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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1. Σο Έργο SHARE 

Σο Έργο «SHARE: Προώθηςη τησ εξιςορρόπηςησ τησ εργαςιακόσ και οικογενειακόσ ζωόσ ςτισ 

επιχειρόςεισ και καλύτερησ κατανομόσ των υποχρεώςεων φροντύδασ μεταξύ ανδρών και γυναικών» 

υλοποιεύται από τη Γενικό Γραμματεύα Οικογενειακόσ Πολιτικόσ και Ιςότητασ των Υύλων 

(Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Υ.) (υντονιςτόσ Υορϋασ), το Κϋντρο Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ (ΚΕΘΙ) και τον 

Οργανιςμό επαγγελματικόσ ενδυνϊμωςησ των γυναικών Women on Top, με τη ςυγχρηματοδότηςη 

του Προγρϊμματοσ «Δικαιώματα, Ιςότητα και Ιθαγϋνεια» (2014-2020) τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. Σο εν 

λόγω ϋργο ςτοχεύει ςτην αντιμετώπιςη των παραδοςιακών ςτερεοτυπικών αντιλόψεων και ρόλων 

μϋςα ςτη οικογϋνεια και ςτην προώθηςη τησ ςυμφιλύωςησ προςωπικόσ με επαγγελματικό ζωό, 

δύνοντασ ϋμφαςη ςτο εργαςιακό περιβϊλλον των επιχειρόςεων και ςτην εμπλοκό των τελευταύων ςε 

δρϊςεισ και πρακτικϋσ που προϊγουν την ιςότητα των φύλων.  

ύμφωνα με τον Νόμο 4604/2019, η Γενικό Γραμματεύα Οικογενειακόσ Πολιτικόσ και Ιςότητασ των 

Υύλων προβλϋπεται να επιβραβεύει τισ επιχειρόςεισ ιδιωτικού και δημόςιου τομϋα που διακρύνονται 

για την εφαρμογό πολιτικών ύςησ μεταχεύριςησ και ύςων ευκαιριών των εργαζόμενων γυναικών και 

ανδρών, με την χορόγηςη «όματοσ Ιςότητασ» (Ν. 4604 Άρθρο 2§ 12 οριςμόσ όματοσ Ιςότητασ). 

τουσ κύριουσ ςτόχουσ του ϋργου ςυγκαταλϋγονται η επιβρϊβευςη των εταιρειών που εφαρμόζουν 

πρακτικϋσ ςυμφιλύωςησ επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ ζωόσ, με ιδιαύτερη μϋριμνα ςτο φύλο, η 

προώθηςη τησ ανταλλαγόσ γνώςεων και η ςυμβολό ςτην ανϊπτυξη μεθοδολογύασ για την καθιϋρωςη 

τησ Εταιρικού όματοσ για την ιςότητα των φύλων (διαδικαςύα, κριτόρια και αξιολόγηςη), μϋςω από 

το οπούο επιδιώκεται να ευαιςθητοποιηθεύ το ευρύ κοινό για τη ςημαςύα τησ ιςορροπύασ μεταξύ 

επαγγελματικόσ και προςωπικόσ ζωόσ, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτο ρόλο των ανδρών και να 

αναδειχθούν τα οφϋλη που προκύπτουν από τισ φιλικϋσ προσ την οικογϋνεια ςυνθόκεσ εργαςύασ, 

τόςο για τουσ εργαζόμενουσ, όςο και για την εργοδοςύα. 

Η παρούςα Έκθεςη παρουςιϊζει τη μεθοδολογύα απονομόσ του όματοσ Ιςότητασ των Υύλων ςε 
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Επιχειρόςεισ, με ϋμφαςη ςτη ςυμφιλύωςη επαγγελματικόσ και προςωπικόσ ζωόσ (work-life balance) 

και λαμβϊνει υπόψη τα 3 Εργαςτόρια Διαβούλευςησ που υλοποιόθηκαν από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Υ., ςύμφωνα 

με την εγκεκριμϋνη πρόταςη του Έργου και το Grant Agreement. Η παρούςα ϋκθεςη ενςωματώνει 

την ειδικό γνώςη, ςυμβολό και ανατροφοδότηςη που ςυνειςϋφεραν οι επιμϋρουσ δρώντεσ/φορεύσ 

ςτο δημόςιο διϊλογο.  

Η ϋκθεςη εκπονεύται ςτα πλαύςια του Πακϋτου Εργαςύασ 2 και ειδικότερα για την Ανϊπτυξη τησ 

Μεθοδολογύασ και των Κριτηρύων Αξιολόγηςησ για την απονομό όματοσ Ιςότητασ του SHARE. Σο 

όμα Ιςότητασ του Έργου θα παρϋχει τη βϊςη προκειμϋνου να τεθεύ ςε εφαρμογό η ςχετικό εθνικό 

προτεραιότητα που ορύζεται από τον πρόςφατο νόμο (4604/2019) για την ουςιαςτικό ιςότητα των 

φύλων. 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΙΟΣΗΣΑ 

2.1 Ομϊδα  τόχοσ 

Σο Έργο απευθύνεται ςε μικρομεςαύεσ επιχειρόςεισ (με αριθμό εργαζομϋνων από 11 ϋωσ 250  ϊτομα ό 

κύκλο εργαςιών από 2 ϋωσ 50 εκατομμύρια ευρώ) και μεγϊλεσ επιχειρόςεισ (με αριθμό εργαζομϋνων 

μεγαλύτερο από 250 ϊτομα ό κύκλο εργαςιών μεγαλύτερο από 50 εκατομμύρια ευρώ ) (ύμφωνα με 

την Ευρωπαώκό Οδηγύα 2003/3611) του δημοςύου και ιδιωτικού τομϋα που δραςτηριοποιούνται ςτην 

Ελλϊδα. 

2.2 Διαδικαςύα απονομόσ όματοσ  

Η διαδικαςύα μεθοδολογύασ απονομόσ περιλαμβϊνει τα ακόλουθα ςτϊδια: 

1. ύςταςη Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ 2. Αιτόςεισ υμμετοχόσ 3. Όροι & Προώποθϋςεισ υμμετοχόσ και 

Δόλωςη υμμόρφωςησ 4. Διαδικαςύα Αξιολόγηςησ 5. Απονομό όματοσ – Διϊρκεια Ιςχύοσ 6.  

Αναςτολό 

 

                                                           
1
 (Επίςημη Εφημερίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ, 2003) 
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ΣΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ 

1. ΤΣΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Η Γενικό Γραμματεύα Οικογενειακόσ Πολιτικόσ και Ιςότητασ των Υύλων (ΓΓΟΠΙΥ), ωσ φορϋασ 

ηματοδότηςησ ϋχει την ευθύνη για τη ςύςταςη τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ, με τη 

ςυμμετοχό ανεξϊρτητων εμπειρογνωμόνων ςε ςχετικϊ πεδύα, καθώσ και εκπροςώπων από 

αρμόδιουσ κρατικούσ φορεύσ. Η ανεξαρτηςύα τησ Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ, μαζύ με την 

αντικειμενικότητα των κριτηρύων, εύναι αυτό που θα προςδώςει ςτο όμα αξιοπιςτύα και 

εγκυρότητα.  

Η Επιτροπό θα εύναι επιφορτιςμϋνη με την αρμοδιότητα να ελϋγχει τισ ςυμμετϋχουςεσ επιχειρόςεισ, 

ςε ςχϋςη με τουσ Όρουσ και τισ Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ (βλ. παρακϊτω) αλλϊ και για τη ςυνολικό 

τουσ επύδοςη ςτα κριτόρια αξιολόγηςησ και με το να εκδύδει, τελικϊ, το πόριςμα επιβρϊβευςησ ό μη, 

μϋςω ςχετικόσ ειςόγηςησ προσ τη ΓΓΟΠΙΥ για την απονομό του όματοσ. 

 

2. ΑΙΣΗΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

H πρόςκληςη ςυμμετοχόσ επιχειρόςεων ςτο πρόγραμμα δημοςιεύεται από τον εταύρο του SHARE 

Women on Top (WoT), μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του ϋργου SHARE (https://share.isotita.gr/), των μϋςων 

κοινωνικόσ δικτύωςόσ των WoT και κϊθε ϊλλου πρόςφορου μϋςου. Ακολουθεύ η ςυμπλόρωςη, από 

τισ επιχειρόςεισ, ηλεκτρονικόσ Αύτηςησ υμμετοχόσ, που διατύθεται ςτην ιςτοςελύδα του ϋργου 

(https://share.isotita.gr/prosklisi-symmetochis/), η επιλογό των ςυμμετεχουςών επιχειρόςεων από τουσ 

εταύρουσ του ϋργου και τϋλοσ, η αποςτολό τησ Μεθοδολογύασ από τισ WoT. 

τη ςυνϋχεια, και ϋχοντασ λϊβει γνώςη τησ ςχετικόσ Μεθοδολογύασ, οι επιχειρόςεισ καλούνται μϋςω 

τησ Δόλωςησ Δϋςμευςησ (βλ. παρ. 3.1, Τπόδειγμα πιλοτικόσ εφαρμογόσ) να βεβαιώςουν τη ςυμμετοχό 

τουσ ςτη διαδικαςύα και τη δϋςμευςό τουσ για ανϊληψη όςων υποχρεώςεων αυτό ςυνεπϊγεται, 

καθώσ και τη ςυνολικότερη πρόθεςό τουσ για εμπλοκό με πρακτικϋσ ιςότητασ και ςυμφιλύωςησ 

επαγγελματικόσ-οικογενειακόσ ζωόσ. 

Με την υπογραφό τησ Δόλωςησ Δϋςμευςησ, οι επιχειρόςεισ δεςμεύονται ότι θα εντϊξουν 

μεθοδολογύα κατϊρτιςησ και υλοπούηςησ χεδύου Ιςότητασ (ςύμφωνα με το Πρότυπο τησ  

https://share.isotita.gr/
https://share.isotita.gr/prosklisi-symmetochis/
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παραγρϊφου 3.3), το οπούο και θα πρϋπει να ϋχουν καταθϋςει ςτην Επιτροπό μϋχρι και το τϋλοσ τησ 

διαδικαςύασ αξιολόγηςησ. Σο χϋδιο θα πρϋπει να καταρτιςτεύ εντόσ τησ επιχεύρηςησ, με τον 

προςδιοριςμό των αναγκών και τησ κατϊςταςησ τησ επιχεύρηςησ όςον αφορϊ την ιςότητα και με 

ςυγκεκριμϋνεσ προβλϋψεισ για οριςμό Τπευθύνου Ιςότητασ και για την προώθηςη των αρχών τησ 

ιςότητασ των φύλων και την καταπολϋμηςη των ϋμφυλων διακρύςεων ςε όλεσ τισ μονϊδεσ και τισ 

λειτουργύεσ τησ. Προτεύνεται ςτο χϋδιο Ιςότητασ να υπϊρχει μϋριμνα για την αντιμετώπιςη 

πολλαπλών διακρύςεων όπωσ φυλετικών ό εθνοτικών και ςχετικών με  ταυτότητεσ φύλου, 

αναπηρύα & χρόνιεσ παθόςεισ κλπ. υνύςταται η μεγαλύτερη δυνατό εμπλοκό των εργαζομϋνων και 

η  διαβούλευςη μαζύ τουσ, προκειμϋνου αυτού να ςυμπεριληφθούν και να ςυνειςφϋρουν την οπτικό 

τουσ για δικαιότερη και ουςιαςτικότερη χϊραξη πολιτικών ιςότητασ και ςυμφιλύωςησ 

επαγγελματικόσ-οικογενειακόσ ζωόσ.  

Η Δόλωςη Δϋςμευςησ υποβϊλλεται από τισ επιχειρόςεισ το αργότερο μϋχρι τϋλη Υεβρουαρύου 2021. 

Οι επιχειρόςεισ που θα επιλεγούν να ςυμμετϊςχουν και θα υπογρϊψουν τη Δόλωςη Δϋςμευςησ θα 

ςυμμετϊςχουν ςτα ςεμινϊρια επιμόρφωςησ ςε θϋματα ιςότητασ των φύλων, τα οπούα θα 

διοργανωθούν από το Women on Top τον Απρύλιο του 2021, με βϊςη το εκπαιδευτικό υλικό που 

ςχεδύαςε το ΚΕΘΙ.  

 

3. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

Ωσ προώπόθεςη ςυμμετοχόσ τύθεται η εξόσ: Να μην υπϊρχει επιβεβαιωμϋνη καταςτρατόγηςη τησ 

νομοθεςύασ που αφορϊ παραβϊςεισ εργατικού δικαύου ςχετικϊ με διακρύςεισ με βϊςη το φφλο ή/και 

την γονεϊκότητα/οικογενειακή κατάςταςη. 

υγκεκριμϋνα: 

1. Να μην ϋχει επιβληθεύ πρόςτιμο ό ϊλλη κύρωςη από το ΕΠΕ για παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ 

που αφορϊ ςτα ανωτϋρω τουλϊχιςτον κατϊ τα τελευταύα τρύα ϋτη.  

Η τριετύα υπολογύζεται από την ημερομηνύα διϊπραξησ τησ παρϊβαςησ και όχι από την ημερομηνύα 

επιβολόσ του προςτύμου.  
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2. Να μην υπϊρχει διαπιςτωτικό πόριςμα του υνηγόρου του Πολύτη περύ παρϊβαςησ τησ ςχετικόσ 

νομοθεςύασ από την εν λόγω επιχεύρηςη κατϊ τα τελευταύα τρύα ϋτη. 

