ανδρών σε θέσεις 

εργασίας του προσωπικού /συνεργατών του i-BEC. 

 

Δράσεις  Δείκτες 

Διοργάνωση  προγραμμάτων  επιμόρφωσης ( πχ σε 

θέματα έμφυτων προκαταλήψεων) 

εναντίον της έμφυλης διάκρισης και του σεξισμού 

υποχρεωτικά στα μέλη που είναι υπεύθυνα για τις 

συνεντεύξεις και τη επιλογή προσωπικού/ ή με ευθύνη 

την προαγωγή προσωπικού. 

 
 

Πρόγραμμα 

εκπαίδευσης  όταν 

ακολουθεί διαδικασία 

επιλογής προσωπικού 

Υπεύθυνος/η Δράσης 

Γραφείο Ισότητας Φύλων 

 

Υπεύθυνος /η  της Ομάδας λειτουργίας του Γραφείου Ισότητας Φύλου 

 

Δράσεις  Δείκτες 

Συλλογή δεδομένων των υποψηφίων στην αξιολόγηση 

/επιλογή προσωπικού .Διαχωρισμός μεταξύ φύλων  

 

100% συλλογής 

δεδομένων σε κάθε 

διαδικασία αξιολόγησης 

/επιλογής προσωπικού 

Υπεύθυνος/η Δράσης 

Υπεύθυνος/η  Ομάδας Συλλογής- Αξιολόγησης Δεδομένων 

 

Στόχος 4: Διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής 

ζωής 

Δράσεις  Δείκτες 

Εξατομικευμένη Υποστήριξη στα μέλη του προσωπικού 

που έχουν αναλάβει την υποχρέωση της φροντίδας 

100% υποστήριξη σε 

όσους το επιζητούν  
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μελών της οικογένειάς τους, και αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες /προβλήματα. 

Υπεύθυνος/η Δράσης 

" Γραφείο Ισότητας Φύλων" 

Σύμβουλος Θεμάτων Ισότητας 

Δράσεις  Δείκτες 

Εκπόνηση Έκθεσης Αναφοράς προς τη Διοίκηση για την 

διερεύνηση της δυνατότητας απασχόλησης 

προσωπικού/ συνεργατών με ευέλικτες μορφές 

εργασίας (πχ τηλεργασία). 

1 ετήσια έκθεση 

Υπεύθυνος/η Δράσης 

"Συντονιστής Ισότητας'' 

 

Στόχος 5:   Προώθηση  μέσα από τις δράσεις  του i-BEC  η θεματολογία της διάστασης 

του Φύλου. 

 

Δράσεις  Δείκτες 

 Οι υπεύθυνοι των ομάδων έργου του  i-BEC  

συνεργάζονται με την ''Ομάδα Ισότητας Φύλων '' στην 

φάση του σχεδιασμού και προετοιμασίας των 

προτάσεων και ανταλλάσσουν απόψεις στην 

διερεύνηση της θεματολογίας  και του περιεχομένου 

με στοιχεία αναφορικά με τη διάσταση των Φύλου 

   1-2 έργα κατ΄έτος  

Υπεύθυνος/η Δράσης 

 ''Ομάδα Ισότητας Φύλων '' 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του i-BEC   

Υπεύθυνοι Ομάδων Έργου 

Δράσεις  Δείκτες 

Το ''Γραφείο Ισότητας Φύλων'' του i-BEC  δημιουργεί και 

προωθεί ενημερωτικό υλικό  ( Αφίσα, Infographic )  με 

σχετική θεματολογία και αναφορά στη διάσταση των 

Παραγωγή 2 εντύπων  
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φύλων . Το υλικό διανέμεται σε κάθε εκδήλωση που 

οργανώνει /συμμετέχει το i-BEC   

Δημιουργία σχετικού link στην Ιστοσελίδα του i-BEC   

Υπεύθυνος/η Δράσης 

 ''Ομάδα Ισότητας Φύλων '' 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του i-BEC   

 

Στόχος 6:  Δράσεις ενίσχυσης   των  διαρθρωτικών αλλαγών του Κέντρου   

Δράσεις  Δείκτες 

 Με απόφαση του Ανώτατου Οργάνου Διοίκησης του i-

BEC υιοθετείται ως δημόσιο έγγραφο, η ''Δήλωση 

/Δέσμευση της Διοίκησης του Διαβαλκανικού Κέντρου 

Περιβάλλοντος για την Προώθηση και Εφαρμογή 

Πολιτικών Ισότητας των Φύλων''.  

