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I. ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΡΟΛΛΤΛΚΕΣ ΚΑΛ ΛΣΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Θ ιςότθτα των φφλων ςυνιςτά κεμελιϊδεσ δικαίωμα για όλουσ/-εσ κακϊσ και ςτοιχειϊδθ αξία 

για κάκε δθμοκρατία. Υροκειμζνου να διαςφαλιςτεί αυτό το δικαίωμα, δεν απαιτείται μόνο θ 

νομικι αναγνϊριςι τθσ, αλλά και θ εφαρμογι τθσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ: τον 

πολιτικό, τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον πολιτιςτικό. Θ ιςότθτα των φφλων ωσ 

ειδικότερθ ζκφραςθ τθσ ιςότθτασ ενϊπιον του νόμου και τθσ προςταςίασ όλων των ατόμων 

ζναντι των διακρίςεων, αποτελεί οικουμενικό δικαίωμα το οποίο ζχει αναγνωριςκεί από τθν 

Σικουμενικι Διακιρυξθ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, τθ Χφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν 

για τθν Εξάλειψθ κάκε μορφισ Διάκριςθσ εισ βάροσ των Γυναικϊν, τα Χφμφωνα των 

Θνωμζνων Εκνϊν για τα ατομικά και πολιτικά δικαιϊματα και για τα οικονομικά, κοινωνικά 

και πολιτιςτικά δικαιϊματα και από τθν Ευρωπαϊκι Χφμβαςθ για τθν Υροςταςία των 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και των Κεμελιωδϊν Ελευκεριϊν. 

Χε διεκνζσ επίπεδο, θ πρϊτθ ςαφισ αναφορά ςτθν κατάργθςθ των διακρίςεων με βάςθ 

το φφλο εντοπίηεται ςτθν Οικουμενικι Διακιρυξθ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα 

(Α/RES/217/ 10.12.1948), θ οποία υιοκετικθκε και ψθφίςτθκε από τθ Γενικι Χυνζλευςθ του 

Σργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν (Σ.Θ.Ε). Χφμφωνα με τα δφο πρϊτα άρκρα τθσ Διακιρυξθσ, 

«όλοι οι άνκρωποι γεννιοφνται ελεφκεροι και ίςοι ςτθν αξιοπρζπεια και τα δικαιϊματα *...+ 

χωρίσ καμία απολφτωσ διάκριςθ, ειδικότερα ωσ προσ τθ φυλι, το χρϊμα, το φφλο, τθ γλϊςςα, 

τθ κρθςκεία, τισ πολιτικζσ ι οποιεςδιποτε άλλεσ πεποικιςεισ, τθν εκνικι ι κοινωνικι 

καταγωγι, *..+ ι οποιαδιποτε άλλθ κατάςταςθ». Ψα άρκρα αυτά αποτζλεςαν τθ βάςθ για τθν 

υιοκζτθςθ των μεταγενζςτερων Χυνκθκϊν, Χυμβάςεων και άλλων νομικϊν κειμζνων, όπωσ, 

για παράδειγμα, θ Διεκνισ Χφμβαςθ Εξάλειψθσ Τλων των Πορφϊν Διακρίςεων ςε Βάροσ των 

Γυναικϊν (CEDAW). 

 
1. Σφμβαςθ Εξάλειψθσ όλων των Μορφϊν Διακρίςεων κατά των Γυναικϊν (CEDAW)1 
 
Χτισ 18 Δεκεμβρίου 1979 θ Γενικι Χυνζλευςθ του ΣΘΕ υιοκζτθςε τθ «Σφμβαςθ Εξάλειψθσ 
όλων των Μορφϊν Διακρίςεων ςε βάροσ των Γυναικϊν» (CEDAW)2, κεμελιϊδεσ ςτοιχείο τθσ 
οποίασ είναι θ εξάλειψθ των ζμφυλων ανιςοτιτων και ορίηει τθν υποχρζωςθ των 
ςυμβαλλομζνων κρατϊν–μελϊν να λαμβάνουν όλα τα κατάλλθλα μζτρα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των νομοκετικϊν, ςε όλουσ τουσ τομείσ, ιδίωσ ςτον πολιτικό, 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιςτικό, για να εξαςφαλίςουν τθν πλιρθ ιςότθτα, ανάπτυξθ και 
πρόοδο των γυναικϊν. 

Ψθ Χφμβαςθ αυτι επικφρωςε και θ Ελλάδα με τον Ρόμο 1342 του 1983 (Ν.1342/1983). 
Θ Χφμβαςθ, ςτα 16 άρκρα που περιλαμβάνει, ορίηει τισ διακρίςεισ κατά των γυναικϊν και 
καλεί τα κράτθ-μζλθ του ΣΘΕ για τθ λιψθ μζτρων προκειμζνου να εξαλειφκοφν οι διακρίςεισ 
αυτζσ, με ςκοπό να:  

                                                           
1
 Βλ. επίςθσ, Ειδικι Ωπθρεςία Χυντονιςμοφ και Υαρακολοφκθςθσ Δράςεων Ε.Ξ.Ψ. (ΕΩΧΕΞΨ) (2003), Οδθγόσ 

Εφαρμογισ των Ρολιτικϊν Ιςότθτασ των Φφλων ςτο Σχεδιαςμό και τθν Αξιολόγθςθ των Δράςεων των Ε.Ρ. του Γ’ 

Κ.Ρ.Σ., Γενικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Ξοινοτικϊν και Άλλων Υόρων, Ωπουργείο Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν 

Αςφαλίςεων, text at: http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/odefarm.doc   

2
 United Nations (1979), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). 

New York: UN (GA res. 34/180, 34 UN GAOR Supp. (No. 46) at 193, UN Doc. A/34/46; 1249 UNTS 13; 19 ILM 33). 

http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/odefarm.doc
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 να εξαςφαλιςτεί θ πλιρθσ ανάπτυξθ και πρόοδοσ των γυναικϊν, προκειμζνου να 
αςκοφν και να απολαμβάνουν τα δικαιϊματα και τισ κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ τουσ ςε 
βάςθ ιςότθτασ με τουσ άνδρεσ (άρκρο 3), 

 να αλλάξουν τα ζμφυλα πρότυπα κοινωνικοπολιτιςτικισ ςυμπεριφοράσ για να 
εξαλειφκοφν οι προκαταλιψεισ και ςυνικειεσ που βαςίηονται ςτθν ιδζα τθσ 
κατωτερότθτασ ι ανωτερότθτασ του φφλου ι ςτθν ιδζα ζμφυλων ςτερεοτφπων, 
όπωσ επίςθσ να αναγνωριςτεί θ κοινι ευκφνθ των ανδρϊν και των γυναικϊν ςτθ 
φροντίδα για τθν ανατροφι των παιδιϊν και να κατανοθκεί θ μθτρότθτα ωσ 
κοινωνικι λειτουργία (άρκρο 5), 

 να καταςταλοφν, ςε όλεσ τισ μορφζσ τουσ, το εμπόριο και θ εκμετάλλευςθ τθσ 
πορνείασ των γυναικϊν (άρκρο 6),  

 να εξαςφαλιςτοφν ςτισ γυναίκεσ ίςοι όροι με τουσ άνδρεσ όςον αφορά: α) ςτο 
δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν πολιτικι και δθμόςια ηωι (άρκρο 7), β) ςτθ δυνατότθτα 
εκπροςϊπθςθσ τθσ χϊρασ τουσ ςε διεκνι κλίμακα και να ςυμμετζχουν ςτισ εργαςίεσ 
των διεκνϊν οργανιςμϊν (άρκρο 8), γ) ςτα δικαιϊματα απόκτθςθσ, αλλαγισ και 
διατιρθςθσ τθσ υπθκοότθτάσ τουσ, κακϊσ και των παιδιϊν τουσ (άρκρο 9). 

 να εξαςφαλιςτοφν ίςα δικαιϊματα ςτουσ κρίςιμουσ τομείσ: α) τθσ εκπαίδευςθσ 
(επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ, παρακολοφκθςθ προγραμμάτων κ.λπ.) (άρκρο 
10), β) τθσ απαςχόλθςθσ και ςε άλλουσ τομείσ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ 
(δικαίωμα εργαςίασ και ίςθσ αμοιβισ, κοινωνικι αςφάλιςθ, δικαίωμα παροχϊν κ.λπ.) 
(άρκρο 11 και 13), γ)  τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ (άρκρο 12), δ) τθσ αγροτικισ 
ανάπτυξθσ (άρκρο 14), και να αναγνωριςτεί ο ςθμαντικόσ ρόλοσ που διαδραματίηουν 
ςτθν οικονομικι επιβίωςθ των οικογενειϊν τουσ με τθν εργαςία τουσ ςτουσ μθ 
εγχριματουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, 

 να αναγνωριςτεί ςτισ γυναίκεσ ιςότθτα με τουσ άντρεσ ενϊπιον του νόμου ωσ προσ 
τθν ικανότθτά τουσ προσ δικαιοπραξία ςε ηθτιματα αςτικισ φφςθσ (άρκρο 15), 

 να διαςφαλιςτεί θ ιςότθτα ςε όλα τα ηθτιματα που αφοροφν το γάμο και τισ 
οικογενειακζσ αρχζσ (άρκρο 16). 

Επιπλζον, ςφμφωνα με το άρκρο 4 –που αποτζλεςε τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ κετικϊν 

δράςεων υπζρ των γυναικϊν- υιοκετοφνται ειδικά πρόςκαιρα μζτρα με ςκοπό τθν προϊκθςθ 

τθσ πραγματικισ ιςότθτασ μεταξφ των ανδρϊν και γυναικϊν, τα οποία δεν κεωροφνται πράξθ 

διάκριςθσ και είναι απαραίτθτο να καταργθκοφν όταν επιτευχκοφν οι αντικειμενικοί ςκοποί 

ςτο κζμα τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν και μεταχείριςθσ.  

Σ ΣΘΕ για τθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ Χφμβαςθσ ζχει 

δθμιουργιςει αντίςτοιχο μθχανιςμό (Επιτροπι CEDAW) βάςει του οποίου τα κράτθ-μζλθ που 

ζχουν επικυρϊςει τθ Χφμβαςθ ζχουν τθν υποχρζωςθ να εκπονοφν εκνικζσ εκκζςεισ για να 

αποτιμάται θ πρόοδοσ των εφαρμοηόμενων πολιτικϊν για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των 

φφλων και οι ςχετικζσ δεςμεφςεισ.  

Ψθν παραπάνω Χφμβαςθ ακολοφκθςε το 1999 «Ρροαιρετικό Ρρωτόκολλο»3 με το 

οποίο παρζχεται ςτθν Επιτροπι θ δυνατότθτα (αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ) να εξετάηει 

προςφυγζσ (από άτομα ι οργανϊςεισ) και να εκδίδει αντίςτοιχα αποφάςεισ, το οποίο και 

επικφρωςε θ Ελλάδα με τον Ρόμο 2952 του 2001 (Ν. 2952/2001). 

                                                           
3
 United Nations General Assembly (1999), Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women (A/RES/54/4). New York: UN.   
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2. Ραγκόςμιεσ Διαςκζψεισ Γυναικϊν 

Χε ςυνζχεια των ενεργειϊν για τθν ανάπτυξθ πολιτικϊν ίςων ευκαιριϊν μεταξφ των φφλων, ο 
ΣΘΕ πραγματοποίθςε το 1985 ςτο Ραϊρόμπι τθν 3θ Ραγκόςμια Διάςκεψθ Γυναικϊν4, ςτθν 
οποία υιοκετικθκαν οι «Χτρατθγικζσ Υροϊκθςθσ των Γυναικϊν». Ψο 1995, δζκα χρόνια μετά 
το Ραϊρόμπι, ζγινε ςτο Υεκίνο θ 4θ Παγκόςμια Διάςκεψθ του ΣΘΕ για τισ γυναίκεσ με 
ζμβλθμα το τρίπτυχο «Λςότθτα – Ανάπτυξθ – Ειρινθ», ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ εγκρίκθκαν θ 
επονομαηόμενθ Διακιρυξθ του Υεκίνου και θ επονομαηόμενθ Υλατφόρμα Δράςθσ του 
Υεκίνου (Beijing Declaration and Platform for Action 5.  

Θ Διακιρυξθ και θ Υλατφόρμα Δράςθσ, που εγκρίκθκαν ςτθ λιξθ τθσ Διάςκεψθσ, 
διατυπϊνουν τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και τισ δράςεισ που πρζπει να υλοποιθκοφν ϊςτε να 
αρκοφν τα εμπόδια ςτθν προϊκθςθ των γυναικϊν. Υροςδιορίςτθκαν δϊδεκα (12) κρίςιμουσ 
τομείσ που αποτελοφν εμπόδιο ςτθν προϊκθςθ των γυναικϊν και απαιτοφν ςυνεπϊσ ειδικι 
δράςθ:  

1. γυναίκεσ και φτϊχεια,  
2. εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των γυναικϊν,  
3. γυναίκεσ και υγεία,  
4. βία κατά των γυναικϊν,  
5. γυναίκεσ και ζνοπλεσ ςυγκροφςεισ,  
6. γυναίκεσ και οικονομία,  
7. γυναίκεσ, εξουςία και διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων,  
8. κεςμικοί μθχανιςμοί για τθν προϊκθςθ των γυναικϊν,  
9. ανκρϊπινα δικαιϊματα των γυναικϊν,  
10. γυναίκεσ και μζςα μαηικισ επικοινωνίασ,  
11. γυναίκεσ και περιβάλλον,  
12. το κορίτςι-παιδί. 

Θ Υαλτφόρμα Δράςθσ του Υεκίνου, αποτελεί το πρϊτο επίςθμο διεκνζσ κείμενο που 

υιοκετεί τθ ςτρατθγικι και τον όρο «ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςε όλεσ τισ πολιτικζσ» 

(gender mainstreaming), κακϊσ υποςτθριηόμενθ ζντονα από τθν αντιπροςωπεία τθσ ΕΕ, θ 

ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ορίςτθκε ωσ θ προϊκθςθ «από τισ κυβερνιςεισ και άλλουσ 

φορείσ» τθσ «ενεργοφ και εμφανοφσ πολιτικισ τθσ ζνταξθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςε όλεσ 

τισ πολιτικζσ και τα προγράμματα, ζτςι ϊςτε πριν από τθ λιψθ αποφάςεων να 

πραγματοποιείται μια ανάλυςθ των επιπτϊςεων ςτισ γυναίκεσ και ςτουσ άνδρεσ αντίςτοιχα». 

Σι δϊδεκα τομείσ ενδιαφζροντοσ τθσ Υλατφόρμασ Δράςθσ του Υεκίνου διαμορφϊνουν 

ζνα πλαίςιο για όλεσ τισ διεκνείσ πολιτικζσ ιςότθτασ των φφλων, εντόσ του οποίου 

αναλαμβάνονται υποχρεϊςεισ τισ οποίεσ οφείλουν να εκπλθρϊνουν θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και 

τα κράτθ-μζλθ τθσ. Χε ςυνζχεια τθσ 4θσ Υαγκόςμιασ Διάςκεψθσ του ΣΘΕ για τισ γυναίκεσ, το 

Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο τθσ Παδρίτθσ (15 και 16 Δεκεμβρίου 1995) ηιτθςε τθ διενζργεια 

ετιςιασ επιςκόπθςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ BPfA ςτα κράτθ-μζλθ. Επακολοφκωσ, ςτισ 2 

Δεκεμβρίου 1998, το Χυμβοφλιο ενζκρινε τθ ςυμπερίλθψθ, ςτθν ετιςια αξιολόγθςθ τθσ 

εφαρμογισ τθσ Υλατφόρμασ, πρόταςθσ για τθν ανάπτυξθ μιασ ςειράσ ποςοτικϊν και 

                                                           
4
 Πετά τθν 3

θ
 Υαγκόςμια Διάςκεψθ Γυναικϊν ςτο Ραϊρόμπι το 1985, εμφανίςτθκε για πρϊτθ φορά ςτα διεκνι 

κείμενα, θ ζννοια τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςφνολο των πολιτικϊν (gender mainstreaming).  
5
 United Nations (1995), Beijing Declaration and Platform for Action: Fourth World Conference on Women, 4-15 

September 1995, [A/CONF.177/20]. New York: United Nations. 



 16 

ποιοτικϊν δεικτϊν. Πια Ειδικι Χφνοδοσ του ΣΘΕ το 2000 με κζμα «Γυναίκεσ 2000: ιςότθτα 

των φφλων, ανάπτυξθ και ειρινθ ςτον 21ο αιϊνα» (Υεκίνο + 5), εξαςφάλιςε τθ ςυνζχεια τθσ 

4θσ Υαγκόςμιασ Διάςκεψθσ για τισ γυναίκεσ και ςυμφωνικθκε θ τακτικι αξιολόγθςθ τθσ 

εφαρμογισ του Υρογράμματοσ του Υεκίνου μζχρι το 2005, ϊςτε 10 χρόνια μετά το Υεκίνο και 

20 μετά το Ραϊρόμπι να τεκοφν τα νζα κίνθτρα. Υαρόλο που πολλά από τα κράτθ μζλθ του 

Σ.Θ.Ε. προχϊρθςαν ςτθν εφαρμογι πολιτικϊν με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ τθσ γυναίκασ 

και τθ μείωςθ τθσ ανιςότθτασ, θ πρόοδοσ χαρακτθρίςτθκε αργι. Οόγω των κενϊν και των 

δυςκολιϊν κατά τθν εφαρμογι τθσ Υλατφόρμασ, θ Ξοινοβουλευτικι Χυνζλευςθ προχϊρθςε 

ςε ςυςτάςεισ για δράςθ με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ εφαρμογισ των δεςμεφςεων 

τθσ Υλατφόρμασ Δράςθσ6. 

Υάνω ςε αυτι τθ βάςθ, εκδόκθκαν δφο Εκκζςεισ: Ρεκίνο +10 – Ρρόοδοσ μζςα ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (2005) και Ρεκίνο +15: Θ Ρλατφόρμα για δράςθ και θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

(2010), όπου αποτιμικθκε θ πρόοδοσ που επιτεφχκθκε από τθν 4θ Υαγκόςμια Διάςκεψθ 

Γυναικϊν ςτο Υεκίνο (1995-2010) και τροχιοδρομικθκε θ μελλοντικι ςτρατθγικι δράςθσ. Σ 

απολογιςμόσ τθσ εφαρμογισ τθσ Υλατφόρμασ ζδειξε ότι, αναμφιςβιτθτα, θ Υλατφόρμα 

Δράςθσ άςκθςε κετικι επίδραςθ ςτισ πολιτικζσ για τθν ιςότθτα των φφλων. Υαρόλα αυτά, 

όμωσ, θ ιςότθτα μεταξφ των ανδρϊν και των γυναικϊν δεν ζχει φτάςει ακόμα ςτα επικυμθτά 

επίπεδα, κακϊσ θ πρόοδοσ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςφνολο των 

πολιτικϊν βαίνει με αργοφσ ρυκμοφσ.7 Θ ιςότθτα των φφλων κακορίςτθκε, ζτςι, ωσ βαςικι 

ςυνιςταμζνθ του ςυνόλου των πολιτικϊν που κακορίηει τθ διαμόρφωςθ τθσ ατηζντασ, και όχι 

πλζον ωσ αυτόνομο και περιφερειακό ηιτθμα (UN 2002). Χτα πλαίςια αυτά δθμιουργικθκε θ 

Επιτροπι για τθν Ξατάςταςθ τθσ Γυναίκασ (UN Commission on the Status of Women 2008) 

που καταγράφει καλζσ πρακτικζσ και αξιολογεί τθν πρόοδο των πολιτικϊν των φφλων ςε 

επιμζρουσ κράτθ με γνϊμονα τθν Υλατφόρμα Δράςθσ του Υεκίνου. 

Σι Αναπτυξιακοί Στόχοι τθσ Χιλιετίασ (ΑΧΧ) είναι ςυνολικά οκτϊ, ανταποκρίνονται ςτισ 

βαςικζσ παγκόςμιεσ αναπτυξιακζσ προκλιςεισ και πρζπει να επιτευχκοφν μζχρι το 2015. Σι 

ςτόχοι αυτοί κακορίηονται από τισ δράςεισ και τουσ ςτόχουσ που περιλαμβάνονται ςτθν 

Διακιρυξθ τθσ Χιλιετίασ,8 θ οποία υιοκετικθκε από 189 Ζκνθ και υπογράφθκε από 147 

αρχθγοφσ Ξρατϊν και Ξυβερνιςεων κατά τθ διάρκεια τθσ Συνόδου Κορυφισ τθσ Χιλιετίασ 

των Θνωμζνων Εκνϊν, το Χεπτζμβριο του 2000. Σι 8 ΑΧΧ υπόκεινται ςε χρονικοφσ 

περιοριςμοφσ και μετρϊνται βάςει 48 δεικτϊν, οι οποίοι αναπτφχκθκαν ειδικά για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ προόδου τουσ. Σι τρεισ πρϊτοι ςτόχοι αφοροφν: 1) τθν εξάλειψθ τθσ 

φτϊχειασ και τθσ πείνασ, 2) τθν εξαςφάλιςθ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για όλουσ, 3) τθν 

προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των δφο φφλων και τθν ενδυνάμωςθ τθσ κζςθσ τθσ γυναίκασ. Σ 3οσ 

ςτόχοσ αφορά ςυγκεκριμζνα ςτθν εξάλειψθ τθσ ανιςότθτασ των φφλων ςτθν πρωτοβάκμια 

και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ζωσ το 2005, και ςε όλεσ τισ βακμίδεσ ζωσ το 2015.  

                                                           
6
 Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2000), Resolution 1216 on Follow-up action to the United 

Nations 4th World Conference on Women (Beijing, 1995). Strasburg: Council of Europe.  
7
 Council of Europe (2008), National Machinery, Action Plans and Gender Mainstreaming in the Council of Europe 

Member States since the 4th World Conference on Women (Beijing, 1995). Strasbourg: Council of Europe. 
8
 United Nations General Assembly (2000), United Nations Millennium Declaration (A/RES/55/2). New York: UN. 

(text at: http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf) 

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf
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Από το 2000, μεταξφ άλλων, ζχουν ςυνταχκεί και δθμοςιευκεί: ο Χάρτθσ Ωλοποίθςθσ 

τθσ Διάςκεψθσ τθσ Χιλιετίασ (2001), οι ετιςιεσ εκκζςεισ προόδου των κρατϊν μελϊν, θ 

Ζκκεςθ του Σ.Θ.Ε. για το ποςοςτό επίτευξθσ των ΑΧΧ τθσ πενταετίασ (2005), κ.ά.  

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ από τθν πλευρά τθσ ανζλαβε ςυγκεκριμζνεσ δεςμεφςεισ για τθν 

υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ Χιλιετίασ. Υαρότι θ ςυμβολι τθσ Ξοινότθτασ και των Ξρατϊν-

Πελϊν τθσ ςτισ προςπάκειεσ τθσ Διεκνοφσ Ξοινότθτασ είναι ιδθ ουςιαςτικι, θ ανάγκθ να 

επιταχυνκεί θ πρόοδοσ για τθν υλοποίθςθ των ΑΧΧ είναι επιτακτικι. Σι ςτόχοι που ζχουν 

κακοριςτεί φαίνεται ότι δεν μποροφν να επιτευχκοφν μόνο με τθ ςυνζχιςθ των ςθμερινϊν 

πολιτικϊν.9    

Θ Ελλάδα, ωσ κράτοσ μζλοσ των Διεκνϊν Σργανιςμϊν, ζχει αποδεχκεί, υιοκετιςει και 

κυρϊςει όλεσ τισ παραπάνω Διακθρφξεισ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τισ Διεκνείσ 

Χυμβάςεισ που ωσ ςκοπό ζχουν να βελτιϊςουν τθ κζςθ των γυναικϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ 

τθσ οικονομικισ, πολιτικισ, κοινωνικισ και πολιτιςτικισ ηωισ τθσ χϊρασ.  

 

                                                           
9
 Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (2005), Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ προσ το Συμβοφλιο, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβοφλιο και τθν Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι: Επιτάχυνςθ τθσ προόδου που ςθμειϊνεται όςον αφορά 
τθν επίτευξθ των Αναπτυξιακϊν Στόχων τθσ Χιλιετίασ - Η ςυμβολι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. [COM(2005)132 
τελικό/2+ - {SEC(2005) 452} - {SEC(2005) 456}. 
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ΛΛ. ΕΥΩΡΑΪΚΕΣ ΡΟΛΛΤΛΚΕΣ ΚΑΛ ΛΣΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  
 

Θ ιςότθτα των δφο φφλων ςυνιςτά πλζον βαςικό ςκοπό και επιδίωξθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και κεωρείται απαραίτθτθ ςυνιςτϊςα για τθν κοινωνικι τθσ ςυνοχι 
και τθν οικονομικι τθσ ανάπτυξθ. Θ νομοκεςία για τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν 
αποτελεί ιςχυρά κατοχυρωμζνο και αναπόςπαςτο μζροσ του κοινοτικοφ κεκτθμζνου. Θ ΕΕ 
ζχει μια από μακροφ υφιςτάμενθ δζςμευςθ για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων που 
είναι ενςωματωμζνθ ςτθν ΕΞ. Χιμερα, θ ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν πρζπει να 

εξαςφαλίηεται ςε όλουσ τουσ τομείσ πολιτικισ
10

. Για τθν περαιτζρω προϊκθςθ τθσ πολιτικισ 

αυτισ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ενζκρινε, τον Λοφνιο του 2000, τθν κοινοτικι ςτρατθγικι-

πλαίςιο για τθν ιςότθτα των φφλων
11

, θ οποία κακορίηει μια ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι που 

περιλαμβάνει όλεσ τισ κοινοτικζσ πολιτικζσ και όλεσ τισ υπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.  
Αν και θ ιςότθτα των φφλων αναφζρεται για πρϊτθ φορά ςε νομικό κείμενο τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθν Λδρυτικι Χυνκικθ των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων, το 1957, 

προτεραιότθτα ςτθν Ευρωπαϊκι πολιτικι ατηζντα αποκτά από τθν υπογραφι τθσ ςυνκικθσ 

του Άμςτερνταμ,12 το 1997. Ζκτοτε θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και οι Εκνικζσ κυβερνιςεισ των 

Ξρατϊν-Πελϊν υιοκζτθςαν τθν προςζγγιςθ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςε 

όλεσ τισ πολιτικζσ (gender mainstreaming), με ςτόχο να καταςτιςουν τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ 

ςτο ςφνολό τουσ προςανατολιςμζνεσ ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ διαφορϊν μεταξφ των φφλων 

και των διαφορετικϊν αναγκϊν των γυναικϊν, με τθ χριςθ νζων εργαλείων και τεχνικϊν 

χάραξθσ πολιτικισ, απαραίτθτων για τθν εφαρμογι μιασ προςζγγιςθσ ςυμβατισ με τθν οπτικι 

του φφλου.  

Από τθ Χυνκικθ τθσ Φϊμθσ (1957)
13

 και τθ μεμονωμζνθ διάταξθ περί τθσ ίςθσ αμοιβισ 

για τθν εργαςία (άρκρο 119) ζωσ τθ Χυνκικθ του Άμςτερνταμ (άρκρα 2, 3, 13, 141 που 

αντικατζςτθςε το 119)
14

 χρειάςτθκε να μεςολαβιςει ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςτθ 

διάρκεια του οποίου μια ςειρά από νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ, αποφάςεισ και μζτρα 
ςυνζβαλαν ςτθν κατοχφρωςθ τθσ ιςότθτασ των δφο φφλων και τθν υιοκζτθςθ πολιτικϊν για 
τθν απαςχόλθςθ των γυναικϊν. Συςιαςτικά, με τθ Χυνκικθ τθσ Φϊμθσ κεςμοκετικθκε θ αρχι 
τθσ ίςθσ αμοιβισ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν. Θ ουςιαςτικότερθ, όμωσ, εξζλιξθ 

                                                           
10

 Χάρτθσ Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, άρκρο 23, ςυνκικθ ΕΞ άρκρο 3 παράγραφοσ 2. 

11
 Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτο Χυμβοφλιο, ςτο Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο, ςτθν Σικονομικι και 

Ξοινωνικι Επιτροπι και ςτθν Επιτροπι των Υεριφερειϊν - Υροσ μια κοινοτικι ςτρατθγικι-πλαίςιο για τθν ιςότθτα 

των φφλων (2001-2005), COM (2000)335 τελικό. 

12
 Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (1997), Συνκικθ του Άμςτερνταμ που τροποποιεί τθ Συνκικθ για 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τισ Συνκικεσ περί Ιδρφςεωσ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και οριςμζνεσ ςυναφείσ πράξεισ. 
Ωπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (EE C 340, 10.11.1997). 
13

 Χτθ Φϊμθ, τα ζξι ιδρυτικά κράτθ (Βζλγιο, Γαλλία, Σμοςπονδιακι Δθμοκρατία Γερμανίασ, Λταλία, Οουξεμβοφργο 
και Ξάτω Χϊρεσ) υπογράφουν τισ Χυνκικεσ για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Σικονομικισ Ξοινότθτασ (ΕΣΞ) και τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ξοινότθτασ Ατομικισ Ενζργειασ (Ευρατόμ). Σι ςυνκικεσ αυτζσ τζκθκαν ςε ιςχφ τθν 1θ Λανουαρίου 

1958. Βλ. ςχετικά: http://www.hri.org/MFA/foreign/treaties/Rome57/  
14

 Θ Χυνκικθ του Άμςτερνταμ υπογράφθκε το 1997 και τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1
θ
 Παΐου 1999, βλ. ςχετικά: 

http://europa.eu.int/eur-lex/el/treaties/selected/livre545.html  

http://www.hri.org/MFA/foreign/treaties/Rome57/
http://europa.eu.int/eur-lex/el/treaties/selected/livre545.html
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ςθματοδοτικθκε με τθ Χυνκικθ του Άμςτερνταμ, θ οποία ενίςχυςε ςθμαντικά τθ νομικι 

βάςθ για τα δικαιϊματα των γυναικϊν 
15

  

Θ ιςότθτα ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ενιςχφεται ςε κεςμικό επίπεδο από τισ 
διατάξεισ του Συντάγματοσ τθσ ΕΕ και αποτυπϊνεται ωσ αξία, ενϊ παράλλθλα, παραμζνει 
ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ Ζνωςθσ όπωσ είχε, ιδθ, κατοχυρωκεί από τθ Χυνκικθ του 
Άμςτερνταμ. Θ ενςωμάτωςθ του Χάρτθ των Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ζνωςθσ ςτο 
Ευρωπαϊκό Χφνταγμα ςυνιςτά ζνα νομικά δεςμευτικό κείμενο για τουσ κεςμοφσ, τα όργανα 
και τα κράτθ-μζλθ τθσ Ζνωςθσ, το οποίο ςυμβάλλει ςτθν προϊκθςθ των δικαιωμάτων των 
γυναικϊν και κατοχυρϊνει τθν οριηόντια διάςταςθ τθσ ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν και τθσ 
καταπολζμθςθσ των διακρίςεων λόγω φφλου. 
 

1. Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ
16

  

 

Πε τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (ΕΣΔΑ), θ οποία είναι γνωςτι 

και ωσ Σφμβαςθ τθσ ϊμθσ, ςυνιςτϊντασ ζνα από τα ςθμαντικότερα επιτεφγματα του 

Χυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, υλοποιοφνται για πρϊτθ φορά οι αρχζσ τθσ Σικουμενικισ 

Διακιρυξθσ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα ςε περιφερειακό επίπεδο. Θ Χφμβαςθ υπεγράφθ 

το 1950 ςτθ Φϊμθ και τζκθκε ςε ιςχφ μετά από τρία χρόνια (1953). Δφο ανεξάρτθτα ςϊματα 

ζχουν ςυςτακεί για να επιβλζπουν τθν προςταςία των δικαιωμάτων που εγγυάται θ ΕΧΔΑ: θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (European Commission of Human 

Rights) και το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (European Court of 

Human Rights). Θ Ελλάδα επικφρωςε με Ρόμο τθ Χφμβαςθ το 1953 (Ρ. 2329/1953), και για 

δεφτερθ φορά, φςτερα από τθν τροποποίθςι τθσ, το 1974 με νομοκετικό διάταγμα (ΡΔ. 

53/1974, ΦΕΞ 256α). Πια ςειρά από Υρωτόκολλα ςυμπλθρϊνουν ι τροποποιοφν τθ Χφμβαςθ 

διευρφνοντασ το πεδίο εφαρμογισ τθσ. Θ Χφμβαςθ κατοχυρϊνει το ςεβαςμό τθσ τιμισ και τθσ 

αξιοπρζπειασ του ατόμου μζςα από ζνα πλζγμα διατάξεων. Χυγκεκριμζνα, το άρκρο 14 

κατοχυρϊνει τθ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων και των ελευκεριϊν που αναγνωρίηει θ 

Χφμβαςθ «αςχζτωσ διακρίςεων φφλου, φυλισ, χρϊματοσ, γλϊςςασ, κρθςκείασ, πολιτικϊν ι 

άλλων πεποικιςεων» (αρχι τθσ μθ διάκριςθσ). Ωςτόςο, από τθν ΕΧΔΑ ζλειπε μια διάταξθ που 

να απαγορεφει γενικά τισ διακρίςεισ. Ψο κενό αυτό καλφφκθκε από το12ο Υρωτόκολλο ςτθν 

ΕΧΔΑ17 για τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων, το οποίο τζκθκε ςε ιςχφ τον Απρίλιο του 2005 

και απαγορεφει όλεσ τισ μορφζσ διακρίςεων από τισ δθμόςιεσ αρχζσ *άρκρο 1(2)+, αλλά και 

                                                           
15

 Θ Χυνκικθ του Άμςτερνταμ που υπεγράφθ το 1997 επζφερε ςθμαντικι πρόοδο όςον αφορά ςτθν κατάςταςθ 
των γυναικϊν, κατά πρϊτον με τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ ςυναπόφαςθσ ςτον τομζα τθσ ιςότθτασ ανδρϊν και 
γυναικϊν, και κατά δεφτερον με τθ κζςπιςθ άρκρων για τθ κετικι διάκριςθ ςτθν αγορά εργαςίασ (άρκρο 141) και 
για τθ διάκριςθ με βάςθ το φφλο (άρκρο 13). Ψο κείμενο τθσ Χυνζλευςθσ για το μζλλον τθσ Ευρϊπθσ, «Χφνταγμα 
για τθν Ευρϊπθ», που επανζλαβε ςτον τίτλο II τισ διατάξεισ του Χάρτθ Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων, επιφζρει νζα 
πρόοδο ςε αυτόν τον τομζα, ιδιαίτερα το άρκρο 2 που ορίηει ότι θ Ζνωςθ βαςίηεται ςτισ αξίεσ τθσ ιςότθτασ. Βλ. 