Η τριετύα υπολογύζεται από την ημερομηνύα διϊπραξησ τησ παρϊβαςησ και όχι από την ημερομηνύα 

ϋκδοςησ του πορύςματοσ. 

3. Να μην υπϊρχει τελεςύδικη απόφαςη δικαςτηρύου για παρϊβαςη τησ προαναφερθεύςασ 

νομοθεςύασ. 

Η τριετύα υπολογύζεται από την ημερομηνύα διϊπραξησ τησ παρϊβαςησ και όχι από την ημερομηνύα 

ϋκδοςησ τησ απόφαςησ. 

Οι επιχειρόςεισ καλούνται να υποβϊλουν Δόλωςη υμμόρφωςησ ςτισ ανωτϋρω Προώποθϋςεισ 

υμμετοχόσ (βλ. παρ. 3.2, Τπόδειγμα πιλοτικόσ εφαρμογόσ). Η Επιτροπό Αξιολόγηςησ και η ΓΓΟΠΙΥ 

δύνανται να πραγματοποιόςουν τουσ ςχετικούσ ελϋγχουσ ανϊ πϊςα ςτιγμό για τα δυο (2) προςεχό 

ϋτη. Η κύρωςη που επιςύρει η ψευδόσ Δόλωςη υμμόρφωςησ εύναι o αποκλειςμόσ μιασ επιχεύρηςησ 

από το δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα απονομόσ του όματοσ. ε περύπτωςη που μια 

επιχεύρηςη ελεγχθεύ και βρεθεύ παρϊτυπη, ενώ ϋχει όδη λϊβει το όμα, υφύςταται αφαύρεςη του 

όματοσ. Η ΓΓΟΠΙΥ και οι εταύροι του ϋργου διατηρούν το δικαύωμα δημοςιοπούηςησ των 

επιχειρόςεων που βρϋθηκαν παρϊτυπεσ και ςτισ οπούεσ αφαιρϋθηκε το ςόμα. 

Σόςο η Επιτροπό Αξιολόγηςησ όςο και ο φορϋασ ηματοδότηςησ (ΓΓΟΠΙΥ), πρόκειται να αξιοποιούν 

κϊθε νόμιμο μϋςο ςε όλο το εύροσ των διαθϋςιμων πηγών πληροφόρηςησ, προκειμϋνου να ελϋγχεται 

η αλόθεια των ιςχυριςμών των επιχειρόςεων και η εγκυρότητα των εγγρϊφων που τουσ ςτηρύζουν. 

ε αυτό το πλαύςιο, προβλϋπεται η διϊδραςη δημόςιων υπηρεςιών για την εξϋταςη τησ ςυμφωνύασ 

των δηλωθϋντων ςτοιχεύων με τα καταγεγραμμϋνα από τισ κρατικϋσ υπηρεςύεσ (πχ. ΕΡΓΑΝΗ, ΕΠΕ, 

ΕΥΚΑ, Δικαςτικϋσ Αρχϋσ κλπ.). 

Η Δόλωςη υμμόρφωςησ πρϋπει να υποβληθεύ μϋχρι τα τϋλη Απριλύου 2021, αμϋςωσ μετϊ το πϋρασ 

των ςεμιναρύων, προκειμϋνου οι επιχειρόςεισ να ϋχουν αποκτόςει πλόρη γνώςη των απαιτούμενων 

υποχρεώςεων και δεςμεύςεών τουσ.  
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Σο πρόγραμμα όματοσ Ιςότητασ SHARE εύναι εξϊμηνησ διϊρκειασ και θα υλοποιηθεύ από την 1η 

Ιουνύου του 2021 μϋχρι τισ 30 Νοεμβρύου του 2021.  

Καθ΄ όλο το εξϊμηνο τησ υλοπούηςησ του όματοσ, οι εταύροι του ϋργου (ΓΓΟΠΙΥ, ΚΕΘΙ, WoT) και η 

Επιτροπό Αξιολόγηςησ παραμϋνει ςτη διϊθεςό τουσ προκειμϋνου να παρακολουθεύ την 

αναπροςαρμογό των πρακτικών και πολιτικών τουσ και να τισ ςυνεπικουρεύ ςε αυτό.  

4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Η  διαδικαςύα τησ αξιολόγηςησ περιλαμβϊνει τα εξόσ τρύα βόματα: 

 Βόμα 1:  υγκϋντρωςη, με τη ςυνεργαςύα τησ επιχεύρηςησ, όλων των ςτοιχεύων που η 

Επιτροπό Αξιολόγηςησ θα κρύνει απαραύτητα για την αξιολόγηςη τησ τόρηςησ των κριτηρύων 

του όματοσ Ιςότητασ. Ενδεικτικϊ: ερωτηματολόγια, ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα καθώσ και 

διαφημύςεισ και αγγελύεσ τησ εταιρεύασ κ.λπ..  

 Βόμα 2: Παρακολούθηςη υλοπούηςησ, ανϊλυςη δεδομϋνων, αύτηςη για τυχόν 

πρόςθετα/ςυμπληρωματικϊ δεδομϋνα και παροχό διευκρινόςεων, διενϋργεια επιτόπιων 

ελϋγχων εφόςον κριθεύ απαραύτητο από την Επιτροπό Αξιολόγηςησ. 

 Βόμα 3:  ύνταξη ϋκθεςησ αξιολόγηςησ από την Επιτροπό, την οπούα διαβιβϊζει μαζύ με θετικό 

ό αρνητικό ειςόγηςό τησ, ςτη ΓΓΟΠΙΥ προκειμϋνου να προχωρόςει ό μη, ςτην απονομό του 

όματοσ.  

Στη διάρκεια των έξι μηνών τησ υλοποίηςησ, οι επιχειρόςεισ οφεύλουν να ςυμμορφωθούν με τα 

κριτόρια του όματοσ, προκειμϋνου να επιβραβευθούν με το όμα, η αξιολόγηςη όμωσ τησ 

επύδοςησ των επιχειρόςεων ςτα κριτόρια του όματοσ  γύνεται με βϊςη ςτοιχεύα του τελευταύου 

μόνα του Προγρϊμματοσ.  

υγκεκριμϋνα οι επιχειρόςεισ θα κληθούν να καταθϋςουν τα ςχετικϊ ϋγγραφα τεκμηρύωςησ το 

αργότερο μϋχρι τισ 5 Νοεμβρύου 2021. 

 Προςφϋρεται λοιπόν χρονικό διϊςτημα ικανό ςτισ επιχειρόςεισ για να ειςϊγουν ό να βελτιώςουν 

όδη ειςηγμϋνεσ διαδικαςύεσ και πρακτικϋσ προκειμϋνου να καλύψουν τα απαιτούμενα κριτόρια 

ώςτε να τουσ απονεμηθεύ το όμα Ιςότητασ SHARE . 
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΦΤΟ 

Σο όμα, ςε όςεσ επιχειρόςεισ απονεμηθεύ, ιςχύει μϋχρι τισ 31 Ιανουαρύου 2024. Σον κατϊλογο των 

επιχειρόςεων που εύναι κϊτοχοι του όματοσ, η ΓΓΟΠΙΥ θα τον δημοςιοποιόςει ςτον ιςτότοπό τησ και 

ςτον ιςτότοπο του Έργου, όπωσ επύςησ και οι επιχειρόςεισ ςτα δικϊ τουσ μϋςα προβολόσ, για 

ςκοπούσ δημοςιότητασ των επιχειρόςεων αλλϊ και ενημϋρωςησ του ευρύτερου κοινού. Επιπλϋον, η 

ΓΓΟΠΙΥ και οι εταύροι του ϋργου διατηρούν το δικαύωμα δημοςιοπούηςησ των επιχειρόςεων που 

βρϋθηκαν να χρηςιμοποιούν το ςόμα χωρύσ να τουσ ϋχει απονεμηθεύ ό που χρηςιμοποιούν το όμα 

πϋραν τησ λόξησ ιςχύοσ του, ό ςτισ οπούεσ αφαιρϋθηκε το ςόμα λόγω διαπύςτωςησ ψευδούσ Δόλωςησ 

υμμόρφωςησ, ό για οποιοδόποτε ϊλλο λόγο. 

Η ΓΓΟΠΙΥ παρακολουθεύ και αξιολογεύ (κατόπιν ςχετικόσ ειςόγηςησ τησ Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ) 

κατϊ πόςον οι επιχειρόςεισ που βραβεύθηκαν εξακολουθούν να εφαρμόζουν τισ πολιτικϋσ τησ ύςησ 

μεταχεύριςησ και ύςων ευκαιριών ϋναντι των εργαζόμενων γυναικών και ανδρών και, ςε 

αντύθετη περύπτωςη, τουσ αφαιρεύ το όμα Ιςότητασ.  

5. ΑΝΑΣΟΛΗ 

Ο φορϋασ ηματοδότηςησ (ΓΓΟΠΙΥ) μπορεύ να αναςτεύλει την ιςχύ του όματοσ, εφόςον κρύνει ότι η 

επιχεύρηςη/οργανιςμόσ δεν πληρού πλϋον τα κριτόρια, κατόπιν ςχετικού τακτικού ό ϋκτακτου 

ελϋγχου τησ πορεύασ προςαρμογόσ τησ ςτισ απαιτόςεισ του όματοσ Ιςότητασ.  

Επύ πλϋον, ςτην περύπτωςη που μια επιχεύρηςη ελεγχθεύ και βρεθεύ να μη ςυμμορφώνεται με τουσ 

Όρουσ και τισ Προώποθϋςεισ υμμετοχόσ, ενώ ϋχει όδη επιβραβευθεύ με το όμα, υφύςταται ωσ 

κύρωςη αφαύρεςη τουσ όματοσ (βλ. και παρϊγραφο Όροι & Προώποθϋςεισ υμμετοχόσ). 
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Σχήμα 1:  Η Διαδικασίας Απονομής Σήματος 

 

2.3 Κριτόρια Αξιολόγηςησ 

Σα κριτόρια αξιολόγηςησ ομαδοποιόθηκαν ςτισ παρακϊτω τϋςςερισ Ομϊδεσ (Α, Β, Γ και Δ) οι οπούεσ 

διαμορφώθηκαν λαμβϊνοντασ υπ’ όψη καλϋσ πρακτικϋσ ςε ευρωπαώκό επύπεδο αλλϊ και τουσ 

θεματικούσ ϊξονεσ τησ Ευρωπαώκόσ τρατηγικόσ για την Ιςότητα.  
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Ακολουθούν οι τϋςςερισ ομϊδεσ κριτηρύων αξιολόγηςησ, οι δεύκτεσ με τουσ οπούουσ αυτϊ μετρούνται 

και ο τρόποσ βαθμολόγηςόσ τουσ και τυχόν ειδικϋσ κατηγορύεσ εφαρμογόσ. Επιπλϋον για οριςμϋνα 

κριτόρια (που ςχετύζονται με δρϊςεισ και επιμορφωτικϋσ ενϋργειεσ) αναφϋρεται και το χρονικό 

διϊςτημα, κατϊ τη διϊρκεια του οπούου πραγματοποιηθεύςεσ ενϋργειεσ τησ εταιρεύασ/οργανιςμού θα 

ληφθούν υπόψη και θα προςμετρόςουν θετικϊ. 

ΟΜΑΔΑ Α → ύςη μεταχεύριςη  

Βαθμολόγηςη ϋκαςτου από τα παρακϊτω κριτόρια με το ςυντελεςτό βαρύτητασ αυτού. 

ΟΜΑΓΑ Α ΟΜΑΓΑ Β ΟΜΑΓΑ Γ ΟΜΑΓΑ Γ 

→ ύςη μεταχεύριςη  

(πρόςληψη, 

κατϊρτιςη και 

προςόντα, αποδοχϋσ, 

παρενόχληςη) 

 

→ ιςότητα ςτη λόψη 

αποφϊςεων  

(ιςόρροπη ςυμμετοχό 

ανεξαρτότωσ φύλου  

ςτισ διευθυντικϋσ 

θϋςεισ ό ςε 

επαγγελματικϋσ και 

επιςτημονικϋσ ομϊδεσ 

που ςυγκροτούνται 

ςτην επιχεύρηςη,  

ιςότητα ςτην 

επαγγελματικό εξϋλιξη, 

επαγγελματικό 

κατϊρτιςη και 

προώθηςη) 

→  ςυμφιλύωςη 

επαγγελματικόσ και 

ιδιωτικόσ ζωόσ για 

γυναύκεσ και ϊντρεσ  

(ευελιξύα ςτο ωρϊριο, 

παροχϋσ γονικών αδειών 

και αδειών πατρότητασ 

και ϊλλεσ πρακτικϋσ 

διευκόλυνςη τησ 

γονεώκότητασ) 

→ εταιρικό 

κουλτούρα/ευρύτερη 

επιχειρηςιακό πολιτικό  

(ςυνεργαςύεσ ςτην αλυςύδα 

εφοδιαςμού και προμηθειών τησ 

εταιρεύασ, μϋθοδοι προβολόσ & 

διαφόμιςησ τησ εταιρεύασ) 
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Α 

κριτόριο/δρϊςη δεύκτησ ςυντελεςτόσ 

βαρύτητασ 

εφαρμογό 

ςε 

χρονικό 

διϊςτημα 

αναφορϊσ 

ελϋγχου 

μ
ις

θ
ο

λ
ο

γι
κ

ό
 χ

ϊ
ς

μ
α

 

1. Ίςη αμοιβό για ύςησ 

αξύασ εργαςύα 

(ομόλογεσ θϋςεισ 

εργαςύασ) 