Καθήκοντα: 

Κοινοποιείται στην Ιστοσελίδα του Κέντρου  για την 

ενημέρωση των εσωτερικών και εξωτερικών 

ενδιαφερόμενων μερών του Κέντρου. 

Η ''Δήλωση/Δέσμευση με απόφασης των οργάνων της 

διοίκησης  ενσωματώνει τις αρχές και το περιεχόμενό 

της  στο  όραμα κα την αποστολή του του i-BEC. 

 

 

 

   1 Δημόσιο έγγραφο 

''Δήλωσης /Δέσμευσης 

Διοίκησης" 

Υπεύθυνος/η Δράσης 

 Διοικούσα Επιτροπή i-BEC 

 

 

Δράσεις  Δείκτες 

   Ανάθεση καθηκόντων ''Συντονιστή Ισότητας'' σε μέλος 

της Διοικούσας Επιτροπής του i-BEC 

  Απόφαση Δ.Ε 

/επιλογή και ανάθεση 
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Καθήκοντα: 

Ο "Συντονιστής Ισότητας'' συνεργάζεται με την ''Ομάδα  

Ισότητας Φύλων''   και αναλαμβάνει ως εκπρόσωπους 

της Διοίκησης, τον συντονισμό και επίβλεψη της 

υλοποίησης των αποφάσεων των διοικητικών οργάνων 

του i-BEC σε θέματα που αφορούν την Ισότητα των 

Φύλων . 

 

 

καθηκόντων σε μέλος 

της Διοίκησης με 

ετήσια θητεία  

Υπεύθυνος/η Δράσης 

 Διοικούσα Επιτροπή i-BEC 

 

Δράσεις  Δείκτες 

 Απόφαση για την ετήσια πρόβλεψη ενός 

προϋπολογισμού για την υλοποίηση των ετήσιων 

προγραμματισμένων δράσεων του GEP του i-BEC. 

Εξουσιοδότηση του Διαχειριστή του i-BEC για την 

οικονομική εισήγηση πρόταση σε συνεργασία με το 

"Γραφείο Ισότητας Φύλων" 

  10% αύξηση κατ΄έτος 

του προβλεπόμενου 

προϋπολογισμού. 

Υπεύθυνος/η Δράσης 

 Διαχειριστής του i-BEC 

 

Δράσεις  Δείκτες 

Θεσμοθετείται στις συνεδριάσεις των οργάνων της 

Διοίκησης του i-BEC ( Γενική Συνέλευση /Διοικούσα 

Επιτροπή ) με εισήγηση του Συντονιστή /τριας Ισότητας 

της Διοίκησης να ενημερώνονται τα μέλη της Διοίκησης, 

για τα θέματα Ισότητας Φύλων του  i-BEC . Η ενημέρωση 

και η συζήτηση για τα ζητήματα Ισότητας των Φύλων θα 

αποτελεί θέμα ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων 

των οργάνων διοίκησης 

   Θεματολογία της 

Ισότητας των Φύλων 

σε κάθε συνεδρίαση 

των οργάνων 

διοίκησης 
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Υπεύθυνος/η Δράσης 

 Συντονιστής /τρια Ισότητας Φύλων της Διοίκησης 
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 Η. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  Σχεδίου Δράσης Ισότητας 
Φύλων - GEP του i-BEC. 
 

Η υλοποίηση του  GEP σχεδιάζεται να υλοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος 

Ιούλιος 2022- Δεκέμβριος 2023. 

Οι προγραμματισμένες δράσεις και η υλοποίηση των στόχων του    GEP   μπορούν να 

επικαιροποιηθούν  σύμφωνα με τον επιχειρησιακό προγραμματισμό του i-BEC,και τις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνει στις προσεχείς αναλήψεις των έργων.  