Σδθγίεσ χριςθσ για τθν εν λόγω Χυνκικθ: http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/a12000.htm  
16

 Χθμαντικό μζροσ των πλθροφοριϊν αντλικθκε από τθ μελζτθ: Υετρουλάκθ, Ξ., Βρυϊνθσ, Π., Ρτιναπόγιασ, Α., 

και Ψςιριγϊτθ, Α. (2008), Σειρά Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Επιπτϊςεων των Εκπαιδευτικϊν Ρολιτικϊν 

ςτο Φφλο, Κζντρο Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ, Ακινα. 

17
 Council of Europe (2000), Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms (4.XI.2000). Rome: Council of Europe. (text at: 
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/177.htm). 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/a12000.htm
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/177.htm
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κεςπίηει τθν υποχρζωςθ εξαςφάλιςθσ τθσ προάςπιςθσ των νομικά κατοχυρωμζνων 

δικαιωμάτων χωρίσ διακρίςεισ *άρκρο 1(1)+.  

Σ Ευρωπαϊκόσ Κοινωνικόσ Χάρτθσ18, ο οποίοσ υπεγράφθ ςτο Ψορίνο από τα μζλθ του 

Χυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ το 1961 και τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 26/2/1965, ζχει ςκοπό τθ 

διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ των κοινωνικϊν δικαιωμάτων που δεν περιλαμβάνονταν ςτθν 

Ευρωπαϊκι Χφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου (ΕΧΔΑ). Σ Χάρτθσ του 1961 

ανανεϊκθκε με το πρόςκετο πρωτόκολλο του 1988, το τροποποιθτικό πρωτόκολλο του 1991 

και το πρωτόκολλο του 1995. Πε βάςθ το τελευταίο Υρωτόκολλο, ανακεωρικθκε ο 

μθχανιςμόσ ελζγχου για τθν εφαρμογι του Χάρτθ, κακϊσ κακιερϊκθκε το δικαίωμα τθσ 

ςυλλογικισ αναφοράσ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ των διατάξεων του Χάρτθ από τα 

Χυμβαλλόμενα Ξράτθ. Θ Ελλάδα ζχει επικυρϊςει το Χάρτθ με ςχετικό Ρόμο (Ρ. 1426/1984, 

ΦΕΞ 32α), κακϊσ και οριςμζνα από τα πρόςκετα Υρωτόκολλα για τθν τροποποίθςι του. Ψο 

1996 ξεκίνθςε θ υιοκζτθςθ του Ανακεωρθμζνου Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Χάρτθ19, ο οποίοσ 

τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1/7/1999, και που ςταδιακά κα αντικαταςτιςει πλιρωσ τον πρϊτο Χάρτθ. 

Πετά το Χάρτθ των Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων, ο Ανακεωρθμζνοσ Χάρτθσ αποτελεί το πιο 

πρόςφατο και επαρκζσ εργαλείο για τθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων. Σ Χάρτθσ αυτόσ 

κατοχυρϊνει τθ διαςφάλιςθ όλων των κοινωνικϊν δικαιωμάτων χωρίσ διακρίςεισ φφλου 

(Πζροσ ΛΛ, άρκρο 20 & Πζροσ V, άρκρο 5), αλλά, για ακόμα μια φορά, δίνεται και εδϊ 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ και τθσ απαςχόλθςθσ.  

Θ Διακιρυξθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν Λςότθτα των Γυναικϊν και των 

Ανδρϊν,20 θ οποία υιοκετικθκε από τθν Επιτροπι των Ωπουργϊν ςτισ 16/11/1988 κατά τθ 

διάρκεια τθσ 83θσ Χυνόδου, ζχει ωσ ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ 

πολιτικζσ και για το λόγο αυτό ανακοίνωςε: α) τθν ανάπτυξθ πολιτικϊν που ςτοχεφουν ςτθν 

επίτευξθ μιασ πραγματικισ ιςότθτασ μεταξφ των γυναικϊν και των ανδρϊν ςε όλουσ τουσ 

τομείσ τθσ ηωισ τουσ, β) τθ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν του Χυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν 

περαιτζρω αποτελεςματικι επίτευξθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν, και γ) τθν 

προϊκθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τουσ κανόνεσ τθσ δθμοκρατίασ και των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων με ςεβαςμό ςτθν ιςότθτα μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν. . 

Θ Σφμβαςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθ Δράςθ Ενάντια ςτθν Εμπορία των 

Ανκρϊπων21 (CETS no. 197) υιοκετικθκε και ψθφίςτθκε από τθν Επιτροπι των Ωπουργϊν 

ςτισ 3 Παΐου του 2005 και ανακοινϊκθκε ςτθ Βαρςοβία ςτισ 16/5/2005, κατά τθ διάρκεια τθσ 

3θσ Διάςκεψθσ Ξορυφισ του Χυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. Θ Χφμβαςθ τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1θ 

Φεβρουαρίου του 2008, αφοφ υπογράφθκε και κυρϊκθκε από 10 κράτθ μζλθ. Χτόχοσ τθσ 

                                                           
18

 Council of Europe (1961), European Social Charter (18.X.1961). Turin: Council of Europe (text at: 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/035.htm) 
19

 Council of Europe (1996), European Social Charter (revised) (3.V.1996). Strasbourg: Council of Europe (text at: 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.htm ) 
20

 Council of Europe (1988), Declaration on the Equality of Women and Men (text at: 

http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-
URL_ID=4143&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html).  
21

 Council of Europe (2005), Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings and its 
Explanatory Report (16.V.2005), Warsaw: Council of Europe (text at: 

http://www.coe.int/T/E/human_rights/trafficking/PDF_Conv_197_Trafficking_E.pdf)  

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/035.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.htm
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=4143&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=4143&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
http://www.coe.int/T/E/human_rights/trafficking/PDF_Conv_197_Trafficking_E.pdf
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Χφμβαςθσ είναι: α) να εμποδίςει και να καταπολεμιςει τθν εμπορία ανκρϊπων, 

διαςφαλίηοντασ τθν ιςότθτα των φφλων, β) να προςτατεφει τα ανκρϊπινα δικαιϊματα των 

κυμάτων εμπορίασ, να ςχεδιάςει ζνα λεπτομερζσ πλαίςιο για τθν προςταςία και βοικεια των 

κυμάτων και μαρτφρων, διαςφαλίηοντασ τθν ιςότθτα των φφλων, κακϊσ και τθν 

αποτελεςματικι ζρευνα και δίωξθ, και γ) να προωκεί τθ διεκνι ςυνεργαςία ςτθ δράςθ κατά 

τθσ εμπορίασ ανκρϊπων. Χτο 17ο άρκρο τθσ Χφμβαςθσ, αναφζρεται ρθτά ότι κάκε κράτοσ 

μζλοσ, κατά τθν εφαρμογι των μζτρων, κα πρζπει να ζχει ωσ ςτόχο «τθν προϊκθςθ τθσ 

ιςότθτασ των φφλων και τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτθν ανάπτυξθ, 

εφαρμογι και αξιολόγθςθ των μζτρων».  

Χτο πλαίςιο των παραπάνω Διακθρφξεων και Χυμβάςεων, το Χυμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ 

ανζπτυξε ςθμαντικι δράςθ για να προωκιςει τθν ιςότθτα των φφλων, οργανϊνοντασ 

επιτροπζσ και ςυνζδρια, και ανακοινϊνοντασ ςυςτάςεισ, μεκόδουσ και (καλζσ) πρακτικζσ, τισ 

οποίεσ κα μποροφςαν να υιοκετιςουν και να εφαρμόςουν τα κράτθ-μζλθ του. Ωπεφκυνο 

(ενδοκυβερνθτικό) όργανο για τθ διαμόρφωςθ και προϊκθςθ των δράςεων του Χυμβουλίου 

τθσ Ευρϊπθσ ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων είναι θ Επιτροπι για τθν Ιςότθτα μεταξφ 

Ανδρϊν και Γυναικϊν.22 Θ Επιτροπι αυτι είναι άμεςα υπόλογθ ςτθν Επιτροπι των Ωπουργϊν 

(Committee of Ministers), από τθν οποία λαμβάνει οδθγίεσ και ςτθν οποία παραδίδει τισ 

εκκζςεισ και τισ προτάςεισ τθσ. Χυμπεραςματικά, θ παγκόςμια κοινότθτα ζχει κινθτοποιθκεί 

εδϊ και αρκετζσ δεκαετίεσ, τόςο ςε παγκόςμιο όςο και ςε περιφερειακό επίπεδο και  -κατ’ 

επζκταςθ ςε εκνικό- επίπεδο, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων των γυναικϊν, τθν εξάλειψθ των διακρίςεων φφλου και τθν επίτευξθ τθσ 

ιςότθτασ μεταξφ κοριτςιϊν και αγοριϊν, γυναικϊν και ανδρϊν.  

 

2. Ρολιτικζσ, Νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ, Ρρογράμματα Δράςθσ και Εξελίξεισ  

Ζνα ςφνολο νομοκετικϊν πρωτοβουλιϊν, δεςμεφςεων και εξελίξεων (Σδθγίεσ Αποφάςεισ, 

Χυςτάςεισ, Ανακοινϊςεισ κ.λπ.)23 αναφζρονται ςτθν ιςότθτα των ανδρϊν και των γυναικϊν –

ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ εργαςίασ- και αφοροφν ςτα ακόλουκα:  

 ίςθ μεταχείριςθ ςτα κζματα και ςτα ςυςτιματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

 προςταςία τθσ μθτρότθτασ και ςτθ γονικι άδεια 

 ίςθ πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ, τθν ζνταξθ και επανζνταξθ, τθν επαγγελματικι 
κατάρτιςθ, τισ ςυνκικεσ εργαςίασ και ςτθν προςταςία τθσ αξιοπρζπειασ των 
γυναικϊν και ανδρϊν ςτθν εργαςία 

 φφλαξθ παιδιϊν 

 προϊκθςθ κετικϊν δράςεων υπζρ των γυναικϊν 

                                                           
22

 Βλ. Steering Committee for Equality between Women and Men (CDEG): (text at: 

http://www.coe.int/t/e/human_rights/equality/11._equality_committee/_Introduction.asp#TopOfPage) 
23

 Χχετικά με τθν εξζλιξθ του Εργατικοφ Δικαίου ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ από το 1992 ζωσ το 2003, βλ. Sciarra S. 
(2004), The Evolution of Labour Law (1992-2003). General Report, Employment and Social Affairs General 
Directorate of the European Commission, και ιδιαίτερα για τθν Ελλάδα, βλ. Yannakourou St. (2004), The Evolution 
of Labour Law in the European Union: 1992-2003. Country Study on Greece (Final Report), Study undertaken for the 
Employment and Social Affairs General Directorate of the European Commission, text at: 
europa.eu.int/comm./employment_social/labour_law/docs/ell_el_en.pdf. 

http://www.coe.int/t/e/human_rights/equality/11._equality_committee/_Introduction.asp#TopOfPage
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 προςταςία τθσ αξιοπρζπειασ των ανδρϊν και των γυναικϊν 

 καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ των γυναικϊν 

 ίςθ αμοιβι για εργαςία ίςθσ αξίασ (αρχι τθσ ιςότθτασ των αμοιβϊν μεταξφ ανδρϊν 
και γυναικϊν).24 

 

2.1. Οι πρωτοβουλίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μζχρι τθ υνκικθ του Άμςτερνταμ  

Πετά τθν Λδρυτικι Χυνκικθ τθσ ΕΕ (1957), όπου για πρϊτθ φορά ζγινε αναφορά ςτθν ιςότθτα 

των φφλων με τθν κζςπιςθ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ αμοιβισ για ίςθ εργαςία, θ διεφρυνςθ του 

πεδίου εφαρμογισ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν πραγματοποιικθκε 

το 1976 με τθν Οδθγία 76/207/EΟΚ,25 όπου κεςμοκετικθκε θ εφαρμογι τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ ςτθν πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ, τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και 

προϊκθςθ και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ. Πε τθν Σδθγία αυτι δόκθκε για πρϊτθ φορά26 μζςα 

από το Ξοινοτικό δίκαιο θ δυνατότθτα ςτα Ξράτθ-Πζλθ να υιοκετοφν μζτρα που ςτοχεφουν 

ςτθν ιςότθτα των ευκαιριϊν μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν, ιδιαίτερα μζςω τθσ άρςθσ των 

ανιςοτιτων και των διακρίςεων φφλου που κίγουν τισ ευκαιρίεσ των γυναικϊν. Θ εφαρμογι 

τθσ Σδθγίασ αυτισ επεκτάκθκε και ςε γυναίκεσ και άνδρεσ που αςκοφν ανεξάρτθτθ 

δραςτθριότθτα (με τθν οδθγία 86/613/EΣΞ, τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 1986, ΕΕ L 359, 19.12.1986), 

κατοχυρϊνοντασ επίςθσ και τθν προςταςία τθσ μθτρότθτασ, και το 2002 τροποποιικθκε από 

τθν Σδθγία 2002/73/EΞ.  

Θ πρϊτθ πρωτοβουλία τθσ Ξοινότθτασ για τθν εξιςορρόπθςθ μεταξφ οικογενειακισ και 

επαγγελματικισ ηωισ ιρκε το 1992 με τθ Σφςταςθ 92/241/EΟΚ27 του Χυμβουλίου, ςχετικά με 

τθ φφλαξθ των παιδιϊν. Θ Σδθγία αυτι είχε ωσ ςτόχο τθ διευκόλυνςθ του ςυνδυαςμοφ των 

οικογενειακϊν ευκυνϊν των γονζων με τθν απαςχόλθςθ, τθν εκπαίδευςθ και τθν 

επαγγελματικι τουσ κατάρτιςθ. Ψο 1981, με Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ28 ςυςτάκθκε μια 

Συμβουλευτικι Επιτροπι για τθν Λςότθτα Ευκαιριϊν Γυναικϊν και Ανδρϊν για να παρζχει 

γνωμοδοτιςεισ ςτθν Επιτροπι μετά από αίτθμά τθσ και να τθν επικουρεί ςτθν επεξεργαςία 

τθσ πολιτικισ τθσ ςε κζματα ιςότθτασ ευκαιριϊν. Σι αρμοδιότθτεσ τθσ Χυμβουλευτικισ 

Επιτροπισ διευρφνκθκαν και επεκτάκθκαν το 1995 (Απόφαςθ 95/420/ΕΞ), μετά τθν 

                                                           
24

 Βλ. Ειδικι Ωπθρεςία Χυντονιςμοφ και Υαρακολοφκθςθσ Δράςεων Ε.Ξ.Ψ. (ΕΩΧΕΞΨ) (2003), Οδθγόσ…, ό.π.,  ς. 16, 

text at: http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/odefarm.doc   

25
 Χυμβοφλιο των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (1976), Οδθγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 9θσ Φεβρουαρίου 

1976 περί τθσ εφαρμογισ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχειρίςεωσ ανδρϊν και γυναικϊν, όςον αφορά τθν πρόςβαςθ ςε 

απαςχόλθςθ, τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και προϊκθςθ και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ. Ωπθρεςία Επιςιμων 

Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ L 39, 40-42/ 14.2.1976). 

26
 Πζχρι τθ Χυνκικθ του Άμςτερνταμ, δεν υπιρχε ςτθν κοινοτικι νομοκεςία οφτε νομικόσ οριςμόσ των «κετικϊν 

δράςεων» οφτε κανόνεσ που να επιτρζπουν ρθτά τθ δυνατότθτα λιψθσ μζτρων υπζρ των γυναικϊν. 
27

 Χυμβοφλιο των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (1992), Σφςταςθ 92/241/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 31θσ Μαρτίου 1992 

ςχετικά με τθ φφλαξθ των παιδιϊν. Ωπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ L 123, 16-18/ 

08.05.1992).  

http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/odefarm.doc
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αναγνϊριςθ τθσ ςυμβολισ τθσ ςτισ προςπάκειεσ τθσ Ξοινότθτασ προσ τθν ιςότθτα των 

ευκαιριϊν.   

Ψο Ψιφιςμα 86/C 203/0229 που αφοροφςε τισ ίςεσ ευκαιρίεσ για τισ γυναίκεσ ανικει 

ςτθ ςειρά των ψθφιςμάτων τθσ δεκαετίασ του ’80, ςε ςυνζχεια τθσ Σδθγίασ του 1976. Θ ΕΕ με 

το Ψιφιςμα αυτό καλοφςε τα Ξράτθ-Πζλθ να κζςουν ςε εφαρμογι τισ κατάλλθλεσ δράςεισ -

όπωσ προβλεπόταν ςτθν Σδθγία 76/207/ΕΣΞ του 1976- ϊςτε να εξαςφαλίςουν τθν 

ουςιαςτικι εφαρμογι των διατάξεϊν τθσ ςε κζματα ιςότθτασ, μζςω τθσ ςυςτθματικισ 

πλθροφόρθςθσ, τθσ ανάπτυξθσ μθχανιςμϊν παρακολοφκθςθσ και τθσ επεξεργαςίασ των 

διατάξεων για τθν ιςότθτα. Υαρακινοφςε, επίςθσ, τα Ξράτθ-Πζλθ, ςφμφωνα και με το 

Ψιφιςμα τθσ 3θσ Λουνίου 1985, να αναπτφξουν ςφαιρικι και ςυντονιςμζνθ δράςθ ςτουσ 

τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ, με ςκοπό τθν ιςόρροπθ ςυμμετοχι των ανδρϊν 

και των γυναικϊν ςτα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρφματα και τθ διαφοροποίθςθ των 

επαγγελματικϊν επιλογϊν προσ τομείσ και επαγγζλματα του μζλλοντοσ, και ιδιαίτερα προσ 

εκείνα που ςυνδζονται με τισ νζεσ τεχνολογίεσ, τθ δθμιουργία επιχειριςεων και τα ελεφκερα 

επαγγζλματα.  

Σι Χυςτάςεισ, όπωσ θ Σφςταςθ 84/635/EΟΚ30 που υιοκετικθκε από το Χυμβοφλιο το 

1984, ςχετικά με τθν προϊκθςθ κετικϊν δράςεων υπζρ των γυναικϊν και θ Σφςταςθ 

87/567/EΟΚ31 που υιοκετικθκε από τθν Επιτροπι το 1987 για τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ 

των γυναικϊν, είχαν μεγαλφτερθ ιςχφ ςε ςχζςθ με τα παραπάνω Ψθφίςματα. Ξαι οι δφο 

Χυςτάςεισ υιοκετικθκαν μετά από αίτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου, το οποίο τθν 

περίοδο εκείνθ επικουροφνταν από τθν Χυμβουλευτικι Επιτροπι Μςων Ευκαιριϊν. Ψα «κετικά 

μζτρα» αφοροφςαν κυρίωσ τθν επαγγελματικι ηωι και τθ διαφοροποίθςθ των 

επαγγελματικϊν επιλογϊν, ιδίωσ μζςα από τθν παροχι τθσ κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ και τθν 

εφαρμογι προςαρμοςμζνων παιδαγωγικϊν μζςων. Υαρ’ ότι το Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο είχε 

ηθτιςει τθν ψιφιςθ ενόσ νομικά δεςμευτικοφ κειμζνου (Σδθγίασ), το Χυμβοφλιο, και κατ’ 

επζκταςθ τα Ξράτθ-Πζλθ και θ Επιτροπι περιορίςτθκαν ςτθν ελευκερία επιλογισ που τουσ 

παρείχαν οι νομικά μθ-δεςμευτικζσ Χυςτάςεισ. Θ Χφςταςθ 87/567/EΟΚ για τθν επαγγελματικι 

εκπαίδευςθ των γυναικϊν, θ οποία ιταν το αποτζλεςμα επανειλθμμζνων αιτθμάτων του 

Ξοινοβουλίου για μια ολοκλθρωμζνθ πολιτικι ςτον τομζα των ίςων ευκαιριϊν για τισ 

γυναίκεσ και τθν προϊκθςθ τθσ κατάλλθλθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για τισ γυναίκεσ, 

αναφζρεται ςτα μειωμζνθσ ςθμαντικότθτασ μζτρα που είχαν λθφκεί μζχρι τότε από τα Ξράτθ-

                                                                                                                                                                          
28

 Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (1981), Απόφαςθ 82/43/ΕΟΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 9θσ Δεκεμβρίου 1981 
περί δθμιουργίασ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ για τθν Ιςότθτα Ευκαιριϊν Γυναικϊν και Ανδρϊν. Ωπθρεςία Επιςιμων 
Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ L 20, 35–37/ 28.1.1982).  
29

 Χυμβοφλιο των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (1986), Δεφτερο ψιφιςμα του Συμβουλίου τθσ 24θσ Ιουλίου 1986 

ςχετικά με τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν για τισ γυναίκεσ (86/C203/02). Ωπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων 

των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ C 203, 2-4/ 12.08.1986). 

30
 Χυμβοφλιο των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (1984), Σφςταςθ 84/635/EΟΚ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 

1984 ςχετικά με τθν προϊκθςθ κετικϊν δράςεων υπζρ των γυναικϊν. Ωπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των 
Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ L 331, 34-35 /19.12.1984). 
31

 Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (1987), Σφςταςθ 87/567/EΟΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 24θσ Νοεμβρίου 1987 για 
τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ των γυναικϊν. Ωπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ L 
342, 35-37/ 04.12.1987). 
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Πζλθ για τθν προϊκθςθ κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ για τισ γυναίκεσ -μζτρα για τα οποία τα 

Διαρκρωτικά Ψαμεία παρείχαν χρθματοδοτικι υποςτιριξθ ιδθ από τισ αρχζσ του 1980.  

Πε το Ψιφιςμα του 198432 ςχετικά με τισ δράςεισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ 

των γυναικϊν, το Χυμβοφλιο πρότεινε, ςτα πλαίςια των εκνικϊν πολιτικϊν και πρακτικϊν, τθν 

εφαρμογι ςυγκεκριμζνων κατευκυντιριων γραμμϊν δράςθσ. Χτο ςθμείο αυτό κρίνεται 

ςκόπιμο να αναφερκεί το Ψιφιςμα του 1995,33 με το οποίο το Χυμβοφλιο και οι εκπρόςωποι 

των Ξυβερνιςεων των Ξρατϊν-Πελϊν διακιρυξαν ότι τα ςτερεότυπα τα οποία ςυνδζονται με 

τθν απεικόνιςθ των δφο φφλων ςτθ διαφιμιςθ και ςτα μζςα ενθμζρωςθσ ςυνιςτοφν ζναν από 

τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ ςτάςεισ απζναντι ςτθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και 

γυναικϊν, καταδεικνφοντασ, παράλλθλα, ότι τα ΠΠΕ μποροφν να ςυμβάλλουν ςθμαντικά 

ςτθν αλλαγι αυτϊν των ςτάςεων.  

Υζραν τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν, θ ίςθ κατανομι γυναικϊν και ανδρϊν ςτισ 

διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων ςυνιςτά ζναν από τουσ ςτόχουσ ςτουσ οποίουσ δίνεται 

προτεραιότθτα ςτα Υρογράμματα Δράςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ψο Χυμβοφλιο με το 

Ψιφιςμα του 1995 (95/C 168/02)34 κάλεςε τα κεςμικά όργανα και τουσ οργανιςμοφσ των 

Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων «να κζςουν ςε εφαρμογι ωσ εργοδότεσ, και αφοφ προβοφν ςε 

ςχετικό απολογιςμό, μζτρα που κα ευνοοφν τθν ιςόρροπθ πρόςλθψθ γυναικϊν και ανδρϊν 

και κα επιτρζπουν επίςθσ, μζςω των προαγωγϊν και τθσ εκπαίδευςθσ, τθν επίτευξθ 

ιςόρροπθσ ςυμμετοχισ ςε κζςεισ που ςυνδζονται με τθ λιψθ αποφάςεων». Ψο Ψιφιςμα του 

1995 οδιγθςε ςτθν ζκδοςθ τθσ Χφςταςθσ 96/694/ΕΚ35, το 1996, με τθν οποία το Χυμβοφλιο 

κάλεςε τα Ξράτθ-Πζλθ να αναλάβουν περιςςότερεσ πρωτοβουλίεσ που κα ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα τθν ίςθ ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων ςε 

όλουσ τουσ τομείσ (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιςμικό). Χτισ 7 Παρτίου 2000 θ 

Επιτροπι παρουςίαςε τθν πρϊτθ ζκκεςθ36 ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Χφςταςθσ, με βάςθ 

εκνικά ςτατιςτικά ςτοιχεία, τα οποία κακιςτοφςαν εμφανζσ ότι θ υποεκπροςϊπθςθ των 

γυναικϊν ςε κζςεισ λιψθσ αποφάςεων ιταν ακόμθ πραγματικότθτα. 

                                                           
32

 Χυμβοφλιο των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (1984), Ψιφιςμα του Συμβουλίου τθσ 7θσ Ιουνίου 1984 ςχετικά με τισ 
δράςεισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ των γυναικϊν. Ωπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν 
Ξοινοτιτων (ΕΕ C 161, 5-6/ 21.6.1984).  
33

 Χυμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Εκπρόςωποι των Ξυβερνιςεων των Ξρατϊν-Πελϊν (1995), Ψιφιςμα του 

Συμβουλίου και των εκπροςϊπων των κυβερνιςεων των Κρατϊν Μελϊν των ςυνερχομζνων ςτα πλαίςια του 

Συμβουλίου τθσ 5θσ Οκτωβρίου 1995 ςχετικά με τθν εικόνα τθσ γυναίκασ και του άνδρα ςτθ διαφιμιςθ και τα μζςα 

ενθμζρωςθσ. Ωπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ C 296, 15-16/ 10.11.1995) 

34
 Χυμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (1995), Ψιφιςμα του Συμβουλίου τθσ 27θσ Μαρτίου 1995 ςχετικά με τθν 

ιςόρροπθ ςυμμετοχι γυναικϊν και ανδρϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων. Ωπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν 

Ξοινοτιτων (ΕΕ C 168, 3-4/ 04.07.1995).  

35
 Χυμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (1996), Σφςταςθ του Συμβουλίου τθσ 2ασ Δεκεμβρίου 1996 για τθν ιςόρροπθ 

ςυμμετοχι γυναικϊν και ανδρϊν ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων (96/694/ΕΞ). Ωπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων 
των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ L 319, 11-15/ 10.12.1996). 
36

 Ευρωπαϊκι Επιτροπι (2000), Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ ςτο Συμβοφλιο, ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και ςτθν 
Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ ςφςταςθσ 96/694/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ 2ασ 
Δεκεμβρίου 1996 για τθν ιςόρροπθ ςυμμετοχι γυναικϊν και ανδρϊν ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων. 

[COM(2000)120] (text at: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0120:EL:HTML).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0120:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0120:EL:HTML
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Χτισ 15/12/1997 και βάςει των διατάξεων του άρκρου 119 τθσ Χυνκικθσ τθσ Φϊμθσ, το 

Χυμβοφλιο υιοκζτθςε τθν Οδθγία 97/80/EΚ37 ςχετικά με το βάροσ τθσ αποδείξεωσ ςε 

περιπτϊςεισ διακριτικισ μεταχείριςθσ λόγω φφλου. Ψα Ξράτθ-Πζλθ όφειλαν να κεςπίςουν τισ 

απαιτοφμενεσ νομοκετικζσ, κανονιςτικζσ και διοικθτικζσ διατάξεισ μεταφζροντασ τισ διατάξεισ 

τθσ Σδθγίασ ςτο Εκνικό τουσ νομικό πλαίςιο, ζωσ τον Λανουάριο του 2001. Θ Σδθγία αυτι 

αναδιατυπϊκθκε μετά από περίπου μια δεκαετία, ςτθν Σδθγία 2006/54/ΕΞ. Συςιαςτικισ 

ςθμαςίασ κρίνεται επίςθσ θ Χφςταςθ 96/694/ΕΚ, με τθν οποία το Χυμβοφλιο κάλεςε τα 

Ξράτθ-Πζλθ να αναλάβουν περιςςότερεσ πρωτοβουλίεσ που κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν 

ίςθ ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων ςε όλουσ τουσ 

τομείσ.  

 

2.2.  H Ενςωμάτωςη τησ Διάςταςησ του Φύλου ςε όλουσ τουσ Σομείσ Πολιτικήσ τησ 

ΕΕ (Gender Mainstreaming) 

 

Θ Χυνκικθ του Άμςτερνταμ, θ οποία ψθφίςτθκε το 1997, κεςμοκζτθςε, ενίςχυςε και 

προϊκθςε τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςε όλουσ τουσ τομείσ πολιτικισ τθσ ΕΕ 

(gender mainstreaming) και αποτελεί πλζον τθ νζα ςτρατθγικι για τθν ιςότθτα. Πετά τθν 

ζγκριςθ τθσ Διακιρυξθσ και τθσ Υλατφόρμασ Δράςθσ του Υεκίνου (1995), θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

υπιρξε πρωτοπόρα ςτθν υιοκζτθςθ και ανάπτυξθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ «ενςωμάτωςθσ τθσ 

οπτικισ του φφλου» ςτο ςφνολο των πολιτικϊν και των δραςτθριοτιτων τθσ, τόςο εντόσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όςο και εντόσ των Ξρατϊν-Πελϊν. Θ ςτρατθγικι τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ςτον τομζα τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν μεταξφ των δφο φφλων, με τθν ζννοια τθσ 

ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ πολιτικισ 

τθσ (mainstreaming), παρουςιάςτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ το 

Φεβρουάριο του 1996 ςχετικά με τθν ενςωμάτωςθ των ίςων ευκαιριϊν για τισ γυναίκεσ και 

τουσ άνδρεσ ςε όλεσ τισ Κοινοτικζσ πολιτικζσ και δραςτθριότθτεσ.38  

Θ ανακοίνωςθ αυτι, θ οποία ψθφίςτθκε από το Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο,39 παρείχε τισ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν ιςότθτα των ευκαιριϊν ςτο χϊρο τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ 

αγοράσ εργαςίασ, τθσ αναπτυξιακισ ςυνεργαςίασ με τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, τθσ 

εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ, των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθσ επιςτιμθσ και τθσ 

ζρευνασ, και των μικρομεςαίων επιχειριςεων. Θ ανάγκθ παράκεςθσ περιςςότερων 

ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςε όλουσ τουσ τομείσ, προκειμζνου να καταδειχκεί το μζγεκοσ του 

προβλιματοσ των ζμφυλων ανιςοτιτων, κρίκθκε επίςθσ επιτακτικι. Ζτςι, θ Ανακοίνωςθ αυτι 

αποτζλεςε το ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςε όλεσ τισ 

πολιτικζσ και τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ξοινότθτασ – από το ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ τουσ μζχρι 

                                                           
37

 Χυμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (1997), Οδθγία 97/80/ΕΚ Του Συμβουλίου τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 1997 ςχετικά 
με το βάροσ αποδείξεωσ ςε περιπτϊςεισ διακριτικισ μεταχείριςθσ λόγω φφλου. Ωπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των 
Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ L 14/ 6-8/ 20.01.98). 
38

 European Commission (1996), ό.π.  
39

 Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο (1997), Ψιφιςμα ςχετικά με τθν ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ με κζμα: Ενςωμάτωςθ τθσ 
ιςότθτασ των ευκαιριϊν μεταξφ των γυναικϊν και των ανδρϊν ςτο ςφνολο των κοινοτικϊν πολιτικϊν και 
δραςτθριοτιτων – mainstreaming (A4-0251/1997). 
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και τθν υλοποίθςι τουσ- λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτουσ άνδρεσ και τισ 

γυναίκεσ.  

Ψαυτόχρονα, αναδιαρκρϊκθκε θ πολιτικι για τα Διαρκρωτικά Ψαμεία,40,41,42 ζτςι ϊςτε 

τα Ξράτθ-Πζλθ να είναι υποχρεωμζνα να εντάξουν ςτο ςφνολο των πολιτικϊν τουσ τθ 

διάςταςθ των ίςων ευκαιριϊν και να υιοκετιςουν το gender mainstreaming. Θ άρςθ των 

ανιςοτιτων και θ προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν γυναικϊν και ανδρϊν ςτθν 

οικονομικι και κοινωνικι δραςτθριότθτα κεςπίςτθκε ωσ γενικι αρχι ςτουσ ςτόχουσ και ςτα 

κακικοντα των Διαρκρωτικϊν Ψαμείων.43 Ψο 1998 θ Επιτροπι εδραίωςε τθ ςτρατθγικι τθσ για 

τθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων ανάλογα με το φφλο ςε όλεσ τισ πολιτικζσ και τα μζτρα, 

προκειμζνου να αποφεφγονται οι ανεπικφμθτεσ επιπτϊςεισ των πολιτικϊν αποφάςεων και να 

βελτιωκεί θ ποιότθτα και αποτελεςματικότθτά τουσ.44 Υαράλλθλα, το Χυμβοφλιο τθσ 

Ευρϊπθσ δθμιοφργθςε μια ομάδα εργαςίασ ειδικϊν για το mainstreaming, τθσ οποίασ τα 

αποτελζςματα των εργαςιϊν δθμοςιεφτθκαν το 1998,45 και τροφοδότθςαν τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι ςτθ χάραξθ τθσ πολιτικισ τθσ.   

Αξίηει ςτο ςθμείο αυτό να ςθμειωκεί ότι ο τομζασ τθσ απαςχόλθςθσ κρίκθκε από τθν 

Επιτροπι ωσ –ίςωσ- ο ςθμαντικότεροσ τομζασ τον οποίο επζλεξε προκειμζνου να ενιςχφςει 

τισ προςπάκειζσ τθσ για τθν ιςότθτα των φφλων. Τλεσ οι άλλεσ δραςτθριότθτεσ και πολιτικζσ, 

όςο ςθμαντικζσ και αν ιταν, κεωρικθκαν περιςςότερο ωσ πολιτικζσ ςτιριξθσ για το 

“mainstreaming” και όχι τόςο ωσ ςτόχοι αυτοί κακαυτοί. Τπωσ ιταν επόμενο, ζνασ από τουσ 

πρϊτουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ εςτίαςε τθ νομοκεςία ιταν θ πρόςβαςθ ςτθν εργαςία, και πιο 

ςυγκεκριμζνα, θ πρόςβαςθ των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ, ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ, 

ςτισ αποδεκτζσ ςυνκικεσ εργαςίασ και ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ.  

