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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 17
8 Φεβρουαρίου 2008

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5
Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
των Φύλων
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «∆ιοί−
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση
θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/30.5.1997).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3491/2006 «Ρυθ−
µίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Απο−
κέντρωσης» (ΦΕΚ 207 Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων» (ΦΕΚ 231 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).
5. Την υπ’ αριθµ. 42362/Υ252/28.9.2007/ κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών “Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών” (Φ.Ε.Κ. 1948 Β΄).
6. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος
∆ιατάγµατος προκαλείται εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισµού: α) Ετήσια δαπάνη ύψους 208.000 ΕΥΡΩ
περίπου, η οποία κατά το τρέχον οικονοµικό έτος ανέρ−
χεται στο ποσό των 50.000 ΕΥΡΩ περίπου. β) Εφάπαξ
δαπάνη ύψους 160.000 ΕΥΡΩ περίπου. γ) Ενδεχόµενη
δαπάνη από την άσκηση των επί µέρους αρµοδιοτήτων
των Τµηµάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Πληρο−
φόρησης, Ευρωπαϊκής Πολιτικής, ∆ιεθνούς Συνεργασί−
ας και ∆ιεθνών Οργανισµών, καθώς και του Γραφείου
Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Γ.Γ.Ι.Φ., που
εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται, κατά το τρέχον
οικονοµικό έτος από τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού
του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Φ: 07−630 «Γενική Γραµ−
µατεία Ισότητας των Φύλων») και κατά τα επόµενα έτη,
από τις πιστώσεις, που θα εγγράφονται κατ΄ έτος προς
τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισµό.

7. Την υπ’ αριθµ. 283/2007 γνωµοδότηση του Συµβου−
λίου της Επικρατείας.
Με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυ−
πουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών αποφασίζουµε:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΟΣΤΟΛΗ − ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
Άρθρο 1
Αποστολή της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
των Φύλων
1. Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων έχει ως
αποστολή την πραγµατοποίηση της νοµικής και ουσι−
αστικής ισότητας ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα,
σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας (πολιτικό, οικο−
νοµικό, πολιτιστικό, κοινωνικό), προκειµένου να καλύψει
το έλλειµµα ισότητας, που υφίσταται στην πράξη (ουσι−
αστική ισότητα) σε πολλούς τοµείς, όπως στην αγορά
εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό και
δηµόσιο τοµέα, το έλλειµµα γυναικείας συµµετοχής στα
κέντρα λήψης αποφάσεων, να αντιµετωπίσει τα κρού−
σµατα βίας µε θύµατα τις γυναίκες και τις στερεότυπες
αντιλήψεις για το ρόλο των δύο φύλων.
2. Για το σκοπό αυτό η Γενική Γραµµατεία Ισότητας
των Φύλων:
α) Σχεδιάζει, επεξεργάζεται και εισηγείται τις προτε−
ραιότητες πολιτικής και τους άξονες δράσης για την
ισότητα των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες.
β) Παρακολουθεί την εφαρµογή της κυβερνητικής πο−
λιτικής και παρεµβαίνει όταν παρουσιάζεται έλλειµµα
ισότητας κατά την άσκηση των πολιτικών και την υλο−
ποίηση των δράσεων ίσων ευκαιριών.
γ) Σχεδιάζει και συντονίζει νοµοθετικές και διοικητι−
κές πρωτοβουλίες σχετικές µε πολιτικές ισότητας των
δύο φύλων.
δ) Αναπτύσσει, µελετά και συντονίζει δράσεις που
προωθούν την Ισότητα ανδρών και γυναικών.
ε) Ορίζει νέες κατευθυντήριες γραµµές για τη µελέτη
και την ενθάρρυνση ανάληψης προγραµµάτων και την
υλοποίηση πρωτοβουλιών, µε στόχο την προώθηση της
Ισότητας.
στ) Οργανώνει και συντονίζει κεντρικούς και τοπικούς
φορείς σε θέµατα Ισότητας.
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ζ) Προβαίνει σε διάλογο και διαβουλεύσεις, ως εργα−
λεία εφαρµογής των πολιτικών της.
η) Αναπτύσσει τις εθνικές θέσεις στα όργανα της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και εισηγείται την προσαρµογή
της εθνικής νοµοθεσίας στις κατευθύνσεις, που τίθενται
από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.
θ) Προετοιµάζει τον στρατηγικό σχεδιασµό στα θέ−
µατα ισότητας για τις προγραµµατικές περιόδους ενί−
σχυσης της χώρας από ευρωπαϊκούς πόρους, συντονίζει
και παρακολουθεί τις διαδικασίες που αφορούν στην
οργάνωση και στην χρήση των πόρων των ∆ιαρθρωτι−
κών Ταµείων σε θέµατα Ισότητας.
ι) Προωθεί τη συνεργασία µεταξύ εθνικών, περιφερει−
ακών και τοπικών κυβερνητικών και άλλων Φορέων και
εθνικών ή διεθνών Οργανώσεων για θέµατα Ισότητας.
ια) Παρέχει τεχνογνωσία σε φορείς, που υλοποιούν
δράσεις και προγράµµατα ισότητας των φύλων.
ιβ) ∆ιαχειρίζεται και υλοποιεί έργα, που αφορούν στα
θέµατα Ισότητας.
ιγ) Επιχορηγεί, ενισχύει και ενθαρρύνει κάθε είδους
πρωτοβουλίες, δραστηριότητες, καθώς και τοπικούς,
κοινωνικούς και λοιπούς φορείς και µη κυβερνητικές
οργανώσεις, που στόχο έχουν την προώθηση της ισό−
τητας µεταξύ γυναικών και ανδρών.
ιδ) Σχεδιάζει και συνεργάζεται µε άλλες δηµόσιες
υπηρεσίες και λοιπούς φορείς την εφαρµογή προ−
γραµµάτων σχετικών µε την υγεία, το περιβάλλον, τις
κοινωνικές υπηρεσίες, την παιδεία, την κατάρτιση και
την απασχόληση, που στοχεύουν στην προώθηση της
Ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών.
ιε) Προωθεί µέτρα, που συµβάλλουν στην ενηµέρωση
και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέµατα Ισό−
τητας.
ιστ) Αναλαµβάνει πρωτοβουλίες προκειµένου να πε−
ριληφθεί η οπτική του φύλου στις διάφορες πολιτικές
και δράσεις (gender mainstreaming).
ιζ) Φροντίζει για τη δηµιουργία δικτύων µεταξύ φορέ−
ων, που ασχολούνται µε τα θέµατα Ισότητας.
ιη) Ασκεί εποπτεία στο Κέντρο Ερευνών για Θέµατα
Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) µε σκοπό την προώθηση των θεµάτων,
που αφορούν στην Ισότητα, σύµφωνα µε τον νόµο και
δίνει κατευθύνσεις για την µελέτη, έρευνα και γενικό−
τερα υποστήριξη των πολιτικών ισότητας.

ε) τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού και Ορ−
γάνωσης
στ) το Νοµικό Τµήµα.
3. Το αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων
Σχέσεων.
Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες:
∆εκατέσσερα (14) Συµβουλευτικά Κέντρα, σε επίπεδο
Γραφείου: Ένα (1) σε κάθε διοικητική περιφέρεια της χώ−
ρας, µε εξαίρεση την Αττική, που λειτουργούν δύο (2).
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται
ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Συµβουλευτικών
Κέντρων, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 2
Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
των Φύλων

Άρθρο 5
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και
Απασχόλησης

Οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των
Φύλων διακρίνονται σε Κεντρική και σε Περιφερεια−
κές.
Α. Κεντρική Υπηρεσία:
Συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές µονά−
δες:
1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα,
2. Γενική ∆ιεύθυνση Συντονισµού, η οποία συγκρο−
τείται από:
α) τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και
Απασχόλησης
β) τη ∆ιεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής
Πολιτικής
γ) τη ∆ιεύθυνση Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης
δ) τη ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής και ∆ιεθνούς
Συνεργασίας

1. Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και
Απασχόλησης, έχει ως αρµοδιότητες την ένταξη της
διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολι−
τικές, που αφορούν σε θέµατα ανάπτυξης, απασχόλη−
σης, επιχειρηµατικότητας, παιδείας και εκπαίδευσης,
έρευνας και τεχνολογίας, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο, τη συµµετοχή στο σχεδιασµό,
την υλοποίηση και την παρακολούθηση των Προγραµ−
µάτων, σε συνεργασία µε τις ειδικές Υπηρεσίες ∆ια−
χείρισης των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (Κ.Π.Σ.) για
την προώθηση πολιτικών ισότητας. Επίσης, η ∆ιεύθυνση,
στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της, συνεργάζεται µε το
Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.).
2. Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και
Απασχόλησης, συγκροτείται από τα τρία (3) Τµήµατα
ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Άρθρο 3
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Το Γραφείο Γενικού Γραµµατέα έχει τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
α. επικουρεί τον Γενικό Γραµµατέα, ο οποίος προΐ−
σταται όλων των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας στην άσκηση των καθηκόντων του.
β. έχει την επιµέλεια της αλληλογραφίας του.
γ. έχει την επιµέλεια της τήρησης των σχετικών αρ−
χείων και στοιχείων.
δ. οργανώνει την επικοινωνία του µε τους φορείς και
τους πολίτες.
ε. µελετά ειδικά θέµατα, που του αναθέτει ο Γενικός
Γραµµατέας.
Άρθρο 4
Γενική ∆ιεύθυνση Συντονισµού
Η Γενική ∆ιεύθυνση Συντονισµού, εντός του πλαισίου
της αποστολής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, έχει
ως αρµοδιότητα τον γενικό συντονισµό των δραστη−
ριοτήτων και του έργου των οργανικών µονάδων της,
την επιµέλεια του προγραµµατισµού των διοικητικών
δραστηριοτήτων και της αξιολόγησης της ποιότητας
του παραγόµενου έργου, για την αποτελεσµατικότερη
προώθηση της ισότητας των φύλων.
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α) Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
β) Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
γ) Απασχόλησης.
3. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων έχουν ως ακολού−
θως:
α) Τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης.
αα) Ο σχεδιασµός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση
και η αξιολόγηση δράσεων και καλών πρακτικών, που
διασφαλίζουν τη διάσταση του φύλου, την ισόρροπη
συµµετοχή γυναικών και ανδρών στα κέντρα λήψης απο−
φάσεων καθώς και η δηµιουργία προϋποθέσεων για τη
διασφάλιση ίσων ευκαιριών για την πρόσβαση στους
τοµείς έρευνας και νέων τεχνολογιών.
ββ) Ο σχεδιασµός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και
η αξιολόγηση δράσεων στους τοµείς του περιβάλλοντος,
της χωροταξίας, της πολεοδοµίας, των υποδοµών, ώστε
να λαµβάνονται υπόψη ισότιµα οι ανάγκες γυναικών και
ανδρών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
γγ) Η προώθηση και ενσωµάτωση µέτρων ισότητας
ανάµεσα στα δύο φύλα (gender mainstreaming) σε το−
µείς όπως ο πολιτικός, ο οικονοµικός, ο πολιτιστικός, ο
κοινωνικός, για την πρόληψη και την εξάλειψη των δια−
κρίσεων λόγω φύλου, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. και άλλους φορείς.
δδ) Η παρακολούθηση των αναπτυξιακών ή άλλων
προγραµµάτων και έργων, καθώς και η αξιολόγηση πο−
λιτικών ισότητας που περιέχονται στα προγράµµατα
αυτά.
εε) Η προώθηση των θεµάτων περιφερειακής ανάπτυ−
ξης αναφορικά µε την ισότητα των φύλων.
στστ) Η παρακολούθηση συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων, που υλοποιούνται από την Γ.Γ.Ι.Φ.
ζζ) Η συνεργασία µε φορείς και όργανα σε περιφερει−
ακό και τοπικό επίπεδο, για την βελτίωση των στόχων
της Γ.Γ.Ι.Φ.
ηη) Η συνεργασία µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
(Μ.Κ.Ο.), που δραστηριοποιούνται σε θέµατα ισότητας
των φύλων.
β) Τµήµα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
αα) Η προώθηση µέτρων για την εφαρµογή των πολι−
τικών ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση.
ββ) Η εκπόνηση µελετών, ερευνών, εκπαιδευτικών
προγραµµάτων και η αξιολόγηση τους, σε συνεργασία
µε συναρµόδιους φορείς και κοινωνικούς εταίρους, σε
θέµατα ισότητας.
γγ) Η συνεργασία µε φορείς, σε εθνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, για εκπαιδευτικά θέµατα, συναφή
µε την αποστολή της Γ.Γ.Ι.Φ.
δδ) Η συνεργασία µε φορείς, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο, για την καταπολέµηση των στερεοτύ−
πων λόγω φύλου που προβάλλονται από τα Μ.Μ.Ε.
γ) Τµήµα Απασχόλησης.
αα) Ο σχεδιασµός, η παρακολούθηση ενεργειών, που
αφορούν στην αντιµετώπιση της ανεργίας των γυναικών
µε ειδικές δράσεις και στην αξιοποίηση του γυναικείου
ανθρώπινου δυναµικού στο σύνολο των εθνικών (περι−
φερειακών και τοπικών) και ευρωπαϊκών παρεµβάσεων,
µέσω της προώθησης στην απασχόληση.
ββ) Η εκπόνηση µελετών και προγραµµάτων κατάρτι−
σης και η αξιολόγηση τους.
γγ) Ο σχεδιασµός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση
και η αξιολόγηση νέων προτύπων παρέµβασης, που
στοχεύουν στην προώθηση της απασχόλησης, χωρίς
διακρίσεις λόγω φύλου.
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Άρθρο 6
∆ιεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων και
Κοινωνικής Πολιτικής
1. Η ∆ιεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής
Πολιτικής έχει ως αρµοδιότητες την επεξεργασία, ει−
σήγηση και λήψη µέτρων για την εφαρµογή της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στις εργασιακές
σχέσεις, τους όρους αµοιβής και τις συνθήκες εργασίας,
την ρύθµιση συναφών θεµάτων ισότητας των φύλων,
καθώς επίσης την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης
ανδρών και γυναικών στην κοινωνική προστασία και
ασφάλιση. Η ∆ιεύθυνση επεξεργάζεται και εισηγείται
την λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της βίας λόγω
φύλου σε όλες τις µορφές της και εποπτεύει και συ−
ντονίζει την λειτουργία των Συµβουλευτικών Κέντρων.
Επίσης εισηγείται την προώθηση µέτρων για την βελ−
τίωση της ψυχικής και σωµατικής υγείας των δύο φύ−
λων. Η ∆ιεύθυνση, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της,
συνεργάζεται µε το Κ.Ε.Θ.Ι.
2. Η ∆ιεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής
Πολιτικής συγκροτείται από τα παρακάτω τρία (3) Τµή−
µατα, καθώς και από τα δεκατέσσερα (14) Συµβουλευ−
τικά Κέντρα, τα οποία λειτουργούν ως Περιφερειακές
Υπηρεσίες, σε επίπεδο Γραφείου, στις δεκατρείς (13)
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, µε εξαίρεση στην
Περιφέρεια Αττικής, που λειτουργούν δύο (2):
α) Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Ασφά−
λισης,
β) Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας,
γ) Τµήµα Αντιµετώπισης της Βίας λόγω φύλου,
δ) Συµβουλευτικά Κέντρα.
3. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων και των Συµβου−
λευτικών Κέντρων έχουν ως ακολούθως:
α) Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Ασφά−
λισης:
αα) Η επεξεργασία, η εισήγηση και προώθηση µέτρων
για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης
µεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέµατα όρων αµοιβής
και συνθηκών εργασίας, επαγγελµατικής δραστηριότη−
τας και εξέλιξης σε θέσεις ευθύνης και στα ζητήµατα
αξιολόγησης προσωπικού, µε την συνεργασία όλων
των αρµόδιων θεσµικών φορέων και µηχανισµών της
Πολιτείας.
ββ) Η συνεργασία µε κοινωνικούς εταίρους και η
ανταλλαγή και διάχυση της πληροφόρησης, καλών πρα−
κτικών, συµπεριλαµβανοµένης της παρακολούθησης των
καλών πρακτικών στο χώρο εργασίας των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας και του κοινωνικού διαλόγου.
γγ) Η εναρµόνιση επαγγελµατικών και οικογενειακών
υποχρεώσεων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.
δδ) Η εισήγηση και προώθηση µέτρων για την εφαρ−
µογή της αρχής ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών
σε ζητήµατα κοινωνικής ασφάλισης.
β) Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας:
αα) Η εισήγηση και προώθηση µέτρων για την εφαρ−
µογή της αρχής ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών
σε ζητήµατα κοινωνικής προστασίας.
ββ) Η επεξεργασία και προώθηση µέτρων για την αντι−
µετώπιση διακρίσεων λόγω φύλου, που αντιµετωπίζουν
άτοµα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες
(µετανάστες, πρόσφυγες, αρχηγοί µονογονεϊκών οικο−
γενειών κ.λπ.) µε στόχο την κοινωνική ένταξη τους και
την κοινωνική συνοχή.
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γγ) Η εισήγηση και προώθηση µέτρων για την προστα−
σία της σωµατικής και ψυχικής υγείας των γυναικών, ιδι−
αίτερα της αναπαραγωγικής τους υγείας, καθώς επίσης
και δράσεων για την καλύτερη ενηµέρωση σε θέµατα
οικογενειακού προγραµµατισµού και για την αναβάθµι−
ση παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
γ) Τµήµα Αντιµετώπισης της Βίας λόγω φύλου:
αα) Η εισήγηση και η προώθηση µέτρων για την εξά−
λειψη κάθε µορφής βίας λόγω φύλου (σωµατικής, σε−
ξουαλικής, ψυχολογικής), σε συνεργασία και µε άλλους
φορείς.
ββ) Η παρακολούθηση µελετών και ερευνών σε θέµατα
πρόληψης και αντιµετώπισης της βίας.
γγ) Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέµατα βίας
και εµπορίας ανθρώπων (παράνοµη διακίνηση).
δ) Οι αρµοδιότητες των Συµβουλευτικών Κέντρων, που
λειτουργούν σε επίπεδο Γραφείου, υπαγόµενα απευθεί−
ας στη ∆ιεύθυνση Εργασιακών σχέσεων και Κοινωνικής
Πολιτικής, είναι:
αα) Η ψυχο−κοινωνική στήριξη σε θύµατα βίας.
ββ) Η παροχή νοµικής πληροφόρησης και συµβουλευ−
τικής σε θέµατα ισότητας.
γγ) Η πληροφόρηση των πολιτών σε θέµατα απασχό−
λησης και εργασιακών σχέσεων.
δδ) Η συνεργασία µε φορείς, που διαθέτουν Συµβου−
λευτικά Κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας θυµάτων βίας
σε όλη τη χώρα.
εε) Η καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων, σε συ−
νεργασία µε το Τµήµα Τεκµηρίωσης, µε βάση τα περι−
στατικά που αντιµετωπίζουν τα Συµβουλευτικά Κέντρα
και την εµπειρία τους.
στστ) Η ενηµέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητο−
ποίηση του κοινού σε θέµατα αρµοδιότητας των “Κέ−
ντρων”, σε συνεργασία µε το Τµήµα Πληροφόρησης
της Γ.Γ.Ι.Φ.
Άρθρο 7
∆ιεύθυνση Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης
1. Η ∆ιεύθυνση Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης έχει
ως αρµοδιότητα την τήρηση, την επεξεργασία και διά−
χυση, εντός της Υπηρεσίας, στοιχείων, που σχετίζονται
µε την παρακολούθηση της πορείας και των δεικτών για
την ισότητα των φύλων, καθώς και την πληροφόρηση
για θέµατα Ισότητας, µε στόχο την ευαισθητοποίηση
των πολιτών. Τέλος, συνεργάζεται και µε το Κ.Ε.Θ.Ι., στα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων του.
2. Η ∆ιεύθυνση Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης συ−
γκροτείται από τα εξής τρία (3) Τµήµατα:
α) Τεκµηρίωσης.
β) Πληροφόρησης.
γ) Βιβλιοθήκης.
3. Οι αρµοδιότητες των τµηµάτων έχουν ως ακολού−
θως:
α) Τµήµα Τεκµηρίωσης:
αα) Η συγκέντρωση, καταγραφή, αξιολόγηση και επε−
ξεργασία των στατιστικών και λοιπών στοιχείων, καθώς
και πληροφοριών, που αφορούν σε θέµατα Ισότητας.
ββ) Η ενηµέρωση και διαχείριση της Τράπεζας Πλη−
ροφοριών της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύ−
λων.
γγ) Η επιστηµονική και εν γένει τεχνική στήριξη της
“Εθνικής Επιτροπής για την Ισότητα µεταξύ γυναικών
και ανδρών”, σε συνεργασία µε το Κ.Ε.Θ.Ι., όπου αυτό
απαιτείται.