Η Διοίκηση του i-BEC, χωρίς να αποσείει τις δεσμεύσεις της  και την υλοποίηση της 

πολιτικής της στα θέματα Ισότητας των Φύλων, έχει τη δυνατότητα  να προσαρμόζει 

το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης των δράσεων  ( επέκταση χρονοδιαγράμματος 

των δράσεων ), ή /και να προγραμματίζει πρόσθετες δράσεις αξιολογώντας την 

υφιστάμενη κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται στο μέλλον. 
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Θ. Έλεγχος  προόδου και Αξιολόγηση του GEP 
 

Το στάδιο του Ελέγχου προόδου και Αξιολόγησης του αποτελεί ένα σημαντικό μέρος 

της διαδικασίας αλλαγής του Κέντρου  όπως αυτή διαμορφώνεται από το GEP καθώς 

συμβάλλει στην αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων. 

Με την παρούσα διαδικασία το i-BEC κάτω από την επίβλεψη και συντονισμό  του 

/της  Υπεύθυνου /ης  Ομάδας Συλλογής- Αξιολόγησης Δεδομένων, θα γίνεται η 

συλλογή των δεδομένων στη βάση του διαχωρισμού των φύλων αναφορικά με το 

προσωπικό /συνεργάτες ( μόνιμους /μη μόνιμους)  και θα εκπονείται η ετήσια 

έκθεση αξιολόγησης  στη βάση των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών όπως 

διαμορφώνονται μέσα από τους στόχους του GEP. 

Μέσα από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δράσεων, αξιολογείται η διαδικασία 

εφαρμογής και η πρόοδος η οποία σημειώνεται σε σχέση με τους στόχους που έχουν 

διατυπωθεί σε σχέση με το GEP. Κάθε εύρημα από την παρούσα διαδικασία μας 

επιτρέπει να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε την κάθε δράση / παρέμβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ   GEP
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(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  i-BEC ΑΝΑ ΦΥΛΟ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Στοιχεία Περιγραφή Υ:Υποχρεωτικό 

Ε:Επιλογή 

Πολλαπλότητα Παράδειγμα 
Μεταβλητών  

Φύλο Καθορισμένα 
Βιολογικά 
χαρακτηριστικά 
Ανδρα/Γυναίκα 

Υ ΟΧΙ  Α, Θ, μη 
αναφορά, δεν 
είναι γνωστό  

Ημερομηνία 
Γέννησης 

Ημερομηνία 
Γέννησης 

Υ ΟΧΙ ημ/μην/έτος 

Τόπος Γέννησης  Τόπος Γέννησης Ε ΟΧΙ GR .... 

Ιθαγένεια  Το καθεστώς 
ιθαγένειας ενός 
ατόμου σύμφωνα 
με την εθνική 
νομοθεσία 

Ε ΟΧΙ GR... 

Οικογενειακή 
Κατάσταση  

Οικογενειακή 
Κατάσταση 

Υ ΟΧΙ Εγγαμος /η 

Αγγαμο/η  
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άλλη 
οικογενειακή 
κατάσταση 

Αριθμός Παιδιών  Αριθμός Παιδιών Υ 0ΧΙ  

Οικογενειακή 
Συνδρομή  

Οικονομική 
Συνδρομή για 
παιδιά ή άλλα 
άτομα που 
υπάρχει ευθύνη 

Υ ΟΧΙ  
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Στοιχεία Περιγραφή   

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι  επίπεδο 7 Master 's ή 
ισοδύναμος τίτλος 

Υ Master of Science 
Master of Physics 
Master of Sociology  
 
 

Πεδίο Σπουδών 
 

Κατάταξη επιστημονικού 
πεδίου 

Υ Φυσικές Επιστήμες 
Σπουδές Μηχανικού και 
Τεχνολογίας, Επιστήμες 
Υγείας, Κοινωνικές 
Επιστήμες κλπ 

Επιμέρους Πεδία Κατάταξη επιστημονικού 
υποπεδίου 

Ε Γενική Χημεία, 
Φυσική,Πυρηνική Φυσική  

Ετη Σπουδών Ετος ολοκληρωσης των 
Σπουδών 

Ε ετος 

Χώρα  Χώρα Σπουδών Ε GR.. 