                                                           
40

 Χυμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (1999), Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1260/1999 του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 
1999 περί γενικϊν διατάξεων για τα διαρκρωτικά Ταμεία. Ωπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν 
Ξοινοτιτων (ΕΕ L 161, 1-41/ 26.06.1999).   
41

 Ευρωπαϊκι Επιτροπι (2002), Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ προσ το Χυμβοφλιο, το Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο, τθν 
Σικονομικι και Ξοινωνικι Επιτροπι και τθν Επιτροπι των Υεριφερειϊν: Υλοποίθςθ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ 
διάςταςθσ του φφλου ςτα ζγγραφα προγραμματιςμοφ των διαρκρωτικϊν ταμείων για το 2000-2006 

*COM(2002)748 τελικό+ (text at: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0748:FIN:EL:PDF). 
42

 Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο (2003). Ψιφιςμα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςχετικά με τουσ ςτόχουσ τθσ ιςότθτασ 
ευκαιριϊν γυναικϊν και ανδρϊν κατά τθ χρθςιμοποίθςθ των Διαρκρωτικϊν Ταμείων, P5_TA(2003)0093 - 
2002/2210(INI). Ωπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ C 061, 370-374/ 10.03.2004). 
43

 Ευρωπαϊκι Επιτροπι (1999), Ετιςια Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ. Η ιςότθτα των ευκαιριϊν γυναικϊν και ανδρϊν ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ -1998 [CΣΠ(1999)106 - C5-0289/2000 - 1999/2109(CΣS)]. 
44

 Χτο ίδιο, ς. 5. 
45

 Council of Europe, Directorate General of Human Rights, Equality Division. (1998). Gender Mainstreaming: 
Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices [EG-S-MS (98)2]. Strasburg: Council of 

Europe. (Available at:  http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_EG-S-MS_98_2rev_E.pdf, 

accessed 10 July 2008).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0748:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0748:FIN:EL:PDF
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_EG-S-MS_98_2rev_E.pdf
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2.3. Πολιτικέσ τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ για την Ιςότητα των Φύλων από τη 

υνθήκη του Άμςτερνταμ και μετά 

 

Πζχρι και το 1996, όπωσ ζχει ιδθ ςθμειωκεί, τα νομοκετικά κείμενα τθσ ΕΕ ςχετικά με 

κζματα ιςότθτασ των φφλων, με μόνθ εξαίρεςθ τθν Σδθγία 76/207/EΣΞ, περιορίηονταν ςε 

Ψθφίςματα και Χυςτάςεισ, ενϊ οι μόνεσ «δεςμεφςεισ» τουσ αφοροφςαν ςτα χρονικά 

περικϊρια εφαρμογισ των πολιτικϊν και τθν υποβολι εκκζςεων προσ τθν ΕΕ όςον αφορά ςτα 

μζτρα που λαμβάνονταν από τα Ξράτθ-Πζλθ. Από το 1996 και μετά, ζχει υιοκετθκεί από τθν 

ΕΕ μια ςειρά νομικϊν κειμζνων χωρίσ νομικά δεςμευτικό χαρακτιρα (Χυςτάςεισ, Ψθφίςματα, 

και Ανακοινϊςεισ των οργάνων τθσ), αλλά και νομικϊν κειμζνων με δεςμευτικι νομικι ιςχφ 

(Σδθγίεσ, Ξανονιςμοί και Αποφάςεισ), τα οποία ςτο ςφνολό τουσ αποτελοφν το κορμό τθσ 

κοινοτικισ πολιτικισ για τθν ιςότθτα μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν, κοριτςιϊν και αγοριϊν. 

Θ Σδθγία 2000/43/EΚ46 του Χυμβουλίου, λαμβάνοντασ υπόψθ τα άρκρα 3(2), 5, 6 και 

13 τθσ Χυνκικθσ του Άμςτερνταμ, ζχει ωσ ςτόχο τθ κζςπιςθ ενόσ πλαιςίου για τθν 

καταπολζμθςθ των διακρίςεων λόγω φυλετικισ ι εκνοτικισ καταγωγισ, με ςτόχο τθν 

πραγμάτωςθ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ (άρκρο 1) ςε όλα τα Ξράτθ-Πζλθ τθσ ΕΕ. Θ 

οδθγία αυτι βαςίηεται ςτο άρκρο 3 (παρ. 2) τθσ Χυνκικθσ ΕΞ, ςφμφωνα με το οποίο κατά τθν 

εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανεξάρτθτα από φυλετικι ι εκνοτικι καταγωγι, θ 

Ξοινότθτα κα πρζπει «να επιδιϊκει να εξαλειφκοφν οι ανιςότθτεσ και να προωκθκεί θ 

ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν», κυρίωσ επειδι ςυχνά οι γυναίκεσ είναι κφματα 

πολλαπλϊν διακρίςεων.  

Θ Σδθγία 2002/73/ΕΚ,47 θ οποία τροποποίθςε τθν παλαιότερθ Σδθγία 76/207/EΣΞ48 

προκειμζνου να ςυμφωνεί με τισ διατάξεισ τθσ Χυνκικθσ του Άμςτερνταμ (άρκρα 13, 141 παρ. 

3 και 4), υποχρζωνε τισ Ξυβερνιςεισ των Ξρατϊν-Πελϊν να μεταφζρουν τισ διατάξεισ τθσ ςτα 

Εκνικά τουσ δίκαια μζχρι τθν 5θ Σκτωβρίου 2005, και να λάβουν τα απαραίτθτα μζτρα για τθν 

διαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν 

πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ, τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ. Για 

τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ Σδθγίασ και τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των ςχετικϊν 

μζτρων, τα Ξράτθ-Πζλθ υποχρεοφνται να κοινοποιοφν κάκε τζςςερα χρόνια ςτθν Επιτροπι τα 

κείμενα των νομοκετικϊν, κανονιςτικϊν και διοικθτικϊν διατάξεων των μζτρων που 

κεςπίηουν, κακϊσ και εκκζςεισ για τα μζτρα και τθν εφαρμογι τουσ.  

                                                           
46

 Χυμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (2000), Οδθγία 2000/43/EΚ του Συμβουλίου τθσ 29θσ Ιουνίου 2000 περί 
εφαρμογισ τθσ αρχισ ίςθσ μεταχείριςθσ προςϊπων αςχζτωσ φυλετικισ ι εκνοτικισ τουσ καταγωγισ. Ωπθρεςία 
Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ L 180, 22-26/19.07.2000). 
47

 Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο και Χυμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (2002), Οδθγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Σεπτεμβρίου 2002 για τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 76/207/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου περί τθσ εφαρμογισ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχειρίςεωσ ανδρϊν και γυναικϊν όςον αφορά τθν 
πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ, ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και προϊκθςθ και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ. Ωπθρεςία 
Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ L 269, 15-20/ 05.10.2002).  
48

 Χυμβοφλιο των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (1976), ό.π. 
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Ψο 2004 κεςπίςτθκε ο Κανονιςμόσ 806/2004/ΕΚ49 λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ 

τθσ Χυνκικθσ του Άμςτερνταμ (άρκρο 3(2), 5, 179), τουσ Αναπτυξιακοφσ Χτόχουσ τθσ Χιλιετίασ, 

τθ Διακιρυξθ και τθν Υλατφόρμα Δράςθσ του Υεκίνου, και τθ Χφμβαςθ του ΣΘΕ για τθν 

Εξάλειψθ κάκε Πορφισ Διακρίςεων ςε Βάροσ των Γυναικϊν. Σ Ξανονιςμόσ αυτόσ είχε ωσ 

ςκοπό τθν εφαρμογι μζτρων για «τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ πολιτικζσ, 

ςτρατθγικζσ και παρεμβάςεισ τθσ Κοινότθτασ ςτον τομζα τθσ ςυνεργαςίασ για τθν ανάπτυξθ», 

για τθν περίοδο 2004-2006, μζςω τθσ παροχισ χρθματοδοτικισ βοικειασ και τεχνογνωςίασ 

ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Ψο Ροζμβριο του 2003 θ Επιτροπι παρουςίαςε, βάςει του 

Άρκρου 13 τθσ Χυνκικθσ, τθν πρόταςθ για Σδθγία50 με ςτόχο τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ 

ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν, εκτόσ του πεδίου τθσ αγοράσ εργαςίασ. Ζτςι, ςτισ 13 

Δεκεμβρίου 2004 υιοκετικθκε θ Οδθγία 2004/113/ΕΚ51 για τθν εφαρμογι τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ γυναικϊν και ανδρϊν ςτθν παροχι πρόςβαςθσ ςε αγακά και υπθρεςίεσ. Ξφριοσ 

ςτόχοσ τθσ Σδθγίασ είναι θ διαμόρφωςθ ενόσ πλαιςίου για τθν καταπολζμθςθ των 

διακρίςεων λόγω φφλου, όςον αφορά τθν πρόςβαςθ ςτα αγακά και τισ υπθρεςίεσ. Θ Οδθγία 

2006/54/EK,52 υιοκετικθκε τον Λοφλιο του 2006 ειςάγοντασ διατάξεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 

141(3) τθσ Χυνκικθσ τθσ ΕΞ, για τθν εφαρμογι τθσ αρχισ των ίςων ευκαιριϊν και τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ, τθν επαγγελματικι 

εξζλιξθ, τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ και τουσ όρουσ εργαςίασ. Χτόχοσ τθσ Σδθγίασ ιταν να 

απλοποιιςει, να εκςυγχρονίςει και να βελτιϊςει τθν υφιςτάμενθ Ξοινοτικι νομοκεςία για τθν 

ιςότθτα των φφλων ςε κζματα απαςχόλθςθσ, μζςω τθσ ενςωμάτωςθσ διαφόρων 

προθγοφμενων Σδθγιϊν ςε ζνα και μόνο κείμενο.  

Ψο 2004 ςυναντάμε το Ψιφιςμα του ΕΞ ςχετικά με τισ γυναίκεσ ςτθν νζα κοινωνία τθσ 

πλθροφορίασ,53 το οποίο υιοκζτθςε λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αλλαγζσ που ζχουν επιφζρει οι 

Ψεχνολογίεσ τθσ Υλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ), τθν απουςία ενςωμάτωςθσ τθσ 

οπτικισ του φφλου ςτο ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ των πολιτικϊν για τισ ΨΥΕ, τθ μειωμζνθ 

πρόςβαςθ των γυναικϊν ςε αυτζσ, τθν απουςία τουσ από τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων 

και τθν ανεπαρκι εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν δθμοςιογράφων ςε κζςεισ διοικθτικισ 

ευκφνθσ, κακϊσ και ότι τα περιςςότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά 

ςυςτιματα ςυντθροφν τισ προκαταλιψεισ και τα ςτερεότυπα των επαγγελμάτων των ΨΥΕ.  
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Πια ιδιαίτερα ςθμαντικι πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου ιταν το 

Ψιφιςμα54 που εξζδωςε το 2006 ςχετικά με τθ Στρατθγικι-Ρλαίςιο για τθν απαγόρευςθ 

των διακρίςεων και τισ ίςεσ ευκαιρίεσ για όλουσ. Πε το Ψιφιςμα αυτό, το ΕΞ απθφκυνε προσ 

το Χυμβοφλιο, τθν Επιτροπι και τα Ξράτθ-Πζλθ ςυςτάςεισ και προτροπζσ για δράςεισ 

καταπολζμθςθσ των άμεςων ι ζμμεςων διακρίςεων. Ψο 2006, το Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο 

υιοκζτθςε το Ψιφιςμα55 ςχετικά με τθν ιςότθτα γυναικϊν και ανδρϊν ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. Ψο Ξοινοβοφλιο υιοκζτθςε το ψιφιςμα αυτό λαμβάνοντασ υπόψθ «ότι θ ιςότθτα 

γυναικϊν και ανδρϊν απαιτεί πολυδιάςτατθ προςζγγιςθ μζςω ενόσ πλιρουσ φάςματοσ 

μζτρων ςε όλουσ τουσ τομείσ, κυρίωσ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν απαςχόλθςθ και τθ ςταδιοδρομία, 

τθν επιχειρθματικότθτα, τθν ίςθ αμοιβι για ίςθ εργαςία ι για εργαςία ίςθσ αξίασ, ζναν 

καλφτερο ςυνδυαςμό τθσ οικογενειακισ ηωισ και τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, κακϊσ 

και ιςόρροπθ ςυμμετοχι γυναικϊν και ανδρϊν ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων πολιτικοφ 

και οικονομικοφ χαρακτιρα».  

Θ Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ το 200656 ςχετικά με τθν αποδοτικότθτα και τθν ιςότθτα 

ςτο πλαίςιο των Ευρωπαϊκϊν ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, θ οποία 

Ψθφίςτθκε από το Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο ςτισ 27 Χεπτεμβρίου 2007,57 ζχει ωσ κφριο ςτόχο 

να ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Οιςαβόνασ. Ψο Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο, ςτο 

ςχετικό Ψιφιςμά του για τθν παραπάνω Ανακοίνωςθ, ςυγκεκριμενοποιεί το πλαίςιο των 

δράςεων, καλϊντασ τα Ξράτθ-Πζλθ να χρθςιμοποιιςουν «πολιτικζσ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ και το αντίςτοιχο εκπαιδευτικό υλικό που να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του 

φφλου ωσ εργαλείο για τθν κατάργθςθ των ανιςοτιτων μεταξφ των φφλων ςτθν εκπαίδευςθ 

και τθν απαςχόλθςθ και τθν εξάλειψθ των ςτερεοτφπων».  

Ψο 2007 το Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο εξζδωςε Ψιφιςμα ςχετικά με τισ διακρίςεισ ςε 

βάροσ των νζων γυναικϊν και των κοριτςιϊν ςτθν εκπαίδευςθ,58 το οποίο βαςίςτθκε ςτο 

ςχετικό ζγγραφο εργαςίασ τθσ Επιτροπισ Δικαιωμάτων των Γυναικϊν και Λςότθτασ των 

Φφλων.59 Πια επίςθσ ςθμαντικι επιςιμανςθ του Ξοινοβουλίου ςτο πλαίςιο του Ψθφίςματοσ 

του 2007 είναι θ ανάγκθ αξιολόγθςθσ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για κζματα φφλου, κακϊσ 
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το μεγαλφτερο μζροσ των διακζςιμων δεδομζνων εξακολουκοφν να ςυλλζγονται και να 

παρουςιάηονται χωρίσ διαφοροποίθςθ ωσ προσ το φφλο.   

Ψον Λανουάριο του 2008, το Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο εκτιμϊντασ το γεγονόσ ότι «τα 

κορίτςια και οι γυναίκεσ ςυχνά είναι κφματα νομικϊν, κοινωνικϊν και οικονομικϊν 

ανιςοτιτων που επθρεάηουν τθν άςκθςθ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων τουσ, όπωσ θ ιςότιμθ 

πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ και τθν υγεία», υιοκζτθςε το Ψιφιςμα60 ςχετικά 

με μια ςτρατθγικι τθσ ΕΕ για τα δικαιϊματα του παιδιοφ. Ψο Ξοινοβοφλιο, όπωσ 

καταγράφεται ςτο κείμενο του Ψθφίςματοσ, ςυμφωνεί ςτο γεγονόσ «ότι οι αξίεσ και τα 

κεμελιϊδθ δικαιϊματα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, 

πρζπει να αποτελοφν απαραίτθτθ ςυνιςτϊςα τθσ εκπαίδευςθσ κατά τθν παιδικι θλικία, και 

τθ βάςθ όλων των άλλων ςταδίων τθσ ηωισ» και, επιπλζον, εφιςτά τθν προςοχι «ςτον ρόλο 

τθσ εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ κα πρζπει να  προάγει τθν ιςότθτα και να μθν ενζχει το ςτοιχείο 

τθσ βίασ ι τθσ ςωματικισ τιμωρίασ».  

 

2.4. Πρόςφατεσ Εξελίξεισ ςτισ Πολιτικζσ Ιςότθτασ των Φφλων ςτθν ΕΕ 

 
2.4.1. Ο Χάρτθσ Ρορείασ για τθν Ιςότθτα μεταξφ Γυναικϊν και Ανδρϊν 2006-2010 
 
Σ Χάρτθσ Ρορείασ για τθν Λςότθτα μεταξφ Γυναικϊν και Ανδρϊν 2006-201061 κακορίηει τισ 

προτεραιότθτεσ τθσ Επιτροπισ και το πλαίςιο δράςθσ τθσ για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ ζωσ 

το 2010. Υιο ςυγκεκριμζνα, ο Χάρτθσ, κζτει ζξι (6) τομείσ προτεραιότθτασ ςτθ δράςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ιςότθτα των φφλων, οι οποίοι είναι οι ακόλουκοι:  

1. ιςότιμθ οικονομικι ανεξαρτθςία για γυναίκεσ και άνδρεσ,  
2. ςυμφιλίωςθ τθσ ιδιωτικισ, οικογενειακισ και τθσ επαγγελματικισ ηωισ,  
3. ίςθ εκπροςϊπθςθ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων, 
4. εξάλειψθ όλων των μορφϊν βίασ με βάςθ το φφλο και τθσ εμπορίασ και διακίνθςθσ 

ανκρϊπων,  
5. εξάλειψθ των ςτερεοτφπων των φφλων ςτθν κοινωνία, 
6. προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ εξωτερικζσ και αναπτυξιακζσ πολιτικζσ 

(εκτόσ ΕΕ). 
Σ Χάρτθσ Υορείασ ςτθρίηεται ςτθν εμπειρία τθσ Χτρατθγικισ-Υλαιςίου για τθν ιςότθτα 

των φφλων62 που υλοποιικθκε κατά τθν περίοδο 2001-2005 και ςυνδυάηει «τθ δρομολόγθςθ 
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νζων ενεργειϊν και τθν ενίςχυςθ των πετυχθμζνων υπαρχουςϊν δραςτθριοτιτων». 

Επιβεβαιϊνει τθ διπλι προςζγγιςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων που βαςίηεται, αφενόσ ςτθν 

ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςε όλουσ τουσ τομείσ και τισ δραςτθριότθτεσ των 

πολιτικϊν, και αφετζρου ςε ςυγκεκριμζνα μζτρα. Ξακϊσ θ Επιτροπι «δεν μπορεί να επιτφχει 

τουσ ςτόχουσ αυτοφσ μόνθ τθσ, αφοφ ςε πολλοφσ τομείσ το κζντρο βάρουσ βρίςκεται ςε 

επίπεδο Κράτουσ-Μζλουσ», ο Χάρτθσ απθχεί τθ δζςμευςθ τθσ Επιτροπισ «να προωκιςει τθν 

ατηζντα τθσ ιςότθτασ των φφλων ενιςχφοντασ τθ ςφμπραξθ με τα Ξράτθ-Πζλθ και τουσ 

άλλουσ φορείσ». Χτο κείμενο του Χάρτθ, για κάκε ζναν από τουσ ζξι τομείσ προτεραιότθτασ 

προςδιορίηονται οι ςτόχοι, οι ενζργειεσ προτεραιότθτασ και οι δείκτεσ για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ προόδου τθσ εφαρμογισ των ςτόχων. Σ Χάρτθσ Υορείασ για τθν Λςότθτα 

μεταξφ Ανδρϊν και Γυναικϊν 2006-2010, εγκρίκθκε από το Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο ςτισ 

13/4/2007.63 Ψο Ευρωπαϊκό Λνςτιτοφτο για τθν ιςότθτα μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν 

προβλζπεται ότι κα παρζχει τθν απαιτοφμενθ τεχνογνωςία κατά τθν εφαρμογι του Χάρτθ 

Υορείασ και ότι κα διαδραματίςει ρόλο καίριασ ςθμαςίασ ςτθν παρακολοφκθςθ των 

περιςςοτζρων από τισ παραπάνω ενζργειεσ. Σ Χάρτθσ Υορείασ για τθν Λςότθτα μεταξφ 

Γυναικϊν και Ανδρϊν «ζδωςε νζα πνοι ςτθν Ξοινοτικι πολιτικι ςτον εν λόγω τομζα».64 Θ 

Επιτροπι εξαςφαλίηει τθν παρακολοφκθςθ των επιτευγμάτων και των προβλεπόμενων 

ενεργειϊν του Χάρτθ Υορείασ με ζνα λεπτομερζσ ετιςιο πρόγραμμα εργαςίασ.  

 

2.4.2. Το Ευρωπαϊκό Σφμφωνο Ιςότθτασ των Φφλων 
 

Υροσ τθν ίδια κατεφκυνςθ και το ίδιο ζτοσ με τον Χάρτθ Υορείασ για τθν Λςότθτα μεταξφ 

Ανδρϊν και Γυναικϊν (2006-2010), υιοκετικθκε από τα Ξράτθ-Πζλθ και το Ευρωπαϊκό 

Χυμβοφλιο το Ευρωπαϊκό Σφμφωνο Λςότθτασ των Φφλων65 ςτθν Εαρινι Χφνοδο Ξορυφισ του 

Χυμβουλίου το Πάρτιο του 2006. Ψο Χφμφωνο εκφράηει τθ βοφλθςθ, τθν αποφαςιςτικότθτα 

και τθν πολιτικι δζςμευςθ των θγετϊν των Ξρατϊν-Πελϊν για τθν εφαρμογι πολιτικϊν 

προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων, αλλά και τθν πρόκεςι τουσ να κινθκοφν επί τθ βάςει 

των αξόνων του Χάρτθ Υορείασ τθσ Επιτροπισ. Ψο Χφμφωνο, ωςτόςο, επικεντρϊνεται κυρίωσ 

ςτθν ενκάρρυνςθ των δράςεων Ξρατϊν-Πελϊν ωσ προσ τθ γυναικεία επιχειρθματικότθτα, τθ 

γεφφρωςθ του ζμφυλου χάςματοσ και τθν καταπολζμθςθ των ζμφυλων ςτερεοτφπων ςτθν 

απαςχόλθςθ.  
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Ψζλοσ, το 2006 εγκρίκθκαν από το Χυμβοφλιο οι ςτρατθγικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

τθσ Κοινότθτασ για τθν οικονομικι, κοινωνικι και εδαφικι ςυνοχι, ωσ ενδεικτικό πλαίςιο 

για τα Εκνικά ςτρατθγικά πλαίςια αναφοράσ των Ξρατϊν-Πελϊν και τθν εφαρμογι των 

Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων για τθν περίοδο 2007-2013.66 Χτθν κατευκυντιρια γραμμι 

που αφορά τισ «περιςςότερεσ και καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ» (1.3.) τονίηεται ότι κα πρζπει 

να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν υλοποίθςθ του Ευρωπαϊκοφ Συμφϊνου για τθν Λςότθτα 

των Φφλων μζςω τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου, αλλά και με ειδικζσ ενζργειεσ 

για τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ, τθ μείωςθ των 

επαγγελματικϊν διακρίςεων, τθ μείωςθ των διαφορϊν ςτουσ μιςκοφσ, τθν καταπολζμθςθ 

των ςτερεοτφπων ςε ςχζςθ με τα δφο φφλα, κακϊσ και τθν εναρμόνιςθ τθσ επαγγελματικισ 

με τθν ιδιωτικι ηωι.  

 
2.4.3. Ευρωπαϊκό Ινςτιτοφτο για τθν Ιςότθτα των Φφλων (EIGE) 

Ψον Λοφνιο του 2004 το Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο,67 επαναλαμβάνοντασ τουσ ςτόχουσ τθσ 

ατηζντασ τθσ Οιςαβόνασ όςον αφορά ςτθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προθγοφμενεσ ςυηθτιςεισ, εξζφραςε τθν υποςτιριξι του, ςτο αίτθμα 

του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου68 το οποίο χρονολογείται ιδθ από το 2002, για τθ δθμιουργία 

ενόσ Ευρωπαϊκοφ Λνςτιτοφτου για τθν Λςότθτα των Φφλων και κάλεςε τθν Επιτροπι να 

υποβάλει ςχετικι πρόταςθ. Ψο Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο αναγνϊριςε, δθλαδι, τθν αναγκαιότθτα 

τθσ δθμιουργίασ ενόσ οργανιςμοφ που κα λειτουργεί ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με ςτόχο τθν 

προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, κάτι το οποίο είχε ςυηθτθκεί για πρϊτθ 

φορά ςτο Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο τθσ Ρίκαιασ (7/12/2000). Χτισ 8/4/2005, θ Επιτροπι 

κατζκεςε τθν Υρόταςθ Ξανονιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου 

ςχετικά με τθν ίδρυςθ του Λνςτιτοφτου.69 Ψο Λνςτιτοφτο ιδρφκθκε, με τθν ψιφιςθ του 

Κανονιςμοφ 1922/200670 από το Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο και το Χυμβοφλιο, ςτισ 20/12/2006.  

Ψο Λνςτιτοφτο ςυςτάκθκε ωσ ανεξάρτθτθ υπθρεςία, θ οποία εκτελεί τα κακικοντά τθσ 

εντόσ του πεδίου αρμοδιοτιτων τθσ Ξοινότθτασ και ςφμφωνα με τισ προτεραιότθτεσ τθσ 

Ζνωςθσ ςτον τομζα τθσ ιςότθτασ των φφλων. Υιο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το άρκρο 2 του 

Ξανονιςμοφ, ςτα κακικοντα του Λνςτιτοφτου περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:  
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1. Συλλογι, ανάλυςθ και διάδοςθ πλθροφοριϊν και αξιόπιςτων και ςυγκρίςιμων 
δεδομζνων για τθν ιςότθτα των φφλων. Επίςθσ, ανάπτυξθ μεκόδων για τθ βελτίωςθ 
τθσ αντικειμενικότθτασ, τθσ ςυγκριςιμότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ των δεδομζνων, 
επεξεργαςία μεκοδολογικϊν εργαλείων για τθν καλφτερθ ενςωμάτωςθ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων ςε όλεσ τισ κοινοτικζσ πολιτικζσ και διεξαγωγι ερευνϊν για τθν 
αποτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ όςον αφορά τθν ιςότθτα των φφλων, ςε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο.   

2. Ενκάρρυνςθ τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και προϊκθςθ του διαλόγου ςε 
Ευρωπαϊκό Επίπεδο, με όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ, και κυρίωσ με τα 
κεςμικά όργανα τθσ Ξοινότθτασ και των Ξρατϊν-Πελϊν, τουσ κοινωνικοφσ 
εταίρουσ, τισ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, τα ερευνθτικά κζντρα, τα Υανεπιςτιμια 
κ.λπ.  

3. Ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μζςω τθσ διοργάνωςθσ 
διαςκζψεων, εκςτρατειϊν και ςυναντιςεων με κζμα τθν ιςότθτα των δφο φφλων, 
και διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων που κα υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι.  

Ψο 2012, το Ευρωπαϊκό Λνςτιτοφτο για τθν Λςότθτα των Φφλων διανφει το δεφτερο 

πλιρεσ ζτοσ λειτουργίασ του. Θ διαδικαςία ζναρξθσ τθσ λειτουργίασ του οργανιςμοφ, θ οποία 

κα ολοκλθρωκεί το 2012, επιταχφνκθκε και κατ’ εφαρμογι του κανονιςμοφ, το Λνςτιτοφτο 

εκτελεί τα κακικοντά του εντόσ του πεδίου αρμοδιοτιτων τθσ ΕΕ, υπό το πρίςμα των ςτόχων 

που κεςπίηονται και των τομζων προτεραιότθτασ που κακορίηονται ςτο οικείο μεςοπρόκεςμο 

πρόγραμμα εργαςίασ για τθν περίοδο 2010-2012. Για τισ δραςτθριότθτεσ και τα προϊόντα του 

προγράμματοσ εργαςίασ 2012 λαμβάνονται υπόψθ οι πολιτικζσ και οι προτεραιότθτεσ τθσ ΕΕ 

ςτον τομζα τθσ ιςότθτασ των φφλων, θ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» και, ιδίωσ, οι πολιτικζσ και 

οι προτεραιότθτεσ που κακορίηονται ςτθ ςτρατθγικι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 

ιςότθτα μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν (2010-2015).71 

Σ ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ όλων των δραςτθριοτιτων του EIGE βαςίηονται ςε μια 

ςυνεκτικι προςζγγιςθ, θ οποία περιλαμβάνει τα ςτάδια τθσ ςυλλογισ, τθσ ανάλυςθσ και τθσ 

επεξεργαςίασ των υφιςτάμενων πλθροφοριϊν ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων ςτθν Ευρϊπθ, 

με ςτόχο τθ διάδοςθ, τθν αξιοποίθςθ και τθν προβολι τουσ ςε μεγάλο αρικμό χρθςτϊν/-

τριϊν. Ψο πρόγραμμα εργαςίασ για το 2012 ολοκλθρϊνει τθν υλοποίθςθ του πρϊτου τριετοφσ 

προγράμματοσ του Λνςτιτοφτου και ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ των αποτελεςμάτων που 

ορίηονται ςτο μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα εργαςίασ για τθν περίοδο 2010-2012. Ξατά τθ 

διάρκεια του ζτουσ, τίκενται οι ακόλουκοι μεςοπρόκεςμοι ςτόχοι (αποτελζςματα):  

 πλιρθσ λειτουργία του EIGE ωσ ανεξάρτθτου οργανιςμοφ τθσ ΕΕ  

 αποτελεςματικι επιχειρθςιακι λειτουργία των οργάνων του Λνςτιτοφτου- ςυλλογι 
και επεξεργαςία δεδομζνων για τουσ πρϊτουσ κρίςιμουσ τομείσ τθσ Υαλτφόρμασ 
Δράςθσ του Υεκίνου, αποτελεςματικι ςτιριξθ των εκάςτοτε Υροεδριϊν του 
Χυμβουλίου τθσ ΕΕ 

 ανάπτυξθ δείκτθ αξιολόγθςθσ τθσ ιςότθτασ μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν ςτα κράτθ 
μζλθ ανοιχτι/υπό προχποκζςεισ πρόςβαςθ του κοινοφ ςε τμιμα του κζντρου 
πόρων και τεκμθρίωςθσ παρουςίαςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν ιςότθτα των 
φφλων και το ζργο του EIGE ςτουσ ενδιαφερόμενουσ παράγοντεσ και ςτο κοινό 
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 δθμιουργία δικτφου ανταλλαγισ ικανοτιτων και εμπειρίασ  

 ςφναψθ ιςχυρϊν εταιρικϊν ςχζςεων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Δεδομζνθσ τθσ ςθμαςίασ των βαςικϊν προτεραιοτιτων που κακορίςτθκαν για τθν ΕΕ 

ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020», οι προςπάκειεσ κα επικεντρωκοφν ςτα 

κυριότερα κακικοντα που προβλζπονται ςτον κανονιςμό, κακϊσ και ςτα κακικοντα με τα 

οποία είναι επιφορτιςμζνο το EIGE ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

για τθν ιςότθτα μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν (2010-2015). Ψο Λνςτιτοφτο κα επικεντρϊςει τισ 

δραςτθριότθτζσ του ςε δφο ευρφτερουσ τομείσ:  

1. ςτθ ςυλλογι ςυγκρίςιμων και αξιόπιςτων δεδομζνων, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ 
δεικτϊν για τθν ιςότθτα των φφλων, και  

2. ςτθ ςυλλογι, ςτθν επεξεργαςία και ςτθ διάδοςθ ερευνϊν, πλθροφοριϊν, μεκόδων 
και πρακτικϊν για τισ εργαςίεσ ςτον τομζα τθσ ιςότθτασ των φφλων, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ.  

 

2.4.4. Ο Ευρωπαϊκόσ Χάρτθσ για τθν Ιςότθτα των Φφλων ςτισ Τοπικζσ Κοινωνίεσ  
 

Υαρά τισ πολυάρικμεσ περιπτϊςεισ επίςθμθσ αναγνϊριςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ωσ 

κεμελιϊδουσ δικαιϊματοσ και τθσ προόδου που ζχει ςθμειωκεί, θ ιςότθτα των φφλων δεν 

αποτελεί ακόμθ πραγματικότθτα ςτθν κακθμερινι ηωι. Σι τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ 

αποτελοφν το καταλλθλότερο δυνατό πεδίο για τθν καταπολζμθςθ των ανιςοτιτων, και τθν 

προϊκθςθ μίασ πραγματικά ιςόνομθσ κοινωνίασ. Πποροφν, «αξιοποιϊντασ τισ αρμοδιότθτζσ 

τουσ και ςε ςυνεργαςία με ολόκλθρο το φάςμα των τοπικϊν φορζων, να αναλαμβάνουν 

ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ υπζρ τθσ ιςότθτασ των φφλων».72 Επίςθσ, οι τοπικζσ και 

περιφερειακζσ αρχζσ επιβάλλεται «να λαμβάνουν πλιρωσ υπόψθ τθ διάςταςθ του φφλου ςτισ 

πολιτικζσ τουσ, ςτθν οργάνωςι τουσ και ςτισ πρακτικζσ τουσ». 73 

Υροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ καταρτίςτθκε ο Ευρωπαϊκόσ Χάρτθσ για τθν Λςότθτα των 

Φφλων ςτισ Τοπικζσ Κοινωνίεσ74 από το Χυμβοφλιο των Διμων και Υεριφερειϊν τθσ Ευρϊπθσ 

και τουσ Εταίρουσ τουσ. Σ Χάρτθσ αυτόσ απευκφνεται ςτισ τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ 

τθσ Ευρϊπθσ, οι οποίεσ καλοφνται να τον υπογράψουν, να αναλάβουν δθμόςια επίςθμθ 

δζςμευςθ υπζρ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των φφλων, και να υλοποιιςουν, εντόσ τθσ 

επικράτειάσ τουσ, τισ δεςμεφςεισ που διατυπϊνονται ςτο Χάρτθ. Για τθν υλοποίθςθ των 

δεςμεφςεων, κάκε υπογράφουςα αρχι αναλαμβάνει να καταρτίςει ζνα Υρόγραμμα Δράςθσ 

για τθν Λςότθτα, ςτο οποίο κακορίηονται οι προτεραιότθτεσ, οι ενζργειεσ και τα μζςα για το 

ςκοπό αυτό.  

Ξάκε αρχι που υπογράφει το Χάρτθ ζχει υποχρζωςθ να καταρτίςει και να εφαρμόςει 

το δικό τθσ Υρόγραμμα Δράςθσ για τθν ιςότθτα, εντόσ δφο ετϊν. Χτο Υρόγραμμα Δράςθσ, 

ορίηει τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότθτεσ, τα μζτρα που κα εφαρμόςει, τουσ πόρουσ που κα 
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διακζςει και τισ προκεςμίεσ εφαρμογισ. Χθμαντικι είναι, επίςθσ, και θ δζςμευςθ τθσ 

παραγράφου 4 του ίδιου άρκρου, ςχετικά με τθν προϊκθςθ τθσ ιςόρροπθσ εκπροςϊπθςθσ 

ανδρϊν και γυναικϊν ςε όλα τα επίπεδα τθσ ςχολικισ διοίκθςθσ και διακυβζρνθςθσ. 