προςδιοριςμόσ 

μιςθολογικού χϊςματοσ 

(Μ.Φ.) ανϊ ιεραρχικό 

επύπεδο  

(ύμφωνα με τον 

κανονιςμό GDPR, τα 

μιςθολογικϊ ςτοιχεύα θα 

εύναι ανώνυμα και θα 

αναφϋρουν μόνο φύλο, 

θϋςη, αμοιβό) 

4 Μ.Φ. <7%  

μεςαύεσ και 

μεγϊλεσ 

επιχειρόςεισ* 

(>50 

εργαζόμενοι) 

 

4 Μ.Φ. <11%  

μικρϋσ 

επιχειρόςεισ 

(<50 

εργαζόμενοι) 

2. Σόρηςη ςτατιςτικών 

δεδομϋνων 

μιςθοδοςύασ ανϊ φύλο 

γύνεται παρακολούθηςη 

των μιςθολογικών 

ςτατιςτικών ςτοιχεύων 

ανϊ φύλο; 

3   

π
ρ

ό
ς

λ
η

ψ
η

 κ
α

ι ς
τε

λ
ϋχ

ω
ς

η
 

3. Εφαρμογό Αρχών 

Ιςότιμησ & Δύκαιησ  

διαδικαςύασ 

πρόςληψησ 

προςωπικού 

αγγελύεσ ουδϋτερεσ ωσ 

προσ το φύλο, 

αναρτημϋνεσ ςε χώρουσ 

με πρόςβαςη και 

γυναικών και ανδρών και 

διαδικαςύεσ πρόςληψησ 

που δεν ειςϊγουν ϊμεςεσ 

ό ϋμμεςεσ διακρύςεισ εισ 

βϊροσ των γυναικών 

3   
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4. Ιςότιμη & δύκαιη 

ςτελϋχωςη 

το ποςοςτό γυναικών που 

προςλόφθηκαν κατϊ τη 

διϊρκεια του τελευταύου 

ϋτουσ, ςτο ςύνολο των 

προςλόψεων, κυμαύνεται 

μεταξύ 30% και 70%; 

*δυνατότητα 

αιτιολογημϋνησ 

παρϋκκλιςησ 

2  1 ϋτοσ 

δ
ρ

ϊ
ς

ει
σ 

εν
η

μ
ϋρ

ω
ς

η
σ 

κ
α

ι 

ευ
α

ις
θ

η
το

π
ο

ύη
ς

η
σ 

5. ενημϋρωςη & 

ευαιςθητοπούηςη 

εργαζομϋνων & 

ςτελεχών για τισ 

ϋμμεςεσ και ϊμεςεσ 

διακρύςεισ  

 διεξαγωγό ςεμιναρύων 

ευαιςθητοπούηςησ 

(πχ. ςεμινϊρια 

ςυμφιλύωςησ 

επαγγελματικόσ-

οικογενειακό ζωό, 

ςεμινϊρια για τη 

χρόςη μη-ςεξιςτικόσ 

γλώςςασ) 

1 για κάθε 

διαφορετικό 

ςεμινϊριο 

 2 ϋτη 
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6. ενημϋρωςη & 

ευαιςθητοπούηςη 

εργαζομϋνων & 

ςτελεχών για τη 

ςεξουαλικό 

παρενόχληςη  

 διεξαγωγό ςεμιναρύων 

ευαιςθητοπούηςησ  

 παρϊςχεται ςε κϊθε 

νϋο 

εργαζόμενο/εργαζόμε

νη ενημερωτικό υλικό 

για την παρενόχληςη 

ςτο χώρο εργαςύασ και 

για τισ επιλογϋσ 

αντιμετώπιςησ αυτόσ; 

 ϊλλεσ δρϊςεισ για την 

ϋμπρακτη πρόληψη 

και αποφυγό 

περιςτατικών 

ςεξουαλικόσ 

παρενόχληςησ 

(διεξαγωγό 

διαγνωςτικών τεςτ 

κλπ.) 

1 για κάθε 

διαφορετικό 

ςεμινϊριο ό 

δρϊςη 

 2 ϋτη 
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Ελάχιςτη αποδεκτή βαθμολογία ομάδασ: 

Για τισ μεγϊλεσ και μεςαύεσ επιχειρόςεισ= 8 

Για τισ μικρϋσ επιχειρόςεισ= 4 

Και για τισ 2 κατηγορύεσ επιχειρόςεων εύναι υποχρεωτικό η τόρηςη του κριτηρύου Α2, ανεξαρτότωσ αν 

ςυμπληρώνουν την απαραύτητη ελϊχιςτη αποδεκτό βαθμολογύα από ϊλλα κριτόρια. 

 

ΟΜΑΔΑ Β → ιςότητα ςτη λόψη αποφϊςεων  

 Βαθμολόγηςη ϋκαςτου από τα παρακϊτω κριτόρια με το ςυντελεςτό βαρύτητασ αυτού. 

7. Ουςιαςτικό 

υποςτόριξη γυναικών 

ϋναντι 

παρενόχληςησ/διακρύς

εων φύλου ςτο 

εργαςιακό περιβϊλλον 

 υπϊρχει μια γυναύκα – 

πρόςωπο αναφορϊσ 

ςτην επιχεύρηςη για 

την υποςτόριξη των 

γυναικών 

εργαζόμενων για 

ζητόματα ςεξουαλικόσ 

παρενόχληςησ; 

ό 

 υπϊρχει ςυνεργαςύα 

ςε φορϋα παροχόσ 

ψυχολογικόσ/νομικόσ 

υποςτόριξησ; 

1 για κϊθε 

δρϊςη 

  

ΑΘΡΟΙΜΑ 
15   
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Β κριτόριο/δρϊςη δεύκτησ ςυντελεςτόσ 

βαρύτητασ 

εφαρμογό 

ςε 

χρονικό 

διϊςτημα 

αναφορϊσ 

ελϋγχου 

1.  1. πρόςβαςη ςτα 

κϋντρα λόψησ 

αποφϊςεων 

η αναλογύα των γυναικών ςε 

θϋςεισ ευθύνησ προσ το 

ςύνολο των εργαζόμενων ςε 

θϋςεισ ευθύνησ κυμαύνεται 

μεταξύ 30% και 70%; 

*δυνατότητα αιτιολογημϋνησ 

παρϋκκλιςησ 

2 μεςαύεσ και 

μεγϊλεσ 

επιχειρόςει

σ 

(>50 

εργαζόμενο

ι) 

 

  η αναλογύα των γυναικών ςε 

θϋςεισ ευθύνησ προσ το 

ςύνολο των εργαζόμενων ςε 

θϋςεισ ευθύνησ κυμαύνεται 

μεταξύ 20% και 70% 

*δυνατότητα αιτιολογημϋνησ 

παρϋκκλιςησ 

2 μικρϋσ 

επιχειρόςει

σ 

(<50 

εργαζόμενο

ι) 

 

 2.  Σόρηςη 

ςτατιςτικών 

ςτοιχεύων ανϊ φύλο 

γύνεται παρακολούθηςη 

κατανομόσ εργαζομϋνων ανϊ 

φύλο και ιεραρχικό επύπεδο 

1   

3.  3.  υμμετοχό 

γυναικών ςτην 

απαςχόληςη 

η αναλογύα των γυναικών 

εργαζομϋνων προσ το 

ςύνολο των εργαζόμενων 

κυμαύνεται μεταξύ 30% και 

70%; 

*δυνατότητα αιτιολογημϋνησ 

παρϋκκλιςησ 

2   
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Β κριτόριο/δρϊςη δεύκτησ ςυντελεςτόσ 

βαρύτητασ 

εφαρμογό 

ςε 

χρονικό 

διϊςτημα 

αναφορϊσ 

ελϋγχου 

 4. Ιςόρροπη 

ςυμμετοχό 

γυναικών και 

ανδρών ςε 

επαγγελματικϋσ 

και επιςτημονικϋσ 

ομϊδεσ και 

επιτροπϋσ που 

ςυγκροτούνται 

ςτην επιχεύρηςη 

η ποςόςτωςη των γυναικών 

ςε 

επαγγελματικϋσ/επιςτημονικ

ϋσ ομϊδεσ/επιτροπϋσ να 

κυμαύνεται μεταξύ 30% και 

70%  

*δυνατότητα αιτιολογημϋνησ 

παρϋκκλιςησ 

1   

 ΑΘΡΟΙΜΑ 6   

 

 

Ελάχιςτη αποδεκτή βαθμολογία ομάδασ: 

Για τισ μεγϊλεσ και μεςαύεσ επιχειρόςεισ= 3 βαθμού 

Για τισ μικρϋσ επιχειρόςεισ= 2 βαθμού 

 

ΟΜΑΔΑ Γ → ςυμφιλύωςη επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ ζωόσ για γυναύκεσ και ϊντρεσ 

Βαθμολόγηςη ϋκαςτου από τα παρακϊτω κριτόρια με το ςυντελεςτό βαρύτητασ αυτού. 

Γ 
κριτόριο/δρϊςη δεύκτησ ςυντελεςτόσ 

βαρύτητασ 

εφαρμο

γό ςε 

χρονικό διϊςτημα 

αναφορϊσ ελϋγχου 
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Γ 
κριτόριο/δρϊςη δεύκτησ ςυντελεςτόσ 

βαρύτητασ 

εφαρμο

γό ςε 

χρονικό διϊςτημα 

αναφορϊσ ελϋγχου 

υ
π

ο
ς

τό
ρ

ιξ
η

 γ
ο

νι
κ

ό
σ 

φ
ρ

ο
ντ

ύδ
α

σ 

  

1. Ενδοεταιρικϋσ δομϋσ 

φύλαξησ 

παροχό 

ενδοεταιρικόσ 

φύλαξησ 

5   

2. Επύδομα παιδικού 

ςταθμού 

παροχό 

επιδόματοσ 

3   

3. Κϊλυψη κόςτουσ 

Παιδικών 

καταςκηνώςεων 

 1   

4. Καθιϋρωςη τουλϊχιςτον 1 

ανοιχτόσ ημϋρασ ανϊ 

εξϊμηνο, που μπορεύ ο 

γονϋασ (ϊντρασ ό γυναύκα) 

να φϋρει το παιδύ ςτη 

δουλειϊ  

 2   

εν
θ

ϊ
ρ

ρ
υ

νς
η

 

π
α

τρ
ικ

ό
σ 

φ
ρ

ο
ντ

ύδ
α

σ 5. Φορηγεύ τουλϊχιςτον 14+1 

ημϋρεσ ϊδεια πατρότητασ  

ςε ϊνδρεσ εργαζόμενουσ 

με αποδοχϋσ;  

 2   
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Γ 
κριτόριο/δρϊςη δεύκτησ ςυντελεςτόσ 

βαρύτητασ 

εφαρμο

γό ςε 

χρονικό διϊςτημα 

αναφορϊσ ελϋγχου 

6. χορηγεύ τουλϊχιςτον 4 

μόνεσ γονικόσ ϊδειασ μετ’ 

αποδοχών ό ϊλλη 

αποζημύωςη (για το μη 

επιδοτούμενο από τον 

ΟΑΕΔ διϊςτημα) ςε 

εργαζόμενουσ γονεύσ 

(ϊντρεσ και γυναύκεσ) με 

παιδιϊ ηλικύασ ϋωσ 8 ετών; 

 4    

7. Φορηγεύ τουλϊχιςτον 6+1 

ημϋρεσ ετηςύωσ, με 

αποδοχϋσ, ϊδεια 

περύθαλψησ αςθενούντων 

μελών ςε πατϋρεσ με 

παιδιϊ ηλικύασ ϋωσ 16 ετών 

(8+1 εϊν ο δικαιούχοσ 

προςτατεύει δύο παιδιϊ 

και ςε 14+1 εργϊςιμεσ 

ημϋρεσ, εϊν προςτατεύει 

περιςςότερα από δύο);  

 3   
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Γ 
κριτόριο/δρϊςη δεύκτησ ςυντελεςτόσ 

βαρύτητασ 

εφαρμο

γό ςε 

χρονικό διϊςτημα 

αναφορϊσ ελϋγχου 

8. Δύνονται τουλϊχιςτον 2 

μϋρεσ κατ’ ϋτοσ ςε 

πατϋρεσ με παιδιϊ ϋωσ 18 

ετών για παρακολούθηςη 

ςχολικόσ επύδοςησ 

(ανεξϊρτητα από τη 

χρόςη τησ ύδιασ ϊδειασ 

από τη μητϋρα) 

 2   

9. ςυμβολικϋσ δρϊςεισ 

ενύςχυςησ πατρότητασ 

(πχ.  ςυμβολικό κιτ 

πατρότητασ με  

ενημερωτικό οδηγό για τα 

δικαιώματα του πατϋρα, 

κατϊ τη γϋννηςη ενόσ 

παιδιού ϊνδρα 

εργαζόμενου, ό με τισ 

πολιτικϋσ τησ επιχεύρηςησ 

για τισ ϊδειεσ και 

διευκολύνςεισ 

πατρότητασ και 

γενικότερα ςυμφιλύωςησ 

επαγγελματικόσ και 

ιδιωτικόσ ζωόσ) 

 1  2 ϋτη 
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Γ 
κριτόριο/δρϊςη δεύκτησ ςυντελεςτόσ 

βαρύτητασ 

εφαρμο

γό ςε 

χρονικό διϊςτημα 

αναφορϊσ ελϋγχου 

ο
υ

ς
ια

ς
τι

κ
ό

 π
ρ

ό
θ

ες
η

 γ
ια

 