Διδακτορικό / PHD  Επίπεδο 8 /Διδακτορικό 
ή Ισότιμος τίτλος 
σπουδών 

Υ PHD, D. LLD Doctorate 

Ετη Σπουδών  Σπουδών Ε έτος 

Χώρα Χώρα Σπουδών Ε GR... 
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Επαγγελματική Διαδρομή 

Στοιχεία Περιγραφή  Υ- Υποχρεωτικό 
Ε- Επιλογή 

Πολλαπλότητα  παράδειγμα μεταβλητών 

Υφιστάμενη Επαγγελματική Κατάσταση 

Τύπος  Τύπος υφιστάμενης 
Επαγγελματικής σχέσης 

Υ ΟΧΙ Σύμβαση έργου 
Σύμβαση Ορισμένου 
Χρόνου  

Επίπεδο Επαγγελματικό Επίπεδο Υ ΟΧΙ Επίπεδο Α,Β,Γ 

Επιστημονικό υποπεδίο Καθορισμός ειδικότητας  Ε ΟΧΙ Φυσική /Πυρηνική 
Φυσική κλπ 

Ημερομηνία  έναρξης  Ημερομηνία Υπογραφής 
Σύμβασης 

Υ ΟΧΙ ημ/μην/έτος 

Ημερομηνία Λήξης Ημερομηνία Λήξης 
Σύμβασης 

Ε OXI  ημ/μην/έτος 

Πρώτη Σύμβαση 

Τύπος  Τύπος υφιστάμενης 
Επαγγελματικής σχέσης 

Υ ΟΧΙ Σύμβαση έργου 
Σύμβαση Ορισμένου 
Χρόνου  

Επίπεδο Επαγγελματικό Επίπεδο Υ ΟΧΙ Επίπεδο Α,Β,Γ 

Επιστημονικό υποπεδίο Καθορισμός ειδικότητας  Ε ΟΧΙ Φυσική /Πυρηνική 
Φυσική κλπ 

Ημερομηνία  έναρξης  Ημερομηνία Υπογραφής 
Σύμβασης 

Υ ΟΧΙ ημ/μην/έτος 

Ημερομηνία Λήξης Ημερομηνία Λήξης 
Σύμβασης 

Ε OXI  ημ/μην/έτος 

Άλλα Συμβόλαια 
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Τύπος  Τύπος υφιστάμενης 
Επαγγελματικής σχέσης 

Υ ΝΑΙ Σύμβαση έργου 
Σύμβαση Ορισμένου 
Χρόνου  

Επίπεδο Επαγγελματικό Επίπεδο Υ ΟΧΙ Επίπεδο Α,Β,Γ 

Επιστημονικό υποπεδίο Καθορισμός ειδικότητας  Ε ΟΧΙ Φυσική /Πυρηνική 
Φυσική κλπ 

Ημερομηνία  έναρξης  Ημερομηνία Υπογραφής 
Σύμβασης 

Υ ΟΧΙ ημ/μην/έτος 

Ημερομηνία Λήξης Ημερομηνία Λήξης 
Σύμβασης 

Ε ΝΑΙ ημ/μην/έτος 

  



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ/GENDER EQUALITY PLAN-GEP 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 

 
49 

Φορέας Απασχόλησης 

Στοιχεία  Περιγραφή  Υ-Υποχρεωτικό 
Ε-Επιλογή 

Πολλαπλότητα Παράδειγμα Μεταβλητών 

Θέση Ευθύνης στον 
φορέα 

Τμήμα / Καθήκοντα Ε ΝΑΙ Διευθυντής./Υπεύθυνος 
Τμήματος 

Ημερομηνία Εναρξης  Υ   

Ημερομηνία Λήξης  Υ   

Υπεύθυνος/η έργου   Ε   

Ημερομηνία Εναρξης  Υ   

Ημερομηνία λήξης  Υ   

Υπεύθυνος Εργαστηρίου  Ε   

Ημερομηνία Εναρξης  Υ   

Ημερομηνία λήξης  Υ   
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(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) 
 
 

Ερωτηματολόγιο Καλών Πρακτικών σε θέματα Ισότητας των Φύλων του 

Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος/ i -BEG 

 

 

 Ναι Οχι  Μερικώς  Δεν Γνωρίζω 

Α. Διοίκηση  i-BEC  (  στο εξής θα αποκαλείται ''Κέντρο'') 

Α.1  Έχει αναπτύξει το Κέντρο 
πολιτικές σε θέματα Ισότητας 
φύλων / Διαφορετικότητας; 

    

Α.2  Αν ναι υπάρχει πρόσβαση ενημέρωσης  στις εν λόγω πολιτικές;  
( πχ ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Κέντρου /Λοιπό ενημερωτικό υλικό) 
Συμπληρώστε: 
 