δδ) Η συνεργασία µε φορείς και υπηρεσίες Τεκµηρί−
ωσης για θέµατα Ισότητας.
εε) Η συνεργασία µε το Κ.Ε.Θ.Ι. για την συγκέντρωση,
αξιολόγηση και διάχυση στοιχείων τεκµηρίωσης.
στστ) Η παροχή των τηρουµένων στοιχείων και πλη−
ροφοριών στις οργανικές µονάδες της Γενικής Γραµµα−
τείας Ισότητας των Φύλων και σε φορείς και υπηρεσίες
που συνεργάζονται µε τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας
των Φύλων.
ζζ) Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων που αφο−
ρούν στην εφαρµογή των θετικών δράσεων ισότητας.
β) Τµήµα Πληροφόρησης:
αα) Ο συντονισµός, σε συνεργασία µε τους αρµόδι−
ους φορείς και το Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων
Σχέσεων, του έργου της ενηµέρωσης, πληροφόρησης
και ευαισθητοποίησης των πολιτών και φορέων σε θέ−
µατα ισότητας.
ββ) Η επιµέλεια για την έκδοση ενηµερωτικών βιβλίων,
περιοδικών, ενηµερωτικών φυλλαδίων, οπτικού δίσκου
(cd rom) και ανακοινώσεων της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία µε το Τµήµα Επι−
κοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων.
γγ) Η ενηµέρωση και ο εµπλουτισµός της ιστοσελίδας
της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, σε συ−
νεργασία µε τις οργανικές µονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.
δδ) Η µέριµνα για τη διάχυση ενηµερωτικού υλικού,
σε κάθε περίπτωση εκδηλώσεων και συναντήσεων ανα−
φορικά µε θέµατα ισότητας, καθώς και η παροχή προς
κάθε ενδιαφερόµενο σχετικής πληροφόρησης για το
έργο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων.
γ) Τµήµα Βιβλιοθήκης:
αα) Η βιβλιοθηκονοµική επεξεργασία του υλικού, η
οποία περιλαµβάνει καταγραφή στο Βιβλίο Εισήγησης
και σφράγισµα των ντοκουµέντων, καταλογογράφηση,
ταξινόµηση, καταχώριση των στοιχείων των ντοκουµέ−
ντων στον Η/Υ και η ταξιθέτηση τους.
ββ) Ο συνεχής εµπλουτισµός της συλλογής της µε
την επιλογή και κατάρτιση καταλόγου προτεινόµενου
προς αγορά υλικού.
γγ) Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού
έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. καθώς και του Υπουργείου Εσωτερι−
κών γενικότερα και η κάλυψη των αναγκών πληροφό−
ρησής τους.
δδ) Η εξυπηρέτηση του κοινού µέσα στο χώρο της
βιβλιοθήκης, καθώς και η µέριµνα για την εύρυθµη λει−
τουργία του δανεισµού.
εε) Η εξυπηρέτηση αποµακρυσµένων χρηστών µε απο−
στολή βιβλιογραφιών και πληροφοριών µέσω τηλεοµοι−
οτυπίας, ηλεκτρονικού ή κανονικού ταχυδροµείου.
στστ) Η αναζήτηση ψηφιακών εγγραφών µέσω του
διαδικτύου και αποθήκευσή τους στη βάση δεδοµένων
της βιβλιοθήκης.
ζζ) Η µέριµνα για την ενηµέρωση και εµπλουτισµό
της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Ι.Φ. , σε θέµατα που αφορούν
τη βιβλιοθήκη.
ηη) Η επιλεκτική αποδελτίωση των επιστηµονικών
περιοδικών της συλλογής της βιβλιοθήκης.
θθ) Η αποδοχή δωρεάν υλικού σχετικού µε τα ενδια−
φέροντα και τους στόχους της βιβλιοθήκης.
ιι) Η µέριµνα για την καλή λειτουργία του Ιστορικού
Αρχείου και η συντήρηση και αξιοποίηση του αρχειακού
υλικού.
ιαια) Η προβολή των υπηρεσιών της.
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ιβιβ) Η συνεργασία και η ηλεκτρονική διασύνδεση µε
τις Βιβλιοθήκες άλλων φορέων σε εθνικό ή ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο.
ιγιγ) Η σύνταξη και η προετοιµασία για την έκδοση
από τον Γενικό Γραµµατέα Ισότητας απόφασης για τον
Κανονισµό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.
ιδιδ) Η έκδοση εσωτερικών πράξεων ή εγκυκλίων που
συντελούν στην ορθή λειτουργία της βιβλιοθήκης.
Άρθρο 8
∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής και
∆ιεθνούς Συνεργασίας
1. Η ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής και ∆ιεθνούς
Συνεργασίας έχει ως αρµοδιότητα την προώθηση της
συνεργασίας της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των
Φύλων µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους ∆ιεθνείς
Οργανισµούς και αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών
στον τοµέα της Ισότητας, την ανάπτυξη των διµερών
σχέσεων συνεργασίας, καθώς και την παρακολούθη−
ση των πολιτικών ισότητας λόγω φύλου σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο. Επίσης συντονίζει το έργο των
διαφόρων δηµόσιων υπηρεσιών, που ασχολούνται µε
τα θέµατα αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης αυτής και
συνεργάζεται για τη διάχυση πληροφόρησης σε όλες
τις ∆ιευθύνσεις, καθώς και µε το Κ.Ε.Θ.Ι., στα πλαίσια
των αρµοδιοτήτων του.
2. Η ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής και ∆ιεθνούς
Συνεργασίας συγκροτείται από τα παρακάτω δύο (2)
Τµήµατα:
α) Τµήµα Ευρωπαϊκής Πολιτικής,
β) Τµήµα ∆ιεθνούς Συνεργασίας και ∆ιεθνών Οργα−
νισµών.
3. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων έχουν ως ακολού−
θως:
α) Τµήµα Ευρωπαϊκής Πολιτικής:
αα) Η παρακολούθηση των προγραµµάτων και δρά−
σεων ισότητας των φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του Συµβουλίου της Ευρώπης και άλλων Ευρωπαϊκών
θεσµικών Οργάνων.
ββ) Η προώθηση και ανάπτυξη των σχέσεων της χώρας
στον τοµέα της Ισότητας µε τα Όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Φορείς των Κρατών Μελών της Ε.Ε.
γγ) Η συµµετοχή στην επεξεργασία και εφαρµογή
συµβάσεων, αποφάσεων και µελετών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Συµβουλίου της Ευρώπης σε θέµα−
τα που αφορούν στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των
Φύλων.
δδ) Η εισήγηση των αναγκαίων µέτρων για την εναρ−
µόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας σε θέµατα ισότητας
των φύλων µε το ευρωπαϊκό δίκαιο και η παρακολού−
θηση της σύναψης και υλοποίησης συµφωνιών, σε συ−
νεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες οργανικές µονάδες
της Γ.Γ.Ι.Φ.
εε) Ο συντονισµός και προγραµµατισµός για τη συµ−
µετοχή και εκπροσώπηση της Γενικής Γραµµατείας Ισό−
τητας των Φύλων σε διασκέψεις, συνέδρια, επιτροπές,
οργανισµούς κ.λπ. στο εξωτερικό για επίσηµες επισκέ−
ψεις ή υπηρεσιακές αποστολές, καθώς και η µέριµνα για
την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων από συναντήσεις
και συµµετοχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
β) Τµήµα ∆ιεθνούς Συνεργασίας και ∆ιεθνών Οργα−
νισµών:
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αα) Ο προγραµµατισµός για τις αποστολές του προ−