τη
ν 

υ
π

ο
ς

τό
ρ

ιξ
η

 τ
η

σ 

γο
νε

ώκ
ό

τη
τα

σ 

10. Γύνεται παρακολούθηςη 

των δοθειςών αδειών 

γονεώκότητασ κϊτα φύλο 

ωσ προσ το ςύνολο αυτών 

που ζητόθηκαν; 

καταγρϊφεται 

το πλόθοσ 

αδειών που 

δύνονται ωσ προσ 

το ςύνολο 

αυτών που 

ζητούνται; 

2   

ευ
ελ

ιξ
ύα

 ς
το

 ω
ρ

ϊ
ρ

ιο
 ε

ρ
γ

α
ς

ύα
σ 

11. Παρϋχεται η δυνατότητα 

ελαςτικού ωραρύου 

(ςυμφωνηθϋν κϊθε αρχό 

μόνα/εβδομϊδασ/ανϊ 

οριςμϋνεσ ημϋρεσ) 

παρϋχεται η 

δυνατότητα 

ευϋλικτου 

ωραρύου για 

γονεύσ παιδιών 

ωσ 14 ετών ό 

φροντιςτϋσ 

εξαρτώμενου 

μϋλουσ;  

2   

12. Αποφυγό 

πραγματοπούηςησ 

επαγγελματικών 

ςυναντόςεων πριν τισ 10 

το πρωύ/ και μετϊ τισ 3.00 

το απόγευμα για γονεύσ με 

παιδιϊ ηλικύασ ϋωσ 8 ετών 

 1   
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Γ 
κριτόριο/δρϊςη δεύκτησ ςυντελεςτόσ 

βαρύτητασ 

εφαρμο

γό ςε 

χρονικό διϊςτημα 

αναφορϊσ ελϋγχου 

13. Φορηγούν ςε μονογονεύσ 

ϊντρεσ και γυναύκεσ 

εργαζόμενουσ/εσ ϊδεια με 

αποδοχϋσ ϋξι ςυν μια (6+1) 

εργϊςιμων ημερών το 

χρόνο, πϋραν αυτόσ που 

δικαιούνται με ϊλλεσ 

διατϊξεισ. Γονϋασ με τρύα 

(3) παιδιϊ ό περιςςότερα, 

δικαιούται ϊδειασ 6+3 (9) 

εργϊςιμων ημερών 

ετηςύωσ. 

 1   

14. Δυνατότητα εξ’ 

αποςτϊςεωσ εργαςύασ για 

λόγουσ ςυμφιλύωςησ 

επαγγελματικόσ και 

οικογενειακόσ/ιδιωτικόσ 

ζωόσ 

 1    

ΑΘΡΟΙΜΑ 30   

 

Ελάχιςτη αποδεκτή βαθμολογία ομάδασ: 

Για τισ μεγϊλεσ και μεςαύεσ επιχειρόςεισ= 9 

Για τισ μικρϋσ επιχειρόςεισ= 4 
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ΟΜΑΔΑ Δ  → εταιρικό κουλτούρα / ευρύτερη επιχειρηςιακό πολιτικό  

Βαθμολόγηςη ϋκαςτου από τα παρακϊτω κριτόρια με το ςυντελεςτό βαρύτητασ αυτού. 

Δ κριτόριο/δρϊςη δεύκτησ ςυντελεςτόσ 

βαρύτητασ 

εφαρμογό 

ςε 

χρονικό 

διϊςτημα 

αναφορϊσ 

ελϋγχου 

 1. Επιμόρφωςη ςτελεχών που 

εμπλϋκονται ςτη διαδικαςύα επιλογόσ 

προςωπικού ςε ςχϋςη με α) την 

αςυνεύδητη προκατϊληψη ό και  β) τισ 

δομημϋνεσ ςυνεντεύξεισ και ϊλλουσ 

μηχανιςμούσ επιλογόσ , που 

ελαχιςτοποιούν τισ με βϊςη το φύλο 

ςτερεοτυπικϋσ αξιολογόςεισ 

αριθμόσ 

ςεμιναρύων και 

χρονικό 

επιμορφώςεων 

1  για κάθε 

διαφορετικό 

ςεμινϊριο 

 2 ϋτη 

2. Πρόβλεψη για δωμϊτια θηλαςμού/ 

playing corners 

 3   

3. Κατϊ φύλο προςαρμογό των 

εξοπλιςμού, των ςυνθηκών εργαςύασ 

και του ευρύτερου εταιρικού 

περιβϊλλοντοσ (ςτην εγκυμοςύνη, 

εμμηνόρροια κλπ.)  

υπϊρχει κατϊ 

φύλο μϋριμνα 

για εξαςφϊλιςη  

κατϊλληλων 

ςυνθηκών 

εργαςύασ; (πχ. 

ςτολϋσ εργαςύασ 

προςαρμοςμϋνε

σ ςτο γυναικεύο 

ςώμα) 

1   

 4. Προώθηςη τησ ιςότητασ ςε 

διαφημύςεισ/ανακοινώςεισ & μϋθοδοι 

προβολόσ ενϊντια ςτην ϋμφυλη βύα και 

ϋλεγχοσ ςε 

πρόςφατεσ 

διαφημύςεισ & 

2  2 ϋτη 
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Ελάχιςτη αποδεκτή βαθμολογία ομάδασ: 

Για τισ μεγϊλεσ και μεςαύεσ επιχειρόςεισ: 4 βαθμού 

Για τισ μικρϋσ επιχειρόςεισ: 3 βαθμού 

 

 

 

τον ςεξιςμό αγγελύεσ τησ 

εταιρεύασ/φορϋα 

για τη μη-

ύπαρξη 

ςεξιςτικού 

λόγου  

ετ
α

ιρ
ικ

ό
 π

ο
λ

ιτ
ικ

ό
 

5. καμπϊνιεσ ευαιςθητοπούηςησ από την 

επιχεύρηςη & δημιουργύα ειδικού πεδύου 

ςτην ιςτοςελύδα επιχεύρηςησ με τα 

πεπραγμϋνα τησ ςε αυτόν τον τομϋα, 

ςυμμετοχό ςε ϊλλεσ ενϋργειεσ 

προώθηςησ τησ ιςότητασ 

 1  2 ϋτη 

6. υνεργαςύεσ για προμόθειεσ με 

κριτόριο την προώθηςη τησ αρχόσ τησ 

ιςότητασ και τησ γυναικεύασ 

επιχειρηματικότητασ (ςυνεργαςύεσ με 

ςυλλόγουσ γυναικών, ΛΟΑΣΚΙ κλπ.) 

 1  2 ϋτη 

ΑΘΡΟΙΜΑ 9   
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Σο παρόν ςύςτημα βαθμολόγηςησ των επιχειρόςεων λειτουργεύ αθροιςτικϊ, δηλαδό μια επιχεύρηςη 

λαμβϊνει τόςο μεγαλύτερη ςυνολικό βαθμολογύα, όςο περιςςότερεσ δρϊςεισ ςυμφιλύωςησ τησ 

οικογενειακόσ ζωόσ και προώθηςησ τησ ιςότητασ των φύλων εντϊςςει ςτη λειτουργύα τησ. Κϊθε 

επιχεύρηςη πρϋπει να ςυγκεντρώςει την ελϊχιςτη αποδεκτό βαθμολογύα προκειμϋνου να λϊβει τελικϊ 

το όμα Ιςότητασ, η οπούα προκύπτει ωσ το ϊθροιςμα τησ ελϊχιςτησ αποδεκτόσ βαθμολογύασ για 

κϊθε μια από τισ τϋςςερισ Ομϊδεσ.  

Η ελϊχιςτη ςυνολικό αποδεκτό βαθμολογύα εύναι: 

Για τισ μεγϊλεσ και μεςαύεσ επιχειρόςεισ=  24 (8 + 3 + 9 + 4) 

Για τισ μικρϋσ επιχειρόςεισ= 13 (4 + 2 +4 + 3) 

 

το Παρϊρτημα Π2, παρατύθεται ενδεικτικόσ κατϊλογοσ των εγγρϊφων τεκμηρύωςησ κϊθε κριτηρύου, 

για τον ϋλεγχο, από την Επιτροπό Αξιολόγηςησ, τησ τεκμηρύωςησ τησ βαθμολογύασ του, αλλϊ και την 

εξαςφϊλιςη τησ αντικειμενικότητασ τησ διαδικαςύασ, ςυνολικϊ. 

3 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ 

3.1 Τπόδειγμα Δόλωςησ Δϋςμευςησ Επιχεύρηςησ/Οργανιςμού 

ΔΗΛΩΗ ΔΕΜΕΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ/ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ ΕΡΓΟ SHARE «ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΜΕΣΑΞΤ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» 
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Η εταιρεύα/οργανιςμόσ………………………………… …………………… : 

 βεβαιώνει τη ςυμμετοχό τησ ςτο ϋργο SHARE 

 αιτεύται να αξιολογηθεύ  ωσ προσ τη ςυμφιλύωςη τησ οικογενειακόσ με την 

επαγγελματικό ζωό & προώθηςη τησ ιςότητασ των φύλων με το   ΗΜΑ ΙΟΣΗΣΑ. 

 δεςμεύεται να αναπτύξει χϋδιο Ιςότητασ και να ορύςει Τπεύθυνο Ιςότητασ. 

το πλαύςιο αυτό, δεςμεύεται να αναλϊβει το ςύνολο των υποχρεώςεων που 

προκύπτουν από τη Μεθοδολογύα Απονομόσ του όματοσ και να διαθϋςει ςτην αρμόδια 

Επιτροπό Αξιολόγηςησ όλα τα απαραύτητα ϋγγραφα, τεκμόρια, ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα που 

θα ζητηθούν.  

 

τοιχεύα Επιχεύρηςησ/Οργανιςμού: 

 

Επωνυμύα επιχεύρηςησ/οργανιςμού:  

Νομικό μορφό:  

Έδρα επιχεύρηςησ/οργανιςμού (πόλη):  

Κλϊδοσ οικονομικόσ δραςτηριότητασ:  

Τπεύθυνοσ/-η Ιςότητασ:  

Αριθμόσ προςωπικού:  

 

  Άτομο επικοινωνύασ 

Ορύςτε ϊτομο επικοινωνύασ (κατϊ προτύμηςη τον Τπεύθυνο/-η Ιςότητασ): 

 

Όνομα:  

Θϋςη εργαςύασ:  

Διεύθυνςη:  

Σηλϋφωνο:  

E-mail:  
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υμμόρφωςη με τα προβλεπόμενα από τον κανονιςμό GDPR  

Με την υποβολό τησ Δόλωςησ Δϋςμευςησ δηλώνω ότι ςυναινώ ςτην αποθόκευςη και 

επεξεργαςύα, από τουσ εταύρουσ του ϋργου SHARE, (Γενικό Γραμματεύα Οικογενειακόσ 

Πολιτικόσ και Ιςότητασ Υύλων, Κϋντρο Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ και Οργανιςμόσ για 

την Επαγγελματικό Ενδυνϊμωςη των Γυναικών (Women On Top) των προςωπικών 

δεδομϋνων που περιλαμβϊνονται ςε αυτόν. Η ςυγκατϊθεςό μου ϋχει ιςχύ για τη διϊρκεια 

υλοπούηςησ του ϋργου και ςτο διϊςτημα αυτό οι εταύροι του ϋργου μπορούν να 

χρηςιμοποιούν τα ςτοιχεύα αυτϊ προκειμϋνου να με ενημερώνουν για την εξϋλιξη αυτού 

καθώσ και για ευκαιρύεσ ςυμμετοχόσ μου ςτισ δρϊςεισ του. το διϊςτημα αυτό, επύςησ, 

διατηρώ το δικαύωμα πρόςβαςησ ςτα ςτοιχεύα μου, καθώσ και απόςυρςησ αυτών, μετϊ από 

γραπτό αύτημα ςτη διεύθυνςη info@womenontop.gr. 

 

Έγγραφα που επιςυνϊπτονται (προαιρετικϊ): 

 

□ Οργανόγραμμα Επιχεύρηςησ  

 

□ Τλικό παρουςύαςησ των δρϊςεων που η επιχεύρηςη ϋχει υλοποιόςει κατϊ των ϋμφυλων 

διακρύςεων/υπϋρ τησ ουςιαςτικόσ ιςότητασ/υπϋρ του diversity  / χϋδιο Ιςότητασ (αν υπϊρχει) 

 

□ Άλλα υποςτηρικτικϊ ϋγγραφα (διευκρινύςτε):  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ημερομηνύα Τποβολόσ Δόλωςησ: …………………………………………. 

Τπογραφό αιτούντοσ/ούςασ: ………………………………………………………….. 

 

 

mailto:info@womenontop.gr
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Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν επιχειρόςεισ/οργανιςμού ςτισ οπούεσ δεν ϋχει επιβληθεύ 

πρόςτιμο ό ϊλλη κύρωςη από το ΕΠΕ για παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ περύ εργατικού δικαύου 

που αφορούν 1) φύλο, 2) οικογενειακό κατϊςταςη και 3) γονεώκότητα, ούτε διαπιςτωτικό 

πόριςμα του υνηγόρου του Πολύτη, ούτε καταδικαςτικό απόφαςη δικαςτηρύου, για 

παραβϊςεισ που διαπρϊχθηκαν κατϊ τα τελευταύα 3 χρόνια (2018-2020). 