 
 
 

Α.3 Έχει ενσωματωθεί η Ισότητα των 
Φύλων στους στόχους του Κέντρου; 

    

Α.4 Έχει το Κέντρο πολιτική για την 
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα; 

    

Α.5 Αν ναι υπάρχει πρόσβαση ενημέρωσης  στη εν λόγω πολιτική ; 
( πχ ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Κέντρου /Λοιπό ενημερωτικό υλικό) 
Συμπληρώστε: 
 
 
 
 

Α.6 Υπάρχει στο Κέντρο Σχέδιο 
Δράσης ή Οδικός Χάρτης για την 
επίτευξη της Ισότητας των φύλων;  

    

Α.7 Αν ναι υπάρχει πρόσβαση ενημέρωσης  στη εν λόγω πολιτική;  
( πχ ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Κέντρου /Λοιπό ενημερωτικό υλικό) 
Συμπληρώστε: 
 
 
 
 

Α.8 Περιλαμβάνονται μέσα στον 
ετήσιο προϋπολογισμό του Κέντρου 
δράσεις προώθησης της Ισότητας 
Φύλων; ( πχ προϋπολογισμός για 
την διοργάνωση εκδηλώσεων, 
εκπόνηση ερευνών Φύλου, δράσεις 
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υποστήριξης φροντίδας παιδιών 
κλπ.) 

Α.9 Εχει διαμορφώσει το Κέντρο 
πολιτικές εναντίον του εκφοβισμού 
( bullying) και της παρενόχλησης ;  

    

Α.10 Αν ναι υπάρχει πρόσβαση ενημέρωσης  στις  εν λόγω πολιτικές; 
( πχ ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Κέντρου /Λοιπό ενημερωτικό υλικό) 
Συμπληρώστε: 
 
 
 
 

A.11 Προβλέπονται δράσεις του 
Κέντρου οι οποίες εμποδίζουν ή 
δρουν ενάντια στη σεξουαλική 
παρενόχληση ή την ισότητα των 
φύλων (πχ. ενημέρωση, τοποθέτηση 
ατόμων για τη διαχείριση 
παρόμοιων καταστάσεων, 
καμπάνιες κλπ.); 

    

Α.12 Αν ναι υπάρχει πρόσβαση ενημέρωσης  στη εν λόγω πολιτική  
Συμπληρώστε: 
 
 
 
 
 

Α.13 Το προσωπικό παρακολουθεί 
προγράμματα επιμόρφωσης ( πχ σε 
θέματα έμφυτων προκαταλήψεων) 
εναντίον της έμφυλης διάκρισης και 
του σεξισμού 
 
 

    

Α.14 Αν Ναι  
(i)που απευθύνονται 
 
 
 
(ii) είναι τα προγράμματα 
επιμόρφωσης υποχρεωτικά στα 
μέλη που είναι υπεύθυνα για τις 
συνεντεύξεις και τη επιλογή 
προσωπικού/ ή με ευθύνη την 
προαγωγή προσωπικού; 
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Α.15 Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
χρήση μιας ευαισθητοποιημένης 
έμφυλης γλώσσας  και των εντύπων 
/εικόνων του Κέντρου στα επίσημα 
έγγραφά του και στο δικτυακό του 
τόπο; 
(πχ έχει εισάγει το Κέντρο οδηγίες ή 
ένα κώδικα δεοντολογίας για τη 
χρήση μιας ευαισθητοποιημένης 
έμφυλης επικοινωνίας;) 

    

Α.16 Αν συμβαίνει κάντε  κάποιες 
σύντομες αναφορές 
 
 
 
 

    

Α.17 Υπάρχει διαφορά στις αμοιβές 
των εργαζόμενων /συνεργατών του 
Κέντρου  λόγω Φύλου; 

    

Α.18  Αν Ναι, πόσο συχνά συμβαίνει 
προσδιορίσετε 
 
 
 

    

Α.19  Υπάρχουν μέλη επιτροπών του 
Κέντρου υπεύθυνα για την επιλογή 
και προαγωγή προσωπικού που 
απαιτείται να παρακολουθήσουν 
προγράμματα  επιμόρφωσης σε 
θέματα  ισότητας ; 

    

Α.20  Αν ναι πως αυτό διευθετήθηκε 
προσδιορίστε 
 
 
 