 

2.4.5 Ευρωπαϊκό Σφμφωνο για τθν Ιςότθτα των Φφλων 2011-2020 

Ψο Χυμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ ενζκρινε νζο Ευρωπαϊκό Σφμφωνο για τθν ιςότθτα των φφλων 

για τθν περίοδο 2011-2020.75 Ψο νζο Χφμφωνο, το οποίο επιςυνάφκθκε ςτα ςυμπεράςματα 

του Χυμβουλίου επαναβεβαιϊνει τισ δεςμεφςεισ τθσ ΕΕ για γεφφρωςθ του χάςματοσ μεταξφ 

των φφλων ςτθν απαςχόλθςθ, τθν εκπαίδευςθ και τθν κοινωνικι προςταςία, τθν προϊκθςθ 

τθσ καλφτερθσ ιςορροπίασ μεταξφ του επαγγελματικοφ και του ιδιωτικοφ βίου για τισ γυναίκεσ 

και τθν καταπολζμθςθ όλων των μορφϊν βίασ κατά των γυναικϊν. Επίςθσ, παροτρφνει τα 

Ξράτθ-Πζλθ να αναλάβουν άμεςθ δράςθ, λαμβάνοντασ μζτρα για: 

 τθν εξάλειψθ των ςτερεότυπων με βάςθ το φφλο, τθν εξαςφάλιςθ ίςων αμοιβϊν για 
ίςθ εργαςία και τθν προϊκθςθ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτισ 
διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων, 

 τθ βελτίωςθ τθσ παροχισ οικονομικά προςιτϊν και υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν 
παιδικισ μζριμνασ και τθν προϊκθςθ ευζλικτων ρυκμίςεων εργαςίασ, 

 τθν ενίςχυςθ τθσ πρόλθψθσ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν και τθσ προςταςίασ των 
κυμάτων, και τθν επικζντρωςθ ςτον ρόλο που διαδραματίηουν οι άνδρεσ και τα 
αγόρια ςτθ διαδικαςία τθσ εξάλειψθσ τθσ βίασ. 

Ψο Χφμφωνο περιλαμβάνει μια ςθμαντικι οικονομικι διάςταςθ και όλα τα κράτθ μζλθ 

ζχουν ςυμφωνιςει ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» να τονϊςουν τθν 

απαςχόλθςθ τόςο των γυναικϊν όςο και των ανδρϊν. Ψα κράτθ μζλθ ενκαρρφνονται, 

ςυνεπϊσ, να προωκιςουν πολιτικζσ για τθν ιςότθτα των φφλων, ιδίωσ όςον αφορά τισ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ ΕΕ για τθν απαςχόλθςθ. Θ Επιτροπι και το Χυμβοφλιο καλοφνται 

επίςθσ να ενςωματϊςουν τθ διάςταςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτθν ετιςια επιςκόπθςθ τθσ 

ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ. Επαναβεβαιϊνεται, επίςθσ, θ ςθμαςία τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ 

του φφλου ςε όλεσ τισ πολιτικζσ, περιλαμβανομζνων και των εξωτερικϊν δράςεων τθσ ΕΕ. 

Ζτςι, θ αναγκαιότθτα για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων επιβεβαιϊνεται και 

ςτθν αναπτυξιακι ςτρατθγικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ερχόμενθ δεκαετία (EUROPE 

2020). Υιο ςυγκεκριμζνα, θ Ζνωςθ ζκεςε πζντε (5) φιλόδοξουσ ςτόχουσ προσ επίτευξθ μζχρι 

το 2020 για: α) τθν απαςχόλθςθ, β) τθν καινοτομία, γ) τθν εκπαίδευςθ, δ) τθν κοινωνικι 

ζνταξθ, και ε) το κλίμα και τθν ενζργεια.  

Θ Ευρϊπθ 2020 προτάςςει τρεισ (3) αλλθλοενιςχυόμενεσ προτεραιότθτεσ: 

 Ζξυπνθ ανάπτυξθ: ανάπτυξθ μιασ οικονομίασ βαςιηόμενθσ ςτθ γνϊςθ και τθν 
καινοτομία. 
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 Χυμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (2011), Ευρωπαϊκό Σφμφωνο για τθν Ιςότθτα των Φφλων (2011-2020) - 

Συμπεράςματα του Συμβουλίου, 7370/11 - SOC 205.  
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 Διατθριςιμθ ανάπτυξθ: προϊκθςθ μιασ πιο αποδοτικισ ςτθ χριςθ πόρων, πιο 
πράςινθσ και πιο ανταγωνιςτικισ οικονομίασ. 

 Ανάπτυξθ χωρίσ αποκλειςμοφσ: μια οικονομία με υψθλι απαςχόλθςθ που κα 
επιτυγχάνει κοινωνικι και εδαφικι ςυνοχι. Ανάπτυξθ χωρίσ αποκλειςμοφσ ςφμφωνα 
με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςθμαίνει αφξθςθ του ποςοςτοφ απαςχόλθςθσ ςτθν 
Ευρϊπθ – περιςςότερεσ και καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ, ιδίωσ για τισ γυναίκεσ, 
τουσ/τισ νζουσ/εσ και τουσ/τισ εργαηομζνουσ/εσ μεγαλφτερθσ θλικίασ, βοικεια ςτα 
άτομα όλων των θλικιϊν να προετοιμαςτοφν και να μπορζςουν να διαχειριςτοφν τισ 
αλλαγζσ, μζςω επενδφςεων ςε δεξιότθτεσ και επαγγελματικι κατάρτιςθ, 
εκςυγχρονιςμό των αγορϊν εργαςίασ και των ςυςτθμάτων κοινωνικισ προςταςίασ, 
διαςφάλιςθ ότι το ςφνολο των κοινωνικϊν υποκειμζνων και των εδαφικϊν ενοτιτων 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα αποκομίςει τα οφζλθ τθσ ανάπτυξθσ. 

 

Χε γενικζσ γραμμζσ, από το 2009 και μετά θ περίοδοσ χαρακτθρίςτθκε από τον 

αντίκτυπο τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ και χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ ςτθν πραγματικι 

οικονομία και ςτισ αγορζσ εργαςίασ. Θ ΕΕ κζςπιςε ςτο τζλοσ του 2008 ζνα ευρωπαϊκό ςχζδιο 

ανάκαμψθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων μζτρων για τθ διατιρθςθ των γυναικϊν και των ανδρϊν 

ςτθν απαςχόλθςθ.76 Ψον Πάιο του 2009, ςτο πλαίςιο τθσ ςυνόδου κορυφισ για τθν 

απαςχόλθςθ, ςυηθτικθκε ο αντίκτυποσ τθσ κρίςθσ και θ Επιτροπι πρότεινε μια «κοινι 

δζςμευςθ για τθν απαςχόλθςθ»77, θ οποία ζχει ωσ ςτόχο τον περιοριςμό του κοινοτικοφ 

αντίκτυπου τθσ κρίςθσ και αναγνωρίηει τθν ανάγκθ να ενιςχυκεί θ ιςότθτα των φφλων ςτισ 

απαντιςεισ ςτθν κρίςθ. Ρρόςφατθ ανάλυςθ των εκνικϊν απαντιςεων ςτθν κρίςθ 

επιβεβαιϊνει τον κίνδυνο υποβάκμιςθσ του κακεςτϊτοσ των πολιτικϊν ιςότθτασ ι μείωςθσ 

των προχπολογιςμϊν που διατίκενται γι’ αυτζσ τισ πολιτικζσ.78 Σριςμζνα μζτρα ςχετικά με 

τθν ιςότθτα των φφλων ματαιϊκθκαν θ κακυςτζρθςαν, και πικανζσ μελλοντικζσ περικοπζσ 

ςτουσ δθμόςιουσ προχπολογιςμοφσ ενδζχεται να ζχουν αρνθτικό αντίκτυπο ςτθν 

απαςχόλθςθ των γυναικϊν και ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ. Εντοφτοισ, ςθμειϊκθκαν επίςθσ 

ορκζσ πρακτικζσ ςε οριςμζνα κράτθ μζλθ, τα οποία δρομολόγθςαν προγράμματα 

προκειμζνου να ςτθρίξουν τον τομζα τθσ φροντίδασ.79  

Θ ςυμβουλευτικι επιτροπι για τισ ίςεσ ευκαιρίεσ μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν εξζδωςε 

γνϊμθ ςχετικά με τθ διάςταςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτθν απάντθςθ ςτθν οικονομικι και 

χρθματοπιςτωτικι κρίςθ80, ςυμπεριλαμβανομζνων ςυςτάςεων ςχετικά με τθν ενςωμάτωςθ 

τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτα μζτρα για τθν ανάκαμψθ και ςτθ ςτρατθγικι τθσ 

ΕΕ για το 2020. Χτο πλαίςιο τθσ Σουθδικισ Ρροεδρίασ, το Χυμβοφλιο εξζδωςε 

ςυμπεράςματα81 ςχετικά με τθ ςθμαντικι ςυμβολι που μποροφν να ζχουν οι πολιτικζσ για 

τθν ιςότθτα των φφλων ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, τθν απαςχόλθςθ και τθν κοινωνικι ζνταξθ, 

κακϊσ και ςχετικά με τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτθ 
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 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/104692.pdf  
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 COM(2009) 257 τελικό. 
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 Smith M. and Villa P. (2009) Gender equality, employment policies and the crisis in EU Member States, EGGE. 
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 Σμοίωσ. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2878&langId=en Ζγγραφο του Χυμβουλίου 
15488/09. 
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 Ζγγραφο του Χυμβουλίου 15992/09 
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 COM(2009) 410. 
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ςτρατθγικι τθσ ΕΕ για το 2020. Ψο Χυμβοφλιο εξζδωςε επίςθσ ςυμπεράςματα82 ςχετικά με τθν 

εφαρμογι τθσ πλατφόρμασ δράςθσ του Υεκίνου, βάςει ζκκεςθσ που καταρτίςτθκε από τθν 

προεδρία τθσ ΕΕ.  

Ψο Χυμβοφλιο επζτυχε πολίτικθ ςυμφωνία όςον αφορά τθν πρόταςθ οδθγίασ ςχετικά με 

τθν εφαρμογι τθσ ανακεωρθμζνθσ ςυμφωνίασ–πλαιςίου για τθ γονικι άδεια θ οποία 

ςυνιφκθ από τουσ ευρωπαϊκοφσ κοινωνικοφσ εταίρουσ.83 Θ Επιτροπι εξζδωςε ζκκεςθ 

ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ 2002/73/ΕΞ ςχετικά με τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ 

ανδρϊν και γυναικϊν όςον αφορά τθν πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ, ςτθν επαγγελματικι 

εκπαίδευςθ και προϊκθςθ και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ. Θ Επιτροπι ενζκρινε πρόταςθ 

απόφαςθσ-πλαιςίου του Χυμβουλίου για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων, κακϊσ και για τθν προςταςία των κυμάτων15. Ψο 2009 ιταν επίςθσ το πρϊτο ζτοσ 

εφαρμογισ των «κατευκυντιριων γραμμϊν τθσ ΕΕ ςχετικά με τθ βία κατά των γυναικϊν και 

κοριτςιϊν και τθν καταπολζμθςθ όλων των μορφϊν διακρίςεων εισ βάροσ τουσ», οι οποίεσ 

παρζχουν κακοδιγθςθ ςχετικά με τισ ςτρατθγικζσ που πρζπει να εφαρμόςουν τα κράτθ μζλθ 

και θ ΕΕ ςτο πλαίςιο τθσ εξωτερικισ τουσ δράςθσ για τθν πρόλθψθ τθσ βίασ, τθν προςταςία 

των κυμάτων και τθ δίωξθ των ατόμων που αςκοφν τζτοια βία.  

 

3. Ρρογράμματα Δράςθσ για τθν Λςότθτα των Φφλων  

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, παράλλθλα και ςυμπλθρωματικά με τα νομικά κείμενα, διαμόρφωςε 

όργανα και προϊκθςε πολιτικζσ. Ξατά το διάςτθμα 1982-2000 υλοποιικθκαν τζςςερα 

μεςοπρόκεςμα προγράμματα δράςθσ84 για τθν προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν μεταξφ 

ανδρϊν και γυναικϊν με ζμφαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, τα οποία είχαν ωσ ςτόχο να 

προωκιςουν ςτθν πράξθ τθν ιςότθτα των φφλων, κυρίωσ ςτθν απαςχόλθςθ, ενϊ από το 1991 

θ δράςθ τουσ διευρφνκθκε ςε τομείσ πζραν τθσ απαςχόλθςθσ, όπωσ είναι θ ςυμμετοχι των 

γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ οικονομικϊν, πολιτικϊν και κοινωνικϊν αποφάςεων. Oι δράςεισ 

για τθν ιςότθτα ςτθν απαςχόλθςθ που περιζχονται ςτα εν λόγω προγράμματα αφοροφν ςε 

δφο ανεξάρτθτουσ αλλά ςυμπλθρωματικοφσ ςτόχουσ: 85 

1.  Tον περιοριςμό του κατά φφλο επαγγελματικοφ διαχωριςμοφ τθσ αγοράσ 

εργαςίασ.86 
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 COM(2008) 636. 
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 COM(2008) 600/4. 
84

 Υρϊτο Ξοινοτικό Υρόγραμμα για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν για τισ γυναίκεσ (1982-1985), Δεφτερο 
Πεςοπρόκεςμο Ξοινοτικό Υρόγραμμα ιςότθτασ ευκαιριϊν για τισ γυναίκεσ (1986-1990), Ψρίτο Πεςοπρόκεςμο 
Ξοινοτικισ Δράςθσ για τθν ιςότθτα ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν (1991-1995), Ψζταρτο Πεςοπρόκεςμο 
Ξοινοτικό Υρόγραμμα Δράςθσ για τθν ιςότθτα ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν (1996-2000). 
85

 Για τθν πρωτογενι ανάλυςθ ςτα κζματα αυτά, βλ. Χτρατθγάκθ Π. (2002), Σι πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
για τθν ιςότθτα των φφλων ςτθν αγορά εργαςίασ, ςτο: Εργαςία 2002. Εξελίξεισ, Αναλφςεισ, Τεκμθρίωςθ, 
Αφιζρωμα: Εργαςιακζσ Σχζςεισ, Λνςτιτοφτο Αςτικοφ Υεριβάλλοντοσ και Ανκρωπίνου Δυναμικοφ, Υάντειο 
Υανεπιςτιμιο, Ακινα, ςς. 193-203. 
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 Χυμπλθρωματικά, για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ.: Ρ. Ρτερμανάκθσ (2004), Το εφροσ τθσ «γυάλινθσ οροφισ» 
ςε επιλεγμζνουσ κλάδουσ ςτθν Ελλάδα, 1

ο
 Χτατιςτικό Δελτίο, Ξζντρο Ερευνϊν για Κζματα Λςότθτασ, (ςτο πλαίςιο 

του προγράμματοσ Equal/Ανδρομζδα) Ρ. Ρτερμανάκθσ (2004), Το επιχειρθματικό κενό ανάμεςα ςτουσ άνδρεσ και 
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Χθμαντικόσ αναςταλτικόσ παράγοντασ για τθν επίτευξθ τθσ ιςότθτασ αμοιβϊν και τθσ 

ιςότθτασ ςτθν πρόςβαςθ και τθν επαγγελματικι εξζλιξθ κεωρικθκε ο κατά φφλο 

επαγγελματικόσ διαχωριςμόσ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Για τθν αντιμετϊπιςθ και τθ μείωςθ 

αυτοφ του φαινομζνου, οι τομείσ: τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ με ζμφαςθ ςτισ νζεσ 

τεχνολογίεσ (2ο πρόγραμμα), τθσ ενίςχυςθσ δράςεων υπζρ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τθσ ανάπτυξθσ κετικϊν δράςεων ςτισ επιχειριςεισ και τθσ 

ενίςχυςθσ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ (3ο πρόγραμμα), κακϊσ και τθσ προϊκθςθσ 

τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν ςε μια οικονομία που μεταβάλλεται, κυρίωσ ςτουσ τομείσ τθσ 

εκπαίδευςθσ, τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ αγοράσ εργαςίασ (4ο πρόγραμμα), 

αναδείχκθκαν ςε πεδία προϊκθςθσ και ανάπτυξθσ πολιτικϊν για τθν ιςότθτα των φφλων με 

ζμφαςθ ςτθν απαςχόλθςθ.  

Ψα προγράμματα αυτά ανζπτυξαν δράςεισ που αφοροφςαν ςτθν πραγματοποίθςθ 

διακρατικϊν μελετϊν, ςτθ ςφςταςθ ομάδων εμπειρογνωμόνων για τθν παρακολοφκθςθ των 

εκνικϊν πολιτικϊν, όπωσ επίςθσ και ςτθν υλοποίθςθ παραδειγματικϊν διακρατικϊν ςχεδίων 

δράςθσ (π.χ. ςυνζδρια, θμερίδεσ, ςεμινάρια κ.λπ.). Επιπρόςκετα, υποςτθρίχκθκαν δράςεισ 

ενίςχυςθσ μεμονωμζνων γυναικϊν (π.χ. πρόγραμμα LEI [Local Employment Initiatives-Ψοπικζσ 

Υρωτοβουλίεσ Απαςχόλθςθσ+), προκειμζνου να δθμιουργθκοφν νζεσ επιχειριςεισ από 

γυναίκεσ. Αναπτφχκθκαν ευρωπαϊκά δίκτυα και ςυνεργαςίεσ για τθν προϊκθςθ και 

ανταλλαγι τεχνογνωςίασ και καλϊν πρακτικϊν ανάμεςα ςε εκνικοφσ φορείσ (π.χ. πρόγραμμα 

IRIS). Ζτςι, θ χρθςιμότθτα ανάπτυξθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ μόνο για γυναίκεσ με 

μεκόδουσ και προςεγγίςεισ προςαρμοςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ τουσ αναγνωρίςκθκε και 

καταξιϊκθκε ςτθν πράξθ. 87  

2.  Tθ διευκόλυνςθ του ςυνδυαςμοφ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ.88 
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ο
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Σ ςυνδυαςμόσ τθσ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ αποτζλεςε προτεραιότθτα 

τθσ Ε.Ε. από το 2002. Σ ςτόχοσ αυτόσ είναι κεμελιϊδθσ ςυνιςτϊςα τθσ διάςταςθσ του φφλου 

ςτθν ευρωπαϊκι ςτρατθγικι για τθν απαςχόλθςθ και τθ διαδικαςία για τθν κοινωνικι 

ενςωμάτωςθ. Αποςκοπεί ςτθ διαςφάλιςθ ευνοϊκϊν ςυνκθκϊν για τθν είςοδο, τθν 

επανζνταξθ και τθν παραμονι ςτθν αγορά εργαςίασ ανδρϊν και γυναικϊν.  

Πε το ςτόχο τθσ διευκόλυνςθσ του ςυνδυαςμοφ οικογενειακισ και επαγγελματικισ 

ηωισ, θ Ε.Ε. αναδεικνφει ςε ςθμαντικό ηιτθμα τθ ςθμαςία του κατά φφλο καταμεριςμοφ τθσ 

απλιρωτθσ εργαςίασ και επιχειρεί να αντιμετωπίςει τον άνιςο καταμεριςμό τθσ. Πε 

διάφορεσ διατυπϊςεισ όπωσ «μοίραςμα των οικογενειακϊν και επαγγελματικϊν 

υποχρεϊςεων» (2ο πρόγραμμα), «μείωςθ των εμποδίων ςτθν πρόςβαςθ και ςτθ ςυμμετοχι 

των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ με τθ διευκόλυνςθ ςυνδυαςμοφ των οικογενειακϊν και 

επαγγελματικϊν ευκυνϊν των γυναικϊν και των ανδρϊν» (3ο πρόγραμμα) ι «ςυνδυαςμό 

οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ» (4ο πρόγραμμα), θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ανζπτυξε 

διάφορεσ δράςεισ που ςτόχευαν ςτθ διευκόλυνςθ αυτοφ του ςυνδυαςμοφ, ζτςι ϊςτε να θ 

απλιρωτθ εργαςία να μθν αποτελεί εμπόδιο για τθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθν αγορά 

εργαςίασ με ιςότιμουσ, με τουσ άνδρεσ, όρουσ89. Χτο πλαίςιο αυτό, εντάςςεται θ πρόςβαςθ 

ςε προςιτζσ και υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ φροντίδασ, θ ιςοκατανομι των αρμοδιοτιτων 

των ευκυνϊν για το νοικοκυριό και τθν παροχι φροντίδασ, θ ενκάρρυνςθ των πατζρων να 

παίρνουν γονικι άδεια και οι δυνατότθτεσ για ευζλικτεσ ρυκμίςεισ του χρόνου εργαςίασ για 

άνδρεσ και γυναίκεσ90.  

Χτθν πορεία υλοποιικθκε το Πζμπτο Μεςοπρόκεςμο Πρόγραμμα Δράςθσ (2001-

2005)91, το οποίο διαφοροποιικθκε ςθμαντικά από τα προθγοφμενα μεςοπρόκεςμα 

προγράμματα. Σ ςχεδιαςμόσ του βαςίςτθκε ςτθν ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ τθσ 

κακθμερινισ ηωισ των γυναικϊν και εμπεριείχε τισ ςυνιςταμζνεσ τθσ ιςότθτασ των φφλων 

ςτθν οικονομικι, κοινωνικι, πολιτικι και πολιτιςμικι ηωι. Θ ςτρατθγικι-πλαίςιο 

αποςκοποφςε, αφενόσ ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςε όλεσ τισ κοινοτικζσ 

πολιτικζσ που επθρεάηουν άμεςα ι ζμμεςα το ςτόχο τθσ ιςότθτασ μεταξφ γυναικϊν και 

ανδρϊν (mainstreaming) και αφετζρου, πρότεινε τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων δράςεων 

υπζρ των γυναικϊν που είναι απαραίτθτεσ για τθν άρςθ των ζμφυλων ανιςοτιτων. Σι πζντε 

βαςικοί ςτόχοι του προγράμματοσ ιταν:  

1) Η προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτθν οικονομικι ηωι, με ζμφαςθ ςτθν 
προϊκθςθ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν 
ευρωπαϊκι ςτρατθγικι για τθν απαςχόλθςθ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ χριςθσ των πόρων 
των διαρκρωτικϊν ταμείων για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και 
γυναικϊν, κυρίωσ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων EQUAL, INTERREG, URBAN, 
LEADER και ςτθ διαμόρφωςθ ςτρατθγικϊν για τθν προϊκθςθ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ 

                                                                                                                                                                          
Σικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ», Ακινα, Newsletter no 3 (2005), Εκνικό Κεματικό Δίκτυο για τθ 
«Χυμφιλίωςθ Σικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ», Ακινα. 
89

 Χτρατθγάκθ (2002), ό.π., ς. 196. 
90

 Ζκκεςθ τθσ Ε.Ε. του 2002 ςχετικά με τισ ίςεσ ευκαιρίεσ.  
91

 Αναλυτικότερα: βλ. Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων, Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςτο Χυμβοφλιο, ςτο 
Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο, ςτθν Σικονομικι και Ξοινωνικι Επιτροπι και ςτθν Επιτροπι των Υεριφερειϊν 
[COM(2000) 335 τελικό+, Ρροσ μια Κοινοτικι …, ό.π. 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/cha/c10237.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/g24204.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/g24209.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/g24208.htm
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διάςταςθσ του φφλου ςε όλεσ τισ πολιτικζσ που επθρεάηουν τθ κζςθ των γυναικϊν 
ςτθν οικονομία.  

2) Η προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ όςον αφορά ςτθ ςυμμετοχι και ςτθν εκπροςϊπθςθ ςτα 
κζντρα λιψθσ αποφάςεων, με τθν ενίςχυςθ τθσ ιςόρροπθσ ςυμμετοχισ των 
γυναικϊν και των ανδρϊν ςτθ λιψθ οικονομικϊν και πολιτικϊν αποφάςεων, κακϊσ 
και ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.  

3) Η προϊκθςθ τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ και τθσ πλιρουσ ικανοποίθςθσ των κοινωνικϊν 
δικαιωμάτων για τουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ, με τθν εφαρμογι τθσ ευρωπαϊκισ 
νομοκεςίασ, με τθν ενίςχυςθ των δραςτθριοτιτων ενθμζρωςθσ των ευρωπαίων 
πολιτϊν ςχετικά με τθν κοινωνικι νομοκεςία ςτθν Ε.Ε., κακϊσ και με τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτθν κατάρτιςθ, τθν 
εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ των κοινοτικϊν πολιτικϊν που επθρεάηουν τθν 
κακθμερινι ηωι των γυναικϊν και των ανδρϊν.  

4) Η προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν κακθμερινι ηωι, με τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ και νομολογίασ όςον αφορά ςτθν 
ιςότθτα μεταχείριςθσ μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν, ςτθν ιςότθτα των αμοιβϊν –
προκειμζνου, να εξεταςτοφν οι δυνατότθτεσ βελτίωςθσ- ςτθν προϊκθςθ των 
δικαιωμάτων των γυναικϊν υποςτθρίηοντασ τισ δράςεισ και τισ εκςτρατείεσ 
ευαιςκθτοποίθςθσ, ϊςτε να αποφευχκοφν οι διακρίςεισ λόγω φφλου και τζλοσ, με 
τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ που ςυνδζεται με το φφλο και τθσ παράνομθσ 
διακίνθςθσ προςϊπων με ςκοπό τθ ςεξουαλικι/οικονομικι εκμετάλλευςθ. 

5) Η προϊκθςθ τθσ αλλαγισ των ρόλων και ςτα ςτερεοτφπων των δφο φφλων, με τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και τθν 
εξάλειψθ των υφιςτάμενων ςτερεοτφπων ςτισ ςχετικζσ πολιτικζσ.  

Πε το Υρόγραμμα αυτό κακορίςτθκε το πλαίςιο των απαιτοφμενων δράςεων για τθν 

εφαρμογι τθσ Κοινοτικισ Στρατθγικισ - Ρλαίςιο για τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και 

γυναικϊν και ενςωματϊκθκε ςτο πλαίςιο αυτό θ ςτρατθγικι του «gender mainstreaming».. 

Ξφριοι ςτόχοι του Υρογράμματοσ ιταν: α) θ προαγωγι και θ διάδοςθ των αξιϊν και των 

πρακτικϊν που αποτελοφν τα κεμζλια τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, β) θ 

βελτίωςθ τθσ κατανόθςθσ του ηθτιματοσ τθσ ιςότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των άμεςων 

και ζμμεςων διακρίςεων με βάςθ το φφλο και των πολλαπλϊν διακρίςεων κατά των 

γυναικϊν, γ) θ εξζταςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των πολιτικϊν και των πρακτικϊν μζςα από 

τθν ανάλυςθ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ και τθν αξιολόγθςθ του αντικτφπου 

τουσ. Θ ςτρατθγικι αυτι διαρκρϊκθκε γφρω από πζντε αλλθλεξαρτϊμενουσ τομείσ 

παρζμβαςθσ, ζνασ από τουσ οποίουσ αφοροφςε τουσ ρόλουσ και τα ςτερεότυπα των δφο 

φφλων. Χε αυτό τον τομζα παρζμβαςθσ δόκθκε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ανάγκθ αλλαγισ 

ςυμπεριφορϊν, τάςεων, κανόνων και αξιϊν που ορίηουν και επθρεάηουν τουσ ρόλουσ των 

δφο φφλων ςτθν κοινωνία, μζςω τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν 

ςτισ πολιτικζσ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, του πολιτιςμοφ, τθσ 

επιςτιμθσ, των ΠΠΕ, τθσ νεολαίασ και του ακλθτιςμοφ.  

Χτισ προτεραιότθτεσ και τουσ λειτουργικοφσ ςτόχουσ του Υρογράμματοσ 

περιλαμβάνονταν, επίςθσ, θ ανάπτυξθ κοινϊν δεικτϊν, ο κακοριςμόσ ςτοιχείων αναφοράσ για 

τθν πιο αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των δραςτθριοτιτων και των 

ςτρατθγικϊν, και θ υπζρβαςθ των ςτερεοτφπων φφλου μζςω «τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ 

ενςωμάτωςθσ τθσ προοπτικισ του φφλου ςε πολιτικζσ που είναι εξαιρετικά ςθμαντικζσ όςον 
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αφορά τθν εξάλειψθ των ςτερεοτφπων ςχετικά με το φφλο, όπωσ οι πολιτικζσ ςτον τομζα τθσ 

εκπαίδευςθσ, τθσ κατάρτιςθσ, του πολιτιςμοφ, τθσ ζρευνασ, των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ».    

Θ Χτρατθγικι αυτι, θ οποία φάνθκε να είναι πιο ολοκλθρωμζνθ ςε ςχζςθ με τθν 

προθγοφμενθ Ξοινοτικι δράςθ, χωριηόταν ςε δφο κατθγορίεσ παρζμβαςθσ με ςτόχο τθν 

ζνταξθ τθσ ιςότθτασ ςε όλεσ τισ κοινοτικζσ πολιτικζσ: 

 Ρροβλεπτικι παρζμβαςθ (pro-active intervention): «ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςε 
όλεσ τισ κοινοτικζσ πολιτικζσ», 

 Ειδικά μζτρα (reactive intervention): «παρζμβαςθ ανταποκρινόμενθ ςτισ εκάςτοτε 
απαιτιςεισ».  

Πια από τισ διαφορζσ αυτισ τθσ Χτρατθγικισ από τθν προθγοφμενθ Ξοινοτικι δράςθ, 

ιταν το ότι ςτόχευε ςτο ςυντονιςμό και τθ ςυγκζντρωςθ «όλων των διαφορετικϊν 

πρωτοβουλιϊν και προγραμμάτων ςε ζνα» -τα οποία ςτο παρελκόν λειτουργοφςαν 

ανεξάρτθτα το ζνα από το άλλο- που κα βαςιηόταν «ςε ςαφι κριτιρια αξιολόγθςθσ, εργαλεία 

παρακολοφκθςθσ, κακοριςμό ςθμείων αναφοράσ και διαδικαςίεσ εξζταςθσ του κατά πόςον 

ζχει ενςωματωκεί θ διάςταςθ του φφλου κακϊσ και αξιολόγθςθσ». Χτόχοσ ιταν θ αποφυγι 

επικαλφψεων, αλλά και να «αντλθκεί το μζγιςτο όφελοσ από τα αποτελζςματα».  

Θ ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ του Υρογράμματοσ Δράςθσ,92 που πραγματοποιικθκε από 

εξωτερικοφσ/ζσ αξιολογθτζσ/-τριεσ και εμπειρογνϊμονεσ, ολοκλθρϊκθκε ςτισ 28 Λουνίου 

2004, αργότερα απ’ ότι είχε προγραμματιςτεί (Λοφνιοσ 2003) και κάλυπτε τθν περίοδο 2001-

2003. Χφμφωνα με τθν ζκκεςθ, κατά τθν περίοδο 2001-2003 το Υρόγραμμα εκπλιρωςε τουσ 

βαςικοφσ ςτόχουσ του ωσ προσ τθν ευαιςκθτοποίθςθ, τθ βελτίωςθ τθσ ανάλυςθσ πολιτικισ, 

και τθν ενίςχυςθ των δυνατοτιτων των ςυντελεςτϊν για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των 

φφλων για τθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ τθσ Χτρατθγικισ-Υλαίςιο.  

Χτο πλαίςιο του Διαρκρωτικοφ Ψαμείου93 ΕΚΤ προβλζφκθκε από τον Ξανονιςμό του 
1988 ζνα ειδικό μζτρο για τθν προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν 
ςτθν αγορά εργαςίασ, που ςτθ ςυνζχεια επεκτάκθκε και ςε άλλα Διαρκρωτικά Ψαμεία. 
Χθμαντικι πρωτοβουλία αποτζλεςε θ ΞΥ NOW94 το 1990 θ οποία, ςτο πλαίςιο 
ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων υπζρ των γυναικϊν, περιελάμβανε ειδικά μζτρα 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και ανάπτυξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ των γυναικϊν. Επίςθσ, το 
Ψιφιςμα του Χυμβουλίου τθσ 22ασ Λουνίου 1994 για «τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν 
για άνδρεσ και γυναίκεσ μζςω των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν Ψαμείων»95 (94/C, 231/01) 
αποτελεί τθν πρϊτθ προςπάκεια κοινοτικισ νομοκεςίασ για τθν ιςότθτα των φφλων και τα 
Διαρκρωτικά Ψαμεία και ςφςτθνε ςτα μζλθ κράτθ να προβλζψουν χρθματοδοτοφμενεσ 
δράςεισ για τισ γυναίκεσ, προκειμζνου να προωκθκεί θ αρχι τθσ ιςότθτασ ςτθν αγορά 
εργαςίασ. 
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 Ευρωπαϊκι Επιτροπι (2004b), Ζγγραφο Εργαςίασ των Υπθρεςιϊν τθσ Επιτροπισ: Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ 
αξιολόγθςθσ τθσ Επιτροπισ ςτο Συμβοφλιο, ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, ςτθν Ευρωπαϊκι Οικονομικι και 
Κοινωνικι Επιτροπι και ςτθν Επιτροπι των Ρεριφερειϊν για το Ρρόγραμμα Κοινοτικισ Στρατθγικισ Ρλαίςιο για τθν 
Ιςότθτα των Φφλων 2001-2005. {SEC(2004) 1047}. 
93

 Υαπαγιαννοποφλου Π. & Υαπαροφνθ Φ. (2006), Οι εκνικζσ πολιτικζσ για τθν ιςότθτα των φφλων ςτθν 
απαςχόλθςθ, ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ςς. 24-27 
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 Ειδικι Ωπθρεςία Χυντονιςμοφ και Υαρακολοφκθςθσ Δράςεων ΕΞΨ (ΕΩΧΕΞΨ), Οδθγόσ…, ό.π. 
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 Χτο ίδιο. 
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ΛΛΛ. ΕΚΝΛΚΕΣ ΡΟΛΛΤΛΚΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΛΣΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
 

1. Εκνικόσ Μθχανιςμόσ και Κεςμικά Πργανα 

Ψο Σφνταγμα του 1975 κατοχφρωςε για πρϊτθ φορά τθν αρχι τθσ ιςότθτασ των φφλων 

(άρκρο 4 παρ. 2) ωσ ειδικότερθ ζκφανςθ τθσ γενικισ αρχισ τθσ ιςότθτασ. Ψο άρκρο 4, παρ. 2, 

του Χυντάγματοσ του 1975 αναφζρει πωσ «Οι Ζλλθνεσ και Ελλθνίδεσ ζχουν ίςα δικαιϊματα 

και υποχρεϊςεισ», διατφπωςθ που κατοχυρϊνει τα ίςα δικαιϊματα των δφο φφλων. Χτο 

πλαίςιο τθσ ςυνταγματικισ αυτισ ρφκμιςθσ επιχειρείται να αντιμετωπιςκεί θ ανιςότθτα των 

φφλων με νομοςχζδια ςχετικά με τθν ανακεϊρθςθ του οικογενειακοφ δικαίου, τθν προςταςία 

τθσ μθτρότθτασ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ που υφίςτανται οι γυναίκεσ .96 

Ψθν ίδια χρονικι ςτιγμι ψθφίηονται ςθμαντικοί νόμοι που αφοροφν ςτουσ τομείσ τθσ 

απαςχόλθςθσ, εργαςίασ, ίςθσ αμοιβισ/ίςθσ μεταχείριςθσ, παιδείασ, κοινωνικισ αςφάλιςθσ, 

υγείασ, οικογζνειασ, γονικισ μζριμνασ, μθτρότθτασ, βίασ κατά των γυναικϊν και δθμιουργοφν 

το πλαίςιο των πολιτικϊν ιςότθτασ ςτθν Ελλάδα, είτε ςτο πλαίςιο τθσ προςαρμογισ τθσ 

ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτισ ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ ςυμβάςεισ97, είτε ςτο πλαίςιο τθσ 

αποδοχισ των αιτθμάτων του γυναικείου κινιματοσ για τθν άρςθ των διακρίςεων που 

αφοροφςαν ςτα δφο φφλα. Σ δρόμοσ για τθν ουςιαςτικι (de facto) ιςότθτα των φφλων 

διευρφνκθκε με τθ διάταξθ του άρκρου 116 παρ.2, θ οποία προιλκε από τθ ςυνταγματικι 

ανακεϊρθςθ του 2001. Πε τθ διάταξθ αυτι καταργικθκαν οι αποκλίςεισ από τθν αρχι τθσ 

ιςότθτασ των φφλων και ελιφκθ μζριμνα από τθν Υολιτεία, προκειμζνου να κεςπιςτοφν 

ειδικά κετικά μζτρα για τθν εξάλειψθ των διακρίςεων ςε βάροσ των γυναικϊν98.  