 

 

3.2 Τπόδειγμα Δόλωςησ υμμόρφωςησ Επιχεύρηςησ/Οργανιςμού με τουσ Όρουσ και τισ 

Προώποθϋςεισ υμμετοχόσ 

 

ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ/ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

ΜΕ ΣΟΤ ΟΡΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  

Με την παρούςα Δόλωςη η εταιρεύα/οργανιςμόσ………………………… ………  

 βεβαιώνει πωσ η εγγύηςη τησ ιςότητασ των φύλων και η καταπολϋμηςη των 

διακρύςεων και των προκαταλόψεων που αφορούν το φύλο αποτελούν βαςικό 

του/τησ μϋλημα κι εξαςφαλύζει ύςουσ όρουσ και ευκαιρύεσ για τουσ εργαζόμενούσ 

του/τησ, ϊνδρεσ και γυναύκεσ, ςε όλεσ τισ θϋςεισ και ςε όλα τα επύπεδα 

δραςτηριότητϊσ τησ/του (πχ. εςωτερικϋσ επιτροπϋσ, ομϊδεσ εργαςύασ), ςε ςυμφωνύα 
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με τισ αρχϋσ που ορύζει το ύνταγμα περύ ύςων δικαιωμϊτων και ςυγκεκριμϋνα:  

o το ϊρθρο 4 παρϊγραφοσ 2 περύ ύςων δικαιωμϊτων και υποχρεώςεων μεταξύ 

Ελλόνων και Ελληνύδων 

o το ϊρθρο 116 παρϊγραφοσ 2 που θεςμοθετεύ την ϊρςη των διακρύςεων λόγω 

φύλου και την ανϊληψη θετικών δρϊςεων για την προώθηςη τησ ιςότητασ 

ανδρών-γυναικών· 

 δεςμεύεται να ενςωματώςει τισ αρχϋσ τησ ιςότητασ ςτο ςύνολο τησ δρϊςησ τησ/του, 

ςτισ καθημερινϋσ ςυναλλαγϋσ με πελϊτεσ, προμηθευτϋσ/τριεσ, και ςυνεργϊτεσ/ιδεσ 

τησ/του, να ςτηρύξει ϋμπρακτα τισ αρχϋσ τησ ιςότιμησ μεταχεύριςησ όςον αφορϊ την 

πρόςληψη, τισ ςυνθόκεσ εργαςύασ, την προαγωγό, την αμοιβό, την πρόςβαςη ςτην 

επαγγελματικό κατϊρτιςη, την απόλυςη, και να καταπολεμόςει κϊθε διϊκριςη λόγω 

φύλου, ςεξουαλικού προςανατολιςμού, ηλικύασ, φυλετικόσ ό εθνοτικόσ καταγωγόσ, 

θρηςκεύασ ό πεποιθόςεων  

 

ε ςυνϋχεια των παραπϊνω, δηλώνει ότι:  

 ςυμμορφώνεται με τουσ Όρουσ και τισ Προώποθϋςεισ υμμετοχόσ ςτο ϋργο SHARE 

«ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ΣΙ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΜΕΣΑΞΤ 

ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» όπωσ περιγρϊφονται ςτη Μεθοδολογύα Απονομόσ όματοσ 

Ιςότητασ· 

 ϋχει λϊβει γνώςη και αποδϋχεται το δικαύωμα τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ 

να προβεύ ςτον ϋλεγχο αλόθειασ και εγκυρότητασ των παραπϊνω ανϊ πϊςα ςτιγμό 

και για χρονικό διϊςτημα δυο (2) χρόνων από την παρούςα Δόλωςη·  

 ςυναινεύ ςτη δημοςιοπούηςη των ςτοιχεύων τησ και αποδϋχεται τισ προβλεπόμενεσ 

κυρώςεισ, όπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται ςτη Μεθοδολογύα Απονομόσ όματοσ 

Ιςότητασ, ςτην περύπτωςη που ελεγχθεύ και βρεθεύ πωσ ϋχει δηλώςει ψευδό ςτοιχεύα. 
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Ημερομηνύα Τποβολόσ Δόλωςησ: …………………………………………. 

Τπογραφό αιτούντοσ/ούςασ: ………………………………………………………….. 

 

 

  

 

 

 

 

3.3 Τπόδειγμα χεδύου Ιςότητασ 

 
Σο παρόν Τπόδειγμα χεδύου Ιςότητασ οργανώνεται ςε τϋςςερισ θεματικϋσ ενότητεσ. Οι τρεισ 

τελευταύεσ ενότητεσ ταυτύζονται με τισ αντύςτοιχεσ ομϊδεσ Β, Γ και Δ των κριτηρύων αξιολόγηςησ, ενώ 

η πρώτη αφιερώνεται εξ’ ολοκλόρου ςτην ενημϋρωςη κι ευαιςθητοπούηςη εργαζομϋνων και ηγεςύασ 

για την ιςότητα και την δικαιότερη κατανομό τησ φροντύδασ μϋςα ςτην οικογϋνεια, καθώσ το ϋλλειμα 

ενημϋρωςησ κρύνεται ςημαντικό τροχοπϋδη για την εφαρμογό πολιτικών ιςότητασ και ςυμφιλύωςησ 

επαγγελματικόσ-οικογενειακόσ ζωόσ ςτην Ελλϊδα.  Οι ενότητεσ αυτϋσ καθώσ και οι επιμϋρουσ ςτόχοι 

τουσ παρουςιϊζονται παρακϊτω:  
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Ευαιςθητοπούηςη & 

ενημϋρωςη ηγεςύασ και 

εργαζομϋνων για την 

ιςότητα των φύλων 

Ιςότητα ςτη λόψη 

αποφϊςεων 

υμφιλύωςη 

επαγγελματικόσ και 

ιδιωτικόσ ζωόσ για 

γυναύκεσ και ϊντρεσ 

Εταιρικό 

κουλτούρα/ευρύτερη 

επιχειρηςιακό πολιτικό  

ΣΟΦΟΙ 

→  ςταδιακό εξϊλειψη 

μιςθολογικού χϊςματοσ 

→  ευαιςθητοπούηςη του 

ανθρώπινου δυναμικού 

τησ εταιρεύασ για την 

ιςότητα των φύλων, τη 

ςυμφιλύωςη 

επαγγελματικόσ-

οικογενειακόσ ζωόσ και 

για τισ ϊμεςεσ/ϋμμεςεσ 

διακρύςεισ φύλου και την 

πολλαπλό διϊκριςη 

→  εκπαύδευςη ςτελεχών 

ανθρώπινου δυναμικού 

για εξαςφϊλιςη δύκαιησ 

διαδικαςύασ πρόςληψησ 

→  ευαιςθητοπούηςη κι 

εκπαύδευςη ηγεςύασ & 

εργαζομϋνων για τη 

ςεξουαλικό παρενόχληςη 

→ εξιςορρόπηςη 

ςυμμετοχόσ 

γυναικών – ανδρών 

εργαζομϋνων ςτην 

ιεραρχύα 

→ εξιςορρόπηςη 

ςυμμετοχόσ  

γυναικών – 

ανδρών ςε 

επαγγελματικϋσ 

/επιςτημονικϋσ 

ομϊδεσ 

→ εργαςιακό 

περιβϊλλον & ςυνθόκεσ 

εργαςύασ που 

εξαςφαλύζουν την 

υποςτόριξη τησ 

γονεώκότητασ 

→  ενθϊρρυνςη 

ιςοκατανομόσ τησ 

φροντύδασ παιδιών / 

εξαρτώμενων μελών 

(προώθηςη τησ ϊδειασ 

πατρότητασ) 

 

→ εξϊλειψη των 

διακρύςεων ςτισ αγγελύεσ & 

διαφημύςεισ τησ εταιρεύασ 

→ εξϊλειψη των 

διακρύςεων ςτισ 

διατυπώςεισ τησ 

εταιρεύα/οργανιςμού 

(ενδοεταιρικϊ, ό ςτισ 

ςυνδιαλλαγϋσ τησ με 

ςυνεργϊτεσ/προμηθευτϋσ/

πελϊτεσ) 
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Τπογραμμύζεται ότι το παρόν Τπόδειγμα εύναι ενδεικτικό και οι ςυμμετϋχουςεσ επιχειρόςεισ 

ενθαρρύνονται να εξειδικεύςουν τουσ ςτόχουσ και τισ ςτρατηγικϋσ τουσ, όπωσ επύςησ και το 

χρονοπρογραμματιςμό και τα επιμϋρουσ κατώφλια ςτουσ δεύκτεσ τουσ, ανϊλογα με τισ διαγνωςμϋνεσ 

ανϊγκεσ τουσ, το πλόθοσ των εργαζομϋνων τουσ και την οργανωτικό δομό τουσ. Ο διαγνωςτικόσ 

ϋλεγχοσ τησ κατϊςταςησ μιασ επιχεύρηςησ/οργανιςμού αποτελεύ το πρώτο απαραύτητο ςτϊδιο τησ 

κατϊρτιςησ ενόσ χεδύου Ιςότητασ και προτεύνεται να διενεργηθεύ με τη μϋγιςτη δυνατό εμπλοκό των 

υπαλλόλων/εργαζομϋνων, μϋςω ςυμπλόρωςησ ερωτηματολογύων ό/και προςωπικών ανώνυμων 

ςυνεντεύξεων. 

ημειώνεται, τϋλοσ, ότι υπεύθυνοσ για την εφαρμογό του χεδύου Ιςότητασ λογύζεται ο Τπεύθυνοσ 

Ιςότητασ, κϊθε επιχεύρηςησ/οργανιςμού. ε περιπτώςεισ που εύναι εφικτό (π.χ. μεγαλύτερεσ εταιρεύεσ, 

ό εταιρεύεσ πιο ϋμπειρεσ ςτην εφαρμογό πολιτικών ιςότητασ), εύναι θεμιτό και περαιτϋρω εξειδύκευςη 

και οριςμόσ διαφορετικού υπεύθυνου ανϊ ςτόχο ό και ςτρατηγικό. 

 

 

 
…………………………………………….. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΕΔΙΟΤ ΙΟΣΗΣΑ 

1. Ευαιςθητοπούηςη & ενημϋρωςη για την ιςότητα των φύλων  

τόχοσ  τρατηγικό Φρονοπρογραμμα
τιςμόσ 

Δεύκτησ Όρια 

1. ταδιακό εξϊλειψη 
μιςθολογικού χϊςματοσ 

 

Σακτικό ςυλλογό 

μιςθολογικών 

δεδομϋνων και 

ςτατιςτικών 

αναφορϋσ ςχετικϊ 

με τη 

δημογραφικό 

ςύνθεςη των 

εργαζομϋνων 

κατϊ φύλο και 

θϋςη 

Ιούνιοσ 2021 – 

Νοϋμβριοσ 2021 

 

Αριθμόσ αναφορών που 
πραγματοποιόθηκαν 

 

 

 

Μη αποδεκτό: 0  

Αποδεκτό: 1 

Ικανοποιητικό: >1 

2. Ευαιςθητοπούηςη του 
ανθρώπινου δυναμικού τησ 
εταιρεύασ για την ιςότητα των 
φύλων, τη ςυμφιλύωςη 
επαγγελματικόσ-οικογενειακόσ 
ζωόσ και για τισ ϊμεςεσ/ϋμμεςεσ 
διακρύςεισ φύλου και την 
πολλαπλό διϊκριςη (ςυνύπαρξη 

Διεξαγωγό 

ςεμιναρύων 

ευαιςθητοπούηςη

σ (πχ. ςεμινϊρια 

ςυμφιλύωςησ 

επαγγελματικόσ-

οικογενειακόσ 

  

Αριθμόσ 
ςεμιναρύων/ομιλιών/παρους
ιϊςεων 

 

Μη αποδεκτό: 0 

Αποδεκτό: 1 

Ικανοποιητικό: >1 

……………………….. 
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τόχοσ  τρατηγικό Φρονοπρογραμμα
τιςμόσ 

Δεύκτησ Όρια 

φυλετικών ό εθνοτικών 
διακρύςεων, με ϊλλεσ διακρύςεισ, 
ςχετικϋσ με  ταυτότητεσ 
φύλου/αναπηρύα & χρόνιεσ 
παθόςεισ κλπ.) 

ζωό, ςεμινϊρια 

για τη χρόςη μη-

ςεξιςτικόσ 

γλώςςασ, κλπ.) 

 

Πλόθοσ ςυμμετεχόντων 

Μη αποδεκτό: <7 

Αποδεκτό: 7-10 

Ικανοποιητικό: >10 

Διεξαγωγό 

ςεμιναρύων 

ευαιςθητοπούηςη

σ ωσ προσ την 

πολλαπλό 

διϊκριςη  

  

Αριθμόσ 
ςεμιναρύων/ομιλιών/παρους
ιϊςεων 

 

 

Πλόθοσ ςυμμετεχόντων 

Μη αποδεκτό: 0 

Αποδεκτό: 1 

Ικανοποιητικό: >1 

……………………….. 

Μη αποδεκτό: <7 

Αποδεκτό: 7-10 

Ικανοποιητικό: >10 
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τόχοσ  τρατηγικό Φρονοπρογραμμα
τιςμόσ 

Δεύκτησ Όρια 

3. Εκπαύδευςη ςτελεχών 
ανθρώπινου δυναμικού (ό 
ςτελεχών που εμπλϋκονται ςτη 
διαδικαςύα επιλογόσ 
προςωπικού) για εξαςφϊλιςη 
δύκαιησ διαδικαςύασ πρόςληψησ  

Διοργϊνωςη 
ςεμιναρύων για α) 
την αςυνεύδητη 
προκατϊληψη ό 
και β) τισ 
δομημϋνεσ 
ςυνεντεύξεισ και 
ϊλλουσ 
μηχανιςμούσ 
επιλογόσ, που 
ελαχιςτοποιούν 
τισ με βϊςη το 
φύλο 
ςτερεοτυπικϋσ 
αξιολογόςεισ 

Ιούνιοσ 2021 – 
Νοϋμβριοσ 2021 

 

Αριθμόσ 
ςεμιναρύων/ομιλιών/παρους
ιϊςεων 

 

 

Πλόθοσ ςυμμετεχόντων 

Μη αποδεκτό: 0 

Αποδεκτό: 1 

Ικανοποιητικό: >1 

……………………….. 