 

    

Β. Προώθηση της Έρευνας και Γνώσης σε θέματα Φύλων 

Β.1 Το Κέντρο αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες να ενθαρρύνει τις 
Γυναίκες συνεργάτες του να 
αναλάβουν ηγετικές θέσεις σε 
θέματα έρευνας και ανάπτυξης 

    

Β.2 Προωθείται μέσα από την 
έρευνα και ανάπτυξη του Κέντρου η 
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θεματολογία της διάστασης του 
Φύλου ( πχ προώθηση 
θεματολογίας για άνεργες  γυναίκες 
μέλη μονογονεϊκών οικογενειών 
κλπ.) 

Γ. Επαγγελματική Εξέλιξη 

Γ.1 Παρακολουθείται  στις 
διαδικασίες επιλογής προσωπικού  
και προωθούνται ως δεδομένα τα 
αποτέλεσμα αιτήσεων, λιστών 
επιλογής, συνεντεύξεων με 
διαχωρισμό των υποψηφίων ανά 
Φύλο; 

    

Γ.2 Παρακολουθούνται οι 
αποφάσεις προαγωγών και 
καταγράφονται τα αποτελέσματα 
των αιτήσεων, λιστών επιλογής, 
συνεντεύξεων ως δεδομένα με το 
διαχωρισμό των υποψηφίων ανά 
Φύλο; 

    

Γ.3 Οργανώνει και προωθεί το 
Κέντρο προγράμματα εκπαίδευσης 
ηγεσίας για γυναίκες; 

    

Γ.4 Υπάρχουν προγράμματα 
μέντορινγκ 
(i)  για αρχική επαγγελματική 
σταδιοδρομία για γυναίκες 
(ii) για επαγγελματική σταδιοδρομία 
γυναικών σε επίπεδο μεσαίων 
στελεχών 
(iii )για ανώτερη επαγγελματική 
σταδιοδρομία για γυναίκες; 
 

    

Γ.5  Αν Ναι παρακαλείστε να 
επισημάνετε 
 
 
 
 

    

 Δ. Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Προσωπικής ζωής 

Δ.1 Έχει το Κέντρο αναπτύξει 
πολιτική για την διασφάλιση της 
Ισορροπίας μεταξύ Επαγγελματικής 
και Προσωπικής ζωής; 

    

Δ.2 Αν ναι,που και πως 
προσδιορίζεται ( Στον δικτυακό τόπο 
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του Κέντρου, σε σχετικές 
ανακοινώσεις κλπ.) 

Δ.3 Έχει το Κέντρο πολιτική 
αναφορικά με την άδεια λόγω 
Μητρότητας; 

    

Δ.4 Αν Ναι που και πως 
προσδιορίζεται ( Στον δικτυακό τόπο 
του Κέντρου, σε σχετικές 
ανακοινώσεις κλπ.) 

    

Δ.5 Έχει το κέντρο πολιτική 
αναφορικά με την άδεια λόγω 
Πατρότητας; 

    

Δ.6 Αν Ναι που και πως 
προσδιορίζεται ( Στον δικτυακό τόπο 
του Κέντρου, σε σχετικές 
ανακοινώσεις κλπ.) 

    

Δ.7 Έχει το κέντρο πολιτική 
αναφορικά με την άδεια  λόγω 
Γονικής μέριμνας ; 

    

Δ.8 Αν Ναι που και πως 
προσδιορίζεται ( Στον δικτυακό τόπο 
του Κέντρου, σε σχετικές 
ανακοινώσεις κλπ.) 

    

Δ.9 Έχει το κέντρο πολιτική 
αναφορικά με την άδεια  λόγω 
αναδοχής; 

    

Δ.10 Αν Ναι που και πως 
προσδιορίζεται ( Στον δικτυακό τόπο 
του Κέντρου, σε σχετικές 
ανακοινώσεις κλπ.) 

    

Δ.11 Έχει το κέντρο πολιτική 
αναφορικά με την άδεια  για λόγους 
επαγγελματικής εξέλιξης ; 

    

Δ.12 Αν Ναι που και πως 
προσδιορίζεται ( Στον δικτυακό τόπο 
του Κέντρου, σε σχετικές 
ανακοινώσεις κλπ.) 