σωπικού της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύ−
λων και την εκπροσώπηση της Υπηρεσίας σε διεθνείς
διασκέψεις, συνέδρια, επιτροπές, οργανισµούς κ.λπ.
στο εξωτερικό για επίσηµες επισκέψεις ή υπηρεσιακές
αποστολές, καθώς και η µέριµνα για την αξιοποίηση
των αποτελεσµάτων από διεθνείς συναντήσεις και συµ−
µετοχές.
ββ) Η προώθηση και ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων
της χώρας στον τοµέα της Ισότητας µε τους αρµόδι−
ους οργανισµούς και αντίστοιχους φορείς των εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών.
γγ) Η συνεργασία µε ∆ιεθνείς Οργανισµούς, γυναικείες
συνδικαλιστικές Οργανώσεις και Γυναικείες Μ.Κ.Ο. της
αλλοδαπής.
δδ) Η συνεργασία µε τις αρµόδιες Οργανικές Μονάδες
της Υπηρεσίας για τον συντονισµό και την προώθηση
εκθέσεων εφαρµογής ∆ιεθνών Συµβάσεων, σχετικά µε
θέµατα ισότητας των φύλων, που έχει κυρώσει η χώρα
µας.
Άρθρο 9
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού και Οργάνωσης
1. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού − Οικονοµικού και Οργά−
νωσης έχει ως αρµοδιότητα την εύρυθµη διοικητική
λειτουργία και οργάνωση των οργανικών µονάδων της
Γ.Γ.Ι.Φ., στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού της Υπηρε−
σίας και την εφαρµογή των κανόνων της Ηλεκτρονι−
κής ∆ιακυβέρνησης. Η ∆ιεύθυνση χειρίζεται τα θέµατα
υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, το οποίο
υπηρετεί στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καταρτίζει και εκτελεί
τον τακτικό προϋπολογισµό, καθώς και τον προϋπολο−
γισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας των Φύλων για τη διαχείριση των δαπανών,
τη µισθοδοσία του προσωπικού, τη προµήθεια και δια−
χείριση των υλικών. Επίσης, η ∆ιεύθυνση είναι αρµόδια
για την έρευνα, µελέτη και εισαγωγή µέτρων βελτίω−
σης της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Ι.Φ., τη
διοικητική υποστήριξη της “Εθνικής Επιτροπής για την
Ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών”, και τη διοικητική
εποπτεία του Κ.Ε.Θ.Ι.
2. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού και Οργά−
νωσης συγκροτείται από τα παρακάτω πέντε (5) Τµή−
µατα:
α) Τµήµα ∆ιοικητικού.
β) Τµήµα Οικονοµικού και ∆ιαχείρισης Υλικού.
γ) Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
δ) Τµήµα Ποιότητας και Αποδοτικότητας.
ε) Τµήµα Γραµµατείας.
3. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων έχουν ως ακολού−
θως:
α) Τµήµα ∆ιοικητικού:
αα) Ο χειρισµός όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κα−
τάστασης του προσωπικού, που υπηρετεί στην Γενική
Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, µε οποιαδήποτε σχέ−
ση εργασίας.
ββ) Ο προγραµµατισµός των αναγκών της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων σε ανθρώπινο δυ−
ναµικό.
γγ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση των συµβάσεων
µίσθωσης έργου.
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δδ) Ο χειρισµός θεµάτων, που αφορούν προσωπικό
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που διατίθεται στην
Γ.Γ.Ι.Φ. για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας ή πρα−
κτικής άσκησης.
εε) Η εφαρµογή µέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση
του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων.
στστ) Η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας.
ζζ) Η µέριµνα για τις µετακινήσεις των υπαλλήλων στο
εσωτερικό ή το εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας.
ηη) Η τήρηση του προσωπικού µητρώου των υπαλλή−
λων και η επεξεργασία των στοιχείων για τις εκάστοτε
µεταβολές του προσωπικού.
θθ) Η οργάνωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµα−
τείας Ισότητας των Φύλων και η υποβολή προτάσεων
για την οργανωτική αναδιάρθρωσή της, σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες οργανικές µονάδες.
ιι) Η οργάνωση, παρακολούθηση και η εκτέλεση προ−
γραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του ανθρώ−
πινου δυναµικού της Υπηρεσίας, σε συνεργασία µε
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο εσωτερικό και
εξωτερικό, καθώς και η αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναµικού, σε αντίστοιχα µε την εκπαίδευση, καθήκοντα
εντός της Υπηρεσίας.
ιαια) Η µέριµνα για τη συγκρότηση, ορισµό µελών
και λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων.
ιβιβ) Η µέριµνα για την εφαρµογή του συστήµατος
αξιολόγησης του προσωπικού.
ιγιγ) Η µελέτη και η εφαρµογή µέτρων για την απλού−
στευση των διοικητικών διαδικασιών, καθώς και ο ανα−
σχεδιασµός των εντύπων και των χρησιµοποιούµενων
µέσων για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των
Υπηρεσιών.
ιδιδ) Η εφαρµογή µέτρων για τη βελτίωση της απο−
δοτικότητας του υπηρετούντος προσωπικού.
ιειε) Η µέριµνα για την προώθηση και παρακολούθηση
της διαδικασίας µέχρι τη δηµοσίευσή τους, των νοµο−
θετικών και άλλων κειµένων, που καταρτίζονται από τη
Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων.
ιστιστ) Η µέριµνα για τον προγραµµατισµό και τον
απολογισµό δράσεων των οργανικών µονάδων της Γε−
νικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων.
ιζιζ) Η µέριµνα για την εφαρµογή της ισχύουσας νοµο−
θεσίας και των µέτρων, που αφορούν στα Α.µε.Α.
ιηιη) Η εισήγηση για τη συγκρότηση Συλλογικών Ορ−
γάνων όπως Επιτροπές, Οµάδες Εργασίας ή Έργου,
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 18 του
ν. 2503/1997.
β) Τµήµα Οικονοµικού και ∆ιαχείρισης Υλικού:
αα) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των αναγκαί−
ων στοιχείων για την κατάρτιση ή τροποποίηση του
Προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
των Φύλων, η εκτέλεσή του, καθώς και η ευθύνη παρα−
κολούθησης της εκτέλεσής του.
ββ) Η εισήγηση προτάσεων και η συλλογή και επε−
ξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση
ή τροποποίηση του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επεν−
δύσεων της Γ.Γ.Ι.Φ., η ευθύνη χρηµατοοικονοµικής υπο−
στήριξης της υλοποίησης των έργων που εντάσσονται
σε αυτόν, καθώς και η παρακολούθηση της εκτέλεσής
του.
γγ) Ο ορισµός, ο έλεγχος και η εποπτεία των δηµο−
σίων υπολόγων, κατά λόγο αρµοδιότητας.