Μη αποδεκτό: <7 

Αποδεκτό: 7-10 

Ικανοποιητικό: >10 



 

36 
 

This Project is co-funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Program (2014-2020) 

τόχοσ  τρατηγικό Φρονοπρογραμμα
τιςμόσ 

Δεύκτησ Όρια 

4. Ευαιςθητοπούηςη κι εκπαύδευςη 
ηγεςύασ & εργαζομϋνων για τη 
ςεξουαλικό παρενόχληςη 

Διοργϊνωςη 
ςεμιναρύων 
ευαιςθητοπούηςη
σ & ενημϋρωςησ 

 

Ιούνιοσ 2021 – 
Νοϋμβριοσ 2021 

 

Αριθμόσ 
ςεμιναρύων/ομιλιών/παρους
ιϊςεων 

 

 

Πλόθοσ ςυμμετεχόντων 

Μη αποδεκτό: 0 

Αποδεκτό: 1 

Ικανοποιητικό: >1 

……………………….. 

Μη αποδεκτό: <7 

Αποδεκτό: 7-10 

Ικανοποιητικό: >10 
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τόχοσ  τρατηγικό Φρονοπρογραμμα
τιςμόσ 

Δεύκτησ Όρια 

Παροχό ςε κϊθε 
νϋο 
εργαζόμενο/εργαζ
όμενη 
ενημερωτικού 
υλικού για την 
παρενόχληςη ςτο 
χώρο εργαςύασ 
και για τισ 
επιλογϋσ 
αντιμετώπιςησ 
αυτόσ 

Ιούνιοσ 2021 – 
Νοϋμβριοσ 2021 

 

Αριθμόσ ωφελούμενων 

Μη αποδεκτό: 0 

Αποδεκτό: 1 

Ικανοποιητικό: >1 

 

2. Ιςότητα ςτη λόψη αποφϊςεων  

τόχοσ  τρατηγικό Φρονοπρογραμμα
τιςμόσ 

Δεύκτησ Όρια 

1. Εξιςορρόπηςη ςυμμετοχόσ 
γυναικών – ανδρών 
εργαζομϋνων ςτην ιεραρχύα 

 

Σακτικό ςυλλογό 
δεδομϋνων και 
ςτατιςτικών 
αναφορϋσ ςχετικϊ με 
τη δημογραφικό 
ςύνθεςη των 

Ιούνιοσ 2021 – 
Νοϋμβριοσ 2021 

 

Αριθμόσ αναφορών που 
πραγματοποιόθηκαν 

Μη αποδεκτό: 0 

Αποδεκτό: 1 

Ικανοποιητικό: >1 
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τόχοσ  τρατηγικό Φρονοπρογραμμα
τιςμόσ 

Δεύκτησ Όρια 

εργαζομϋνων κατϊ 
φύλο, ανϊ θϋςη 
ευθύνησ 

 

 

 

 

 

Αριθμόσ γυναικών 
εργαζομϋνων ςε θϋςεισ 
ηγεςύασ 

 

……………………….. 

Μη αποδεκτό: <50% 
του ςυνόλου του 
ανθρώπινου 
δυναμικού 

Αποδεκτό: = 50% 

Ικανοποιητικό: >50% 

2. Εξιςορρόπηςη ςυμμετοχόσ 
ςε επαγγελματικϋσ 
/επιςτημονικϋσ ομϊδεσ 

Προώθηςη των 
επιτευγμϊτων των 
εργαζομϋνων 
γυναικών (ςτον 
ιςτότοπο/μϋςα 
κοινωνικόσ δικτύωςησ 
εταιρεύασ/οργανιςμού, 
μϋςω ενημερωτικού 
δελτύου) 

Ιούνιοσ 2021 – 

Νοϋμβριοσ 2021 

 

Αριθμόσ 
δημοςιεύςεων/αναφορών 

Μη αποδεκτό: <3 

Αποδεκτό: =3 - 5  

Ικανοποιητικό: >6 

Διοργϊνωςη 
ςεμιναρύων 
υπαλλόλων για τη 

Ιούνιοσ 2021 – 

Νοϋμβριοσ 2021 

 Μη αποδεκτό: 0 



 

39 
 

This Project is co-funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Program (2014-2020) 

τόχοσ  τρατηγικό Φρονοπρογραμμα
τιςμόσ 

Δεύκτησ Όρια 

βελτύωςη των 
δεξιοτότων που 
ςχετύζονται με την 
εξϋλιξη τησ 
ςταδιοδρομύασ τουσ 

 

Πλόθοσ ςεμιναρύων που 
διοργανώθηκαν 

 

 

Αριθμόσ Ωφελούμενων 

 

 

Ποςοςτό γυναικών 
ςυμμετεχουςών 

 

Αποδεκτό: 1 

Ικανοποιητικό: >1 

……………………… 

Μη αποδεκτό: <2 

Αποδεκτό: 3-5 

Ικανοποιητικό: >5 

……………………… 

Μη αποδεκτό: <35% 

Αποδεκτό: 40-60% 

Ικανοποιητικό: >45% 

 

Ειςαγωγό μηχανιςμών 
για τη διευκόλυνςη 

  Μη αποδεκτό: 
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τόχοσ  τρατηγικό Φρονοπρογραμμα
τιςμόσ 

Δεύκτησ Όρια 

τησ περαιτϋρω 
εκπαύδευςησ/κατϊρτι
ςησ και ϋρευνασ των 
εργαζομϋνων (π.χ. 
αδειοδότηςη, ϊδεια 
ϊνευ αποδοχών, 
υποτροφύα ςτο 
εξωτερικό) 

Αριθμόσ νεο-ειςαχθϋντων 
μηχανιςμών υποςτόριξησ 
περαιτϋρω κατϊρτιςησ 
εργαζομϋνων 

 

 

 

Αριθμόσ Ωφελούμενων 

 

κανϋνασ μηχανιςμόσ 

Αποδεκτό: μόνο για 
τισ γυναύκεσ 

Ικανοποιητικό: και για 
τα δυο φύλα 

……………………… 

Μη αποδεκτό: <3 

Αποδεκτό: 3-5 

Ικανοποιητικό: >5 

 

 

3. υμφιλύωςη Οικογενειακόσ – Επαγγελματικόσ ζωόσ 

τόχοσ  τρατηγικό Φρονοπρογραμμα
τιςμόσ 

Δεύκτησ Όρια 
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τόχοσ  τρατηγικό Φρονοπρογραμμα
τιςμόσ 

Δεύκτησ Όρια 

1. Εργαςιακό περιβϊλλον & 
ςυνθόκεσ εργαςύασ που 
εξαςφαλύζουν την υποςτόριξη 
τησ γονεώκότητασ 

Καθιϋρωςη 
τουλϊχιςτον 1 
ανοιχτόσ ημϋρασ 
ανϊ εξϊμηνο, που 
μπορεύ ο γονϋασ 
(ϊντρασ ό 
γυναύκα) να φϋρει 
το παιδύ ςτη 
δουλειϊ 

Ιούνιοσ 2021 – 
Νοϋμβριοσ 2021 

 

Αριθμόσ θεςπιςμϋνων 
ημερών (1ο βόμα) 

 

 

Πλόθοσ εργαζομϋνων που 
ωφελόθηκαν (2ο βόμα) 

 

Μη αποδεκτό: 0 

Αποδεκτό: 1-2 

Ικανοποιητικό: >2 

……………………… 

Μη αποδεκτό: 2 

Αποδεκτό: 2-4 

Ικανοποιητικό: >4 

 

Κϊλυψη των 
αναγκών 
γονϋων/γυναικών 
με μικρϊ παιδιϊ 
(π.χ. διϊθεςη 
δωματύων 
θηλαςμού, 
παιδικού 

Ιούνιοσ 2021 – 

Νοϋμβριοσ 2021 

 

 

Παροχό υποδομών 
φροντύδασ (1ο βόμα) 

Μη αποδεκτό: καμύα 
υποδομό 

Αποδεκτό: 
ςτοιχειώδησ υποδομό 

Ικανοποιητικό: 
υποδομϋσ για το 
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τόχοσ  τρατηγικό Φρονοπρογραμμα
τιςμόσ 

Δεύκτησ Όρια 

ςταθμού, 
παιδικόσ γωνύασ) 

 

 

 

 

Πλόθοσ εργαζομϋνων που 
κϊνουν χρόςη αυτών (2ο 
βόμα) 

θηλαςμό (δωμϊτιο 
θηλαςμού με ψυγεύο, 
κλπ), για παιδικό 
ςταθμό, παιδικό 
γωνιϊ 

……………………… 

Μη αποδεκτό: 0 

Αποδεκτό: 1-2 

Ικανοποιητικό: >2 

Δυνατότητα 

εργαςύασ με 

ευϋλικτο ωραρύου 

Ιούνιοσ 2021 – 

Νοϋμβριοσ 2021 

 

 

 

Καθιϋρωςη δυνατότητασ 

ευϋλικτου ωραρύου 

 

 

Μη αποδεκτό: δεν 
προβλϋφθηκε 

Αποδεκτό: 
προβλϋφθηκε μόνο 
για τισ γυναύκεσ 

Ικανοποιητικό: 
προβλϋφθηκε και για 
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τόχοσ  τρατηγικό Φρονοπρογραμμα
τιςμόσ 

Δεύκτησ Όρια 

 

 

 

Αριθμόσ 
Ωφελούμενων/Δυνητικών 
δικαιούχων 

 

 

Αριθμόσ ατόμων που τελικϊ 

ωφελόθηκαν 

τα δυο φύλα 

……………………… 

Μη αποδεκτό: 4 

Αποδεκτό: 2-4 

Ικανοποιητικό: >4 

……………………… 

Μη αποδεκτό: <2 

Αποδεκτό: 2-3 

Ικανοποιητικό: >3 

 

Παροχό 

δυνατότητασ 

τηλε-εργαςύασ 

Ιούνιοσ 2021 – 

Νοϋμβριοσ 2021 

 

 

Μη αποδεκτό: δεν 
προβλϋφθηκε 

Αποδεκτό: 
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τόχοσ  τρατηγικό Φρονοπρογραμμα
τιςμόσ 

Δεύκτησ Όρια 

Θϋςπιςη τηλε-εργαςύασ 

 

 

 

 

Αριθμόσ 
Ωφελούμενων/Δυνητικών 
δικαιούχων 

 

 

 

 

Αριθμόσ ατόμων που τελικϊ 

ωφελόθηκαν 

προβλϋφθηκε μόνο 
για τισ γυναύκεσ 

Ικανοποιητικό: 
προβλϋφθηκε και για 
τα δυο φύλα 
……………………… 

Μη αποδεκτό: 4 

Αποδεκτό: 2-4 

Ικανοποιητικό: >4 

……………………… 

Μη αποδεκτό: 0  

Αποδεκτό: 2-3  

Ικανοποιητικό: >3 
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τόχοσ  τρατηγικό Φρονοπρογραμμα
τιςμόσ 

Δεύκτησ Όρια 

2. Ενθϊρρυνςη ιςοκατανομόσ τησ 
φροντύδασ παιδιών / 
εξαρτώμενων μελών μϋςα ςτην 
οικογϋνεια (προώθηςη 
χορόγηςησ και λόψησ ϊδειών 
πατρότητασ) 

Κατϊρτιςη και 

διαρκόσ 

ενημϋρωςη 

καταςτϊςεων 

αιτημϊτων και 

χορηγόςεων 

αδειών 

Ιούνιοσ 2021 – 

Νοϋμβριοσ 2021 

Αιτόματα λόψησ ϊδειασ 

πατρότητασ/γονικών αδειών 

από τουσ πατϋρεσ 

 

 

 

 

Αριθμόσ ατόμων που τελικϊ 

ωφελόθηκαν 

Μη αποδεκτό: <2 

Αποδεκτό: 2-3 

Ικανοποιητικό: >3 

……………………… 

Μη αποδεκτό: <2 

Αποδεκτό: 2-3  

Ικανοποιητικό: >3 

 

 

4.  Εταιρικό κουλτούρα/ευρύτερη επιχειρηςιακό πολιτικό  

τόχοσ  τρατηγικό Φρονοπρογραμματιςμόσ Δεύκτησ Όρια 

1. Εξϊλειψη των διακρύςεων ςτισ 
αγγελύεσ & διαφημύςεισ τησ 
εταιρεύασ 

Ανϊλυςη 

γλώςςασ 

αγγελιών, 

διαφημύςεων  

Ιούνιοσ 2021 – Νοϋμβριοσ 
2021 

 

Αριθμόσ εγγρϊφων που 
ελϋγθηκαν  

Μη αποδεκτό: <15 

Αποδεκτό: 15-20 
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τόχοσ  τρατηγικό Φρονοπρογραμματιςμόσ Δεύκτησ Όρια 

και ϊλλων 

δρϊςεων 

προώθηςησ κι 

επικοινωνύασ 

τησ εταιρεύασ 

και εντοπιςμόσ 

αςυμφωνιών 

με την 

ενδεικνυόμενη 

χρόςη του 

γλώςςασ 

 

 