Σ πρϊτοσ δθμόςιοσ μθχανιςμόσ ιςότθτασ των φφλων δθμιουργικθκε ςτθ δεκαετία του 

1980 όπου και ξεκινά θ δθμιουργία του νομικοφ πλαιςίου για τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και 

γυναικϊν.99 Ψο 1982 ςυςτάκθκε θ κζςθ Ειδικοφ Συμβοφλου για κζματα Ιςότθτασ του 

Ρρωκυπουργοφ, ενϊ ςτο ίδιο διάςτθμα με το Ρ. 1288/1982 ιδρφκθκε το Συμβοφλιο Ιςότθτασ 
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 Εκνικι Ζκκεςθ τθσ Ελλάδασ, Για το 4
ο
 παγκόςμιο ςυνζδριο του ΟΗΕ για τισ γυναίκεσ, Η κατάςταςθ των γυναικϊν 

ςτθν Ελλάδα κατά τθ δεκαετία 1984-1994, Ελλθνικι Δθμοκρατία, Ωπουργείο Υροεδρίασ τθσ Ξυβζρνθςθσ, ΓΓΛ, 
Εκνικό Ψυπογραφείο, Ακινα, Πάρτιοσ 2005, ς. 24-35: Χτο πλαίςιο τθσ εναρμόνιςθσ τθσ χϊρασ μασ με τισ 
ευρωπαϊκζσ επιταγζσ, κεςπίςτθκαν νόμοι και διατάξεισ. Ενδεικτικά αναφζρονται: θ αρχι τθσ ιςότθτασ των 
αμοιβϊν για όμοια εργαςία μεταξφ εργαηομζνων ανδρϊν και γυναικϊν  εναρμόνιςθ με τθ Χυνκικθ τθσ Φϊμθσ (Ρ. 
1414/84) / θ αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν όςον αφορά ςτθν πρόςβαςθ ςε 
απαςχόλθςθ, επαγγελματικι εκπαίδευςθ & προϊκθςθ και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ (Ρ. 1483/84) / θ αρχι τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν ςε κζματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ (Ρ. 1296/82) / θ αρχι τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν που αςκοφν ανεξάρτθτθ δραςτθριότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 
γεωργικισ, κακϊσ και θ προςταςία τθσ μθτρότθτασ (Ρ. 1541/85, Ρ. 1759/88, Ρ. 1790/88 κ.λπ.), θ αρχι τθσ 
διαςφάλιςθσ τθσ βελτίωςθ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ των εργαηομζνων γυναικϊν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγκυμοςφνθσ, λοχείασ, γαλουχίασ (Ρ. 1483/84, Εκνικι Χυλλογικι Χφμβαςθ Εργαςίασ 1993 κ.λπ.).  
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 Οδθγόσ Εφαρμογισ των πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων ςτο ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ των δράςεων των Ε.Ρ 

του Γ’  Κ.Ρ.Σ. Ακινα, 2003 ςελ. 24. 

99
 Ρόμοσ 1288/1982. Φφκμιςθ κεμάτων αρμοδιότθτασ Ωπουργείου Υροεδρίασ τθσ Ξυβζρνθςθσ και τθσ ΩΕΡΕΔ, 

κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ. (ΦΕΞ 120/Α/ 01.10.82). Βλ. επίςθσ, Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ (2003), Λςότθτα 
Ευκαιριϊν μεταξφ Γυναικϊν και Ανδρϊν (1983-2003): Ξυριότερεσ Ρομοκετικζσ Φυκμίςεισ, Κεςμικά Τργανα, 
Ελλθνικι Υροεδρία Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ΓΓΛ, Ακινα.  
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των δφο Φφλων ωσ γνωμοδοτικό όργανο απευκείασ υπαγόμενο ςτον Υρωκυπουργό, 

λειτουργϊντασ ωσ αυτοτελισ υπθρεςιακι μονάδα. Πε το Ρ. 1558/1985, ςυςτινεται θ Γενικι 

Γραμματεία Ιςότθτασ (ΓΓΙ), θ οποία υπαγόταν καταρχιν ςτο Ωπουργείο Υροεδρίασ τθσ 

Ξυβζρνθςθσ και ςτθ ςυνζχεια ςτο Ωπουργείο Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αποκζντρωςθσ. Θ ΓΓΛ αποτελεί τθ μόνθ αρμόδια δθμόςια υπθρεςία με ςτόχο τθν προϊκθςθ 

και πραγματοποίθςθ τθσ νομικισ και ουςιαςτικισ ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν ςε όλεσ τισ 

εκφάνςεισ τθσ πολιτικισ, κοινωνικισ, οικονομικισ και πολιτιςτικισ ηωισ.100 

Θ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων (ΓΓΛΦ) υπάγεται πλζον ςτο Ωπουργείο 

Εςωτερικϊν. Ψο Φεβρουάριο του 2008, με το Υροεδρικό Διάταγμα Ρ.Δ. 5/2008,101 

ολοκλθρϊκθκε θ κατάρτιςθ του νζου Σργανιςμοφ τθσ ΓΓΛΦ ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ 

ςφγχρονεσ ανάγκεσ, ςφμφωνα και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Για το ςκοπό αυτό, θ Γενικι 

Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων αςκεί νομοκετικό ζργο και εφαρμόηει πολιτικζσ και δράςεισ 

προκειμζνου: α) να καλφψει το ζλλειμμα  ιςότθτασ που υφίςταται ςε πολλοφσ τομείσ (π.χ. 

αγορά εργαςίασ), β) να καλφψει το ζλλειμμα ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ 

αποφάςεων, γ) να αντιμετωπίςει τα κροφςματα βίασ με κφματα γυναίκεσ και δ) να 

καταπολεμιςει τισ ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ για το ρόλο των δφο φφλων.  

Πε το Ρ. 1835/1989, ιδρφκθκε το Κζντρο Ερευνϊν για Κζματα Λςότθτασ (ΚΕΚΛ), το 
οποίο βάςει του Ρ. 2266/1994 λειτουργεί ωσ Ρομικό Υρόςωπο Λδιωτικοφ Δικαίου που 
εποπτεφεται από το Ωπουργείο Εςωτερικϊν και επιχορθγείται εν μζρει από τον 
προχπολογιςμό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ. Βαςικόσ άξονασ ανάπτυξθσ των 
δραςτθριοτιτων του είναι θ διεξαγωγι ερευνϊν και θ εκπόνθςθ μελετϊν ςε κζματα ιςότθτασ 
των φφλων, κακϊσ και θ ενίςχυςθ και προϊκθςθ των γυναικϊν ςε κοινωνικο-οικονομικό και 

πολιτικό επίπεδο.102 
Βάςει εγκυκλίου του Γενικοφ Γραμματζα του ΩΥΕΧΔΔΑ κεςμοκετικθκαν το 1989 με 

Υροεδρικό Διάταγμα (ΥΔ 370/1989), οι Νομαρχιακζσ Επιτροπζσ Ιςότθτασ (ΝΕΙ) και τα 
Νομαρχιακά Γραφεία Ιςότθτασ (ΝΓΙ) που απαρτίηονται από εκπροςϊπουσ κρατικϊν, τοπικϊν 
φορζων και γυναικείων οργανϊςεων ςε κάκε Ρομαρχία με ςκοπό τθν πλθρζςτερθ 
ενθμζρωςθ των πολιτϊν και λειτουργοφν παράλλθλα με τον κεντρικό μθχανιςμό ιςότθτασ. 
Επιπρόςκετα, ςτο πλαίςιο τθσ «Μδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ Ρομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ» με 
τουσ Ρόμουσ 2218 και 2240/1994, τα Γραφεία Λςότθτασ των Ρομαρχιϊν εντάςςονται ςτουσ 
αυτοτελείσ Σργανιςμοφσ κάκε Ρομαρχίασ και οι Ρομαρχιακζσ Επιτροπζσ Λςότθτασ 
ςυγκροτοφνται με αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του Ρομάρχθ. 

Πε τθν υπ’ αρικμ. Ω 316/14-7-00 (ΦΕΞ 870/17-7-00 τευχ. Β') απόφαςθ του 
Υρωκυπουργοφ ςυςτάκθκε Διυπουργικι Επιτροπι για τθν ιςότθτα των δφο φφλων. Ψο ζργο 
τθσ Επιτροπισ είναι: α) θ λιψθ των αναγκαίων αποφάςεων για τθν προϊκθςθ τθσ Εκνικισ 
Υολιτικισ για τθν ιςότθτα των δφο φφλων ςτο πλαίςιο των κατευκφνςεων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ και των πολιτικϊν ιςότθτασ των Διεκνϊν Σργανιςμϊν, με ςτόχο να ενταχκεί θ 
διάςταςθ του φφλου ςε όλεσ τισ πολιτικζσ (mainstreaming), β) ο ςυντονιςμόσ των Ωπουργείων 
και των φορζων του δθμόςιου τομζα κατά τθν επεξεργαςία πολιτικϊν και δράςεων για τισ 
γυναίκεσ ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, γ) θ υποςτιριξθ των Ωπουργείων και 
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 Βλ. Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ (2001), Οδθγόσ Υπθρεςιϊν: Ιςότθτα – Ανάπτυξθ – Ειρινθ, ΓΓΛ, Ωπουργείο 

Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Ακινα και www.isotita.gr  
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 ΥΔ 5/ 2008. Οργανιςμόσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ιςότθτασ των Φφλων. (ΦΕΞ17/Α/ 08.02.2008) 
102

 Βλ. Ξζντρο Ερευνϊν για Κζματα Λςότθτασ (2003), Ζρευνα, Τεκμθρίωςθ, Υποςτιριξθ, Δράςθ (ενθμερωτικό 

φυλλάδιο), ΞΕΚΛ, Ακινα και www.kethi.gr  

http://www.isotita.gr/
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των φορζων του δθμόςιου τομζα ςτο ςχεδιαςμό νομοκετικϊν πρωτοβουλιϊν και τθν 
υλοποίθςθ μζτρων που αφοροφν ειδικά ςτισ γυναίκεσ, δ) θ προετοιμαςία και θ κατάρτιςθ του 
Ετιςιου Υρογράμματοσ Δράςθσ για τθν ιςότθτα, με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ μιασ 
ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ ςτο πλαίςιο του Γ' Ξ.Υ.Χ., κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ 
υλοποίθςθσ, των δράςεων και των μζτρων του εν λόγω προγράμματοσ, ε) θ εποπτεία, θ 
παρακολοφκθςθ και θ ποιοτικι και ποςοτικι αποτίμθςθ των αςκοφμενων πολιτικϊν και ςτ) θ 
προβολι των αποφάςεων για κζματα ιςότθτασ των δφο φφλων.  

Από το 2000 κεςμοκετικθκαν με Ρόμο (Ρ. 2839/2000) και ςε επίπεδο Υεριφζρειασ 13 

Επιτροπζσ Ιςότθτασ (ΡΕΙ). Πε ςτόχο να εφαρμοςτεί μια αποτελεςματικι πολιτικι για τθν 

Λςότθτα Ευκαιριϊν μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν, θ οποία απαιτεί ουςιαςτικι ςυνεργαςία και 

ςυμμετοχι όλων των τοπικϊν ι περιφερειακϊν παραγόντων, για τθν ουςιαςτικότερθ 

προϊκθςθ τθσ αρχισ τθσ Λςότθτασ, θ οποία απαιτεί μια ςτρατθγικι επικοινωνίασ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ όλων των τοπικϊν κοινωνικϊν φορζων κάκε περιφζρειασ, με πρόταςθ τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ κεςμοκετικθκαν με το Ρ. 2839/2000 άρκρο 6 παράγραφοσ 2, 

13 Υεριφερειακζσ Επιτροπζσ Λςότθτασ ςτισ αντίςτοιχεσ Υεριφζρειεσ τθσ Χϊρασ.  

Πε τθ μεταρρφκμιςθ τθσ τοπικισ και περιφερειακισ αυτοδιοίκθςθσ (Ρρόγραμμα 

«Καλλικράτθσ») ςυνενϊκθκαν ςτουσ νζουσ Διμουσ (Αυτοδιοίκθςθ Α’ βακμοφ) όλεσ οι 

αρμοδιότθτεσ ςτουσ τομείσ τθσ φροντίδασ, των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν και τθσ πρόνοιασ. 

Χφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 186, VI, του ν. 3852/2010 (ΦΕΞ 87 Αϋ), ςε κάκε 

περιφζρεια ςυγκροτείται, με απόφαςθ του Υεριφερειάρχθ, Υεριφερειακι Επιτροπι Λςότθτασ 

των Φφλων, θ οποία αποτελείται από: (α) τον/τθν Ρεριφερειάρχθ, ωσ Υρόεδρο, και τον/τθν 

οριηόμενο/θ από αυτόν/θν, ςε περίπτωςθ κωλφματοσ ι απουςίασ του/τθσ, 

Αντιπεριφερειάρχθ, (β) ζνα μζλοσ του Ρεριφερειακοφ ςυμβουλίου, που ορίηεται από το 

ςυμβοφλιο, (γ) εκπρόςωπο των Διμων τθσ Υεριφζρειασ, που υποδεικνφεται από τθν οικεία 

Υεριφερειακι Ζνωςθ Διμων, (δ) εκπρόςωπο αντιπροςωπευτικισ γυναικείασ οργάνωςθσ τθσ 

Υεριφζρειασ, που υποδεικνφεται από αυτι, και (ε) εκπρόςωπο τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Λςότθτασ των Φφλων, που υποδεικνφεται από τον/τθν αντίςτοιχο/θ Γενικό/θ Γραμματζα. 

Χρζθ γραμματζα τθσ ανωτζρω Επιτροπισ εκτελεί υπάλλθλοσ τθσ περιφζρειασ, ο/θ οποίοσ/α 

ορίηεται από τον Υεριφερειάρχθ. Θ Υεριφερειακι Επιτροπι Λςότθτασ των Φφλων ζχει τισ 

ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:  

 Mεριμνά και υποςτθρίηει τθν ζνταξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτθν αναπτυξιακι 
πολιτικι τθσ περιφζρειασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πολιτικζσ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Λςότθτασ των Φφλων,  

 Διατυπϊνει προτάςεισ και ειςθγείται προσ τα αρμόδια όργανα τθσ περιφζρειασ τθ 
λιψθ των αναγκαίων μζτρων για τθν προϊκθςθ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ των 
φφλων ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομικισ, πολιτικισ και κοινωνικισ ηωισ,  

 Ειςθγείται προσ το περιφερειακό ςυμβοφλιο τθν ζνταξθ ζργων ςτισ ΧΑΕΥ που 
προωκοφν τα ανωτζρω μζτρα και τισ ςχετικζσ δράςεισ ενθμζρωςθσ και 
πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν, και  

 Χυνεργάηεται με το Χυμβουλευτικό Ξζντρο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ των 
Φφλων, ςτθν Υεριφζρεια, κακϊσ και με φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. 

Σι Υεριφερειακζσ Επιτροπζσ Λςότθτασ δθλαδι είναι τα όργανα που ζχουν αναλάβει να 

εξειδικεφουν τισ γενικζσ-κεντρικζσ πολιτικζσ για τθν ιςότθτα ςε τοπικό επίπεδο και να 



 45 

ειςθγοφνται τισ προτάςεισ τουσ τόςο ςτα αρμόδια όργανα που ςχεδιάηουν και εφαρμόηουν 

πολιτικζσ και μζτρα ςε τοπικό επίπεδο, όςο και ςτθ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων. 

Επιπλζον, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 97 του ν. 3852/2010 (ΦΕΞ 87 Αϋ) οι 

Διμοι ςτο πλαίςιο κατάρτιςθσ των οργανιςμϊν εςωτερικισ υπθρεςίασ και τθσ ςυγκρότθςθσ 

των υπθρεςιϊν τουσ, υποχρεοφνται μζχρι τισ 31/12/2012 να περιλάβουν ςτουσ ανωτζρω 

οργανιςμοφσ τουσ, μεταξφ άλλων, και τθν Υπθρεςιακι Μονάδα «Άςκθςθ Κοινωνικισ 

Ρολιτικισ και Ρολιτικϊν Λςότθτασ των Φφλων». Θ ςφςταςθ υπθρεςιακισ μονάδασ για τισ 

πολιτικζσ ιςότθτασ των φφλων ςε επίπεδο Διμου, επιτρζπει τθν ανάπτυξθ των εκάςτοτε 

δθμοτικϊν πολιτικϊν και προγραμμάτων γφρω από ζνα κομβικό ςθμείο, το οποίο μπορεί να 

λειτουργιςει ωσ πόλοσ ςυντονιςμοφ, πλθροφόρθςθσ, ενθμζρωςθσ και δικτφωςθσ αφενόσ 

καλφπτοντασ ευρφτερεσ περιοχζσ, προγράμματα, ςυναρμόδιουσ φορείσ και γυναικείεσ 

οργανϊςεισ, και αφετζρου επιτρζποντασ τθν αποτελεςματικι διαςφνδεςι τουσ. 

Ενδεικτικά, ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ωπθρεςιακισ Πονάδασ «Άςκθςθ Ξοινωνικισ Υολιτικισ και 

Υολιτικϊν Λςότθτασ των Φφλων», εντάςςεται ο ςχεδιαςμόσ, θ ειςιγθςθ και θ μζριμνα για τθν 

εφαρμογι Υρογραμμάτων και μζτρων που ςτοχεφουν ςτθν Λςότθτα των γυναικϊν και ανδρϊν 

ςε όλουσ τουσ τομείσ. Στο πλαίςιο αυτό μεριμνά για: 

 τθ λιψθ μζτρων για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν 
και των παιδιϊν, 

 τθν ανάπτυξθ δράςεων για τθν καταπολζμθςθ των κοινωνικϊν ςτερεοτφπων με 
βάςθ το φφλο, 

 τθν ανάπτυξθ ειδικϊν προγραμμάτων για κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ και ιδιαίτερα 
των γυναικϊν που υφίςτανται πολλαπλζσ διακρίςεισ, 

 τθν ανάπτυξθ δράςεων για τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν 
απαςχόλθςθ, 

 τθ λιψθ μζτρων για τθν εναρμόνιςθ επαγγελματικϊν και οικογενειακϊν 
υποχρεϊςεων, 

 τθν ανάπτυξθ δράςεων για τθν κοινωνικι και πολιτικι ςυμμετοχι των γυναικϊν και 
τθν προϊκθςι τουσ ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων. 

Από τα ανωτζρω, προκφπτει ότι θ υπθρεςιακι μονάδα «Άςκθςθ Ξοινωνικισ Υολιτικισ 

και Υολιτικϊν Λςότθτασ των Φφλων» ζχει διττό ρόλο: α) ςυμβουλευτικό, προσ όλουσ τουσ/τισ 

κατοίκουσ του Διμου, με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ, και β) ςυντονιςτικό, προσ το εςωτερικό του 

Διμου (υπθρεςίεσ και δομζσ του φορζα) μζςα από τθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου 

(gender mainstreaming) ςτισ τοπικζσ πολιτικζσ.  

Επιπλζον, θ ΓΓΛΦ προϊκθςε τθν Ωπογραφι τθσ «Ευρωπαϊκισ Χάρτασ για τθν Λςότθτα 

των Φφλων ςτισ Τοπικζσ Κοινωνίεσ» από 155 Δθμάρχουσ και 13 Ρεριφερειάρχεσ, οι οποίοι 

ανζλαβαν δθμόςια δζςμευςθ για τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν πολιτικϊν. Χε όλα τα Ωπουργεία, 

ςτισ Υεριφζρειεσ και ςτουσ 15 μεγαλφτερουσ Διμουσ ζχει δρομολογθκεί θ χρθματοδότθςθ 

Σχεδίων Δράςθσ Λςότθτασ (gender action plan). 103 
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 Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων (2012), Απολογιςτικι Ζκκεςθ: Νοζμβριοσ 2009-Ιοφνιοσ 2012, Ακινα. 
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2. Εκνικζσ Ρροτεραιότθτεσ Ρολιτικισ και Άξονεσ Δράςθσ για τθν Λςότθτα των φφλων 2001-

2008 

 

Θ ΓΓΛΦ εκπόνθςε αρχικά το Εκνικό Ρρόγραμμα Δράςθσ για τθν Λςότθτα (2001-2006)104, το 

οποίο περιελάμβανε τθ ςτρατθγικι-πλαίςιο τθσ Ελλάδασ για τθν ζνταξθ των πολιτικϊν 

ιςότθτασ ςε όλουσ τουσ τομείσ δράςθσ (gender mainstreaming). Χθμαντικό ζργο του Εκνικοφ 

Υρογράμματοσ είναι ο κακοριςμόσ των ςτόχων για τθν υλοποίθςθ πολιτικϊν ιςότθτασ και ο 

κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν και δράςεων με ςκοπό τθν επίτευξθ αυτϊν των 

ςτόχων. Για τθν επίτευξθ του κεντρικοφ ςτόχου του, που είναι ο εκςυγχρονιςμόσ του 

κοινωνικοφ προτφπου με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ του ςυνόλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ, 

ανεξαρτιτωσ φφλου, και τθν εξάλειψθ κάκε μορφισ διακρίςεων κατά των γυναικϊν κζτει 

τζςςερισ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ, οι οποίοι αποτελοφν γενικζσ κατθγορίεσ τθσ οικονομικισ, 

κοινωνικισ και πολιτικισ ηωισ και περιλαμβάνουν τισ βαςικζσ Αρχζσ τθσ Διακιρυξθσ του ΣΘΕ 

για τθν εξάλειψθ των διακρίςεων ςε βάροσ των γυναικϊν (Υλατφόρμα Δράςθσ του Υεκίνου 

του 1995) και τθν Ξοινοτικι ςτρατθγικι-πλαίςιο 2001-2005 για τθν ιςότθτα των φφλων. 

Σι ςτόχοι του Εκνικοφ Υρογράμματοσ Δράςθσ για τθν Λςότθτα ιταν οι ακόλουκοι:105  

1. Η προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν οικονομικι ηωι. Ωσ 
ειδικότεροι ςτόχοι τίκενται: α) θ εξαςφάλιςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε 
περιςςότερεσ και καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ, β) θ επιδίωξθ τθσ ςυμμετοχισ των 
γυναικϊν ςτθν πλιρθ απαςχόλθςθ, γ) θ εκοφςια ςυμμετοχι των ανδρϊν και 
γυναικϊν ςτθ μερικι απαςχόλθςθ.  

2. Η προϊκθςθ τθσ ίςθσ ςυμμετοχισ και εκπροςϊπθςθσ ςτον πολιτικό, κοινωνικό και 
οικονομικό τομζα..  

3. Η προϊκθςθ τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ και ίςθσ εφαρμογισ των κοινωνικϊν δικαιωμάτων 
για άνδρεσ και γυναίκεσ. Ξφρια ενζργεια του εν λόγω ςτόχου είναι θ εφαρμογι τθσ 
νομοκεςίασ, θ πλθροφόρθςθ/ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τα 
κζματα ιςότθτασ των φφλων. 

4. Η προϊκθςθ τθσ αλλαγισ του ρόλου και των ςτερεοτφπων των φφλων.  
Θ ςτρατθγικι-πλαίςιο τουσ Υρογράμματοσ είχε οριηόντιο χαρακτιρα, όπωσ εξάλλου 

επιτάςςει και θ φιλοςοφία του mainstreaming. Βαςικό εργαλείο για τθν επίτευξθ αυτϊν των 
ςτόχων είναι θ ζνταξθ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομικισ, 
κοινωνικισ και πολιτικισ ηωισ ςε ςυνδυαςμό με τθν υλοποίθςθ κετικϊν δράςεων.  

H Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ (ΓΓΛ) παρουςίαςε για τθν περίοδο 2004-2008 μία 
ςτρατθγικι Υαρζμβαςθ-Ειςιγθςθ ςτθν Ξυβερνθτικι Επιτροπι: «Εκνικζσ Ρροτεραιότθτεσ 

Ρολιτικισ και Άξονεσ Δράςθσ για τθν Λςότθτα των Φφλων»106, προκειμζνου να αναδείξει 
τόςο τθν εκνικι ςθμαςία, όςο και τθν ευρωπαϊκι διάςταςθ των κεμάτων ιςότθτασ ανδρϊν 
και γυναικϊν. Χτθν ειςιγθςθ αυτι παρουςιάηονται οι ακόλουκοι τζςςερισ άξονεσ ειδικϊν 

                                                           
104

 Βλ. Εκνικό Υρόγραμμα Δράςθσ για τθν Λςότθτα (2001-2006), text at: 

http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 και ΕΩΧΕΞΨ (2003), Οδθγόσ …, ό.π., ς. 26.  

105
 Χτο ίδιο. 

106 Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ (2004), Εκνικζσ Ρροτεραιότθτεσ και Άξονεσ Δράςθσ για τθν Ιςότθτα των Φφλων 
(2004-2008), Ωπουργείο Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Ακινα. 

http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111
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δράςεων ςτουσ οποίουσ δίνεται προτεραιότθτα από τθ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ. Σι 
άξονεσ είναι οι εξισ: 

1. Ξαταπολζμθςθ του ελλείμματοσ ιςότθτασ ςτθν αγορά εργαςίασ και τισ εργαςιακζσ 
ςχζςεισ ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα. 

2. Υρόλθψθ και Ξαταπολζμθςθ τθσ Βίασ με κφματα τισ γυναίκεσ.  
3. Ξαταπολζμθςθ των ςτερεότυπων αντιλιψεων για το ρόλο των δφο φφλων μζςω τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 
4. Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων. 
Χε ό,τι αφορά ςτο ςφνολο των αξόνων, κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ παρζμβαςθσ αυτισ είναι θ 

ανάδειξθ του πολιτικοφ, οικονομικοφ, κοινωνικοφ και αναπτυξιακοφ χαρακτιρα με τθν άμεςθ 

ςφνδεςι τουσ με τισ κυρίαρχεσ εκνικζσ πολιτικζσ προτεραιότθτεσ (ανάπτυξθ, απαςχόλθςθ, 

κοινωνικι ςυνοχι). Υροχπόκεςθ για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ είναι θ κατανόθςθ του 

ότι οι γυναίκεσ ςυνιςτοφν περιςςότερο από τα μιςό του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ (52%) και 

αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα κοινωνικο-οικονομικισ ζνταξθσ. Δεν είναι, επομζνωσ, 

ορκό να αντιμετωπίηονται ςτο πεδίο των πολιτικϊν ωσ «ειδικι» ι «ευπακισ κοινωνικι 

κατθγορία», χαρακτθριςμόσ που παραπζμπει λανκαςμζνα ςε μία ειδικι μειονεκτοφςα 

ομάδα. Πε δεδομζνο, άλλωςτε, ότι οι γυναίκεσ αποτελοφν τθν πλειοψθφία του πλθκυςμοφ 

τθσ χϊρασ, κρίνεται ςκόπιμθ μία αυξθμζνθ μζριμνα για τθ λιψθ μζτρων που κα 

διευκολφνουν  και τθν εξυπθρζτθςθ τθσ γυναίκασ – πολίτθ. Χτθ χϊρα μασ τα κζματα ιςότθτασ 

ανδρϊν και γυναικϊν ςυηθτοφνται κυρίωσ από τθν οπτικι γωνία των ατομικϊν και 

κοινωνικϊν δικαιωμάτων, θ οποία βεβαίωσ αποτελεί ςθμαντικι διάςταςθ. Δεν ζχει δοκεί 

όμωσ επαρκισ ςθμαςία ςτθν πολιτικι και οικονομικι διάςταςι τουσ, οι οποίεσ παρζχουν 

επιπλζον επιχειριματα για τθν ανάγκθ προϊκθςισ τουσ. 

 

3.Εκνικό Ρρόγραμμα για τθν Ουςιαςτικι Λςότθτα των Φφλων 2007-2013 
 

Ψο Εκνικό Ρρόγραμμα για τθν Ουςιαςτικι Λςότθτα των Φφλων 2010-2013 ςχεδιάςτθκε με 

γνϊμονα τζςςερισ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ:  

1. Ψθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων όλων των γυναικϊν μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων και του προςανατολιςμοφ των παρεμβάςεων ςτισ ομάδεσ 
γυναικϊν με πολλαπλζσ διακρίςεισ.  

2. Ψθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ όλων των μορφϊν βίασ κατά των γυναικϊν. 
3. Ψθ ςτιριξθ τθσ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν και τθσ οικονομικισ τουσ αυτοτζλειασ.  
4. Ψθν αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ για τθν ανάδειξθ του ςτόχου τθσ 

ιςότθτασ των φφλων.  
Χτο ςχεδιαςμό του Υρογράμματοσ εφαρμόςτθκαν μζκοδοι και καλζσ πρακτικζσ των 

διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν ςφμφωνα με τισ οποίεσ απαιτείται να αναπτυχκοφν 

ταυτόχρονα: α) εξειδικευμζνεσ πολιτικζσ ιςότθτασ που απευκφνονται ςε γυναίκεσ ι άνδρεσ 

ςτουσ τομείσ που υποεκπροςωποφνται, και β) οριηόντιεσ παρεμβάςεισ ςε όλο το εφροσ τθσ 

δθμόςιασ πολιτικισ, ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν οι ζμφυλεσ διακρίςεισ ςε κάκε πεδίο άςκθςθσ 

πολιτικισ. Θ διπλι αυτι κατεφκυνςθ των παρεμβάςεων αποτελεί τθ διεκνϊσ εφαρμοηόμενθ 

ςτρατθγικι για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων από το 1995 (Υλατφόρμα του Υεκίνου 

του ΣΘΕ και Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για το gender mainstreaming).  
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Ψο Υρόγραμμα διαρκρϊνεται ςε τρεισ πυλϊνεσ που περιλαμβάνουν αντίςτοιχα:  

α)  τισ προτεινόμενεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που βελτιϊνουν το οικογενειακό δίκαιο, 

αναμορφϊνουν και ενιςχφουν τουσ νόμουσ για τθ βία και ειςάγουν νζεσ διατάξεισ 

με ςτόχο τθν ουςιαςτικι ιςότθτα των φφλων,  

β)  τισ εξειδικευμζνεσ πολιτικζσ για τθν ιςότθτα των φφλων τθσ ΓΓΛΦ (παρεμβάςεισ ςε 

επιλεγμζνα κεματικά πεδία δθμόςιασ πολιτικισ και δθμιουργία κεςμϊν, δομϊν και 

οργάνων παραγωγισ πολιτικισ), και  

γ)  τισ παρεμβάςεισ των άλλων Υπουργείων και δθμόςιων φορζων με τισ οποίεσ 

εντάςςουν τθν ιςότθτα των φφλων ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ (gender mainstreaming).  

Ψο Υρόγραμμα περιλαμβάνει μζτρα όπωσ: θ βελτίωςθ, ενίςχυςθ και εφαρμογι τθσ 

νομοκεςίασ, θ ανάπτυξθ κετικϊν δράςεων για οριςμζνεσ ομάδεσ γυναικϊν, θ ζνταξθ τθσ 

ιςότθτασ ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ περιλαμβανομζνθσ και τθσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ, θ 

ενίςχυςθ των διοικθτικϊν μθχανιςμϊν, θ ενδυνάμωςθ του ρόλου τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν 

και των γυναικείων οργανϊςεων, κακϊσ επίςθσ και θ οργάνωςθ εκςτρατειϊν 

ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ με ςτόχο τθν πρόλθψθ και τθν αλλαγι των 

ςτερεότυπων ρόλων των γυναικϊν και των ανδρϊν. Ξεντρικό χρθματοδοτικό πλαίςιο των 

πολιτικϊν αποτελεί το Εκνικό Χτρατθγικό Υλαίςιο Αναφοράσ (ΕΧΥΑ) 2007-2013 

/Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα (ΕΡ) «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ». Επιπλζον, το Υρόγραμμα 

ςυνδζεται με τθν επιςτθμονικι κοινότθτα, τθν ζρευνα και τισ ςπουδζσ φφλου (gender 

studies), κακϊσ επίςθσ και με τθν κοινωνία των πολιτϊν, τισ γυναικείεσ και φεμινιςτικζσ 

οργανϊςεισ, ϊςτε να αξιοποιεί τα αποτελζςματα τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςτα κζματα 

φφλου, κακϊσ και τθν εμπειρία των ενεργϊν πολιτϊν.  

Θ διαρκισ διαβοφλευςθ και λογοδοςία, ιδιαίτερα ςθμαντικι διαδικαςία για τθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των πολιτικϊν, απαιτεί τθν ενίςχυςθ των 

κεςμϊν παραγωγισ, εφαρμογισ και παρακολοφκθςθσ των πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων. 

Υροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ διαφάνεια και θ αξιοπιςτία ςτθν υλοποίθςθ του παρόντοσ 

Υρογράμματοσ κα πραγματοποιείται αναλυτικι αποτίμθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των δράςεων, θ οποία κα αποτυπϊνεται ςε ςυςτθματικζσ Ετιςιεσ 

Απολογιςτικζσ Εκκζςεισ. Θ ςυνεχισ και ςυςτθματικι διαβοφλευςθ με τθν κοινωνία των 

πολιτϊν ςχετικά με τθν εφαρμογι του Υρογράμματοσ κα υποςτθρίηεται από Τργανα και 

Δομζσ με τα οποία ςυντονίηεται θ δράςθ όλων των ςυναρμόδιων κυβερνθτικϊν φορζων.  

 
4. Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ 2007-2013 (ΕΣΡΑ) 

 

Ψο ΕΣΡΑ 2007-2013107 αποτελεί το ζγγραφο αναφοράσ για τον προγραμματιςμό των Ψαμείων 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε εκνικό επίπεδο για τθν περίοδο 2007-2013. Εκπονικθκε ςτο 

πλαίςιο τθσ νζασ ςτρατθγικισ προςζγγιςθσ για τθν Υολιτικι Χυνοχισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
                                                           
107

 Ωπουργείο Σικονομίασ και Σικονομικϊν (2007), Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ 2007-2013, Ακινα. 
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ςφμφωνα με τθν οποία το ΕΧΥΑ «…εξαςφαλίηει ότι θ ςυνδρομι από τα Ταμεία ςυμβαδίηει με 

τισ κοινοτικζσ ςτρατθγικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυνοχι και προςδιορίηει το 

ςφνδεςμο μεταξφ των κοινοτικϊν προτεραιοτιτων αφενόσ και του εκνικοφ προγράμματοσ 

μεταρρυκμίςεων αφετζρου». Για τθ διαμόρφωςθ του ΕΧΥΑ 2007-2013 ωσ εγγράφου 

προγραμματιςμοφ, αξιοποιικθκαν ειςροζσ από ζνα ςθμαντικό αρικμό προτάςεων που 

υπεβλικθςαν ςτο Ωπουργείο Σικονομίασ & Σικονομικϊν, κατευκφνςεων και πολιτικϊν 

επιλογϊν ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ποςοτικϊν δεδομζνων και μελετϊν. 

Χτο ΕΧΥΑ αναφζρεται ρθτά ότι: «ςθμαντικό οριηόντιο ςτόχο του ςυνόλου του 

Υρογράμματοσ και του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ χϊρασ, αποτελεί θ αποτελεςματικι 

ζνταξθ τθσ εκνικισ πολιτικισ ιςότθτασ ςε όλο το πεδίο τθσ δθμόςιασ δράςθσ, Κεντρικι 

Διοίκθςθ και Αυτοδιοίκθςθ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικισ εφαρμογισ των πολιτικϊν 

ιςότθτασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ανιςοτιτων ςτθ δθμόςια ηωι και του αποκλειςμοφ των 

ευαίςκθτων κοινωνικϊν ομάδων από αυτι». 

Θ πολιτικι ιςότθτασ των φφλων, θ οποία διαπνζει το ΕΧΥΑ, βαςίηεται ςτθ «διπλι» 

προςζγγιςθ: α) προϊκθςθ εξειδικευμζνων – ςτοχευμζνων μζτρων υποςτιριξθσ των 

γυναικϊν, και β) αποτελεςματικότερθ προςαρμογι τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτισ τομεακζσ 

και περιφερειακζσ πολιτικζσ όλων των προτεραιοτιτων του ΕΧΥΑ (gender mainstreaming). 

Θ πολιτικι αυτι αποτυπϊνεται ςτον:108  

 Γενικό ςτόχο 11: «Η ανάδειξθ του οικονομικοφ, κοινωνικοφ και αναπτυξιακοφ 
χαρακτιρα των κεμάτων ιςότθτασ των φφλων, με τθν άμεςθ ςφνδεςι τουσ με τισ 
κυρίαρχεσ εκνικζσ πολιτικζσ προτεραιότθτεσ (ανάπτυξθ- απαςχόλθςθ –κοινωνικι 
ςυνοχι)», και ςτον  

 Γενικό ςτόχο 12: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των δθμόςιων πολιτικϊν, όπου ρθτά 
αναφζρεται: «Σθμαντικό οριηόντιο ςτόχο αποτελεί θ αποτελεςματικι ζνταξθ τθσ 
εκνικισ πολιτικισ Ιςότθτασ ςε όλο το πεδίο τθσ δθμόςιασ δράςθσ (κεντρικι διοίκθςθ 
και αυτοδιοίκθςθ), ςτθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικισ εφαρμογισ των πολιτικϊν 
ιςότθτασ με ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ αντιμετϊπιςθσ των ανιςοτιτων ςτθ δθμόςια 
ηωι και του αποκλειςμοφ ευαίςκθτων κοινωνικά ομάδων από αυτι». Επίςθσ, ςτο 
πλαίςιο αυτό, κα προωκθκεί ο εκςυγχρονιςμόσ των δομϊν και μθχανιςμϊν 
παραγωγισ και εφαρμογισ πολιτικισ και μζτρων ιςότθτασ, θ ςυςτθματικι και 
ουςιαςτικι ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων και θ ςυνεχισ 
διαβοφλευςθ με τισ γυναικείεσ οργανϊςεισ και ευρφτερα με τθν κοινωνία των 
πολιτϊν. 

Ψα Επιχειρθςιακά Υρογράμματα (ΕΥ) του ΕΧΥΑ 2007–2013 διαμορφϊκθκαν, ζτςι ϊςτε 

να υλοποιθκοφν με το βζλτιςτο τρόπο οι ςτρατθγικζσ επιλογζσ τθσ χϊρασ, ενϊ λιφκθκαν 

υπόψθ τα νζα δεδομζνα τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013 (63% του πλθκυςμοφ τθσ 

χϊρασ ςε κακεςτϊσ μεταβατικισ ςτιριξθσ). Ψο νζο ςχιμα χαρακτθρίηεται από μικρότερο 

πλικοσ Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ περίοδο 2000-2006, 

που οδθγεί ςε πιο ευζλικτο ςχιμα διαχείριςθσ: ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ χϊρασ για τθν 

περίοδο 2007-2013 υλοποιείται μζςα από οκτϊ (8) Ψομεακά ΕΥ, πζντε (5) Υεριφερειακά ΕΥ 

και δεκατζςςερα (14) Υρογράμματα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Χυνεργαςίασ.  
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Θ επίτευξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, όπωσ προαναφζρκθκε, αποτελεί ζναν από τουσ 

ςτόχουσ του ΕΧΥΑ, τθσ οποίασ θ πραγματοποίθςθ κα γίνει επίςθσ μζςω: α) τθσ δζςμευςθσ 

πόρων, όπωσ ρθτά αναφζρεται ςε όλα τα Επιχειρθςιακά Υρογράμματα (ΕΥ), Ψομεακά και 

Υεριφερειακά, για τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων με τον προςφορότερο τρόπο, με 

ςυγκεκριμζνο ποςοςτό από τον προχπολογιςμό του προγράμματοσ που κα κακοριςτεί από 

τθν αντίςτοιχθ Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ του ΕΥ, β) του ςχεδιαςμοφ υλοποίθςθσ 

ςυγκεκριμζνων δράςεων υπζρ των γυναικϊν και δράςεων ςτιριξθσ τθσ γυναικείασ 

επιχειρθματικότθτασ και απαςχόλθςθσ, κακϊσ και τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ ιςότθτασ ςτο 

ςχεδιαςμό και εφαρμογι δράςεων ςε ΕΥ και γ) τθσ ζνταξθσ ιδιαίτερου άξονα 

προτεραιότθτασ με τίτλο: «Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλοσ το εφροσ τθσ 

Δθμόςιασ Δράςθσ» ςτο ΕΥ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘ του Ωπουργείου Εςωτερικϊν. 

Χτο πλαίςιο του ΕΡ «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ»109, το οποίο ςυνιςτά μια 

ολοκλθρωμζνθ δζςμθ αλλθλοςυμπλθροφμενων παρεμβάςεων με τισ οποίεσ προςδοκάται ότι 

κα αντιμετωπιςκοφν οι βαςικζσ δυςλειτουργίεσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, περιλαμβάνεται ο 

Άξονασ ΛΛΛ (Γενικόσ ςτόχοσ ΛΛΛ): Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων ςε όλο το 

εφροσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, με ειδικοφσ ςτόχουσ: 

 τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των πολιτικϊν ιςότθτασ, 
και των μθχανιςμϊν και δομϊν εφαρμογισ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ για 
κζματα ιςότθτασ των φφλων. 

 τθν ενδυνάμωςθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςτο δθμόςιο και κοινωνικό τομζα. 
Ο Άξονασ ΛΛΛ «Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ 

δράςθσ» ςχεδιάςτθκε λαμβάνοντασ υπόψθ τισ Ευρωπαϊκζσ κατευκφνςεισ αλλά και τισ Εκνικζσ 

προτεραιότθτεσ για τθν Λςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, κακϊσ και τον Γενικό Χτόχο 11 

του ΕΧΥΑ, και γενικόσ του ςτόχοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ 

των μθχανιςμϊν και των δομϊν ςχεδιαςμοφ, εφαρμογισ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ 

των μζτρων και των πολιτικϊν ιςότθτασ κακϊσ και θ αποτελεςματικι ζνταξθ τθσ διάςταςθσ 

τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ δράςθσ, ςτο επίπεδο τθσ κεντρικισ 

διοίκθςθσ και τθσ αυτοδιοίκθςθσ μζςα από τθν ενεργοποίθςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και 

των ΠΞΣ. Ζμφαςθ επίςθσ κα δοκεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ παρουςίασ και ςυμμετοχισ των 

γυναικϊν ςτο δθμόςιο και κοινωνικό τομζα και ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων. Ψζλοσ, είναι 

ςθμαντικό να αναφερκεί ότι ςτο ΕΥ εντάςςονται κεματικζσ προτεραιότθτεσ, οι οποίεσ 

περιλαμβάνουν δράςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ι/και κετικζσ δράςεισ 

υπζρ των γυναικϊν. Σι εν λόγω κεματικζσ προτεραιότθτεσ είναι:  

 Κεματικι Ρροτεραιότθτα 63: «Χχεδιαςμόσ και προϊκθςθ καινοτόμων και 
περιςςότερο παραγωγικϊν τρόπων οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ». 

 Κεματικι Ρροτεραιότθτα 69: «Πζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτθν 
εργαςία και τθν ενδυνάμωςθ τθσ βιϊςιμθσ εργαςιακισ ςυμμετοχισ και εξζλιξθσ τθσ 
γυναίκασ, ϊςτε να μειωκοφν οι διακρίςεισ φφλου ςτθν αγορά εργαςίασ, και να 
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εναρμονιςκεί θ εργαςιακι με τθν ιδιωτικι ηωι, όπωσ οι διευκολφνςεισ παροχισ 
υπθρεςιϊν φροντίδασ παιδιϊν και φροντίδασ εξαρτθμζνων προςϊπων».  

 Κεματικι Ρροτεραιότθτα 73: «Πζτρα για τθν αφξθςθ τθσ δια βίου ςυμμετοχισ ςτθν 
εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ ςυμπεριλαμβάνοντασ δράςεισ για μείωςθ τθσ πρόωρθσ 
εγκατάλειψθσ από το ςχολείο, του διαχωριςμοφ ςτα γνωςτικά αντικείμενα με 
διακρίςεισ φφλου, και για διεφρυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτα αντικείμενα και ςτθν 
ποιότθτα τθσ υποχρεωτικισ/επαγγελματικισ και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ».  

 

5. Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδοσ για τθν Ρολιτικι τθσ Συνοχισ 2014-2020  

 
Θ ςυηιτθςθ για τθν κατάςταςθ τθσ πολιτικισ ςυνοχισ μετά το 2013 ζχει ιδθ ξεκινιςει με τθ 
δθμοςίευςθ τθσ «5θσ Ζκκεςθσ για τθν Υολιτικι τθσ Χυνοχισ»110 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ το 
2010. Ψθν ζναρξθ τθσ διαπραγμάτευςθσ ςτα όργανα του Ευρωπαϊκοφ Χυμβουλίου 
ςθματοδότθςε θ πρόταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για το Υολυετζσ Δθμοςιονομικό 
Υλαίςιο 2014-2020 ςτισ 29/6/2011. Ακολοφκθςε θ πρόταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για το 
νομοκετικό πλαίςιο, ςτισ 6/10/2011, το οποίο κα διζπει τον προγραμματιςμό και τθν 
υλοποίθςθ των Διαρκρωτικϊν Ψαμείων και των Ψαμείων τθσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και τθσ 
Αλιείασ. 

Θ πρόταςθ τθσ Επιτροπισ προβλζπει τθ κζςπιςθ ενόσ Ξοινοφ Χτρατθγικοφ Υλαιςίου 
(ΞΧΥ).111 Ψο ΞΧΥ αναμζνεται ότι α) κα αυξιςει τθ ςυνοχι μεταξφ των δεςμεφςεων πολιτικισ 
ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» και των επενδφςεων, β) κα ενκαρρφνει τθν 
ολοκλιρωςθ κακορίηοντασ τον τρόπο με τον οποίο κα εργάηονται από κοινοφ τα Ψαμεία, γ) κα 
παράςχει ςτρατθγικι κατεφκυνςθ ςτθ διαδικαςία του προγραμματιςμοφ, ςε επίπεδο κρατϊν 
μελϊν και περιφερειϊν, των Ψαμείων του ΞΧΥ, ανάλογα με τισ ειδικζσ ανάγκεσ, τισ ευκαιρίεσ 
και τισ προκλιςεισ. Άλλα ςθμαντικά επίςθσ, πολιτικά κείμενα τα οποία ςυμβάλλουν ςτθ 
διαμόρφωςθ των βαςικϊν ςτρατθγικϊν επιλογϊν - προτεραιοτιτων, κακϊσ ςυνιςτοφν 
κεντρικζσ μακροπρόκεςμεσ επιλογζσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν Ελλάδα, είναι: α) θ 
αναπτυξιακι ςτρατθγικι Ευρϊπθ 2020 για τθν προϊκθςθ τθσ ζξυπνθσ, βιϊςιμθσ και χωρίσ 
αποκλειςμοφσ οικονομίασ, και β) το Εκνικό Υρόγραμμα Πεταρρυκμίςεων για τθν Ανάπτυξθ 
και τθν Απαςχόλθςθ 2011-2014. 

Θ Ελλάδα ςυμμετζχει ενεργά ςτισ διαπραγματεφςεισ με τουσ Ευρωπαίουσ εταίρουσ και 
ζχει παράλλθλα ξεκινιςει τθν εκνικι δθμόςια διαβοφλευςθ με τισ αρμόδιεσ εκνικζσ, 
περιφερειακζσ και τοπικζσ υπθρεςίεσ κακϊσ και με τουσ κοινωνικοφσ, οικονομικοφσ και 
περιβαλλοντικοφσ εταίρουσ. Θ διαδικαςία αυτι κα ςυμβάλει ςτθν προετοιμαςία τθσ 
Χφμβαςθσ /Χυμφωνίασ Εταιρικισ Χχζςθσ, δθλαδι «του νζου ΕΧΥΑ», για τθν εφαρμογι τθσ 
Υολιτικισ τθσ Χυνοχισ ςτθ χϊρα, ςτθ νζα προγραμματικι περίοδο 2014-2020. Χτο πλαίςιο 
αυτό απεςτάλθ θ Υρϊτθ Εγκφκλιοσ τον Απρίλιο 2012.  
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Χφμφωνα με τθν πρόταςθ του Ξανονιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του 
Χυμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (EΞ) 
αρικ. 1081/2006112, αναφορικά με το πεδίο εφαρμογισ, το ςχζδιο κανονιςμοφ ΕΞΨ για το 
2014-2020 προτείνει να εςτιαςτεί το ΕΞΨ ςε τζςςερισ «κεματικοφσ ςτόχουσ» ανά τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: α) προαγωγι τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων, β) 
επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τισ δεξιότθτεσ και τθ διά βίου μάκθςθ, γ) προϊκθςθ τθσ 
κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ, και δ) βελτίωςθ τθσ κεςμικισ επάρκειασ 
και αποτελεςματικι δθμόςια διοίκθςθ. Ξάκε κεματικόσ ςτόχοσ μεταφράηεται ςε κατθγορίεσ 
παρζμβαςθσ ι «επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ». 

Επιπλζον, το ςχζδιο κανονιςμοφ αποςαφθνίηει και ενιςχφει τθ ςυμβολι του ΕΞΨ ςτθ 
δζςμευςθ τθσ Ζνωςθσ για τθν εξάλειψθ των ανιςοτιτων μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν και 
τθν πρόλθψθ των διακρίςεων. Χφμφωνα με το κείμενο, τα κράτθ-μζλθ κα πρζπει να 
ςυνδυάςουν μια ςτακερι εξορκολογιςτικι κφρια προςζγγιςθ και ειδικζσ επιμζρουσ ενζργειεσ 
για τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθσ απαγόρευςθσ των διακρίςεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ Β’ Αποτίμθςθ ιςχφουςασ κατάςταςθσ και παρακολοφκθςθ 

πορείασ ενεργειϊν ιςότθτασ ςτα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα των 

ΕΣΡΑ, ΕΣΣΑΑ & ΕΣΣΑΑΛ (ΕΡ και ΡΕΡ) & τα αποτελζςματα τθσ 

εμπειρικισ διερεφνθςθσ μζςω ερωτθματολογίων 

 

ΜΕΟΣ Β1. ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΛΣΧΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ και ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ 

ΡΟΕΛΑΣ ΕΝΕΓΕΛΩΝ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΣΤΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΕΣΡΑ, ΕΣΣΑΑ & ΕΣΣΑΑΛ 
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Λ. ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΣ ΣΧΟΛΛΑΣΜΟΣ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘΣ ΩΣ ΡΟΣ ΤΘΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘ ΤΘΣ ΟΡΤΛΚΘΣ ΤΟΥ 

ΦΥΛΟΥ (ΑΝΑ ΕΡ ΚΑΛ ΡΕΡ)   

 

1. Γενικά Αξιολογικά Συμπεράςματα 
 
Θ ςυγκζντρωςθ και μελζτθ του υλικοφ ςτο πλαίςιο των εργαςιϊν αυτοφ του Α' παραδοτζου 
που αφορά ςε κείμενα –κλειδιά (ΕΧΥΑ, ΕΥ, κείμενα ανακεϊρθςθσ, αξιολογικζσ Εκκζςεισ – ex-
ante και on –going, προκθρφξεισ, κακϊσ και άλλα εξειδικευμζνα κείμενα και μελζτεσ)113 για 
τθν αποτφπωςθ των ΕΥ, ΕΧΑΑ και ΕΧΑΑΟ κακϊσ και των ΥΕΥ και τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ προσ 
τθ ςυνάφεια με τθν ιςότθτα των φφλων, οδθγεί ςε οριςμζνα ςυνολικά ςυμπεράςματα τα 
οποία κα  αξιοποιθκοφν περαιτζρω για τθ διατφπωςθ βελτιωτικϊν προτάςεων και 
μεκοδολογίασ για το ςχεδιαςμό (Gender Impact Assesement) με τθν ςυμπερίλθψθ  
υποδειγμάτων /παραδειγμάτων (κεφάλαια Γ, Δ, και Ε).  
 

Είναι ςκόπιμο ςτο ςθμείο αυτό να αναφερκεί ότι ςτο βακμό που θ υλοποίθςθ του ΕΧΥΑ 

βρίςκεται ςε εξζλιξθ, τα ευριματα ωσ προσ τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων των 

Ρρογραμμάτων που εξετάηονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ υπόκεινται ςε 

χρονικοφσ περιοριςμοφσ και προκφπτουν από μια χαρτογράφθςθ τθσ δεδομζνθσ χρονικισ 

περιόδου. Πε τθν ζννοια αυτι θ αποτίμθςθ αφορά  και αναπόδραςτα απεικονίηει τθν μζχρι 

ςιμερα κατάςταςθ και δεν δφναται να παρακολουκιςει τισ τυχόν ανακεωριςεισ, 

τροποποιιςεισ και αλλαγζσ που αποφαςίηονται ςε κεντρικό επίπεδο, κακϊσ και τισ τυχόν 

ελλείψεισ καταχϊρθςθσ ςχετικϊν ςτοιχείων για παράδειγμα αναφορικά με τουσ 

υφιςτάμενουσ δείκτεσ φφλου.  

 
Χε ζνα αρχικό επίπεδο, ςτθ βάςθ του εντοπιςμοφ τθσ ςυνάφειασ των παρεμβάςεων κάκε ΕΥ 
και ΥΕΥ με τθν ιςότθτα των φφλων διαπιςτϊνεται ςθμαντικι απόκλιςθ μεταξφ των 
Επιχειρθςιακϊν και Υεριφερειακϊν Υρογραμμάτων του ΕΧΥΑ, αναφορικά με το βακμό 
ζνταξθσ τθσ οπτικισ του φφλου  ι/και τισ εξειδικευμζνεσ δράςεισ και παρεμβάςεισ για τθν 
ιςότθτα των φφλων.  
 
Διαπιςτϊνεται επίςθσ ςθμαντικι απόκλιςθ μεταξφ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ ιςότθτασ φφλων 
ςε επίπεδο γενικϊν ςτόχων του ΕΡ, κεματικϊν προτεραιοτιτων/  αξόνων εξειδίκευςθσ, 
χωρίσ παρά ταφτα να πραγματϊνονται και να εξειδικεφονται ςε χαμθλότερο επίπεδο 
ςχεδιαςμοφ (άξονεσ, κατθγορίεσ πράξθσ, πράξεισ, δράςεισ ι υποζργα) οι ςτόχοι αυτοί. Ξατά 
ςυνζπεια κα μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν ωσ ευρείσ πολιτικοί και προγραμματικοί 
ςτόχοι με περιοριςμζνθ  εξειδίκευςθ και διατφπωςθ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν 
αναμενόμενων αποτελεςμάτων (εκροζσ). Αυτό ςυνεπάγεται αντίςτοιχα μικρότερθ 
διάκεςθ/δζςμευςθ πόρων και ορατι μζριμνα για τθν ιςόρροπθ ωφζλεια  μεταξφ ανδρϊν και 
γυναικϊν άμεςα ι ζμμεςα ωφελοφμενων των μζτρων πολιτικισ κάκε Επιχειρθςιακοφ.  
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Ωπογραμμίηεται ότι τα ΕΥ και ΥΕΥ εξετάςτθκαν ωσ προσ μια ςειρά κριτιρια που αφοροφν 
ενδεικτικά ςτθν αναηιτθςθ τθσ ζνταξθσ τθσ ιςότθτασ ςε όλα τα επίπεδα άρκρωςθσ των 
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων. Ψα κριτιρια αυτά αφοροφν: 

 τουσ γενικοφσ (πολιτικοφσ) ςτόχουσ,  

 τθν εξειδίκευςθ των ςτόχων αυτϊν ςε επίπεδο κεματικϊν προτεραιοτιτων 
/αξόνων προτεραιότθτασ, κατθγοριϊν πράξθσ και δράςεων/πράξεων, 

 τθν άμεςθ αναφορά τθσ ομάδασ–ςτόχου των εξειδικευμζνων παρεμβάςεων ι 
ζμμεςθ ςυμπερίλθψθ τθσ διάςταςθσ του φφλου λόγω μεγαλφτερθσ ςυμμετοχισ 
του ενόσ φφλου ςτθν ομάδα-ςτόχο (π.χ. κφματα βίασ και trafficking, μονογονείσ  – 
κυρίωσ γυναίκεσ, αποφυλακιςμζνοι – κυρίωσ άνδρεσ).  

 Επιπλζον διερευνικθκε το κατά πόςον γίνεται ανάλυςθ κατά φφλο τόςο ςτουσ 
δείκτεσ παρακολοφκθςθσ /αξιολόγθςθσ, όςο και ςτθν περιγραφι των 
αναμενόμενων επιπτϊςεων για όλεσ ι μερικζσ από τισ επιπτϊςεισ.  

 

1.1. Κατάταξθ των ΕΡ ωσ προσ το βακμό και τθν ποιότθτα τθσ ζνταξθσ τθσ ιςότθτασ των 
φφλων   
 
Χε μια πρϊτθ κατθγοριοποίθςθ όπου διαπιςτϊνεται θ εφαρμογι τθσ διττισ ςτρατθγικισ για 
τθν ζνταξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων - κετικζσ δράςεισ και gender mainstreaming – με υψθλι 
ςυνάφεια με τθν ιςότθτα των φφλων εμπίπτει το ΕΡ Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ ςτο βακμό 
που περιζχει ζνα ευρφ φάςμα δράςεων /παρεμβάςεων  που προωκοφν τθν ιςότθτα των 
φφλων. 
 
Υιο ςυγκεκριμζνα, το ΕΡ Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ και ιδιαίτερα όςον αφορά ςτον ειδικό 
άξονα για τθν Λςότθτα (άξονασ 3) ςυνιςτά υποδειγματικι «καλι πρακτικι» ωσ προσ τθν 
εφαρμογι τθσ διττισ ςτρατθγικισ για τθν ιςότθτα των φφλων: προάγει τθν ενςωμάτωςθ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων -gender mainstreaming μζςα από δράςεισ προετοιμαςίασ και ενίςχυςθσ 
τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ αυτοδιοίκθςθσ ςτισ πολιτικζσ που ςχεδιάηονται και 
υλοποιοφνται ςε όλα τα επίπεδα και ςε όςο το δυνατόν ευρφτερο πεδίο τομζων πολιτικισ 
(ειδικόσ ςτόχοσ 1) και αφετζρου περιλαμβάνει μια ςειρά εξειδικευμζνων δράςεων  για τθν 
ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ τθσ κζςθσ και του ρόλου των γυναικϊν ςτθ δθμόςια και τθν 
κοινωνικι ηωι.  

 
Χτθ δεφτερθ κατθγοριοποίθςθ εμπίπτουν ΕΥ τα οποία περιλαμβάνουν ςτοχευμζνεσ για τισ 
γυναίκεσ δράςεισ/κετικζσ δράςεισ κυρίωσ ωσ προσ τθν ομάδα-ςτόχου ςτθν οποία άμεςα 
απευκφνονται ςυγκεκριμζνα ζργα.  Ψζτοιο μπορεί να κεωρθκεί το ΕΡ τθσ 
Ανταγωνιςτικότθτασ και Επιχειρθματικότθτασ και ειδικότερα ωσ προσ τον άξονα 
προτεραιότθτασ 2. «Ενίςχυςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και τθσ Εξωςτρζφειασ» με πρόβλεψθ 
για τθν υλοποίθςθ Ολοκλθρωμζνων Ρρογραμμάτων Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ για 
ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (μεταξφ των οποίων και γυναίκεσ) κακϊσ και ςτον άξονα 
προτεραιότθτασ 3 «Βελτίωςθ του Επιχειρθματικοφ Ρεριβάλλοντοσ».  

 
Σμοίωσ το ΕΡ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ιδιαίτερα ςτουσ Άξονεσ 2,3 και 4, 
περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ δράςεων, από τισ οποίεσ οι γυναίκεσ ωφελοφνται «τυχαία» 
ωςτόςο εξαιτίασ τθσ ποςοτικισ τουσ υπεροχισ ςτθν ομάδα-ςτόχο (π.χ. μακροχρόνια 
άνεργοι/εσ). Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ διαπιςτϊνεται ζνα εφροσ δράςεων με ςτόχο τθν 
προϊκθςθ τθσ οριηόντιασ ιςότθτασ ι/και τθν άρςθ των διακρίςεων φφλου (κετικζσ δράςεισ) 
παρατθρείται ωςτόςο ςθμαντικό ζλλειμμα διατφπωςθσ και καταχϊρθςθσ δεικτϊν 
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κατάλλθλων για τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων  διακριτά κατά 
φφλο (με εξαίρεςθ ςε ζνα βακμό τθν παρακολοφκθςθ των δράςεων ΕΞΨ).  
Ψζλοσ και το ΕΡ Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων λόγω κυρίωσ μίασ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ 

για τθν ενίςχυςθ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ θ οποία εντάχκθκε πρόςφατα.  

Χε μια τρίτθ κατθγοριοποίθςθ εμπίπτουν τα ΕΥ εκείνα που περιλαμβάνουν μζτρα τα οποία 
ζμμεςα προάγουν τθν ιςότθτα των φφλων. Πε άλλα λόγια,  ανιχνεφεται μια προςπάκεια 
ενςωμάτωςθσ τθσ λογικισ του gender mainstreaming: δθλαδι περιλαμβάνουν και 
ςτοχευμζνεσ δράςεισ κακϊσ και άλλεσ πρακτικζσ μζςω των οποίων ειςάγεται ςε ζνα πολφ 
αρχικό ςτάδιο θ  προςζγγιςθ αυτι.  
 
Για παράδειγμα το Εκνικό Στρατθγικό Σχζδιο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ περιλαμβάνει: 

 Ραρεμβάςεισ ςε κλάδουσ ςτουσ οποίουσ ςυγκεντρϊνεται απαςχόλθςθ 
γυναικϊν, (π.χ. Πζτρο  «Εγκατάςταςθ νζων γεωργϊν»,  τθν ενίςχυςθ και 
ανάπτυξθ γυναικείων ςυνεταιριςμϊν, για τον προςανατολιςμό των γυναικϊν τθσ 
υπαίκρου ςε νζεσ δραςτθριότθτεσ που μποροφν να ενιςχφςουν το οικογενειακό 
ειςόδθμα κ.λπ.).  

 Υαροχι και βελτίωςθ υπθρεςιϊν οι οποίεσ ςυνιςτοφν μζτρα για τθ ςυμφιλίωςθ 
οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ ι διευκόλυνςθσ τθσ απαςχόλθςθσ των 
γυναικϊν (δθµιουργία υποδοµϊν φφλαξθσ παιδιϊν αγροτικϊν περιοχϊν). 

 Δράςεισ προβολισ και δικτφωςθσ κακϊσ και ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ 
με κοινό-ςτόχου τισ γυναίκεσ αγρότιςςεσ. 

 Ειδικά μζτρα ενίςχυςθσ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ ςυμμετοχισ ςε προγράμματα των 
γυναικϊν όπωσ για παράδειγμα θ µοριοδότθςθ (κατά 10%) ςυµµετοχισ φορζων 
που εκπροςωποφν ςυµφζροντα γυναικϊν (γυναικείεσ επιχειριςεισ και 
ςυνεταιριςμοί).   

 Υρόβλεψθ για κεςμικι ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ (π.χ. Σµάδεσ 
Ψοπικισ ∆ράςθσ και ειδικότερα όςον αφορά ςτο επίπεδο λιψθσ αποφάςεων για 
τθν εφαρµογι τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ με τθ ςυμμετοχι Ενϊςεων 
Γυναικείων Χυνεταιριςμϊν).   

 Θ προϊκθςθ πολιτικϊν  για τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν 
ςυνεκτιμάται ςτισ ςχετικζσ πράξεισ όπωσ ςτα μζτρα για τθν οικονομικι, 
κοινωνικι και πολιτιςτικι αναβάκμιςθ ορεινϊν και μειονεκτικϊν περιοχϊν, αλλά 
και των Πζτρων για τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθ βελτίωςθσ του 
περιβάλλοντοσ και τθσ υπαίκρου (των αξόνων 1 και 2).  

 Καταγραφι δεικτϊν και ανάλυςι τουσ κατά φφλο µε ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ ςυµµετοχισ των γυναικϊν ςτο Υρόγραµµα και αξιολόγθςθ του βακµοφ 
προϊκθςθσ ίςων ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ μεταξφ ανδρϊν – γυναικϊν».  

 
Το ΕΡ Ψθφιακι ςφγκλιςθ ενςωματϊνει τθν αρχι τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε προγραμματικό 
επίπεδο (Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα) και εμπεριζχει και ςτοιχεία που ςυνάδουν με τθ λογικι 
του gender mainstreaming  ςτα εξισ πεδία: 

 Χτον Γενικό Χτόχο του ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ. 

 Χε οριςμζνεσ από τισ προβλεπόμενεσ/προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ  

 Χτθν ιςόρροπθ κατά το δυνατόν ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν Επιτροπι 
Υαρακολοφκθςθσ του ΕΥ και τθν εκπροςϊπθςθ ςε αυτι κρατικϊν αρχϊν που είναι 
αρμόδιεσ για κζματα ιςότθτασ κακϊσ και κοινωνικϊν οργανϊςεων ειδικϊν 
πλθκυςμιακϊν ομάδων (Εκνικι Χυνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρία, Δίκτυο ROM 
κλπ) 
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 Χτθ λιψθ κατάλλθλων μζτρων για τθ δθμοςιοποίθςθ του προγράμματοσ και των 
ειδικότερων δράςεων που περιλαμβάνονται ςε αυτό, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ κατά 
το δυνατό ευρφτερθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν κοινοτικι ςυγχρθματοδότθςθ. Χτα 
μζτρα αυτά ςυμπεριλαμβάνονται, μεταξφ άλλων, θ αποςτολι των προκθρφξεων ςε 
όλα τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ του ΕΥ αλλά και ςε όλουσ τουσ 
ενδιαφερόμενουσ φορείσ, οι οποίοι μποροφν να εξαςφαλίςουν ευρεία διάδοςθ τόςο 
των ευκαιριϊν χρθματοδότθςθσ όςο και των ειδικϊν όρων και προχποκζςεων για τθ 
λιψθ τθσ. 

 
Θ ζμμεςθ αναφορά ςτο φφλο, ανιχνεφεται ςε όλεσ ςχεδόν τισ επιμζρουσ Δράςεισ του ΕΥ 
Ψθφιακι Χφγκλιςθ. Υαρόλα αυτά παρατθρείται υςτζρθςθ ωσ προσ εξειδικευμζνουσ 
/ποςοτικοποιθμζνουσ κατά φφλο δείκτεσ εκροϊν /αποτελεςμάτων /αξιολόγθςθσ, κακϊσ και 
προτεινόμενων κατθγοριϊν Υράξεων, γεγονόσ που αποκλείει τθ «δεςμευτικότθτα» των 
παρεμβάςεων και ενδεχομζνωσ εμποδίηει τθν «πρόκριςθ» ςχεδιαςμοφ /υποβολισ προσ 
ζνταξθ ζργων από δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ που κα ενςωματϊνουν διακριτά τθ διάςταςθ του 
φφλου.  
 