δδ) Η µέριµνα για την παροχή εντολής και την εκκα−
θάριση των αποδοχών και λοιπών αµοιβών του προσω−
πικού της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων
καθώς και κάθε είδους αποζηµιώσεων.
εε) Η µέριµνα για τη στέγαση, συντήρηση και την
εκκαθάριση µισθωµάτων κτιρίων και λοιπών εγκαταστά−
σεων εξοπλισµού, στα οποία στεγάζει τις υπηρεσίες της
η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων.
στστ) Η µέριµνα για την τήρηση των ισχυουσών δια−
τάξεων υγιεινής και ασφάλειας.
ζζ) Η επιµέλεια για την καθαριότητα και ευταξία των
χώρων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων.
ηη) Η µέριµνα για την σύναψη συµβάσεων παροχής
υπηρεσιών και η αποτελεσµατική εκτέλεσή τους.
θθ) Η φροντίδα για την εφαρµογή των κείµενων δια−
τάξεων, που αφορούν στην προµήθεια παγίων και ανα−
λώσιµων υλικών και η µέριµνα για την ανάληψη εκτέλε−
σης εργασιών ή µελετών για την κάλυψη αναγκών της
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων.
ιι) Η µέριµνα για την επιχορήγηση και την καταβολή
εισφορών σε Νοµικά Πρόσωπα και Οργανισµούς.
ιαια) Η µέριµνα για τη διαχείριση δηµόσιου υλικού,
πάγιου ή αναλώσιµου, καθώς και η εκποίηση κάθε κινη−
τού περιουσιακού στοιχείου της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας των Φύλων.
ιβιβ) Η παρακολούθηση της αποθήκης υλικού και η
µέριµνα για την ικανοποίηση των αναγκών της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων και η τήρηση βιβλίων
και στοιχείων.
ιγιγ) Η παραλαβή από τις µόνιµες ή κατά περίπτωση
(ad hoc) επιτροπές παραλαβής των κάθε είδους υλικών,
αναλωσίµων και µη και η διάθεσή τους στις επιµέρους
οργανικές µονάδες.
ιδιδ) Η µέριµνα κάθε θέµατος, που αφορά στην κίνη−
ση, διάθεση και έλεγχο της χρήσης των υπηρεσιακών
αυτοκινήτων.
γ) Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης:
αα) Η µέριµνα για τη δηµιουργία, διαχείριση και ασφά−
λεια των δεδοµένων του δικτύου Η/Υ της Γενικής Γραµ−
µατείας Ισότητας των Φύλων.
ββ) Η διασφάλιση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης µε
τους φορείς συνεργασίας της Υπηρεσίας.
γγ) Η µέριµνα για την εξασφάλιση της αποτελεσµα−
τικότητας της συµβατότητας όλων των συστηµάτων
πληροφορικής και επικοινωνιών της Γ.Γ.Ι.Φ.
δδ) Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, πληροφο−
ρικής και επικοινωνιών, σε συνεργασία µε τις άλλες
οργανικές µονάδες και η τεχνική υποστήριξη των εφαρ−
µογών τους.
εε) Η συντήρηση του δικτύου Η/Υ – Τηλεπικοινωνίας
και των ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών – UPS.
στστ) Η µέριµνα για τη συντήρηση ηλεκτρονικών συ−
σκευών, τηλεοπτικοακουστικών µέσων (προβολικά, τηλε−
οράσεις, βίντεο, εικονοτηλέφωνο, κεραίες), φαξ, κ.λπ.
ζζ) Η ευθύνη για τη λειτουργία των συστηµάτων ασφά−
λειας και πυρασφάλειας.
ηη) Η µέριµνα για τη συντήρηση και την εύρυθµη
λειτουργία των τεχνικών υποδοµών της Γενικής Γραµ−
µατείας Ισότητας των Φύλων (κλιµατισµός, θέρµανση,
φωτισµός, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστά−
σεις, κ.λπ.).
δ) Τµήµα Ποιότητας και Αποδοτικότητας:
αα) Η εφαρµογή συστηµάτων διοίκησης στη Γ.Γ.Ι.Φ.
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ββ) Η εφαρµογή νέων συστηµάτων και µεθόδων αξιο−
λόγησης και µέτρησης της αποδοτικότητας και αποτε−
λεσµατικότητας, µε τη συλλογή στοιχείων, που αφορούν
στις οργανικές µονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.
γγ) Η διεξαγωγή σχετικών ερευνών και µελετών.
δδ) Η εισήγηση για την ανάπτυξη και εφαρµογή πο−
λιτικών για την συγκριτική και υψηλότερη επίδοση των
υπηρεσιών της Γ.Γ.Ι.Φ.
εε) Ο εντοπισµός των καλύτερων πρακτικών (best
practices) άλλων Υπηρεσιών και η προετοιµασία εφαρ−
µογής τους στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Ι.Φ.
ε) Τµήµα Γραµµατείας:
αα) Η τήρηση γενικού πρωτοκόλλου εισερχόµενης και
εξερχόµενης αλληλογραφίας.
ββ) Η διακίνηση και διεκπεραίωση της υπηρεσιακής
αλληλογραφίας.
γγ) Η αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων.
δδ) Η επικύρωση και η βεβαίωση της ακρίβειας των
αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων εγγράφων ή δικαιολο−
γητικών και του γνήσιου της υπογραφής.
εε) Η τήρηση του αρχείου της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας των Φύλων.
Άρθρο 10
Νοµικό Τµήµα
Οι αρµοδιότητες του Νοµικού Τµήµατος είναι:
α) Η επεξεργασία και τεκµηρίωση των εισηγήσεων της
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, που έχουν
στόχο την προώθηση νοµοθετικών µέτρων για την προ−
ώθηση της ισότητας των δύο φύλων σε όλους τους
τοµείς έκφρασης της ανθρώπινης προσωπικότητας.
β) Η µελέτη και επεξεργασία των σχεδίων νόµων, που
ρυθµίζουν θέµατα ισότητας, σε συνεργασία µε τους
αρµόδιους κυβερνητικούς φορείς.
γ) Η υποστήριξη του νοµοπαρασκευαστικού έργου
της Γ.Γ.Ι.Φ., σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες
οργανικές µονάδες.
δ) Η µελέτη της εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νοµο−
θεσίας και η παρακολούθηση της εφαρµογής της, σε
θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο και τις αρµοδιότητες
της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων.
ε) Η νοµική υποστήριξη των επιµέρους υπηρεσιακών
µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύ−
λων.
στ). Η παροχή νοµικών συµβουλών σε ερωτήµατα
Υπηρεσιών και πολιτών, σε θέµατα αρµοδιότητας της
Γ.Γ.Ι.Φ.
ζ) Η εισήγηση µέτρων στην περίπτωση διαφωνιών,
οι οποίες απορρέουν από την εφαρµογή πολιτικών και
νόµων, µε στόχο την εγγύηση της ισότητας µεταξύ αν−
δρών και γυναικών.
η) Η συλλογή και κωδικοποίηση διατάξεων σε θέµατα
ισότητας των Φύλων.
Άρθρο 11
Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων
Αρµοδιότητες του Γραφείου Επικοινωνίας και ∆ηµο−
σίων Σχέσεων είναι:
α) Η οργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων, συναντήσεων,
εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων, σε συνεργασία µε τις
καθ’ ύλην οργανικές µονάδες της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας των Φύλων, καθώς και µε άλλους φορείς.
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β) Η παρακολούθηση, επισήµανση και συλλογή ει−
δήσεων και δηµοσιευµάτων, που αφορούν σε θέµατα
αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των
Φύλων και η ενηµέρωση του Γενικού Γραµµατέα και των
αρµόδιων οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας των Φύλων.
γ) Οι επαφές και η συνεργασία µε τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.) σχετικά µε την πληροφόρηση για
τις δραστηριότητες της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
των Φύλων.
δ) Η κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων.
ε) Η συνεργασία για όλα τα παραπάνω µε το Τµήµα
Πληροφόρησης της ∆ιεύθυνσης Τεκµηρίωσης και Πλη−
ροφόρησης, όπου κρίνεται αναγκαίο.
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Άρθρο 12
Οργανικές Θέσεις Προσωπικού της Γενικής Γραµµα−
τείας Ισότητας των Φύλων
1. Ο συνολικός αριθµός των θέσεων του πάσης φύσεως
προσωπικού της Γ.Γ.Ι.Φ. ορίζεται σε εκατόν πέντε (105)
θέσεις, εκ των οποίων ογδόντα οκτώ (88) είναι θέσεις
µόνιµου προσωπικού, δεκατρείς (13) είναι θέσεις προ−
σωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και τέσσερεις (4) είναι θέσεις δικηγόρων µε
έµµισθη εντολή.
2. Οι ανωτέρω θέσεις προέρχονται από την σύσταση
εβδοµήντα τριών (73) θέσεων και από µεταφορά τριάντα
δύο (32) θέσεων από τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ι−
οίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνηση (Γ.Γ.∆.∆. & Η.∆.)
και µε αντίστοιχη µείωση των θέσεων της Υπηρεσίας
αυτής, κατ΄ εφαρµογήν του άρθρου 9 του ν. 3491/2006
(Φ.Ε.Κ. 207 Α΄/2.10.2006).
Άρθρο 13
∆ιάκριση θέσεων Προσωπικού
Οι θέσεις του προσωπικού της Γ.Γ.Ι.Φ. διακρίνονται
σε:
Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Θέσεις ογδόντα οκτώ (88):
Οι θέσεις του µόνιµου προσωπικού κατανέµονται κατά
κατηγορία και κλάδο ως εξής:
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Π.Ε.):
Θέσεις σαράντα τέσσερις (44).
α) Κλάδος Π.Ε. Ειδικών σε θέµατα ισότητας: Θέσεις
είκοσι οκτώ (28)
β) Κλάδος Π.Ε. Συµβουλευτικής: Θέσεις επτά (7)
γ) Κλάδος Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού: Θέσεις πέ−
ντε (5)
δ) Κλάδος Π.Ε. Πληροφορικής: Θέσεις δύο (2)
ε) Κλάδος Π.Ε. Βιβλιοθηκονοµίας: Θέση δύο (2)
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.):
Θέσεις: δέκα πέντε (15).
α) Κλάδος Τ.Ε. Κοινωνικού: Θέσεις επτά (7)
β) Κλάδος Τ.Ε. ∆ιοικητικού– Λογιστικού: Θέσεις πέντε
(5)
γ) Κλάδος Τ.Ε. Πληροφορικής: Θέσεις δύο (2)
δ) Κλάδος Τ.Ε. Βιβλιοθηκονοµίας: Θέση µία (1)