Επύςημη παρουςύαςη 
γραπτόσ αναφορϊσ 

Ικανοποιητικό: >25 

………………………… 

Μη αποδεκτό: 0 

Αποδεκτό: 1 

Ικανοποιητικό: >1 

 

2. Εξϊλειψη ςεξιςτικού λόγου και 
διακρύςεων ςτισ διατυπώςεισ 
τησ εταιρεύα/οργανιςμού 
(δημόςια/ενδοεταιρικϊ, με 
ςυνεργϊτεσ, προμηθευτϋσ, 
πελϊτεσ) 

Ανϊλυςη 

γλώςςασ 

εγγρϊφων και 

επύςημησ 

επικοινωνύασ 

εταιρεύασ και 

εντοπιςμόσ 

αςυμφωνιών 

με την 

ενδεικνυόμενη 

χρόςη του 

Ιούνιοσ 2021 – Νοϋμβριοσ 
2021 

Αριθμόσ επύςημων 
εταιρικών εγγρϊφων που 
αναθεωρόθηκαν 
ςύμφωνα με τη θεμιτό 
χρόςη τησ γλώςςασ 

 

Μη αποδεκτό: <5 

Αποδεκτό: 5-15 

Ικανοποιητικό: >15 

………………………… 
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τόχοσ  τρατηγικό Φρονοπρογραμματιςμόσ Δεύκτησ Όρια 

γλώςςασ 

Ανϊπτυξη και 

εφαρμογό 

μοντϋλων 

επικοινωνιακόσ 

πολιτικόσ, 

ευαύςθητων 

ςτο φύλο 

Ιούνιοσ 2021 – Νοϋμβριοσ 
2021 

 

 

Πλόθοσ μοντϋλων 
επικοινωνιακόσ πολιτικόσ 
που αναπτύχθηκαν 

Μη αποδεκτό: κανϋνα 
μοντϋλο 

Αποδεκτό: μελϋτη 
εγχειριδύων χρόςησ μη 
ςεξιςτικού λόγου 
ϊλλων φορϋων & 
ςυμμόρφωςη με αυτϊ 

Ικανοποιητικό: 
ανϊπτυξη & εφαρμογό 
ενδοεταιρικού 
επικοινωνιακού 
μοντϋλου 
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Π2 Κατϊλογοσ Εγγρϊφων Σεκμηρύωςησ  

Α 

κριτόριο/δρϊςη δεύκτησ εφαρμογό 
ςε 

ϋγγραφο τεκμηρύωςησ 
(ενδοεταιρικό/ επύςημο 
κρατικό ϋγγραφο) 

μ
ις

θ
ο

λ
ο

γι
κ

ό
 χ

ϊ
ς

μ
α

 

1. Ίςη αμοιβό για ύςησ 
αξύασ εργαςύα 
(ομόλογεσ θϋςεισ 
εργαςύασ) 

προςδιοριςμόσ 
μιςθολογικού χϊςματοσ 
(Μ.Φ.) ανϊ ιεραρχικό 
επύπεδο  
 
(ύμφωνα με τον 
κανονιςμό GDPR, τα 
μιςθολογικϊ ςτοιχεύα θα 
εύναι ανώνυμα και θα 
αναφϋρουν μόνο φύλο, 
θϋςη, αμοιβό) 

Μ.Φ. <5%  
μεςαύεσ και 
μεγϊλεσ 
επιχειρόςεισ 
(>50 
εργαζόμενοι) 

οργανόγραμμα εταιρεύασ, 
μιςθοδοςύα προςωπικού: 
ςύγκριςη μιςθών ςε ςυνδυαςμό 
με bonus, ϋξοδα κύνηςησ, ϊλλεσ 
παροχϋσ 

Μ.Φ. <11 % 
μικρϋσ 
επιχειρόςεισ 
(<50 
εργαζόμενοι) 

2. Σόρηςη ςτατιςτικών 
δεδομϋνων 
μιςθοδοςύασ ανϊ φύλο 

γύνεται παρακολούθηςη 
των μιςθολογικών 
ςτατιςτικών ςτοιχεύων 
ανϊ φύλο; 

 ςτατιςτικό επεξεργαςύα 
μιςθοδοςύασ προςωπικού 

π
ρ

ό
ς

λ
η

ψ
η

 κ
α

ι ς
τε

λ
ϋχ

ω
ς

η
 

3. Εφαρμογό Αρχών 
Ιςότιμησ & Δύκαιησ  
διαδικαςύασ 
πρόςληψησ 
προςωπικού 

 αγγελύεσ 
ουδϋτερεσ ωσ προσ 
το φύλο, 
αναρτημϋνεσ ςε 
χώρουσ με 
πρόςβαςη και 
γυναικών και 
ανδρών 

 κατϊλληλεσ 
διαδικαςύεσ 
πρόςληψησ καθώσ 
και ςτελϋχη Human 
Resources, 
ευαιςθητοποιημϋνα  
ωσ προσ την 
αςυνεύδητη 
προκατϊληψη & 
εκπαιδευμϋνα  να 
ελαχιςτοποιούν τισ 
με βϊςη το φύλο 
ςτερεοτυπικϋσ 
αξιολογόςεισ  

 αγγελύεσ ςτην ιςτοςελύδα τησ 
εταιρεύασ και ςε δύκτυα ανεύρεςησ 
εργαςύασ (Φρυςό Ευκαιρύα, 
Καριϋρα κλπ.) 
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4. Ιςότιμη & δύκαιη 
ςτελϋχωςη 

το ποςοςτό γυναικών 
που προςλόφθηκαν 
κατϊ τη διϊρκεια του 
τελευταύου ϋτουσ, ςτο 
ςύνολο των 
προςλόψεων, 
κυμαύνεται μεταξύ 30% 
και 70%; 
*δυνατότητα 
αιτιολογημϋνησ 
παρϋκκλιςησ 

  Ετόςιοσ Πύνακασ Προςωπικού 

 Έντυπα Προςλόψεων 

 Αναγγελύα Πρόςληψησ (ςτο 
ΕΡΓΑΝΗ) 

δ
ρ

ϊ
ς

ει
σ 

εν
η

μ
ϋρ

ω
ς

η
σ 

κ
α

ι ε
υ

α
ις

θ
η

το
π

ο
ύη

ς
η

σ 

5. Ενημϋρωςη & 
ευαιςθητοπούηςη 
εργαζομϋνων & 
ςτελεχών για τισ 
ϋμμεςεσ και ϊμεςεσ 
διακρύςεισ  

 διεξαγωγό 
ςεμιναρύων 
ευαιςθητοπούηςησ 
(πχ. ςεμινϊρια 
ςυμφιλύωςησ 
επαγγελματικόσ-
οικογενειακό ζωό, 
ςεμινϊρια για τη 
χρόςη μη-ςεξιςτικόσ 
γλώςςασ) 

 Πύνακασ ςυμμετεχόντων ςτα 
ςεμινϊρια –πιςτοποιητικό 
παρακολούθηςησ ςεμιναρύου από 
εταιρεύα κατϊρτιςησ ό από 
υπϊλληλο, πιςτοποιημϋνο για 
επιμορφώςεισ 

6. ενημϋρωςη & 
ευαιςθητοπούηςη 
εργαζομϋνων & 
ςτελεχών για τη 
ςεξουαλικό 
παρενόχληςη (πχ. 
ςεμινϊρια) 

 διεξαγωγό 
ςεμιναρύων 
ευαιςθητοπούηςησ  

 παρϊςχεται ςε κϊθε 
νϋο 
εργαζόμενο/εργαζόμ
ενη ενημερωτικό 
υλικό για την 
παρενόχληςη ςτο 
χώρο εργαςύασ και 
για τισ επιλογϋσ 
αντιμετώπιςησ 
αυτόσ; 

 ϊλλεσ δρϊςεισ για 
την ϋμπρακτη 
πρόληψη και 
αποφυγό 
περιςτατικών 
ςεξουαλικόσ 
παρενόχληςησ 
(διεξαγωγό 
διαγνωςτικών τεςτ 
κλπ.) 

 Πύνακασ ςυμμετεχόντων ςτα 
ςεμινϊρια –  πιςτοποιητικό 
παρακολούθηςησ ςεμιναρύου από 
εταιρεύα κατϊρτιςησ ό από 
υπϊλληλο, πιςτοποιημϋνο για 
επιμορφώςεισ – ενημερωτικό 
υλικό 
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Β κριτόριο/δρϊςη δεύκτησ εφαρμογό 
ςε 

ϋγγραφο 
τεκμηρύωςησ 
(ενδοεταιρικό/ 
επύςημο κρατικό 
ϋγγραφο) 

 1. πρόςβαςη ςτα κϋντρα 
λόψησ αποφϊςεων 

η αναλογύα των γυναικών ςε 
θϋςεισ ευθύνησ προσ το 
ςύνολο των εργαζόμενων ςε 
θϋςεισ ευθύνησ κυμαύνεται 
μεταξύ 30% και 70%; 
*δυνατότητα αιτιολογημϋνησ 
παρϋκκλιςησ 

μεςαύεσ και 
μεγϊλεσ 
επιχειρόςει
σ 
(50 
εργαζόμενο
ι) 

κατϊςταςη 
προςωπικού ανϊ 
φύλου ανϊ τμόμα & 
διεύθυνςη 

  η αναλογύα των γυναικών ςε 
θϋςεισ ευθύνησ προσ το 
ςύνολο των εργαζόμενων ςε 
θϋςεισ ευθύνησ κυμαύνεται 
μεταξύ 20% και 70% 
*δυνατότητα αιτιολογημϋνησ 
παρϋκκλιςησ 

μικρϋσ 
επιχειρόςει
σ 
(<50 
εργαζόμενο
ι) 

κατϊςταςη 
προςωπικού ανϊ 
φύλου ανϊ τμόμα & 
διεύθυνςη 

 2. Σόρηςη ςτατιςτικών 
ςτοιχεύων ανϊ φύλο 

γύνεται παρακολούθηςη 
κατανομόσ εργαζομϋνων ανϊ 
φύλο και ιεραρχικό επύπεδο 

 κατϊςταςη 
προςωπικού ανϊ 
φύλο ανϊ τμόμα & 
διεύθυνςη 

 3. υμμετοχό γυναικών 
ςτην απαςχόληςη 

η αναλογύα των γυναικών 
εργαζομϋνων προσ το 
ςύνολο των εργαζόμενων 
κυμαύνεται μεταξύ 30% και 
70%; 
*δυνατότητα αιτιολογημϋνησ 

 κατϊςταςη 
προςωπικού ανϊ 
φύλου ανϊ τμόμα & 
διεύθυνςη 

7. ουςιαςτικό 
υποςτόριξη γυναικών 
ϋναντι 
παρενόχληςησ/διακρύς
εων φύλου ςτο 
εργαςιακό περιβϊλλον 

• υπϊρχει μια 
γυναύκα – πρόςωπο 
αναφορϊσ ςτην 
επιχεύρηςη για την 
υποςτόριξη των 
γυναικών εργαζόμενων 
για ζητόματα 
ςεξουαλικόσ 
παρενόχληςησ; 
ό 
• υπϊρχει 
ςυνεργαςύα με φορϋα 
παροχόσ 
ψυχολογικόσ/νομικόσ 
υποςτόριξησ; 

  Δόλωςη εταιρεύασ περύ ύπαρξησ 
προςώπου υποςτόριξησ 

 ύμβαςη με 
επαγγελματύα/εταιρεύα/οργανις
μό παροχόσ 
ψυχολογικόσ/νομικόσ 
υποςτόριξησ  
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Β κριτόριο/δρϊςη δεύκτησ εφαρμογό 
ςε 

ϋγγραφο 
τεκμηρύωςησ 
(ενδοεταιρικό/ 
επύςημο κρατικό 
ϋγγραφο) 

παρϋκκλιςησ 

 4. Ιςόρροπη ςυμμετοχό 
γυναικών και ανδρών ςε 
επαγγελματικϋσ και 
επιςτημονικϋσ ομϊδεσ ό 
επιτροπϋσ που 
ςυγκροτούνται ςτην 
επιχεύρηςη 

η ποςόςτωςη των γυναικών 
ςε 
επαγγελματικϋσ/επιςτημονικ
ϋσ ομϊδεσ να κυμαύνεται 
μεταξύ 30% και 70%  
*δυνατότητα αιτιολογημϋνησ 
παρϋκκλιςησ 

  Αποφϊςεισ 
ςύνθεςησ ομϊδασ 
ό επιτροπόσ 

 για τισ Δημόςιεσ 
υμβϊςεισ: 
Απόφαςη 
ςυγκρότηςησ 
επιτροπόσ 
αναρτημϋνη ςτο  
ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

 

Γ 
κριτόριο/δρϊςη δεύκτησ εφαρμογό 

ςε 
ϋγγραφο 
τεκμηρύωςησ 
(ενδοεταιρικό/ 
επύςημο κρατικό 
ϋγγραφο) 

υ
π

ο
ς

τό
ρ

ιξ
η

 γ
ο

νι
κ

ό
σ 

φ
ρ

ο
ντ

ύδ
α

σ 
  

1. Ενδοεταιρικϋσ δομϋσ 
φύλαξησ 

παροχό ενδοεταιρικόσ 
φύλαξησ 

 Άδεια λειτουργύασ 
παιδικού ςταθμού 

2. Επύδομα παιδικού 
ςταθμού 

παροχό επιδόματοσ  Αποδεικτικό 
μιςθοδοςύασ/αποδει
κτικό κατϊθεςησ 
επιδόματοσ 

3. Κϊλυψη κόςτουσ 
Παιδικών 
καταςκηνώςεων 

  ύμφωνο 
υνεργαςύασ μεταξύ 
παιδικού 
ςταθμού/καταςκόν
ωςησ για 
προνομιακό τιμό 

4. Καθιϋρωςη 
τουλϊχιςτον 1 
ανοιχτόσ ημϋρασ ανϊ 
εξϊμηνο, που μπορεύ ο 
γονϋασ (ϊντρασ ό 
γυναύκα) να φϋρει το 
παιδύ ςτη δουλειϊ  