Χτθν κατθγοριοποίθςθ αυτι εμπίπτουν επίςθσ τα περιςςότερα εκ των ΡΕΡ κακϊσ 
διαπιςτϊνεται ςε ζνα ςθμαντικό βακμό θ φπαρξθ δράςεων /παρεμβάςεων (Άξονεσ) οι οποίοι 
ςυμβάλλουν άμεςα και ζμμεςα -μζςω κοινωνικϊν υποδομϊν- ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ των γυναικϊν. Ωςτόςο, από τθν καταγραφι τθσ μζχρι ςιμερα υλοποίθςθσ για 
παράδειγμα του ΕΥ Αττικισ θ ανάπτυξθ ςτοχευμζνων κετικϊν δράςεων είναι αρκετά 
περιοριςμζνθ και επιπλζον δεν αποτυπϊνεται θ οριηόντια ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου 
ςτισ υπόλοιπεσ δράςεισ-παρεμβάςεισ του ΕΥ. Επιπλζον, ο παράγοντασ φφλο απουςιάηει 
εντελϊσ από τον ςχεδιαςμό των ςυςτθμικϊν παρεμβάςεων (δθμιουργία δομϊν) παρόλο που 
θ αρχι τθσ ιςότθτασ των φφλων βρίςκεται ςε προτεραιότθτα ςτο πλαίςιο των ΥΕΥ.  
 
Χε μια τζταρτθ κατθγοριοποίθςθ εμπίπτουν ΕΥ τα οποία παρουςιάηουν μια γενικόλογθ 
αναφορά και κατά ςυνζπεια ζχουν χαμθλι ςυνάφεια με τθν ιςότθτα των φφλων ςτο βακμό 
που δεν περιλαμβάνεται ςε επίπεδο ςτόχων (γενικϊν, ειδικϊν κ.α), εξειδικευμζνων δράςεων 
και μζτρων και κεωρικθκαν ότι χαρακτθρίηονται από «προςπάκεια ζνταξθσ ςτθν κατεφκυνςθ 
τθσ λογικισ του gender mainstreaming».  
 
Χτθν κατθγορία αυτι εμπίπτουν το  ΕΡ Εκπαίδευςθ και δια-βίου μάκθςθ, όπου 
διαπιςτϊνεται ότι ο γενικόσ ςτόχοσ του επιχειρθςιακοφ, οι ειδικοί και οι ςτρατθγικοί ςτόχοι 
του δεν αναφζρουν τθν ζνταξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ωσ παράγοντα ανάπτυξθσ του 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και βελτίωςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 
 
Χτο ςτρατθγικό ςτόχο των αξόνων προτεραιότθτασ 1-2-3 για τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ 
τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ,  των αξόνων προτεραιότθτασ 
4-5-6 για τθν αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ γίνεται 
γενικόλογθ αναφορά ςτθν ιςότθτα των φφλων, χωρίσ πρόβλεψθ για τθν παρακολοφκθςθ και 
αποτίμθςι τθσ ςε επίπεδο αποτελεςματικότθτασ των ςτόχων .    
 
Χτουσ άξονεσ προτεραιότθτασ 7-8-9 για τθν Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων 
αναφζρεται ότι κα δοκεί ζμφαςθ ςτθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςε δράςεισ δια βίου 
εκπαίδευςθσ, κακϊσ και ςτουσ άξονεσ προτεραιότθτασ 10-11-12 για τθν ενίςχυςθ του 
ανκρϊπινου κεφαλαίου για τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ αναφζρεται ότι 
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κα λθφκεί ειδικι μζριμνα για τθν προϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων με 
ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν διδακτορικι και μεταδιδακτορικι εκπαίδευςθ 
και τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν με τθν πρόβλεψθ υποτροφιϊν με ζμφαςθ ςτισ οικονομικά 
αςκενζςτερεσ ι κοινωνικά ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. 
Ωςτόςο, οι ποςοτικοποιθμζνοι ςτόχοι και δείκτεσ, οι αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ και θ 
ςτόχευςθ ςε όρουσ ομάδων ςτόχων και ωφελουμζνων δεν αναφζρονται με κανζνα ςτοιχείο 
ςτθν ζνταξθ τθσ ιςότθτασ πζραν τθσ αναφοράσ ςτθ ςυμβολι του Υρογράμματοσ ςτθν 
προϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν πρόςβαςθσ για 
Ευάλωτεσ Ξοινωνικζσ Σμάδεσ (ΕΞΣ) και υλοποίθςθ των δράςεων του άρκρου 10 του Ξαν. ΕΞΨ 
1081/2006 Λςότθτα Φφλων. 
 

Χτθν ίδια κατθγοριοποίθςθ εμπίπτουν τα υπόλοιπα ΕΥ που εξετάςτθκαν και που αφοροφν 

Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα με ςθμαντικι υςτζρθςθ ωσ προσ τθν πρόβλεψθ για τθν 

προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. Ψζτοια είναι το ΕΥ Αλιείασ, Υεριβάλλοντοσ και Αειφόρου 

Ανάπτυξθσ.   

 

1.2. Αποτίμθςθ των ΕΡ και ΡΕΡ ωσ προσ τθ ςυνειςφορά τουσ ςτθν προϊκθςθ των βαςικϊν 

κεματικϊν τομζων πολιτικισ για τθν ιςότθτα των φφλων 

 

Χυνοψίηοντασ οριηόντια τισ ςυνζργιεσ μεταξφ των ΕΥ και ΥΕΥ και το βακμό που προάγουν τθν 

εφαρμογι τθσ ιςότθτασ των φφλων ωσ προσ βαςικοφσ κεματικοφσ τομείσ πολιτικισ (ενίςχυςθ 

τθσ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν, υποςτιριξθ ευπακϊν ομάδων γυναικϊν, άρςθ των κατά 

φφλο διαχωριςμϊν και των μιςκολογικϊν ανιςοτιτων, πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ βίασ, 

ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ δθμόςια και πολιτικι ηωι), διαπιςτϊνονται ςθμαντικά 

κενά. 

Ωπάρχει ζλλειμμα ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ςυγκεκριμζνων εργαλείων άςκθςθσ 

πολιτικισ για τθν ιςότθτα των φφλων όπωσ είναι τα μζτρα για τθν άρςθ των κατά φφλο 

διαχωριςμϊν (οριηόντιου και κάκετου) και τισ μιςκολογικζσ ανιςότθτεσ.  

Τα μζτρα για τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ επιχειρθματικότθτασ των γυναικϊν 

παρουςιάηουν υςτζρθςθ αναφορικά με καινοτόμουσ κλάδουσ και μθ ςτερεοτυπικά 

επαγγζλματα. Ωπάρχει ςχετικό ζλλειμμα ςτοχευμζνων και επαρκϊν δράςεων για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ των γυναικϊν, ιδιαιτζρωσ όςων ανικουν ςε ευάλωτεσ, ευπακείσ 

και κοινωνικά αποκλειςμζνεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ.  

Τα ΡΕΡ κατά κφριο λόγο ςυμβάλλουν ςτθ ςυμφιλίωςθ προςωπικισ /οικογενειακισ και 

επαγγελματικισ ηωισ με τθν πρόβλεψθ για δράςεισ που αφοροφν ςτθ δθμιουργία υποδομϊν 

φφλαξθσ παιδιϊν χωρίσ ωςτόςο να υπάρχουν ςτοιχεία για τθν εκτίμθςθ τθσ επάρκειασ τουσ 

ωσ προσ τισ  υφιςτάμενεσ ανάγκεσ ςτον τομζα αυτό ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και 

χωρίσ να ςυνοδεφονται ι να δθμιουργοφν ςυνζργιεσ με άλλα υποςτθρικτικά τθσ 

απαςχόλθςθσ μζτρα.  



 59 

Ωσ προσ τθ μείωςθ του τεχνολογικοφ /ψθφιακοφ χάςματοσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν το 

αντίςτοιχο ΕΡ περιλαμβάνει δράςεισ οι οποίεσ επικεντρϊνονται ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

πρόςβαςθσ και χριςθσ των γυναικϊν υπθρεςιϊν με τθν χριςθ ΤΡΕ και όχι ςτθν ενεργό 

ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι των τεχνολογιϊν αυτϊν ςε 

επίπεδο ςυμμετοχισ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν ζρευνα, τθν απαςχόλθςθ, τθν επιχειρθματικότθτα 

κ.ο.κ.  

Ψα μζτρα για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθ δθμόςια και πολιτικι ηωι και 

ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων (ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) και τθν  

πρόλθψθ και καταπολζμθςθ όλων των μορφϊν βίασ κατά των γυναικϊν και των κοριτςιϊν 

μπορεί να κεωρθκοφν επαρκι ςτο πλαίςιο κυρίωσ του ΕΥ Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ.  

Ψζλοσ, διαπιςτϊνεται ςθμαντικό ζλλειμμα ςτθ διατφπωςθ και καταγραφι δεικτϊν 

παρακολοφκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ωσ οριηόντιασ διάςταςθσ ςτα ΕΡ και ΡΕΡ.  Πε 

τθν εξαίρεςθ τουσ δείκτεσ του ΕΞΨ αναφορικά με επωφελοφμενεσ ομάδεσ/άτομα,  τόςο οι 

δείκτεσ εκροϊν όςο και οι δείκτεσ αποτελεςμάτων  ςχεδόν για όλα τα ΕΥ δεν ζχουν αναφορά 

το φφλο ακόμθ και όταν αφοροφν άμεςα ωφελοφμενουσ/εσ. Επιπλζον δεν εντοπίςτθκαν 

δείκτεσ αξιολόγθςθσ με τθν οπτικι του φφλου.  

 

Το Εκνικό Ρρόγραμμα για τθν Ουςιαςτικι Λςότθτα των Φφλων τθσ ΓΓΛΦ ςυνιςτά μια 

ολοκλθρωμζνθ προςπάκεια ζνταξθσ των διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε όλο το 

εφροσ των δθμόςιων πολιτικϊν και ζνα πλαίςιο αναφοράσ και γενικϊν πολιτικϊν 

κατευκφνςεων αναφορικά με τουσ τομείσ προτεραιότθτασ για τθν εφαρμογι ςτθν πράξθ των 

ςτόχων τθσ ΕΕ και του ΕΧΥΑ (ςτόχοσ 11) και είναι δζον και ςκόπιμο να αξιοποιθκεί με κάκε 

δυνατό τρόπο. Γιατί είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ θ μζγιςτθ δυνατι αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων 

και των πόρων που διατίκενται ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ προκειμζνου θ χϊρα μασ να 

δθμιουργιςει και να εμπεδϊςει τα κεκτθμζνα ςτον τομζα αυτό, αξιοποιϊντασ καλζσ 

πρακτικζσ από προθγοφμενεσ Υρογραμματικζσ Υεριόδουσ και αποφεφγοντασ τθν 

αποςπαςματικότθτα και τθν αςυνζχεια των παρεμβάςεων που εμποδίηουν τθν ορκολογικι 

αξιοποίθςθ των πόρων προσ τθν εμβάκυνςθ και διεφρυνςθ των πολιτικϊν για τθν ιςότθτα των 

φφλων.  

 

1.3. Στοιχεία εφαρμογισ ςτθν κατεφκυνςθ του gender mainstreaming 

 

H μελζτθ και αποτίμθςθ των ΕΥ και ΥΕΥ ζγινε ςτθν κατεφκυνςθ αναηιτθςθσ και εντοπιςμοφ 

ςτοιχείων που κα μποροφςαν να αποτελοφν πρακτικζσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ λογικισ του 

gender mainstreaming. Ραρά τθν ζλλειψθ ςυςτθματικότθτασ ςτθν κατεφκυνςθ αυτι, 

ανκολογοφνται ωσ παράμετροι του gender mainstreaming με τθ μορφι υποςχόμενων 

πρακτικϊν (promising practices) οι  παρακάτω εφαρμογζσ:  



 60 

 

 Ραρεμβάςεισ ςε κλάδουσ ςτουσ οποίουσ ςυγκεντρϊνεται απαςχόλθςθ 
γυναικϊν  ι ςε μορφζσ απαςχόλθςθσ /επιχειρθματικότθτασ  οι οποίεσ είναι 
χαρακτθριςτικζσ τθσ γυναικείασ  οικονομικισ πρωτοβουλίασ (επιχειρθματικότθτα 
ανάγκθσ).  

 Υαροχι και βελτίωςθ υπθρεςιϊν οι οποίεσ ςυνιςτοφν μζτρα για τθ ςυμφιλίωςθ 
οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ ι διευκόλυνςθσ τθσ απαςχόλθςθσ των 
γυναικϊν.   

 Δράςεισ προβολισ και δικτφωςθσ κακϊσ και ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ 
με κοινό-ςτόχου διαφορετικζσ κατθγορίεσ γυναικϊν. 

 Ειδικά μζτρα ενίςχυςθσ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ ςυμμετοχισ ςε προγράμματα 
των γυναικϊν όπωσ για παράδειγμα θ µοριοδότθςθ (κατά 10%) ςυµµετοχισ 
φορζων που εκπροςωποφν ςυµφζροντα γυναικϊν (π.χ. γυναικείεσ επιχειριςεισ 
και ςυνεταιριςμοί). Επίςθσ ςτθν περίπτωςθ ποςόςτωςθσ 60% για οικονομικι 
ενίςχυςθ γυναικϊν επωφελοφμενων νζων επιςτθμόνων ςτο βακμό που το υψθλό 
ποςοςτό ςυγκζντρωςθσ ανζργων γυναικϊν ςτα επαγγζλματα αυτά είναι 
ςυςτθματικά καταγεγραμμζνο.   

 Υρόβλεψθ για κεςμικι ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ (π.χ. Σµάδεσ 
Ψοπικισ ∆ράςθσ και ειδικότερα όςον αφορά ςτο επίπεδο λιψθσ αποφάςεων για 
τθν εφαρµογι τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ με τθ ςυμμετοχι Ενϊςεων 
Γυναικείων Χυνεταιριςμϊν).   

 Καταγραφι δεικτϊν και ανάλυςι τουσ κατά φφλο µε ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ ςυµµετοχισ των γυναικϊν ςτο Υρόγραµµα και αξιολόγθςθ του βακµοφ 
προϊκθςθσ ίςων ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ μεταξφ ανδρϊν – γυναικϊν».  
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1.4.  Κρίςιμοι παράγοντεσ για τθν ζνταξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων: εκτιμιςεισ και 

επιςθμάνςεισ των ςτελεχϊν τθσ διοίκθςθσ  

 

Από τα αποτελζςματα τθσ εμπειρικισ διερεφνθςθσ μζςω ερωτθματολογίου/check list) με τθ 

ςυμμετοχι των ςτελεχϊν των Πονάδων Α των διαχειριςτικϊν αρχϊν που είναι 

επιφορτιςμζνα με το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ των δράςεων κάκε ΕΥ και ΥΕΥ  

προκφπτουν οριςμζνα βαςικά ευριματα τα οποία ςυνοπτικά παρουςιάηονται ςτθ 

ςυνζχεια114.  

Θ φπαρξθ πολιτικισ βοφλθςθσ ςε κεντρικό επίπεδο ςυνιςτά κρίςιμθσ ςθμαςίασ παράγοντα 

προκειμζνου θ αρχι εφαρμογισ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε εναρμόνιςθ και με τισ 

κατευκφνςεισ τθσ ΕΕ να αποτελεί ςτρατθγικό ςτόχο του ΕΧΥΑ που κα ςυνδζεται με τουσ 

εκνικοφσ πολιτικοφσ ςτόχουσ και κα τουσ υποςτθρίηει. 

Απαιτείται θ ιεράρχθςθ των ςτόχων και θ εξειδίκευςι τουσ ςε όλο το εφροσ άρκρωςθσ 

(άξονεσ, κατθγορίεσ πράξθσ, δράςεισ/πράξεισ κ.ο.κ.) κάκε Ψομεακοφ και Υεριφερειακοφ 

Υρογράμματοσ ςτθ βάςθ  των υφιςτάμενων αναγκϊν κακϊσ θ διατφπωςθ γενικόλογων 

ςτόχων ςτο πολιτικό πλαίςιο και τουσ γενικοφσ ςτόχουσ κάκε ΕΥ και ΥΕΥ δεν κεωρείται 

επαρκισ. Ξατά ςυνζπεια είναι ςθμαντικι θ διαδικαςία εξειδίκευςθσ των ςτόχων κάκε 

προγράμματοσ θ οποία απαιτεί αφενόσ τθν μετατροπι των πολιτικϊν κατευκφνςεων και 

προτεραιοτιτων ςε απτοφσ, επιχειρθςιακοφσ και αποτελεςματικοφσ ςτόχουσ ςε ςυνάρτθςθ 

με τθν κεντρικι πολιτικι ατηζντα για τθν ιςότθτα των φφλων.   

Θ απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν και θ μείωςθ των  γραφειοκρατικϊν αγκυλϊςεων  με 

τρόπο που να εξαςφαλίηεται διαφάνεια και λειτουργικι  αποτελεςματικότθτα κα 

ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν ζνταξθ και παρακολοφκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθσ 

διάςταςθσ του φφλου ςτο ςχεδιαςμό δράςεων.   

Θ διαδικαςία αυτι απαιτεί τθν ειςροι  ςυςτθματικισ και εξειδικευμζνθσ τεχνογνωςίασ θ 

οποία ςιμερα δεν διατίκεται ι κρίνεται ωσ ανεπαρκισ μεταξφ των ςτελεχϊν τα οποία είναι 

επιφορτιςμζνα  με το ζργο αυτό. Θ ςυμβολι τθσ ΓΓΛΦ κα πρζπει ςτθν κατεφκυνςθ αυτι να 

εντακεί με τουσ προςφορότερουσ τρόπουσ και διαδικαςίεσ. 

Θ αναβάκμιςθ τθσ υπθρεςιακισ ετοιμότθτασ και θ απόκτθςθ τεχνικϊν δεξιοτιτων και 

προςόντων των ςτελεχϊν είναι παρζμβαςθ –κλειδί. Πζςω τθσ  παροχισ ολοκλθρωμζνθσ 

τεχνογνωςίασ που κα περιλαμβάνει ςχετικό υλικό, οδθγοφσ με παραδείγματα εφαρμογισ, 

ςφςτθμα δεικτϊν, καλζσ πρακτικζσ κ.α. Υαράλλθλα είναι αναγκαία θ διοργάνωςθ 

ενθμερωτικϊν και επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων /τεχνικϊν ςυςκζψεων /ομάδων εργαςίασ με 

ςτόχο τθν αποςαφινιςθ των ηθτθμάτων που αφοροφν ςτθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ τθσ 

                                                           
114

 Αναλυτικότερα βλζπε ΠΕΦΣΧ Β3' ΨΑ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ ΨΘΧ ΕΠΥΕΛΦΛΞΘΧ ΔΛΕΦΕΩΡΘΧΘΧ ΠΕΧΩ 

ΕΦΩΨΘΠΑΨΣΟΣΓΛΩΡ  (CHECK LIST).  
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ιςότθτασ ωσ μιασ προςζγγιςθσ με ςυγκεκριμζνθ ςτοχοκεςία, περιεχόμενο, δθλαδι μορφζσ 

και τφπουσ παρεμβάςεων και δράςεων, αλλά και επιδιωκόμενα αποτελζςματα τόςο ςε 

επιχειρθςιακό όςο και ςε κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο. Χυμπλθρωματικά κρίνεται ςθμαντικι θ 

διοργάνωςθ ςτοχευμζνων  δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ των ςτελεχϊν τθσ διοίκθςθσ για τθν 

άρςθ των ζμφυλων ςτερεοτφπων τα οποία ςυχνά αποτελοφν ςθμαντικό περιοριςτικό 

παράγοντα ςτθν προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ ιςότθτασ των φφλων.   

Θ διατφπωςθ  κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ εξειδίκευςθσ μετριςιμων ποςοτικϊν 

και ποιοτικϊν ςτόχων είναι εκ των ων ουκ άνευ προχπόκεςθ για τθ ςυςτθματικι και ςε 

βάκοσ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων και δράςεων που υλοποιοφν 

τουσ ςτόχουσ αυτοφσ. Απαιτείται θ εφαρμογι τεχνικϊν και μεκόδων όπωσ ζνα ςφςτθμα 

δεικτϊν και παραμζτρων που να επιτρζπουν τόςο τθν on-going αξιολόγθςθ, όςο και τθ βάςθ 

για αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων και για μελλοντικοφσ ςχεδιαςμοφσ.   

Θ εφαρμογι τθσ μεκόδου του gender mainstreaming για τθν μεγάλθ πλειοψθφία των 

ςτελεχϊν παραμζνει μια διαδικαςία αςαφισ και ακατάλθπτθ και κατά ςυνζπεια τα 

αρμόδια ςτελζχθ αδυνατοφν να τθν αξιοποιιςουν με επιχειρθςιακοφσ όρουσ.     
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ΛΛ. ANAΛΥΤΛΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΤΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ 

 

1. Ε.Ρ. ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ & ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ 

 

1. Γενικοί και ειδικοί ςτόχοι και άξονεσ προτεραιότθτασ  

 

ΡΕΔΛΑ ΡΟΣ ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ Ε.Π. 

ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ 

ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑΣ ΥΡΟΣΤΘΛΗΟΜΕΝΘΣ 

ΑΡΟ ΕΕΥΝΑ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΘ 

ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

Στόχοσ και ςτρατθγικι 

Σ κεντρικόσ αναπτυξιακόσ ςτόχοσ του ΕΥΑΕ για τθν περίοδο 2007-2013  είναι «θ 

βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων και του 

παραγωγικοφ ςυςτιµατοσ τθσ χϊρασ, µε ζµφαςθ ςτθ διάςταςθ τθσ 

καινοτοµικότθτασ».   

 

Σ κεντρικόσ αναπτυξιακόσ ςτόχοσ αναλφεται ςε 3 ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ:  

 Επιτάχυνςθ τθσ µετάβαςθσ ςτθν οικονοµία τθσ γνϊςθσ.  

 Ανάπτυξθ τθσ υγιοφσ, αειφόρου και εξωςτρεφοφσ επιχειρθµατικότθτασ και 
διαςφάλιςθ των φυςικϊν, κεςµικϊν και οργανωτικϊν προχποκζςεων που 
τθν εξυπθρετοφν.      

 Ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ Ελλάδασ ωσ τόπου ανάπτυξθσ 
επιχειρθµατικισ δραςτθριότθτασ, µε ςεβαςµό ςτο περιβάλλον και τθν 
αειφορία.  
 

Θ λογικι που διζπει τθ ςτρατθγικι δίνει ζµφαςθ ςτθ µετατόπιςθ τθσ δθµόςιασ 

ενίςχυςθσ προσ παρεµβάςεισ και τοµείσ υψθλότερθσ προςτικζµενθσ αξίασ,  ςτθ 

δυνατότθτα ενςωµάτωςθσ νζων τεχνολογιϊν και ςτθν προςαρµογι των 

παραγόµενων καινοτοµιϊν 

ςτο ελλθνικό παραγωγικό ςφςτθµα, κακϊσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ εξωςτρζφειασ τθσ 

χϊρασ µζςω τθσ διαςφνδεςθσ  µε διεκνι ολοκλθρωµζνα ςυςτιµατα παραγωγισ 

προϊόντων και υπθρεςιϊν,  τθσ ενίςχυςθσ των διεκνϊν ςυνεργαςιϊν φορζων και 

επιχειριςεων,  τθσ αφξθςθσ των εξαγωγϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν κλπ. 

Οι Στρατθγικοί Στόχοι του ΕΡ εξειδικεφονται ςε 4 Γενικοφσ Στόχουσ, που 

αντιςτοιχοφν επιχειρθςιακά, ζνασ προσ ζναν, με τουσ  4 κεματικοφσ Άξονεσ 

Υροτεραιότθτασ του ΕΥ οι οποίοι προκφπτουν από τθν τομεακι ςυγκρότθςθ του 

αντικειμζνου του Υρογράμματοσ: 

α. παρζμβαςθ ςτον τομζα τθσ  Ζρευνασ και Καινοτομίασ 

β. παρζμβαςθ ςτον τομζα τθσ επιχειρθματικότθτασ 

γ. παρζμβαςθ ςτον τομζα τθσ υποςτιριξθσ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ 
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δ. παρζμβαςθ ςτον ενεργειακό εφοδιαςμό ωσ ςυνκικθ για τθν επίτευξθ 

ανταγωνιςτικότθτασ. 

 

Ωσ Γενικοί Στόχοι του ΕΡ ορίηονται κατά ςυνζπεια οι εξισ: 

1. Δθμιουργία και αξιοποίθςθ τθσ Καινοτομίασ υποςτθριηόμενθσ από  Ζρευνα και 

Τεχνολογικι Ανάπτυξθ. 

Εξυπθρετεί τον Κεντρικό Αναπτυξιακό Στόχο, επικεντρϊνει ςτον 1ο Στρατθγικό Στόχο 

και δομεί το πρϊτο αντικείμενο παρζμβαςθσ του Ρρογράμματοσ. 

2. Ενίςχυςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και τθσ Εξωςτρζφειασ Εξυπθρετεί τον Κεντρικό 

Αναπτυξιακό Στόχο, επικεντρϊνει ςτον 2ο Στρατθγικό Στόχο και δομεί το δεφτερο 

αντικείμενο παρζμβαςθσ του Ρρογράμματοσ. 

3. Βελτίωςθ του Επιχειρθματικοφ Ρεριβάλλοντοσ 

Εξυπθρετεί τον Κεντρικό Αναπτυξιακό Στόχο, επικεντρϊνει ςτον 2ο Στρατθγικό Στόχο 

και δομεί το τρίτο αντικείμενο παρζμβαςθσ του Ρρογράμματοσ. 

4. Ολοκλιρωςθ Ενεργειακοφ Συςτιματοσ τθσ χϊρασ και ενίςχυςθ τθσ  Αειφορίασ 

Εξυπθρετεί τον Κεντρικό Αναπτυξιακό Στόχο, επικεντρϊνει ςτον 3ο Στρατθγικό Στόχο 

και δομεί το τζταρτο αντικείμενο παρζμβαςθσ του Ρρογράμματοσ. 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 1 

Δθμιουργία και αξιοποίθςθ τθσ 

Καινοτομίασ υποςτθριηόμενθσ από  

Ζρευνα και Τεχνολογικι Ανάπτυξθ. 

 

Ειδικοί ςτόχοι 

1.1 Πείωςθ του ελλείμματοσ ςε ζρευνα, καινοτομία και τεχνολογία ωσ προσ τον 

μζςο όρο τθσ ΕΕ-15 

1.2 Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των επιχειριςεων ςτθν ΕΨΑ και τθσ 

αποτελεςματικότερθσ διαςφνδεςθσ του ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ με τουσ 

παραγωγικοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ 

1.3 Ενίςχυςθ τθσ αριςτείασ και τθσ δθμιουργίασ αριςτείασ που παράγουν καινοτομία, 

υψθλι οικονομικι, περιβαλλοντικι, κοινωνικι προςτικζμενθ αξία 

1.4 Υροϊκθςθ ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων ανάπτυξθσ καινοτομίασ ςε περιοχζσ 

(γεωγραφικζσ και κεματικζσ) με ιςχυρι επιχειρθματικι βάςθ και παρουςία 

δραςτιριων και εξωςτρεφϊν ερευνθτικϊν φορζων 

1.5 Πεγζκυνςθ και εμπλουτιςμόσ του ανκρϊπινου ερευνθτικοφ δυναμικοφ και 

ενίςχυςθ του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ και τθσ γεωγραφικισ και διατομεακισ 

κινθτικότθτάσ του 

 

 

Ομάδεσ-ςτόχοι 

Ωφελοφμενοι από τισ Δράςεισ του Άξονα κα είναι οι φορείσ που περιγράφονται 

κατωτζρω και ιδιαίτερα οι διαφόρων τφπων ςυνεργαςίεσ μεταξφ τουσ: 

√ Επιχειριςεισ και ςυνεργαςίεσ / δίκτυα / ενϊςεισ / clusters επιχειριςεων όλων των 
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τφπων και μεγζκουσ. 

√ ΑΕΛ, ΨΕΛ, Ερευνθτικά Ξζντρα, Λνςτιτοφτα και Εργαςτιρια του δθμόςιου και ιδιωτικοφ 

τομζα, κακϊσ και δίκτυα αυτϊν. 

√ Φορείσ που ςυμμετζχουν ςε εγκεκριμζνα προγράμματα του 7ου Υρογράμματοσ 

Υλαιςίου ΕΨΑ ι/και του Υρογράμματοσ Ξαινοτομία του Υρογράμματοσ Υλαιςίου για 

τθν Ανταγωνιςτικότθτα και τθν Ξαινοτομία. 

√ Διεκνείσ δθμόςιοι ι ιδιωτικοί Ε&Ψ φορείσ και οργανιςμοί. 

√ Φορείσ παροχισ και μεταφοράσ τεχνολογίασ και τεχνολογικϊν υπθρεςιϊν. 

√ Ψεχνοβλαςτοί (spin offs και spin-outs). 

√ Επιμελθτιρια, ςφνδεςμοι επιχειριςεων, χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί και άλλοι 

φορείσ με δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ με τουσ ςτόχουσ του Άξονα. 

√ Φυςικά πρόςωπα, ερευνθτζσ – εφευρζτεσ. 

√ Φορείσ χρθςτϊν με δραςτθριότθτεσ και ςτόχουσ ςυναφείσ με τουσ ςτόχουσ του 

Άξονα, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. 

√ Χε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, δικαιοφχοι των δράςεων του Άξονα κα είναι και φορείσ 

από το εξωτερικό. Σι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ αυτϊν των φορζων, ο ρόλοσ τουσ 

και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ κα κακορίηονται ςτθν αντίςτοιχθ δράςθ. 

Πε τθν ευρφτερθ ζννοια του όρου, ωφελοφμενοι από τισ παρεμβάςεισ του Άξονα κα 

είναι επίςθσ το ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο, μζςω τθσ διάχυςθσ των αποτελεςμάτων 

τθσ ζρευνασ 

και τθσ καινοτομίασ ςτθν Ελλθνικι οικονομία και κοινωνία, προγραμμάτων 

ενίςχυςθσ του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ ςτουσ νζουσ μζςω τθσ υποςτιριξθσ 

καινοτόμων ιδεϊν ςτθν 

δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κλπ. 

Δείκτεσ: Εκροϊν και αποτελεςμάτων χωρίσ καμία αναφορά ςε φφλο (Υιν.1 

Υαράρτθμα) 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 2 

Ενίςχυςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και 

τθσ Εξωςτρζφειασ 

Ειδικοί ςτόχοι 

2.1 Ωποςτιριξθ και αφξθςθ των παραγωγικϊν επενδφςεων που ςυμβάλλουν ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικισ παρουςίασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτθν εγχϊρια 

και τισ διεκνείσ αγορζσ. Ζμφαςθ ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ, τθν τυποποίθςθ και τθν 

πιςτοποίθςθ των ελλθνικϊν προϊόντων και επιχειριςεων. 

2.2 Επικζντρωςθ τθσ αναπτυξιακισ προςπάκειασ προσ ςυςςωματϊςεισ, περιοχζσ και 

τφπουσ επιχειριςεων, που εμφανίηουν τισ κετικότερεσ προοπτικζσ ι ζχουν τισ 

ιςχυρότερεσ ανάγκεσ – Αναπροςανατολιςμόσ τθσ μεταποιθτικισ δραςτθριότθτασ και 

των «παραδοςιακϊν» τθσ κλάδων προσ κλάδουσ και προϊόντα ψθλότερθσ  

προςτικζμενθσ αξίασ. 

2.3 Διαςφνδεςθ τθσ χϊρασ με τα διεκνι ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα παραγωγισ 

προϊόντων και υπθρεςιϊν και εγκατάςταςθ δεςμϊν ςυνεργαςίασ ελλθνικϊν και 
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διεκνϊν επιχειριςεων, με ζμφαςθ ςε περιοχζσ ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ. 

2.4 Αναβάκμιςθ / μετεξζλιξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ανάγκθσ ςε 

επιχειρθματικότθτα υψθλϊν δυνατοτιτων – Αναβάκμιςθ τθσ επιχειρθματικισ 

βάςθσ ςε τομείσ που υςτεροφν ωσ προσ τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ θ 

λειτουργοφν υπό 

ανεπίκαιρεσ μορφζσ 

2.5 Ενίςχυςθ του ρόλου του εμπορίου και των ςυνοδευτικϊν υπθρεςιϊν ςτο 

παραγωγικό ςφςτθμα, με ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων για τθν 

ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικισ παρουςίασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτθν εγχϊρια 

και τισ διεκνείσ αγορζσ 

2.6 Επζκταςθ των δικτυϊςεων βιομθχανίασ – εμπορίου – υπθρεςιϊν 

2.7 Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτον τομζα του Ψουριςμοφ, με τθν προϊκθςθ 

κατά προτεραιότθτα ςχεδίων που αποςκοποφν ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ και 

διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, τθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ 

περιόδου ςε όλθ τθν ελλθνικι επικράτεια και τθν ανάπτυξθ των ειδικϊν μορφϊν 

τουριςμοφ 

2.8 Επιχειρθματικι αξιοποίθςθ του περιβάλλοντοσ ωσ εργαλείου προςζλκυςθσ 

εγχϊριων και ξζνων επενδφςεων  

2.9 Αναβάκμιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, με ςτοχευμζνεσ δράςεισ που 

ςυνεργοφν με τισ άλλεσ δράςεισ του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 

 Μεταξφ των ενδεικτικϊν δράςεων: 

Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ που αφοροφν ςε: 

√ ίδρυςθ νζων επιχειριςεων από ομάδεσ πλθκυςμοφ με περιοριςμζνθ ςιμερα 

επιχειρθματικότθτα και ςε περιοχζσ που πλιττονται από αποβιομθχάνιςθ και 

ανεργία. 

√ ενίςχυςθ επιχειρθματικότθτασ ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ και 

επιχειρθματικότθτασ ςε νζεσ και καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ (νζα 

επιχειρθματικότθτα) 

√ ενίςχυςθ πρωτοβουλιϊν τθσ ευρφτερθσ κοινωνικισ οικονομίασ που 

περιλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ και πρωτοβουλίεσ που χαρακτθρίηονται από 

ςαφι κοινωνικό ςκοπό, όπωσ οι υπθρεςίεσ φροντίδασ του πολίτθ και ποιότθτασ 

ηωισ, προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ, πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ, τομείσ οι οποίοι, οφτωσ ι άλλωσ, δεν 

ςυγκεντρϊνουν το ενδιαφζρον τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ οφτε αποτελοφν 

ςθμαντικό πεδίο δραςτθριότθτασ επιχειριςεων του δθμοςίου. 

Ομάδεσ-ςτόχοι 

Ωφελοφμενοι από τισ Δράςεισ του Άξονα κα είναι: 

√ Επιχειριςεισ και ςυνεργαςίεσ / δίκτυα / clusters επιχειριςεων όλων των τφπων και 
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μεγζκουσ, με ζμφαςθ ςτισ ΠΠΕ. 

√ Φυςικά πρόςωπα – επιχειρθματίεσ / επενδυτζσ. 

√ Άτομα από ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ. 