152

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆.Ε.):
Θέσεις είκοσι τέσσερις (24).
α) Κλάδος ∆.Ε. ∆ιοικητικού − Λογιστικού: Θέσεις δε−
καοκτώ (18)
β) Κλάδος ∆.Ε. Προσωπικού Η/Υ: Θέσεις τρεις (3)
γ) Κλάδος ∆.Ε. Τεχνικών: Θέσεις τρεις (3)
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.):
Θέσεις πέντε (5).
α) Κλάδος Υ.Ε. Επιµελητών: Θέσεις τρεις (3)
β) Κλάδος Υ.Ε. Εργατών: Θέση µία (1)
γ) Κλάδος Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας: Θέση µία
(1)
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆Ι−
ΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.∆.Α.Χ.): Θέσεις δέκα τρείς
(13).
Οι θέσεις του προσωπικού αυτού διακρίνονται κατά
εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα, ως ακολούθως:
α) Ειδικό επιστηµονικό προσωπικό: Θέσεις δέκα (10).
Η επιστηµονική εξειδίκευση των θέσεων του ειδικού
επιστηµονικού προσωπικού προσδιορίζεται µε την προ−
κήρυξη πλήρωσης των θέσεων αυτών.
β) Εκπαιδευτική βαθµίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(Υ.Ε.):
Ειδικότητα: − Υ.Ε. Επιµελητών: Θέση µία (1)
− Υ.Ε. Κλητήρων: Θέση µία (1)
− Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού: Θέση µία (1).
Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ:
− ∆ικηγόροι µε έµµισθη εντολή: Θέσεις τέσσερις (4)
Άρθρο 14
Προσόντα ∆ιορισµού
1. Ως προσόν διορισµού στον κλάδο Π.Ε. Ειδικών σε
θέµατα Ισότητας ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. της
ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών
της αλλοδαπής µιας από τις ειδικότητες ή κατευθύν−
σεις, από αυτές, που περιγράφονται στο άρθρο 4 του
π.δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει κάθε φορά.
Για τον κλάδο Π.Ε. Ειδικών σε θέµατα ισότητας, πέ−
ραν του ανωτέρω βασικού τίτλου, απαιτείται και η κα−
τοχή µεταπτυχιακού τίτλου σε γνωστικό αντικείµενο
Aνθρωπιστικών, Kοινωνικών και Νοµικών (ειδίκευση σε
θέµατα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ∆ηµοσίου ∆ικαίου,
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου) σπουδών ή αποφοίτηση από την
Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Ε.Σ.∆.∆.) ή τριετής
εµπειρία σε θέµατα ισότητας, καθώς και η άριστη γνώση
µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, η οποία θα ορίζεται
µε την προκήρυξη.
2. Ως προσόν διορισµού στον κλάδο Π.Ε. Συµβουλευτι−
κής ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή
ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
µιας από τις ειδικότητες ή κατευθύνσεις, από αυτές,
που περιγράφονται στο άρθρο 4 του π.δ. 50/2001, όπως
εκάστοτε ισχύει, ως ακολούθως:
¾ Νοµικής
¾Κοινωνιολογίας
¾ Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπο−
λογίας
¾Ψυχολογίας
¾Κοινωνικής Εργασίας.
Επίσης, απαιτείται τουλάχιστον διετής εµπειρία σε
θέµατα αρµοδιοτήτων των Συµβουλευτικών Κέντρων και
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η πολύ καλή γνώση τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας,
η οποία θα ορίζεται µε την προκήρυξη.
3. Ως προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό των
κλάδων καθώς και πρόσληψης του ειδικού επιστηµονι−
κού προσωπικού, που αναφέρονται στο άρθρο 13 ορίζο−
νται τα εκάστοτε προβλεπόµενα από το προσοντολόγιο
(π.δ. 50/2001), όπως κάθε φορά ισχύει. Σε περίπτωση που
δεν καθορίζονται κλάδοι ή προσόντα διορισµού σε συ−
γκεκριµένους κλάδους, στο π.δ. 50/2001, όπως εκάστοτε
ισχύει, τα προσόντα και οι κλάδοι καθορίζονται µε την
προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
Άρθρο 15
Προϊστάµενοι
Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Συντονισµού
Ως Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Συντονι−
σµού ορίζεται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Ειδικών σε
θέµατα ισότητας ή Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού.
Άρθρο 16
Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων
1. Στις ∆ιευθύνσεις Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης
και Απασχόλησης, Εργασιακών Σχέσεων και Κοινω−
νικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκής Πολιτικής και ∆ιεθνούς
Συνεργασίας, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Π.Ε.
Ειδικών σε θέµατα ισότητας και Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οι−
κονοµικού.
2. Στη ∆ιεύθυνση Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης
προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Π.Ε. Ειδικών σε
θέµατα ισότητας, Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, Π.Ε.
Πληροφορικής, και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν
Τ.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, Τ.Ε. Πληροφορικής, Τ.Ε.
Κοινωνικού.
3. Στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού − Οικονοµικού και Οργά−
νωσης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Π.Ε. Ειδικών
σε θέµατα ισότητας, Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, και
εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν Τ.Ε. ∆ιοικητικού – Λο−
γιστικού και Τ.Ε. Κοινωνικού.
Άρθρο 17
Προϊστάµενοι Τµηµάτων
1. Στα Τµήµατα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης,
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Ανάπτυξης και Απασχό−
λησης της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης
και Απασχόλησης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων
Π.Ε. Ειδικών σε θέµατα ισότητας, Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οι−
κονοµικού, και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν Τ.Ε.
∆ιοικητικού – Λογιστικού και Τ.Ε. Κοινωνικού.
2. Στα Τµήµατα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης, Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και
Αντιµετώπισης της Βίας λόγω φύλου της ∆ιεύθυνσης
Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής προΐ−
στανται υπάλληλοι των κλάδων Π.Ε. Ειδικών σε θέµατα
ισότητας, Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, και εάν δεν
υπάρχουν ή δεν επαρκούν Τ.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού
και Τ.Ε. Κοινωνικού.
3. Στα Τµήµατα Τεκµηρίωσης, Πληροφόρησης της ∆ιεύ−
θυνσης Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης προΐστανται
υπάλληλοι των κλάδων Π.Ε. Ειδικών σε θέµατα ισότητας
και Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, Π.Ε. Πληροφορικής,
και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν Τ.Ε. ∆ιοικητικού –
Λογιστικού, Τ.Ε. Πληροφορικής και Τ.Ε. Κοινωνικού.
4. Στα Τµήµατα Ευρωπαϊκής Πολιτικής, ∆ιεθνούς Συ−
νεργασίας και ∆ιεθνών Οργανισµών της ∆ιεύθυνσης
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Ευρωπαϊκής Πολιτικής και ∆ιεθνούς Συνεργασίας προ−
ΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Π.Ε. Ειδικών σε θέµατα
ισότητας, Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, και εάν δεν
υπάρχουν ή δεν επαρκούν Τ.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού
και Τ.Ε. Κοινωνικού.
5. Στο Τµήµα ∆ιοικητικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού −
Οικονοµικού και Οργάνωσης προΐσταται υπάλληλος των
κλάδων Π.Ε. Ειδικών σε θέµατα ισότητας, Π.Ε. ∆ιοικητι−
κού − Οικονοµικού, και εάν δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί
Τ.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, Τ.Ε. Κοινωνικού και εάν δεν
υπάρχει ή δεν επαρκεί ∆.Ε. ∆ιοικητικού − Λογιστικού.
6. Στο Τµήµα Οικονοµικού και ∆ιαχείρισης Υλικού της
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού − Οικονοµικού και Οργάνωσης
προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Π.Ε. Ειδικών σε
θέµατα ισότητας, Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, Π.Ε.
Πληροφορικής, και εάν δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί Τ.Ε.
∆ιοικητικού – Λογιστικού και Τ.Ε. Κοινωνικού.
7. Στο Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστή−
ριξης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού και
Οργάνωσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε.
Πληροφορικής και εάν δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί Τ.Ε.
Πληροφορικής και εάν δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί ∆.Ε.
Προσωπικού Η/Υ.
8. Στο Τµήµα Ποιότητας και Αποδοτικότητας της ∆ι−
εύθυνσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού και Οργάνωσης
προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Π.Ε. Ειδικών σε θέ−
µατα ισότητας, Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, και εάν
δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί Τ.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού
και Τ.Ε. Κοινωνικού.
9. Στο Τµήµα Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητι−
κού – Οικονοµικού και Οργάνωσης προΐσταται υπάλ−
ληλος του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού Λογιστικού και εάν
δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί, Τ.Ε. ∆ιοικητικού − Λογιστικού
και εάν δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί ∆.Ε. ∆ιοικητικού −
Λογιστικού.
10. Στο Τµήµα της Βιβλιοθήκης της ∆ιεύθυνσης Τεκµη−
ρίωσης και Πληροφόρησης προΐσταται υπάλληλος του
κλάδου Π.Ε. Βιβλιοθηκονόµων και εάν δεν υπάρχει ή δεν
επαρκεί υπάλληλος του κλάδου Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόµων.
11. Στα Συµβουλευτικά Κέντρα της ∆ιεύθυνσης Εργα−
σιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής προΐστανται
υπάλληλοι του κλάδου Π.Ε. Συµβουλευτικής και εάν δεν
υπάρχουν ή δεν επαρκούν Π.Ε. Ειδικών σε θέµατα ισό−
τητας και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν Τ.Ε. Κοι−
νωνικού, µε τεκµηριωµένη επιστηµονική γνώση ή πείρα
του αντικειµένου του κλάδου Συµβουλευτικής.
12. Στο Νοµικό Τµήµα προΐσταται υπάλληλος των
κλάδων Π.Ε. Ειδικών σε Θέµατα Ισότητας, Π.Ε. ∆ιοικη−
τικού – Οικονοµικού. Για την επιλογή προϊσταµένου στο
συγκεκριµένο τµήµα συνεκτιµάται η κατοχή πτυχίου
Νοµικής Σχολής.
13. Στο Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων
προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Π.Ε. Ειδικών σε Θέ−
µατα Ισότητας και Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού.
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Άρθρο 18
Κατάταξη Υπηρετούντος Προσωπικού
1. Στον κλάδο Π.Ε. Ειδικών σε θέµατα ισότητας κατα−
τάσσονται οι υπηρετούντες στους κλάδους Π.Ε. ∆ιοικη−
τικής Οργάνωσης, Π.Ε. Κοινωνικού, Π.Ε. ∆ιοικητικού και
Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού.
Στον κλάδο Π.Ε. Πληροφορικής κατατάσσονται οι υπη−
ρετούντες υπάλληλοι του οµώνυµου κλάδου.
Στον κλάδο Π.Ε. Βιβλιοθηκονοµίας κατατάσσονται οι
υπηρετούντες υπάλληλοι του οµώνυµου κλάδου.
Στον κλάδο ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού κατατάσ−
σονται οι υπηρετούντες υπάλληλοι των κλάδων ∆.Ε.
∆ιοικητικού – Λογιστικού, ∆.Ε. ∆ιοικητικού.
2. Οι υπηρετούντες µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου µεταφέρονται στην Γ.Γ.Ι.Φ. από
την Γ.Γ.∆.∆. & Η.∆. µε την ίδια σχέση εργασίας και την
ίδια ειδικότητα.
Άρθρο 19
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
1. Η έναρξη της διοικητικής και οικονοµικής υποστήρι−
ξης της Γ.Γ.Ι.Φ. από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού –Οικονο−
µικού και Οργάνωσης πραγµατοποιείται το αργότερο
εντός τριών (3) ετών από την ισχύ του παρόντος.
Η ίδια ηµεροµηνία ισχύει και για την εφαρµογή του
εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του
ν. 3491/2006.
2. Επί µία πενταετία από την έναρξη ισχύος του πα−
ρόντος για την κατάληψη θέσεων Προϊσταµένων ορ−
γανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
των Φύλων κρίνονται και υπάλληλοι του κλάδου Π.Ε.
∆ιοικητικής Οργάνωσης της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλε−
κτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερι−
κών.
Άρθρο 20
Καταργούµενες ∆ιατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι ρυθµίσεις του π.δ. 320/1988 (Φ.Ε.Κ. 149 Α΄), που αφο−
ρούν στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων και
ειδικότερα τα άρθρα 22 έως και 27, η παρ. 7 του άρθρου
33, η παρ. 5 του άρθρου 34 και η παρ. 8 του άρθρου 35.
Καταργείται επίσης κάθε άλλη ρύθµιση που έρχεται σε
αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 21
Παράρτηµα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του
παρόντος διατάγµατος Παράρτηµα Σύνθεσης Υπηρεσια−
κών Μονάδων στο οποίο απεικονίζεται η κατανοµή των
θέσεων προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
των Φύλων.
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Παράρτηµα σύνθεσης υπηρεσιακών µονάδων σε θέσεις προσωπικού.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

