
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ 

 
Σύμφωνα με την παρ. του καταστατικού της ΠΟΜΕΝΣ συνίσταται και λειτουργεί 
Γραμματεία Ισότητας με την επωνυμία ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ και 
υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της ΠΟΜΕΝΣ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2o 
ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

 
Οι θεμελιώδεις αρχές και οι σκοποί της Γραμματείας Ισότητας Φυλών είναι: 

-  Η προστασία των ενεργεία στρατιωτικών από παραβιάσεις νόμων και 
κανονισμών που αφορούν τη διάκριση του φύλου τους . 
 

-    Η προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η διασφάλιση της τήρησης 
της αρχής της Ίσης Μεταχείρισης . 

  
- Η ανάδειξη και επεξεργασία ζητημάτων – προβλημάτων ισότητας των 

φύλων με τεκμηριωμένες προτάσεις-εισηγήσεις 
 
- Η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδείς Γραμματείες εσωτερικού και 

εξωτερικού. 
 

-  Η ενημέρωση και η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στα συνδικαλιστικά 
δρώμενα των Ενόπλων Δυνάμεων. 

  
                                                   ΑΡΘΡΟ 3o 

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 
 
Η πραγματοποίηση των σκοπών της θα επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο μέσο, 
σύμφωνα με τις Διατάξεις του Συντάγματος και πάντοτε σε συνεννόηση με το 
Διοικητικό Συμβούλιο και σε συνεργασία με την Εκτελεστική Γραμματεία. 
 
Ειδικότερα: 
 

- Αναλαμβάνει την ενημέρωση του προσωπικού για τη γένεση και τους 
σκοπούς της Γραμματείας καθώς και την αναγκαιότητα ύπαρξη της και είναι 
υπεύθυνη για τη διάρθρωση και εύρυθμη λειτουργία αυτής. 

 
- Παρακολουθεί – συλλέγει - επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία για θέματα που 

αφορούν την ισότητα των φύλων των εν ενεργεία στρατιωτικών. 
 
- Συνεργάζεται σε όλα τα επίπεδα (Νομού – περιφέρειας – πανελλαδικά -

διεθνώς) με ομοειδές οργανώσεις. 
 
- Ενημερώνει  με όλα τα πρόσφορα μέσα για τις προτάσεις προς επίλυση 

των υφισταμένων προβλημάτων καθώς και για τα αποτελέσματα αυτών. 
 



- Καταγγέλλει κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τις παραβιάσεις της  νομοθεσίας 
που αφορά την ισότητα των Φύλων. 

 
- Οργανώνει σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Διοικητικό Συμβούλιο- 

Εκτελεστική Γραμματεία) και τα Διοικητικά Συμβούλια των Πρωτοβαθμίων 
Ενώσεων συγκεντρώσεις σε επίπεδο Νομού - Περιφερειών για τη σύσφιξη των 
σχέσεων, ανταλλαγή απόψεων και από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων.  

 
- Οργανώνει μορφωτικές και κοινωνικές συγκεντρώσεις, διαλέξεις, σεμινάρια 

με σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού για την ισότητα φύλων στον εργασιακό 
χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 4o 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
        1. Η Γραμματεία αποτελείται από τον Γραμματέα και τέσσερα (4) ακόμη μέλη.  
Μεταξύ των μελών μπορεί να ορίζονται Τομεαρχές, ο δε αριθμός Τομεαρχών 
καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου. Ο Γραμματέας είναι μέλος 
του Διοικητικού Συμβούλιου της Ομοσπονδίας που  εκλέγεται κατά τη διάρκεια του 
Συνεδρίου την ιδία μέρα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των οργάνων της 
Ομοσπονδίας.  
 
       2. Οι τομείς της Γραμματείας είναι οι εξής: 
 
   - Ισότητα φύλων  
 
   -  Έμφυλη Βία 
 
    - Σεξουαλική Παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5o 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 
        1.  Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη: 
 
             - Για το συντονισμό της δράσης των εκπροσώπων των Πρωτοβάθμιων 
ενώσεων. 
 
              - Για την αμφίδρομη ενημέρωση των στρατιωτικών . 
 
              - Για την συγκέντρωση, αξιολόγηση, κωδικοποίηση των θεμάτων –
προβλημάτων, τη διερεύνηση της υφισταμένης νομοθεσίας, αντιμετώπισης 
συγκεκριμένου προβλήματος, σε ομοειδείς χώρους εργασίας και τη υποβολή 
σχετικών προτάσεων. 
 
             - Για τη συνεργασία με αντίστοιχες οργανώσεις εσωτερικού και 
εξωτερικού. 
 
 
 



 
        2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
      Ο Γραμματέας έχει ως έργο την παρακολούθηση και το συντονισμό όλου του 
έργου της Γραμματείας Ισότητας Φύλων. 
 
          
       3. ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ  
 
      Οι Τομεάρχες έχουν ως έργο την επιτελική επεξεργασία σε συνεργασία με τον 
Γραμματέα των θεμάτων Ισότητας φύλων, Έμφυλη Βίας και Σεξουαλικής 
Παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. 
 
      Οι Πρωτοβάθμιες ενώσεις οφείλουν να ορίσουν σύνδεσμο ένα άτομο που θα 
είναι υπεύθυνο να καταγράφει και να μεταφέρει τα θέματα που αφορούν τη 
Γραμματεία Ισότητας Φύλων. 
         

ΑΡΘΡΟ 6o 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διαφοροποιεί 
ή να συμπληρώνει ή να καταργεί μέρος ενός άρθρου ή  ολόκληρο άρθρο ή άρθρα 
του παρόντος Κανονισμού λειτουργίας, ή ακόμα και ολόκληρο τον Κανονισμό, 
όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7o 
ΙΣΧΥΣ 

 
Ο παρών Κανονισμός λειτουργίας επικυρούνται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβούλιου και η ισχύς του αρχίζει από την επομένη της ίδρυσης . 
 