    

Δ.13 10 Έχει το κέντρο πολιτική 
αναφορικά με την άδεια  για λόγους 
εκπαιδευτικούς ; 

    

Δ.14 Αν Ναι που και πως 
προσδιορίζεται ( Στον δικτυακό τόπο 
του Κέντρου, σε σχετικές 
ανακοινώσεις κλπ.) 

    

Δ.15 Έχει το Κέντρο πολιτική στην 
εφαρμογή της ευέλικτης εργασίας; 
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Δ.16 Αν Ναι που και πως 
προσδιορίζεται ( Στον δικτυακό τόπο 
του Κέντρου, σε σχετικές 
ανακοινώσεις κλπ.) 

    

Δ.17  Έχει το Κέντρο πολιτική 
ευελιξίας διαχείρισης  ωρών 
συναντήσεων /συνεδριάσεων  πχ 
μεταξύ 10:00 και 16:00 
λαμβάνοντας υπόψη τους 
εργαζόμενους σε σχέση με 
οικογενειακές υποχρεώσεις; 
(μεταφοράς μελών οικογένειας, 
λοιπές οικογενειακές ή άλλες 
ευθύνες) 

    

Δ.18 Αν Ναι προσδιορίστε 
 
 
 

    

Δ.19  Εφαρμόζεται ως επιλογή στο 
προσωπικό  η τηλεργασία; 

    

Δ.20 Υπάρχει μέριμνα του Κέντρου 
για την υποστήριξη και παροχή 
υπηρεσιών στο προσωπικό 
/συνεργάτες με ευθύνη την 
φροντίδα παιδιών ; Αν Ναι 
προσδιορίστε 
 
 
 
 
 

    

Δ.21 Αν Ναι είναι κάποιες απ΄αυτές 
τις υπηρεσίες που απευθύνονται 
αποκλειστικά στις γυναίκες; 

    

Δ.21 Έχετε να συμπληρώσετε 
επιπλέον σχόλια, παρατηρήσεις, 
τοποθετήσεις ; 
Αν υπάρχουν κάποιες πρόσθετες 
πολιτικές ή πρακτικές που θέλετε να 
επισημάνετε  παρακαλείστε να τις 
αναφέρετε. 
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ΕΓΓΡΑΦΑ 
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ΕΓΓΡΑΦΟ 1 /ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 /Α΄ΕΚΔΟΣΗ 
 

Δήλωση /Δέσμευση της Διοίκησης του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος για 
την Προώθηση και Εφαρμογή Πολιτικών Ισότητας των Φύλων . 

 

 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΚΠ 

 

Έχοντας υπόψη: 

την υφιστάμενη Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία για τα θέματα Ισότητας των 

Φύλων εκφράζει την ισχυρή δέσμευσή του: 

 

α. να διαμορφώσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να   εφαρμοστούν οι πολιτικές του 

Κέντρου για την προώθηση και ενσωμάτωση των αρχών της Ισότητας των φύλων 

συμμορφούμενοι πλήρως στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο . 

β. Να προωθήσει τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη ( προσωπικό /μόνιμους 

-έκτακτους συνεργάτες, νομικές οντότητες εταίρους του Κέντρου σε θέματα Ισότητας 

των Φύλων. 

γ. Σχεδιάζει και εφαρμόζει ένα σχέδιο δράσης για την Ισότητα των φύλων 

υιοθετώντας τις αρχές και προτεραιότητες στα πεδία: 

 Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής 

 Μέτρα κατά την έμφυλης βίας συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 

παρενόχλησης 

 Προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Επιλογή του Προσωπικού και την 

εξέλιξη της Επαγγελματικής του προόδου. 

 Ισόρροπη κατανομή μεταξύ των Φύλων σε θέσεις ηγεσίας και λήψης 

αποφάσεων 

 Ενσωμάτωση της διάστασης του Φύλου στη Θεματολογία των δράσεων στην 

έρευνα και ανάπτυξη που σχεδιάζει και υλοποιεί το Κέντρο. 
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δ. Ιδρύει και λειτουργεί το Γραφείο Ισότητας των φύλων το οποίο στελεχώνεται από 

τη τριμελή ομάδα συνεργατών του Κέντρου  με την ονομασία ''Ομάδα Ισότητας των 

Φύλων" 

ε. Αναθέτει σε ένα μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου τα καθήκοντα του 

Συντονιστή σε θέματα Ισότητας των φύλων ώστε να διασφαλιστεί η άμεση 

συνεργασία και σύνδεση της Διοίκησης  του Κέντρου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων και πολιτικών της Διοίκησης. 