Μονάδες Υπαγόµενες στο Γεν.
Γραµµατέα:
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας &
∆ηµοσίων Σχέσεων

Π.Ε.
Ειδικών
σε Θέ−
µατα
Ισότη−
τας

Π.Ε.
Συµ−
βου−
λευτι−
κής

Π.Ε.
∆ιοι−
κητι−
κού–
Οικο−
νοµι−
κού

Π.Ε.
Πληρο−
φορι−
κής

Π.Ε.
Βιβλιο−
θη−
κονοµί−
ας

Τ.Ε.
Κοινω−
νικού

1

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

1

Τµήµα Προγραµµατισµού & Ανά−
πτυξης

2

Τµήµα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

2

Τµήµα Απασχόλησης

2

∆/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

1

Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων & Κοι−
νωνικής Ασφάλισης

2

2

Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας &
Υγείας

2

3

Τµήµα Αντιµετώπισης της Βίας
λόγω Φύλου

1

2

Συµβουλευτικά Κέντρα

7

∆/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟ−
ΡΗΣΗΣ:

1

Τµήµα Τεκµηρίωσης

1

Τµήµα Πληροφόρησης

1

Τµήµα Βιβλιοθήκης

2
1

Τµήµα Ευρωπαϊκής Πολιτικής

2

Τµήµα ∆ιεθνούς Συνεργασίας & ∆ι−
εθνών Οργανισµών

2

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙ−
ΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:

1

Τµήµα ∆ιοικητικού

1

2

2

Τµήµα Οικονοµικού & ∆ιαχείρισης
Υλικού
Τµήµα Πληροφορικής & Τεχνικής
Υποστήριξης

1

2

2

Τµήµα Ποιότητας & Αποδοτικότη−
τας

1

2

2

1

Τµήµα Γραµµατείας
ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο

Τ.Ε.
Πληρο−
φορικής

1

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ:

∆/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Τ.Ε.
∆ιοικητι−
κού−
Λογιστι−
κού

1
1
28

7

5

2

2

7

5

2
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ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

Τ.Ε.
Βιβλιο−
θη−
κονοµί−
ας

∆.Ε.
∆ιοικητι−
κού–
Λογιστι−
κού

∆.Ε.
Προσω−
πικού Η/Υ

∆.Ε.
Τεχνι−
κών

Υ.Ε.
Επιµε−
λητών

Υ.Ε.
Εργα−
τών

Υ.Ε.
Προσω−
πικού
Καθαρι−
ότητας

Μονάδες Υπαγόµενες στο Γεν.
Γραµµατέα:
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας
& ∆ηµοσίων Σχέσεων

Ι.∆.Α.Χ.
Ειδικό
Επιστη−
µονικό
Προ−
σωπικό

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ:
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

2

Τµήµα Προγραµµατισµού & Ανά−
πτυξης

1

Τµήµα Εκπαίδευσης & Κατάρ−
τισης

1

Τµήµα Απασχόλησης

1

∆/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

2

Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων &
Κοινωνικής Ασφάλισης

1

Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας
& Υγείας

1

Τµήµα Αντιµετώπισης κατά Βίας
λόγω Φύλου

1

Συµβουλευτικά Κέντρα

2

∆/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟ−
ΦΟΡΗΣΗΣ:

2

Τµήµα Τεκµηρίωσης

1

Τµήµα Πληροφόρησης

1

Τµήµα Βιβλιοθήκης

1

1

∆/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

2

Τµήµα Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Τµήµα ∆ιεθνούς Συνεργασίας &
∆ιεθνών Οργανισµών
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟ−
ΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:

2

Τµήµα ∆ιοικητικού

2

Τµήµα Οικονοµικού & ∆ιαχείρι−
σης Υλικού

2

Τµήµα Πληροφορικής & Τεχνικής
Υποστήριξης

3

3

Τµήµα Ποιότητας & Αποδοτικό−
τητας
Τµήµα Γραµµατείας

3

3

1

1

3

1

1

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο

1

18

3

3

10

156

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Μονάδες Υπαγόµενες στο Γεν.
Γραµµατέα:
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας
& ∆ηµοσίων Σχέσεων
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ:
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Τµήµα Προγραµµατισµού & Ανά−
πτυξης
Τµήµα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
Τµήµα Απασχόλησης
∆/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:
Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων &
Κοινωνικής Ασφάλισης
Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας &
Υγείας
Τµήµα Αντιµετώπισης της Βίας
λόγω Φύλου
Συµβουλευτικά Κέντρα
∆/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟ−
ΦΟΡΗΣΗΣ:
Τµήµα Τεκµηρίωσης
Τµήµα Πληροφόρησης
Τµήµα Βιβλιοθήκης
∆/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Τµήµα Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Τµήµα ∆ιεθνούς Συνεργασίας &
∆ιεθνών Οργανισµών
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟ−
ΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:
Τµήµα ∆ιοικητικού
Τµήµα Οικονοµικού & ∆ιαχείρισης
Υλικού
Τµήµα Πληροφορικής & Τεχνικής
Υποστήριξης
Τµήµα Ποιότητας & Αποδοτικότητας
Τµήµα Γραµµατείας
ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο

Προσωπικό µε
Ι.∆.Α.Χ.
Ι.∆.Α.Χ.
Ι.∆.Α.Χ.
Σχέση Έµµισθης
Βοηθητικού
Υ.Ε.
Υ.Ε.
Εντολής:
Επιµελητών Κλητήρων Προσωπικού
∆ικηγόροι

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α

1
1
3
3
3
3
3
5
6
4
9
3
2
2
4
3
2
2
3
7
7
10
1

1

1

4

2
12
5

4

105

1

1

1

Άρθρο 22
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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