  Δόλωςη πολιτικόσ 
τησ εταιρεύασ, 
κατϊλογοσ με 
εργαζόμενουσ που 
αξιοπούηςαν την 
ανοιχτό μϋρα 
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Γ 
κριτόριο/δρϊςη δεύκτησ εφαρμογό 

ςε 
ϋγγραφο 
τεκμηρύωςησ 
(ενδοεταιρικό/ 
επύςημο κρατικό 
ϋγγραφο) 

εν
θ

ϊ
ρ

ρ
υ

νς
η

 π
α

τρ
ικ

ό
σ 

φ
ρ

ο
ντ

ύδ
α

σ 

5. Προςφϋρει 
τουλϊχιςτον 10 ημϋρεσ 
ϊδεια πατρότητασ  ςε 
ϊνδρεσ εργαζόμενουσ;  

  Κατϊςταςη ανδρών 
εργαζομϋνων που 
ϋλαβαν 10όμερη 
ϊδεια πατρότητασ, 
ωσ προσ το ςύνολο 
αυτών που 
ζητόθηκαν 

6. Προςφϋρει 
τουλϊχιςτον 1 μόνα 
γονικόσ ϊδειασ μετ’ 
αποδοχών ςε 
εργαζόμενουσ γονεύσ 
(ϊντρεσ και γυναύκεσ) 
με παιδιϊ ηλικύασ ϋωσ 
8 ετών, ανεξαρτότωσ 
αν ϋχει κϊνει χρόςη 
τησ γονικόσ ϊδειασ η/ο 
ςύζυγοσ; 

   Αύτηςη Φορόγηςησ 
Γονικόσ Άδειασ, 
ενδοεταιρικό 
πλατφόρμα/ϋγγραφ
ο καταχώριςησ 
αδειών, κατϊςταςη 
μηνιαύων γονικών 
αδειών που 
δόθηκαν, ωσ προσ 
το ςύνολο αυτών 
που ζητόθηκαν 

  

7. Προςφϋρει 
τουλϊχιςτον 6+1 
ημϋρεσ ετηςύωσ ϊδεια 
περύθαλψησ 
αςθενούντων μελών 
ςε πατϋρεσ με παιδιϊ 
ηλικύασ ϋωσ 16 ετών;  

   Αύτηςη Φορόγηςησ 
Γονικόσ Άδειασ 
περύθαλψησ, 
ενδοεταιρικό 
πλατφόρμα/ϋγγραφ
ο καταχώριςησ 
αδειών, κατϊςταςη 
γονικών αδειών 
περύθαλψησ που 
δόθηκαν, ωσ προσ 
το ςύνολο αυτών 
που ζητόθηκαν 
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Γ 
κριτόριο/δρϊςη δεύκτησ εφαρμογό 

ςε 
ϋγγραφο 
τεκμηρύωςησ 
(ενδοεταιρικό/ 
επύςημο κρατικό 
ϋγγραφο) 

8. Δύνονται τουλϊχιςτον 
2 επιπλϋον μϋρεσ κατ’ 
ϋτοσ ςε πατϋρεσ με 
παιδιϊ ϋωσ 16 ετών για 
παρακολούθηςη 
ςχολικόσ επύδοςησ 
(ανεξϊρτητα από τη 
χρόςη τησ ύδιασ ϊδειασ 
από τη μητϋρα) 

   Αύτηςη Φορόγηςησ 
Γονικόσ Άδειασ, 
ενδοεταιρικό 
πλατφόρμα/ϋγγραφ
ο καταχώριςησ 
αδειών, κατϊςταςη 
αδειών για 
παρακολούθηςη 
ςχολικόσ επύδοςησ 
που δόθηκαν, ωσ 
προσ το ςύνολο 
αυτών που 
ζητόθηκαν 

  
 

9. υμβολικϋσ δρϊςεισ 
ενύςχυςησ πατρότητασ 
(πχ.  ςυμβολικό κιτ 
πατρότητασ με  
ενημερωτικό οδηγό 
για τα δικαιώματα του 
πατϋρα, κατϊ τη 
γϋννηςη ενόσ παιδιού 
ϊνδρα εργαζόμενου) 

  Δόλωςη Πολιτικόσ 
τησ Εταιρεύασ, 
ενημερωτικόσ 
οδηγόσ με αναφορϊ 
ςτην ημερομηνύα 
ϋκδοςόσ του 

ο
υ

ς
ια

ς
τι

κ
ό

 
π

ρ
ό

θ
ες

η
 γ

ια
 

τη
ν 

υ
π

ο
ς

τό
ρ

ιξ
η

 
τη

σ 
γο

νε
ώκ

ό
τη

τα
σ 10. Γύνεται 

παρακολούθηςη των 
δοθειςών αδειών 
γονεώκότητασ ωσ προσ 
το ςύνολο αυτών που 
ζητόθηκαν; 

καταγρϊφεται το 
πλόθοσ αδειών που 
δύνονται ωσ προσ το 
ςύνολο αυτών που 
ζητούνται; 

 Ενδοεταιρικό 
πλατφόρμα 
καταχωρύςεων 
αιτημϊτων αδειών, 
αν υπϊρχει ό 
αντύςτοιχο αρχεύο 

ευ
ελ

ιξ
ύα

 ς
το

 
ω

ρ
ϊ

ρ
ιο

 

ερ
γ

α
ς

ύα
σ 

11. Παρϋχεται η 
δυνατότητα ελαςτικού 
ωραρύου 
(ςυμφωνηθϋν κϊθε 
αρχό 
μόνα/εβδομϊδασ/ανϊ 
οριςμϋνεσ ημϋρεσ) 

παρϋχεται η δυνατότητα 
ευϋλικτου ωραρύου για 
γονεύσ παιδιών ωσ 8 
ετών ό φροντιςτϋσ 
εξαρτώμενου μϋλουσ; 
(Οδηγύα 1158/19) 

 Δόλωςη πολιτικόσ 
τησ εταιρεύασ, 
κατϊςταςη 
εργαζομϋνων ςτουσ 
οπούουσ 
παραςχϋθηκε/οι 
οπούοι ωφελόθηκαν 
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Γ 
κριτόριο/δρϊςη δεύκτησ εφαρμογό 

ςε 
ϋγγραφο 
τεκμηρύωςησ 
(ενδοεταιρικό/ 
επύςημο κρατικό 
ϋγγραφο) 

12. Αποφυγό 
πραγματοπούηςησ 
επαγγελματικών 
ςυναντόςεων πριν τισ 
10 το πρωύ/ και μετϊ 
τισ 3.00 το απόγευμα 
για γονεύσ με παιδιϊ 
ηλικύασ ϋωσ 8 ετών 

  Δόλωςη πολιτικόσ 
τησ εταιρεύασ, 
κατϊςταςη 
εργαζομϋνων ςτουσ 
οπούουσ 
παραςχϋθηκε/οι 
οπούοι ωφελόθηκαν 

13. Φορηγούν ςε 
μονογονεύσ ϊντρεσ και 
γυναύκεσ 
εργαζόμενουσ/εσ ϊδεια 
με αποδοχϋσ ϋξι ςυν 
μια (6+1) εργϊςιμων 
ημερών το χρόνο, 
πϋραν αυτόσ που 
δικαιούνται με ϊλλεσ 
διατϊξεισ 

   Αύτηςη Φορόγηςησ 
Γονικόσ Άδειασ 
μονογονϋα, 
ενδοεταιρικό 
πλατφόρμα/ϋγγραφ
ο καταχώριςησ 
αδειών, κατϊςταςη 
γονικών αδειών 
μονογονϋα που 
δόθηκαν, ωσ προσ 
το ςύνολο αυτών 
που ζητόθηκαν 
 

14. Δυνατότητα εξ’ 
αποςτϊςεωσ εργαςύασ 
κατϊ τη διϊρκεια τησ 
εγκυμοςύνησ ό των 
γονϋων με παιδιϊ ϋωσ 
8 ετών, ό με παιδιϊ 
ΑΜΕΑ, με κατ’ ούκον 
νοςηλεύα 

  Δόλωςη πολιτικόσ 
τησ εταιρεύασ, 
κατϊςταςη 
εργαζομϋνων ςτουσ 
οπούουσ 
παραςχϋθηκε/οι 
οπούοι ωφελόθηκαν 

 

Δ κριτόριο/δρϊςη δεύκτησ εφαρμογ
ό ςε 

ϋγγραφο 
τεκμηρύωςησ 

β
ιω

ς
ιμ

ό
τη

τ
α

 
ερ

γ
α

ς
ια

κ
ο

ύ
 

π
ερ

ιβ
ϊ

λ
λ

ο
ν
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σ 

β
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ς
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γ

α
ς
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κ
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π

ερ
ιβ

ϊ
λ

λ
ο

ντ
ο

σ 1. Επιμορφώςεισ προςωπικού ςτελεχών & 
υπαλλόλων (οριζόντια & κϊθετη δομό) 
ςε θϋματα ιςότητασ 

αριθμόσ 
ςεμιναρύων και 
χρονικό 
επιμορφώςεων 

 πιςτοποιητικό 
παρακολούθηςη
σ ςεμιναρύου από 
εταιρεύα 
κατϊρτιςησ ό 
από υπϊλληλο, 
πιςτοποιημϋνο 
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για 
επιμορφώςεισ 

2. Επιμόρφωςη ςτελεχών που 
εμπλϋκονται ςτη διαδικαςύα επιλογόσ 
προςωπικού ςε ςχϋςη με α) την 
αςυνεύδητη προκατϊληψη ό και  β) τισ 
δομημϋνεσ ςυνεντεύξεισ και ϊλλουσ 
μηχανιςμούσ επιλογόσ , που 
ελαχιςτοποιούν τισ με βϊςη το φύλο 
ςτερεοτυπικϋσ αξιολογόςεισ 

αριθμόσ 
ςεμιναρύων και 
χρονικό 
επιμορφώςεων 

 Πύνακασ 
ςυμμετεχόντων 
ςτα ςεμινϊρια –
πιςτοποιητικό 
παρακολούθηςη
σ ςεμιναρύου από 
εταιρεύα 
κατϊρτιςησ ό 
από υπϊλληλο, 
πιςτοποιημϋνο 
για 
επιμορφώςεισ 

3. Πρόβλεψη για δωμϊτια θηλαςμού/ 
playing corners 

  Γραπτό Αναφορϊ 
Επιθεώρηςησ 
χώρων 

4. Κατϊ φύλο προςαρμογό των 
εξοπλιςμού, των ςυνθηκών εργαςύασ 
και του ευρύτερου εταιρικού 
περιβϊλλοντοσ (ςτην εγκυμοςύνη, 
εμμηνόρροια)  

υπϊρχει κατϊ 
φύλο μϋριμνα 
για εξαςφϊλιςη  
κατϊλληλων 
ςυνθηκών 
εργαςύασ; (πχ. 
ςτολϋσ εργαςύασ 
προςαρμοςμϋνε
σ ςτο γυναικεύο 
ςώμα) 

 Δόλωςη 
πολιτικόσ τησ 
εταιρεύασ 

 5. Προώθηςη τησ ιςότητασ ςε 
διαφημύςεισ/ανακοινώςεισ & μϋθοδοι 
προβολόσ ενϊντια ςτην ϋμφυλη βύα και 
τον ςεξιςμό 

ϋλεγχοσ ςε 
πρόςφατεσ 
διαφημύςεισ & 
αγγελύεσ τησ 
εταιρεύασ/φορϋα 
για τη μη-
ύπαρξη 
ςεξιςτικού 
λόγου  

 ιςτοςελύδα, μϋςα 
κοινωνικόσ 
δικτύωςησ 
εταιρεύασ, 
διαφημιςτικϊ 
ςποτ και 
καταχωρύςεισ, 
εταιρικό 
κοινωνικό 
ευθύνη 

ετ
α

ιρ
ικ

ό
 π

ο
λ

ιτ
ικ

ό
 6. καμπϊνιεσ ευαιςθητοπούηςησ από την 

επιχεύρηςη & δημιουργύα ειδικού πεδύου 
ςτην ιςτοςελύδα επιχεύρηςησ με τα 
πεπραγμϋνα τησ ςε αυτόν τον τομϋα, 
ςυμμετοχό ςε ϊλλεσ ενϋργειεσ 
προώθηςησ τησ ιςότητασ 

  ιςτοςελύδα, μϋςα 
κοινωνικόσ 
δικτύωςησ 
εταιρεύασ,  
διαφημιςτικϊ 
ςποτ και 
καταχωρύςεισ, 
εταιρικό 
κοινωνικό 
ευθύνη 
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7. υνεργαςύεσ για προμόθειεσ με 
κριτόριο την προώθηςη τησ αρχόσ τησ 
ιςότητασ και τησ γυναικεύασ 
επιχειρηματικότητασ (ςυνεργαςύεσ με 
ςυλλόγουσ γυναικών, ΛΟΑΣΚΙ κλπ.) 

  λύςτα 
προμηθευτών, 
Δηλώςεισ 
Πολιτικόσ των 
ςυνεργαζόμενων  
εταιρειών  