στ. Σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τον 

σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης, εκπαίδευσης  και λοιπών 

ενημερωτικών και προωθητικών ενεργειών με στόχο την ενίσχυση και ενσωμάτωση 

των αρχών της Ισότητας των φύλων μεταξύ των ενδιαφερμένων μερών του Κέντρου-

Μέλη Διοίκησης /Προσωπικό /Συνεργάτες. 

 

Πρωταρχικός στόχος της Διοίκησης είναι να διασφαλίσει ότι το Διαβαλκανικό 

Κέντρο Περιβάλλοντος είναι ένας ασφαλής Φορέας  για όλους  και λειτουργεί με 

τρόπο που σέβεται την ισότητα και την διαφορετικότητα, είναι απαλλαγμένος από 

διακρίσεις  και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και χωρίς περιορισμούς και εμπόδια 

επαγγελματική, ακαδημαϊκή και προσωπική πρόοδο για όλους 

 

Η Διαχειρίστρια 

του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος 

 

Ελένη Λιανού 
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ΕΓΓΡΑΦΟ 2 /ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022/Α' ΕΚΔΟΣΗ 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ______________ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:__________________________________________

__________ 

 

Με την παρούσα δηλώνω ότι εφόσον εμπλέκομαι με οποιοδήποτε τρόπο 

στις διαδικασίες  του Σχεδίου Δράσης της Ισότητας των Φύλων του 

Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος /i-BEC : 

 

1. Θα τηρώ τα πάσης φύσεως  απόρρητα του φορέα που σχετίζονται με 

τα θέματα Ισότητας .  

2. Δεσμεύομαι να τα τηρώ απόρρητα και να μην τα κοινοποιώ σε τρίτους 

για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ακόμη και μετά τη λύση της συνεργασίας 

μου μεταξύ του  Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος /i-BEC και εμού 

του ιδίου.  

3. Για όλα τα έγγραφα που αφορούν τη δραστηριότητα του  

Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος /i-BEC και αφορούν την Ισότητα 

των Φύλων, τα οποία τυχόν θα περιέλθουν στην κατοχή μου  θα λαμβάνω 

όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην επιτραπεί σε οποιονδήποτε τρίτο να 

αποκτήσει πρόσβαση ή / και να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία.  

Σε περίπτωση λύσης ή αναστολής της συνεργασίας μου με το  

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος /i-BEC οφείλω να τα επιστρέψω 

χωρίς να κρατήσω αντίγραφα. 

4.Όλες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται μόνο για την 

εξυπηρέτηση των σκοπών του Κέντρου, όχι μόνο για όσο χρόνο διαρκέσει 

η συνεργασία μας αλλά και μετά την τυχόν λύση της. 4.Πληροφορίες θα 

αποκαλύπτω μόνο όταν υποχρεούμαι σε αυτό εκ του νόμου ενώπιον 

δημοσίων αρχών, οι οποίες τις έχουν απαιτήσει τηρώντας όλους τους 

νόμιμους τύπους. Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν υπάρχει άλλο νομικό 

κώλυμα, δηλώνω ότι θα ενημερώνω γραπτά το φορέα για την υποχρέωσή 

μου, την επόμενη ημέρα από τη λήψη της σχετικής κλήσης. 
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5.Οφείλω να συμπεριφέρομαι κατά τρόπο που δεν θα προσβάλλει ή 

βλάπτει την επιχειρηματική και κοινωνική εικόνα, την καλή φήμη, τιμή 

και υπόληψη του φορέα και του προσωπικού .  

6.Οφείλω να ενημερώνω τα αρμόδια όργανα του φορέα για κάθε μη 

νόμιμη πράξη ή μη τήρηση των αποφάσεων και οδηγιών της διοίκησης 

του φορέα και των εξουσιοδοτημένων οργάνων της που τυχόν 

διαπιστώνω ότι λαμβάνει χώρα σε  θέματα Ισότητας Φύλων. 

Ο Δηλών/Η Δηλούσα 

 

 

_______________________ 

( υπογραφή 
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