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«ΗΜΑ ΙΟΣΗΣΑ : Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 

 

τα πλαίςια τθσ ςτρατθγικισ ζνταξθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςε όλεσ τισ πολιτικζσ  

(gender  mainstreaming), προϊκθςθσ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ των φφλων, ςυμφιλίωςθσ τθσ 

εργαςιακισ και οικογενειακισ ηωισ ςτισ επιχειριςεισ, πρόλθψθσ και καταπολζμθςθσ τθσ βίασ 

και παρενόχλθςθσ ςτθν εργαςία κεςμοκετικθκε το « ιμα Λςότθτασ» από το νόμο 4604/2019, 

όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε από το νζο εργατικό νόμο 4808/2021 (άρκ. 21), ωσ επιβράβευςη 

των επιχειρήςεων που διακρίνονται για τθν εφαρμογι πολιτικϊν ίςθσ μεταχείριςθσ και ίςων 

ευκαιριϊν των εργαηομζνων γυναικϊν και ανδρϊν και πολιτικϊν για τθν πρόλθψθ και τθν 

καταπολζμθςθ τθσ βίασ και παρενόχλθςθσ. 

Ιδθ, προσ υλοποίθςθ των ανωτζρω, θ Γενική Γραμματεία Δημογραφικήσ και 

Οικογενειακήσ Πολιτικήσ και Ιςότητασ των Φφλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Λ.Φ.), που αποτελεί τον 

υντονιςτι Φορζα του ζργου ςε ςυνδυαςμό με το Κζντρο Ερευνών για Θζματα Ιςότητασ 

(ΚΕΚΛ) και τον Οργανιςμό για τθν επαγγελματικι ενδυνάμωςθ των γυναικϊν και τθν ιςότθτα 

ςτθν αγορά εργαςίασ Women on Top  με τθ χρθματοδότθςθ του Προγράμματοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Rights,Equality and Citizenship ξεκίνθςαν πιλοτικά το ζργο “SHARE” με 

ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ εξιςορρόπθςθσ τθσ εργαςιακισ και οικογενειακισ ηωισ ςτισ 

επιχειριςεισ και καλφτερθσ κατανομισ των υποχρεϊςεων φροντίδασ μεταξφ ανδρϊν και 

γυναικϊν, αλλά και τθ χοριγθςθ του «ήματοσ Ιςότητασ» ςτισ επιχειριςεισ, που 

τεκμθριωμζνα αναπτφςςουν πολιτικζσ  για τθν εφαρμογι φιλικϊν εργαςιακϊν και 

οικογενειακϊν όρων και ςυνκθκϊν εργαςίασ, μετά από λεπτομερι και απαιτθτικι διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ.      

 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

- Επιχειριςεισ του δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα, που διακρίνονται για τθν 

εφαρμογι των πολιτικϊν ιςότθτασ και κριτθρίων που αναλφονται κατωτζρω. 

-  τθν πιλοτικι λειτουργία του ζργου «SHARE» ζχουν επιλεχκεί είτε μικρομεςαίεσ 

επιχειριςεισ (των 11-250 εργαηομζνων ι κφκλου εργαςιϊν 2-50 εκατομμυρίων 

ευρϊ) είτε μεγάλεσ επιχειριςεισ (με αρικμό μεγαλφτερο των 250 εργαηομζνων ι 

κφκλο εργαςιϊν μεγαλφτερο των 50 εκατομμυρίων ευρϊ)   

 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι ποικίλα και μποροφν ενδεικτικά να 

ομαδοποιθκοφν  ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: 
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 ΛΘ ΜΕΣΑΧΕΛΡΛΘ (π.χ. ίςθ αμοιβι για εργαςία ίςθσ αξίασ, εφαρμογι αρχϊν 

ιςότιμθσ και δίκαιθσ διαδικαςίασ πρόςλθψθσ προςωπικοφ, ενθμζρωςθ των 

εργαηομζνων για τθ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ με ενθμερωτικό υλικό και 

ςεμινάρια, πρόςωπο αναφοράσ για κζματα παρενόχλθςθσ). 

 ΛΟΣΘΣΑ ΣΘ ΛΘΨΘ ΑΠΟΦΑΕΩΝ (π.χ. πρόςβαςθ γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ 

αποφάςεων, ιςόρροπθ ςυμμετοχι γυναικϊν και ανδρϊν ςε επαγγελματικζσ ι 

επιςτθμονικζσ ομάδεσ και επιτροπζσ ςτθν επιχείρθςθ) 

 ΤΜΦΛΛΛΩΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΛΚΘ ΚΑΛ ΛΔΛΩΣΛΚΘ ΗΩΘ ΓΛΑ ΑΝΣΡΕ ΚΑΛ ΓΤΝΑΛΚΕ  

(π.χ. τιρθςθ εργατικισ νομοκεςίασ για τθν προςταςία μθτρότθτασ και γονικϊν 

αδειϊν, όπωσ και μζτρων πρόλθψθσ κατά τθσ βίασ και παρενόχλθςθσ)  

 ΕΣΑΛΡΛΚΘ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ/ΕΤΡΤΣΕΡΘ ΕΠΛΧΕΛΡΘΛΑΚΘ ΠΟΛΛΣΛΚΘ (π.χ. εφαρμογι 

ςχεδίων ι καινοτόμων μζτρων προϊκθςθσ  τθσ ιςότθτασ των φφλων, 

επιμόρφωςθ ςτελεχϊν που εμπλζκονται ςτθν επιλογι προςωπικοφ, προϊκθςθ 

ιςότθτασ ςε διαφθμίςεισ και μεκόδουσ προβολισ ενάντια ςτθν ζμφυλθ βία και 

τον ςεξιςμό). 

 ΣΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ 

 Θ διαδικαςία για τθν απονομι του ιματοσ, όπωσ και οι προχποκζςεισ και θ 

διάρκεια ιςχφοσ του ΘΜΑΣΟ κα κακορίηεται με απόφαςθ του Τπουργοφ 

Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων. 

 Θ μεκοδολογία που ζχει υιοκετθκεί από το ζργο «SHARE» για τθν απονομι του 

πρϊτου ΘΜΑΣΟ περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτάδια : 

- ΤΣΑΘ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ (επιφορτιςμζνθσ με τον ζλεγχο των 

επιχειριςεων ςε ςχζςθ με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ και τθν ζκδοςθ πορίςματοσ 

επιβράβευςισ  τουσ ι μθ).  

- ΑΛΣΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ (Θλεκτρονικι αίτθςθ ςυμμετοχισ από τθν ιςτοςελίδα του 

ζργου) και Διλωςθ δζςμευςθσ από τθν επιχείρθςθ για ανάλθψθ υποχρζωςθσ 

ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία.  

- ΟΡΟΛ ΚΑΛ ΠΡΟΫΠΟΚΕΕΛ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΚΑΛ ΔΘΛΩΘ ΤΜΜΟΡΦΩΘ 

(Ανυπαρξία προςτίμου ι άλλθσ κφρωςθσ από το ΕΠΕ  ι διαπιςτωτικοφ 

πορίςματοσ του υνθγόρου του πολίτθ για παράβαςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ 

τθν τελευταία 3ετία- Ανυπαρξία τελεςίδικθσ απόφαςθσ δικαςτθρίου για 
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παράβαςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ- Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ςτισ ανωτζρω 

προχποκζςεισ). 

- ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ (υγκζντρωςθ όλων των ςτοιχείων-παρακολοφκθςθ 

υλοποίθςθσ- ςφνταξθ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ). 

- ΑΠΟΝΟΜΘ ΘΜΑΣΟ- ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΛΧΤΟ (Μζχρι τθν 31.1.2024 κα ιςχφει το 

πρϊτο ΘΜΑ ςε όςεσ επιχειριςεισ απονεμθκεί και εφόςον εξακολουκοφν να 

πλθροφν τα κριτιρια αξιολόγθςθσ και απονομισ του). 

- ΑΝΑΣΟΛΘ (Αναςτολι ιςχφοσ ι αφαίρεςθ ΘΜΑΣΟ ςε περίπτωςθ μθ 

πλιρωςθσ των κριτθρίων, ςε περίπτωςθ ελζγχου από τθν Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Λ.Φ.) 

  

 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΗΜΑΣΟ 

 Αποςτολι, μία φορά κατϋ ζτοσ, από τθν επιχείρθςθ που απζκτθςε το 

ΘΜΑ απολογιςτικήσ ζκθεςησ δράςεων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα των 

φφλων και τθν  πρόλθψθ τθσ βίασ και παρενόχλθςθσ. 

 Δημοςίευςη, κάκε ζτοσ, από τθν Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Λ.Φ. καταλόγου επιχειρήςεων 

κατόχων του ΘΜΑΣΟ, με ανάρτθςθ του καταλόγου ςτον ιςτότοπό τθσ.  

 ΚΤΡΩΕΙ 

Αφαίρεςη του ΘΜΑΣΟ από τθν επιχείρθςθ που το απζκτθςε, αν διαπιςτωκεί 

από τθν Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Λ.Φ. ότι δεν εξακολουκεί να εφαρμόηει τισ πολιτικζσ τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ και ίςων ευκαιριϊν εργαηομζνων ανδρϊν και γυναικϊν. 

 

*θμειϊνεται πωσ ο πρϊτοσ πιλοτικόσ κφκλοσ του Προγράμματοσ SHARE, κα 

καταλιξει ςτθν απονομι του ΘΜΑΣΟ,   ενϊ θ διαδικαςία τθσ επιμόρφωςθσ και 

αξιολόγθςθσ που ξεκίνθςε τον Μάρτιο του 2021 κα ολοκλθρωκεί περίπου ζωσ το τζλοσ 

Νοεμβρίου 2021 χωρίσ δυνατότθτα πλζον  ςυμμετοχισ άλλων εταιρειϊν πλθν των ιδθ 

ςυμμετεχόντων ςτον πρϊτο αυτό κφκλο. 

* Δυνατότθτα ενθμζρωςθσ για τον επόμενο κφκλο αιτιςεων προσ υποβολι 

υποψθφιότθτασ επιχείρθςθσ ςτον ιςτότοπο www.isotita.gr (ι αποςτολι email ςτο 

info@isotita.gr) που κα επιμελθκεί θ Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Λ.Φ. 

*Από  τθν 13.07.2021 τζκθκε ςε θλεκτρονικι διαβοφλευςθ το νζο Εκνικό χζδιο 

Δράςθσ για τθν Λςότθτα των Φφλων (2021-2025) που ζχει αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο 

www.opengov.gr ςε μία προςπάκεια ενςωμάτωςθσ προτάςεων πολιτικισ ιςότθτασ των 

φφλων από όλα τα Τπουργεία. 

http://www.isotita.gr/
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