√ Χφγχρονοι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί και μζςα, που κα ςυμμετάςχουν ςτθν 

επενδυτικι / επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

Πε τθν ευρφτερθ ζννοια του όρου, ωφελοφμενοι  από τισ παρεμβάςεισ του Άξονα κα 

είναι  επίςθσ το ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο, μζςω τθσ ανάπτυξθσ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ, τθσ ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ βελτίωςθσ του 

βιοτικοφ επιπζδου. 

Δείκτεσ Εκροϊν και αποτελεςμάτων χωρίσ καμία αναφορά ςε φφλο  

 (οφτε και ςτο δείκτθ νζων κζςεων εργαςίασ) (Υιν.2. Υαράρτθμα) 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 3 

Βελτίωςθ του Επιχειρθματικοφ 

Ρεριβάλλοντοσ 

Ειδικοί ςτόχοι 

3.1 Αναβάκμιςθ και απλοφςτευςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, του 

κανονιςτικοφ πλαιςίου, των κεςμϊν και των δομϊν που υποςτθρίηουν τθν 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα – Χωροταξικι διευκζτθςθ τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ 

3.2 Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ ςφγχρονων εργαλείων χρθματο-οικονομικισ 

υποςτιριξθσ, για τθν ανάλθψθ επιχειρθματικοφ κινδφνου 

3.3 Χυγκρότθςθ ενόσ ενιαίου, δικτυακοφ και ορκολογικοφ ςυςτιματοσ δομϊν 

ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ με ςτόχο τθν παροχι ζγκυρων και 

αποτελεςματικϊν υπθρεςιϊν προσ τον επιχειρθματία / επενδυτι ςτθν λογικι του 

“one stop shop” 

3.4 Ενίςχυςθ των υποδομϊν που ςτθρίηουν τθν ποιοτικι επιχειρθματικότθτα και 

δθμιουργοφν οικονομίεσ κλίμακασ και ςκοποφ, ενιςχφουν τθ ςυνεργαςία με 

δθμόςιουσ ι άλλουσ φορείσ παραγωγισ γνϊςθσ και διαμεςολαβοφν για τθν 

μεταφορά και διάχυςθ τθσ καινοτομίασ 

3.5 Αναβάκμιςθ των μθχανιςμϊν για τθν εποπτεία τθσ αγοράσ, τθν ενίςχυςθ του 

ανταγωνιςμοφ, τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των ελλθνικϊν προϊόντων και 

υπθρεςιϊν και τθν ενίςχυςθ και τθν προςταςία των δικαιωμάτων του καταναλωτι 

3.6 Υροβολι του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ χϊρασ, ςυμπεριλαμ-βανομζνων και των 

ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ, κακϊσ και των επϊνυμων και ποιοτικϊν ελλθνικϊν 

προϊόντων 

3.7 Ενίςχυςθ των υποδομϊν αξιοποίθςθσ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ και τθσ 

φυςικισ κλθρονομιάσ τθσ χϊρασ. 

3.8 Αναβάκμιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, με ςτοχευμζνεσ δράςεισ που 

ςυνεργοφν με τισ άλλεσ δράςεισ του ςχετικοφ Άξονα Υροτεραιότθτασ. 

Ομάδεσ-ςτόχοι 

Ωφελοφμενοι από τισ Δράςεισ του Άξονα κα είναι: 
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√ Σι επιχειριςεισ όλων των τφπων και μεγζκουσ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ 

τομείσ κάλυψθσ του Υρογράμματοσ (Ζρευνα – Ψεχνολογία, Ενζργεια, Πεταποίθςθ – 

Ωπθρεςίεσ, Ψουριςμόσ, Εμπόριο – Υροςταςία του Ξαταναλωτι). 

√ Φυςικά πρόςωπα – επιχειρθματίεσ / επενδυτζσ. 

√ Επιμελθτιρια και δομζσ ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και μεταφοράσ 

τεχνολογίασ. 

√ Χφγχρονοι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί και μζςα. 

√ Φορείσ ανάπτυξθσ ι εκκόλαψθσ τθσ καινοτομίασ και των επιχειριςεων ζνταςθσ 

γνϊςθσ 

(Ψεχνολογικά Υάρκα, Κερμοκοιτίδεσ κλπ). 

√ Σι φορείσ και οργανιςμοί πιςτοποίθςθσ και οι μθχανιςμοί εποπτείασ τθσ αγοράσ. 

√ Σ Ζλλθνασ καταναλωτισ και οι καταναλωτικζσ οργανϊςεισ. 

√ Άτομα από ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ. 

√ Σι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και οργανιςμοί αρμόδιοι για τον ςχεδιαςμό, τθν 

παρακολοφκθςθ και τθν διαχείριςθ των παρεμβάςεων και των πολιτικϊν ςτουσ 

τομείσ κάλυψθσ του Υρογράμματοσ. 

Πε τθν ευρφτερθ ζννοια του όρου, ωφελοφμενοι  από τισ παρεμβάςεισ του Άξονα κα 

είναι επίςθσ το ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο, μζςω τθσ βελτίωςθσ του 

επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν ανταγωνιςμοφ αλλά και ελζγχου 

τθσ αγοράσ, τθσ 

ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ βελτίωςθσ του βιοτικοφ επιπζδου. 

Δείκτεσ Εκροϊν και αποτελεςμάτων χωρίσ καμία αναφορά ςε φφλο (Υιν.3 

Υαράρτθμα) 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 4 

Ολοκλιρωςθ Ενεργειακοφ 

Συςτιματοσ τθσ χϊρασ και ενίςχυςθ 

τθσ  Αειφορίασ 

 

Ειδικοί ςτόχοι 

4.1 Αςφάλεια του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ, μειϊνοντασ τθν εξάρτθςθ τθσ χϊρασ 

από το πετρζλαιο, με προϊκθςθ των ενεργειακϊν δικτφων του φυςικοφ αερίου και 

του θλεκτριςμοφ και περαιτζρω διείςδυςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτο 

ενεργειακό ιςοηφγιο, κακϊσ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθ βελτίωςθ τθσ 

ενεργειακισ αποδοτικότθτασ. 

4.2 Ενδυνάμωςθ του γεωςτρατθγικοφ ρόλου τθσ χϊρασ ςτον ενεργειακό χάρτθ τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ, μζςω τθσ ζνταξισ τθσ ςτα μεγάλα διεκνι δίκτυα μεταφοράσ 

θλεκτριςμοφ και φυςικοφ αερίου. 

4.3 Αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν για εκςυγχρονιςμό και βελτίωςθ τθσ 

αςφάλειασ των ενεργειακϊν δικτφων. 

4.4 Σρκολογικι διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων. 

Ομάδεσ-ςτόχοι 

Σι παρεμβάςεισ του Άξονα Υροτεραιότθτασ 4 αναφζρονται αποκλειςτικά ςτον τομζα 
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τθσ Ενζργειασ. 

Ωφελοφμενοι από τισ Δράςεισ του Άξονα κα είναι: 

√ Επιχειριςεισ όλων των τφπων και μεγζκουσ, κακϊσ και τα Ελλθνικά νοικοκυριά ςτισ 

νζεσ περιοχζσ επζκταςθσ των δικτφων φυςικοφ αερίου. 

√ Επιχειριςεισ που υλοποιοφν επενδφςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και βελτίωςθσ 

τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτον δευτερογενι και τριτογενι τομζα. 

√ Επιχειριςεισ παραγωγισ ενζργειασ από ΑΥΕ και ΧΘΚΩΑ ςτον δευτερογενι και 

τριτογενι τομζα, τθν αξιοποίθςθ τθσ βιομάηασ κλπ. 

√ Σι νθςιωτικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ 

Πε τθν ευρφτερθ ζννοια του όρου, ωφελοφμενοι από τισ παρεμβάςεισ του Άξονα κα 

είναι επίςθσ το ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο, μζςω των προαναφερκειςϊν δράςεων 

για τθν υποςτιριξθ τθσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ ενζργειασ και τθν ζνταξι τθσ 

χϊρασ ςτα μεγάλα διεκνι δίκτυα μεταφοράσ θλεκτριςμοφ και φυςικοφ αερίου, τθν 

ολοκλιρωςθ, τον εκςυγχρονιςμό και τθ διαςφάλιςθ τθσ επάρκειασ του θλεκτρικοφ 

δικτφου τθσ χϊρασ, τθν αξιοποίθςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν για τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν ορκολογικι διαχείριςθ των 

φυςικϊν πόρων. 

 

Δείκτεσ: Εκροϊν και αποτελεςμάτων χωρίσ καμία αναφορά ςε φφλο (Υιν.4. 

Υαράρτθμα) 

Οι πίνακεσ 1,2,3 και 4 περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα 

 

2. Μεκοδολογία που αξιοποιικθκε  
 
Θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε για τθν αναηιτθςθ των ςτοιχείων που πικανϊσ αφοροφν 
ςτθν ιςότθτα των φφλων περιλάμβανε τα εξισ: 

 Αναςκόπθςθ του Ε.Υ. (Επίςθμθ υποβολι, Χεπτζμβριοσ 2007) και των πζντε (5) 
Υαραρτθμάτων του, ςυμπεριλαμβανομζνων των προτάςεων των αρμοδίων 
Χυμβοφλων  για τθν ex ante αξιολόγθςθ 

 Αναηιτθςθ και αναςκόπθςθ όλων των κατθγοριϊν πράξεων που προκθρφχκθκαν ι 
προδθμοςιεφκθκαν, ςε τρία επίπεδα (ανοιχτζσ, αναμενόμενεσ, κλειςτζσ), από τισ 
ςχετικζσ ιςτοςελίδεσ του ΕΧΥΑ. 

 Αναςκόπθςθ, επίςθσ από τισ ςχετικζσ ιςτοςελίδεσ του ΕΧΥΑ,  όλων των αναηθτιςεων 
που περιλαμβάνουν τον όρο «γυναίκεσ». 

 Αναςκόπθςθ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ για τθν Υρόοδο τθσ Εφαρμογισ των Υολιτικϊν 
ιςότθτασ των Φφλων για το 2010. 
 
Χτθ διαδικαςία αυτι εντοπίςτθκαν:  
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Α. ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΟ Ε.Ρ. ΚΑΛ ΤΘΝ ΛΣΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΟΛ ΕΞΘΣ ΑΝΑΦΟΕΣ: 
  

Α1. Στθν ΑΝΑΛΥΣΘ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ και ςτθν παράγραφο ΞΑΛΦΛΑ ΗΘΨΘΠΑΨΑ ΓΛΑ 

ΨΘΡ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΣΨΘΨΑ ΨΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ, και ςτθν ενότθτα 

«Ανταγωνιςτικότθτα και ιςότθτα των φφλων, ιςότθτα των ευκαιριϊν» αναφορζσ για τθν 

ιςότθτα των φφλων ωσ εξισ: 

«Τα κζματα τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν ςυνδζονται με τισ 

κυρίαρχεσ πολιτικζσ προτεραιότθτεσ τθ χϊρασ για τθν ανάπτυξθ, τθν απαςχόλθςθ και τθν 

κοινωνικι ςυνοχι. Ψα τελευταία χρόνια θ κεϊρθςθ τθσ ιςότθτασ ςτο επίπεδο τθσ Ε.Ε. γίνεται 

και από τθ ςκοπιά του οικονομικοφ τθσ ενδιαφζροντοσ, ωσ παραγωγικοφ ςυντελεςτι, όπωσ 

προκφπτει από τθ ςφνδεςι τθσ με το δθμογραφικό ηιτθμα και τθν αγορά εργαςίασ αφενόσ, 

με τθν κοινωνικι ςυνοχι αφετζρου. Θ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ ςτθ χϊρα 

μασ ζχει αυξθκεί κατά τα τελευταία χρόνια  (1999-2004) κατά 4,2 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ (από 

40,8% ςε 45%), ενϊ των ανδρϊν αυξικθκε κατά 2,6 μονάδεσ. 

Υαρακολουκϊντασ τθ διαχρονικι εξζλιξθ τθσ διαφοράσ των ποςοςτϊν απαςχόλθςθσ 

ανάμεςα ςτουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ ςτθν Ελλάδα, παρατθροφμε ότι θ διαφορά αυτι 

βαίνει διαχρονικά μειοφμενθ. Τμωσ θ διαφορά των ποςοςτϊν απαςχόλθςθσ ςτα δφο φφλα 

εξακολουκεί να είναι ςθμαντικι, με τθν ςυμμετοχι  των γυναικϊν να παραμζνει πολφ 

χαμθλι ςε ςχζςθ με τον κοινοτικό μζςο όρο. 

Ο διαχωριςμόσ μεταξφ των δφο φφλων εκτόσ από τθν άνιςθ κατανομι που παρατθρείται 

ςτα ποςοςτά ανεργίασ και απαςχόλθςθσ, κακϊσ επίςθσ και ςτθ ςυμμετοχι ςτισ άτυπεσ 

μορφζσ απαςχόλθςθσ, εντοπίηεται ςτισ διαφορζσ ωσ προσ  

α) τουσ μιςκοφσ, όπου το μιςκολογικό χάςμα ςτθ Χϊρα μασ υπερβαίνει κατά πολφ τον μζςο 

όρο τθσ Ε.Ε.  

β) τθ ςυμμετοχι ςε κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και επιμζρουσ επαγγζλματα 

(επαγγελματικόσ διαχωριςμόσ) και  

γ) τθν επαγγελματικι εξζλιξθ. 

 

Α2. Στθν ΑΝΑΛΥΣΘ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ και ςτθν παράγραφο ΞΑΛΦΛΑ ΗΘΨΘΠΑΨΑ ΓΛΑ 

ΨΘΡ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΣΨΘΨΑ ΨΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ, Ωποπαράγραφοσ «Μζτρθςθ και 

παράγοντεσ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ», παρατθριςεισ ςτουσ παράγοντεσ 

«Επιχειρθματικότθτα» και «επιχειρθματικι καινοτομία» για τθ χαμθλι επιχειρθματικότθτα 

γυναικϊν, αλλά και τθν υψθλι «επιχειρθματικότθτα ανάγκθσ» (θ οποία ςυχνά αποτελεί 

ςυχνά μορφι επιχειρθματικότθτασ των γυναικϊν με δεδομζνθ τθν αδυναμία εφρεςθσ 

μιςκωτισ εργαςίασ). 
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Α3. Στο Ραράρτθμα του Ε.Ρ. «ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ», υπάρχει θ μοναδικι 
αναφορά κατά φφλο δεδομζνων για τθν απαςχόλθςθ και μόνο για τον τομζα του 
εμπορίου. 

«Ψο ποςοςτό τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ (3,8%, περί τα 30.000 άτομα), παραμζνει 

διαχρονικά χαμθλότερο των αντίςτοιχων ποςοςτϊν ςτον τριτογενι τομζα και ςτο ςφνολο τθσ 

οικονομίασ (4,9% και 4,8% αντίςτοιχα το 2005), τόςο για τουσ άνδρεσ όςο και για τισ 

γυναίκεσ.  

Σε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ, θ μερικι απαςχόλθςθ ςτον τομζα αυξικθκε περί 

τα 3.060 άτομα, κυρίωσ γυναίκεσ. Ψο ποςοςτό τθσ προςωρινισ απαςχόλθςθσ ανζρχεται ςτο 

7,4%, (περίπου 30.000 άτομα ςε ςφνολο 406.575 μιςκωτϊν), παραμζνοντασ διαχρονικά 

χαμθλότερο των αντίςτοιχων ποςοςτϊν ςτον τριτογενι τομζα και ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ, 

(12,1% και 12,2% αντίςτοιχα), τόςο για τουσ άνδρεσ όςο και για τισ γυναίκεσ. Ψο 2005, θ 

προςωρινι απαςχόλθςθ ςτον τομζα μειϊκθκε ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ κατά 

περίπου 2.360 άτομα και ςτθν εν λόγω μείωςθ ςυμμετζχουν κατά τα 4/5 οι γυναίκεσ.  

Χε ότι αφορά ςτα χαρακτθριςτικά τθσ απαςχόλθςθσ ανά κλάδο του τομζα, 

περιςςότεροι από το 1/3 των απαςχολοφμενων ςτον κλάδο του λιανικοφ εμπορίου είναι 

αυτοαπαςχολοφμενοι (34,2%), το 10,7% είναι εργοδότεσ, το 9,0% είναι ςυμβοθκοφντα και μθ 

αμειβόμενα μζλθ και το 46,2% είναι μιςκωτοί. Ρερίπου το 49% των απαςχολοφμενων είναι 

γυναίκεσ, οι νζοι μζχρι 29 ετϊν αποτελοφν το 26,2% των απαςχολοφμενων, το ποςοςτό τθσ 

μερικισ απαςχόλθςθσ ανζρχεται ςτο 4,8%, ενϊ το ποςοςτό τθσ προςωρινισ απαςχόλθςθσ 

υπολογίηεται ότι αποτελεί το 8,5% των μιςκωτϊν του κλάδου.  

Χε ότι αφορά ςτο χονδρικό εμπόριο, το 70,5%των απαςχολοφμενων είναι μιςκωτοί, 

το 12,8% αυτοαπαςχολοφμενοι, το 13,6% εργοδότεσ, ενϊ το 3,1% ανικει ςτθν κατθγορία των 

ςυμβοθκοφντων και μθ αμειβόμενων μελϊν. Υερίπου το 67% των απαςχολοφμενων ςτον 

κλάδο είναι άνδρεσ, οι νζοι μζχρι 29 ετϊν αποτελοφν το 26,2% των απαςχολοφμενων, το 

ποςοςτό τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ είναι 2,3% ενϊ το ποςοςτό τθσ προςωρινισ 

διαμορφϊνεται ςτο 5,3% των μιςκωτϊν του κλάδου. 

Χε ότι, τζλοσ, αφορά ςτον κλάδο εμπορίου, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ οχθμάτων, το 

53,4% των απαςχολοφμενων είναι μιςκωτοί, το 24,8% είναι αυτοαπαςχολοφμενοι, το 16,4% 

είναι εργοδότεσ και το 5,4% είναι ςυμβοθκοφντα και μθ αμειβόμενα μζλθ. Θ αναλογία 

ανδρϊν /γυναικϊν είναι 86/14, οι νζοι μζχρι 29 ετϊν αποτελοφν το 26,2% των 

απαςχολοφμενων, το ποςοςτό τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ είναι μόλισ 1,6% ενϊ το ποςοςτό τθσ 

προςωρινισ απαςχόλθςθσ διαμορφϊνεται ςτο 6,4% των μιςκωτϊν του κλάδου». 

 
Α4. τθν υνεκτικι Περίλθψθ τθσ  ΕΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟΤ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ και ςτθν ενότθτα «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΣΔΙΟΙΣΘΕΙΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ», ςε ςχζςθ με τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ, ο Σφμβουλοσ προβαίνει ςτο εξισ ςχόλιο: 

«Εκτιμάται ότι μία ςυνοπτικι παρουςίαςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ομάδων πλθκυςμοφ με 

περιοριςμζνθ επιχειρθματικότθτα (γυναίκεσ, ΑΜΕΑ κλπ.), ςε περιοχζσ που πλιττονται από 
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αποβιομθχάνιςθ ι/και ςε νζεσ και καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ, πζρα από τθν απλι αναφορά 

ςτουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ του Ρρογράμματοσ για τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο, 

κα κακιςτοφςε τθν ανάλυςθ πλθρζςτερθ και πιο ςυνεκτικι». 

 
Α5. Στθν ενότθτα «Θ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΣΤΑΤΘΓΛΚΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΕΛΟΔΟ 2007-2013», Υποενότθτα 

ΣΥΝΑΦΕΛΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΕΣΡΑ 2007-2013, εντοπίηεται θ ςυνάφεια του ειδικοφ ςτόχου 2.4 «Αναβάκμιςθ / μετεξζλιξθ 

τθσ επιχειρθματικότθτασ ανάγκθσ ςε επιχειρθματικότθτα υψθλϊν δυνατοτιτων – 

Αναβάκμιςθ τθσ επιχειρθματικισ βάςθσ ςε τομείσ που υςτεροφν ωσ προσ τθν ανάπτυξθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ θ λειτουργοφν υπό ανεπίκαιρεσ μορφζσ» με το Γενικό Στόχο 11 του 

ΕΣΡΑ «ανάδειξθ του οικονομικοφ, κοινωνικοφ και αναπτυξιακοφ χαρακτιρα των κεμάτων 

ιςότθτασ των φφλων με τθν άμεςθ ςφνδεςι τουσ με τισ κυρίαρχεσ εκνικζσ πολιτικζσ 

προτεραιότθτεσ». 

Α6. Στθν ίδια ενότθτα και ςτθν υποενότθτα «Ρροϊκθςθ τθσ ενςωμάτωςθσ των φφλων και 

τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν», υπάρχει αναφορά ωσ εξισ: 

«Θ ιςότθτα των δφο φφλων αποτελεί κεμελιϊδεσ δικαίωμα και κοινι αξία τθσ ΕΕ και μια 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ανάπτυξθσ, τθσ απαςχόλθςθσ και 

τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. Υαρόλθ τθν πρόοδο που ςθμειϊνεται ςτθ ςυμμετοχι των γυναικϊν 

ςε βαςικοφσ τομείσ τθσ Χτρατθγικισ τθσ Οιςςαβόνασ, αυτι δεν αντανακλάται πλιρωσ ςτθ 

κζςθ των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ. Ψο γεγονόσ αυτό ςυνιςτά κρίςιμθ απϊλεια 

ανκρϊπινων πόρων, ςτο πλαίςιο του ςυρρικνοφμενου εργατικοφ δυναμικοφ, τθσ γιρανςθσ 

του πλθκυςμοφ και των χαμθλϊν ποςοςτϊν γεννιςεων. Χτο πνεφμα αυτό θ Ανακεωρθμζνθ 

Χτρατθγικι τθσ Οιςςαβόνασ ςυναρτά άμεςα τθν ανταγωνιςτικότθτα των οικονομιϊν τθσ Ε.Ε. 

με τθν ικανότθτά τουσ να αξιοποιιςουν πλιρωσ όλο το παραγωγικό δυναμικό τουσ. Θ κζςθ 

αυτι τονίςτθκε και ςτθν Εαρινι Χφνοδο Ξορυφισ του Παρτίου 2006 όπου και υιοκετικθκε 

Ευρωπαϊκό Χφμφωνο για τθν Λςότθτα των Φφλων και ανελιφκθ δζςμευςθ για τθν εφαρμογι 

πολιτικϊν ενίςχυςθσ τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ, προκειμζνου να ςτθριχκεί θ οικονομικι 

ανάπτυξθ και θ ευθμερία και θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ Ζνωςθσ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ το πλαίςιο του Άρκρου 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά με τθν 

Λςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και μθ διάκριςθ, κακϊσ και τθν προςζγγιςθ του 

Γενικοφ Στόχου 11 του ΕΣΡΑ, το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα και 

Επιχειρθματικότθτα διαςφαλίηει: 

√ τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων με ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ τισ οποίεσ 

περιλαμβάνει 

√ κακϊσ και τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςφνολο των παρεμβάςεϊν του. 

Ξατά το ςχεδιαςμό των Αξόνων Υροτεραιότθτασ ελιφκθςαν υπόψθ επίςθσ οι 

Σλοκλθρωμζνεσ Ξατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθν Ανάπτυξθ και τθν Απαςχόλθςθ 2005-2008 

του Χυμβουλίου, οι προτεραιότθτεσ του Εκνικοφ Υρογράμματοσ Πεταρρυκμίςεων για τθν 
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Ξοινωνικι Χυνοχι, όπωσ εξειδικεφονται ςτα Εκνικά Χχζδια Δράςθσ για τθν Απαςχόλθςθ και 

τθν Ξοινωνικι Ζνταξθ και οι προτάςεισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ.  

Συγκεκριμζνα και αναφορικά με τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ του Ρρογράμματοσ 

προωκείται θ ιςότθτα των φφλων κυρίωσ μζςα από τισ εξισ κατευκφνςεισ : 

√ Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ των γυναικϊν (ίδρυςθ νζων επιχειριςεων) 

√ Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ των γυναικϊν μζςω των δομϊν και εργαλείων 

ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ 

√ Ενίςχυςθ γυναικείων πρωτοβουλιϊν και δραςτθριοτιτων ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ 

οικονομίασ». 

 
Α7. Σε ςχζςθ με τθ χρθματοδότθςθ και από τον Ρίνακα ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΘΣ 

ΚΟΛΝΟΤΛΚΘΣ ΣΥΝΔΟΜΘΣ ΣΤΟ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΝΑ ΚΕΜΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 

(ΣΕ ΕΥΩ), φαίνεται ότι ο κωδικόσ 08* «Άλλεσ επενδφςεισ ςε επιχειριςεισ» χρθματοδοτείται 

με 196.400.000 € ςε ςφνολο 1.291.000.000 €, ιτοι ποςοςτό 15,21%. 

*Χτον κωδικό 08 καταχωροφνται τα κονδφλια των δράςεων που αφοροφν 

- επιχειρθματικά πάρκα 

- δθμιουργία νζων επιχειριςεων από ειδικζσ κατθγορίεσ πλθκυςμοφ 

- επενδφςεισ ςε ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, πολιτιςμοφ, επενδφςεισ ςε εμπόριο, υπθρεςίεσ 

- Κοινωνικι Οικονομία 

- Υιςτοποίθςθ κλπ. 

Α8. Χτο Ραράρτθμα του Ε.Ρ. «ειδικοί ςτόχοι ανά τομζα», υπάρχει αναφορά για τον τομζα 

τθσ μεταποίθςθσ ωσ εξισ: 

«Χτον τομζα τθσ Πεταποίθςθσ, οι ειδικοί ςτόχοι τθσ ςτρατθγικισ εξειδικεφονται ωσ εξισ: 

√ δθμιουργία φιλικοφ και ευζλικτου επιχειρθματικοφ - εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, τόςο για 

τθν ενκάρρυνςθ τθσ εγχϊριασ επιχειρθματικότθτασ όςο και για τθν προςζλκυςθ διεκνοφσ 

επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ για επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα: ςτο πλαίςιο αυτό, απαιτείται 

ςυνεχιηόμενθ αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ περιβάλλοντοσ και αποδοτικι λειτουργία των 

Ωπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ςε λογικι δικτφου) 

√ τόνωςθ τθσ εξωςτρζφειασ, που να βαςίηεται ςε πραγματικά ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα 

ανά περιοχι, κατά περίπτωςθ και κατά κλάδο δραςτθριότθτασ 

√ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν 
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√ εςτίαςθ ςτουσ τομείσ τθσ μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ, τθσ δθμιουργικότθτασ, ανάπτυξθ τθσ 

ψθφιακισ τεχνολογίασ, των τθλεπικοινωνιϊν, τθσ πλθροφορικισ, του διαδικτφου και τθσ 

βιοτεχνολογίασ 

√ ενίςχυςθ και βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τθ διευκόλυνςθ 

ίδρυςθσ νζων επιχειριςεων και δυνατότθτασ προςαρμογισ τουσ ςτισ μεταβολζσ τθσ αγοράσ: 

ςτθ λογικι αυτι, δικτυωμζνεσ δράςεισ βελτίωςθσ τθσ προςαρμοςτικότθτασ των ΠΠΕ και των 

εργαηομζνων ςε αυτζσ 

√ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ μεγζκουσ των παραγωγικϊν μονάδων, προςπάκειεσ και 

πρωτοβουλίεσ επζκταςθσ τθσ κλίμακασ παραγωγισ μζςω επενδφςεων και ςυγχωνεφςεων 

√ προϊκθςθ νζων κλάδων και προϊόντων μζςα από αναηιτθςθ και αξιοποίθςθ ευκαιριϊν, 

ανάλθψθ κινδφνων και ςτιριξθ νζων πρωτοβουλιϊν (και ςτουσ παραδοςιακοφσ τομείσ 

/κλάδουσ) 

√ αναβάκμιςθ τθσ εςωτερικισ οργάνωςθσ των επιχειριςεων 

√ ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ των επιχειριςεων ςε χρθματοδοτικά μζςα και κεςμοφσ, όπωσ τα 

Venture Capital, Business Angels, Speed Capital, Εγγυοδοςία κλπ 

√ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των επενδφςεων ςε ανκρϊπινο κεφάλαιο, δια βίου κατάρτιςθ και 

ςχολεία επιχειρθματικότθτασ 

√ προςαρμογι ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτο χϊρο εργαςίασ, μετατροπι αδιλωτθσ εργαςίασ ςε 

νόμιμα κατοχυρωμζνθ απαςχόλθςθ 

√ εφαρμογι ενεργϊν προλθπτικϊν μζτρων αγοράσ εργαςίασ, ζγκαιροσ προςδιοριςμόσ 

αναγκϊν, προςανατολιςμόσ και κατάρτιςθ ςτο πλαίςιο εξατομικευμζνων ςχεδίων δράςθσ, 

παροχι κοινωνικϊν υπθρεςιϊν που είναι απαραίτθτεσ για τθν ενςωμάτωςθ των 

μειονεκτοφντων ατόμων ςτθν αγορά εργαςίασ 

√ προϊκθςθ τθσ δυναμικισ και εξειδικευμζνθσ επιχειρθματικότθτασ, με ςτοχευμζνεσ 

ενιςχφςεισ και κεςμικζσ αναδιαρκρϊςεισ από επιτελικό, ρυκμιςτικό και αποτελεςματικό 

δθμόςιο τομζα, ζνα αρτιότερο δίκτυο άυλων και υλικϊν υποδομϊν και ζνα 

αποτελεςματικότερο ςφςτθμα χρθματοοικονομικισ διαμεςολάβθςθσ 

√ αναβάκμιςθ τθσ μεταποίθςθσ και των ςυνοδευτικϊν προσ αυτιν δραςτθριοτιτων προσ 

κλάδουσ υψθλότερθσ προςτικζμενθσ αξίασ. 

 

Α9. Ψζλοσ και ςε ςχζςθ με τθν ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ του Ε.Ρ., εντοπίςτθκαν ςτοιχεία για τθν 

ςφςταςθ των ςχετικϊν Επιτροπϊν ωσ εξισ: 
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 Ετιςια διάςκεψθ Ρροζδρων επιτροπϊν παρακολοφκθςθσ επιχειρθςιακϊν 
προγραμμάτων (ΕΔΛΡ) 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςτόχων των Ψαμείων και των ΕΥ ςτο ςφνολό τουσ 

γίνεται από τθν ετιςια διάςκεψθ των Υροζδρων των επιτροπϊν παρακολοφκθςθσ των ΕΥ. 

Θ διάςκεψθ των Υροζδρων των επιτροπϊν παρακολοφκθςθσ ςυγκροτείται εντόσ 3 μθνϊν από 

τθ ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν παρακολοφκθςθσ του ςυνόλου των ΕΥ. Ψθσ διάςκεψθσ των 

Υροζδρων των επιτροπϊν παρακολοφκθςθσ των ΕΥ προεδρεφει ο υπουργόσ Σικονομίασ & 

Σικονομικϊν. 

Ωσ μζλθ ςυμμετζχουν 

• Σι Υρόεδροι των επιτροπϊν παρακολοφκθςθσ των ΕΥ του ΕΧΥΑ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των Γενικϊν Γραμματζων των Υεριφερειϊν), του 

Υρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και του ΕΥ Αλιεία 

• Εκπρόςωποι τθσ εκνικισ αρχισ ςυντονιςμοφ και τθσ ΕΩΧΕΞΨ 

• Εκπρόςωποσ τθσ αρχισ πιςτοποίθςθσ 

• Εκπρόςωποσ τθσ αρχισ ελζγχου (με ρόλο παρατθρθτι) 

• Εκπρόςωποι των ειδικϊν υπθρεςιϊν ςυντονιςμοφ δράςεων (π.χ. Ωπουργείο Υολιτιςμοφ, 

Ωπουργείο Ωγείασ & Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κλπ) 

• Εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ Ρομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων Ελλάδοσ 

• Εκπρόςωποσ τθσ Ξεντρικισ Ζνωςθσ Διμων και Ξοινοτιτων 

• Εκπρόςωποι των οικονομικϊν και κοινωνικϊν εταίρων 

• Εκπρόςωποσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ 

• Εκπρόςωποι αντιπροςωπευτικϊν μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων (εκπρόςωποσ τθσ 

Εκνικισ Χυνομοςπονδίασ Ατόμων με Αναπθρία, κλπ) 

• Αντιπροςωπεία τθσ Επιτροπισ με ρόλο παρατθρθτι. 

 

 Επιτροπι παρακολοφκθςθσ επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ 
Χφμφωνα με το άρκρο 63 του Ξαν. (ΕΞ) 1083/06 για κάκε ΕΥ ςυςτινεται επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ του ΕΥ με αποςτολι τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ 

ποιότθτασ υλοποίθςθσ του ΕΥ. Θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ του ΕΥ ςυςτινεται εντόσ 3 

μθνϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ από τθν Επιτροπι τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του ΕΥ. 
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Θ ςφνκεςθ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ του ΕΥ ορίηεται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

διαχειριςτικισ αρχισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αρχι τθσ εταιρικισ ςχζςθσ ςτθ διαχείριςθ, 

παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων ςε όλα τα ςτάδια υλοποίθςθσ του 

προγράμματοσ. 

Υρόεδροσ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ του ΕΥ είναι ο Ειδικόσ Γραμματζασ για τθν 

Ανταγωνιςτικότθτα του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ. 

Ωσ μζλθ τθσ Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ ςυμμετζχουν: 

• Σ προϊςτάμενοσ τθσ διαχειριςτικισ αρχισ του ΕΥ 

• Εκπρόςωποσ τθσ εκνικισ αρχισ ςυντονιςμοφ 

• Εκπρόςωποσ τθσ ΕΩΧΕΞΨ, εφόςον το ΕΥ ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΞΨ ι υλοποιεί 

δράςεισ τφπου ΕΞΨ μζςω τθσ χριςθσ τθσ ριτρασ ευελιξίασ του 10% (ι 15%) 

• Εκπρόςωποσ τθσ αρχισ πιςτοποίθςθσ 

• Εκπρόςωποσ τθσ αρχισ ελζγχου (με ρόλο παρατθρθτι) 

• Εκπρόςωποι των ενδιάμεςων φορζων διαχείριςθσ του ΕΥ 

• Εκπρόςωποι Ωπουργείων ι άλλων κρατικϊν αρχϊν 

• Εκπρόςωποι δθμόςιων αρχϊν και ειδικϊν υπθρεςιϊν ςυντονιςμοφ που είναι αρμόδιεσ 

για κζματα κρατικϊν ενιςχφςεων, απαςχόλθςθσ, περιβάλλοντοσ, υγείασ– κοινωνικισ 

αλλθλεγγφθσ, ζρευνασ και τεχνολογίασ, δθμόςιασ διοίκθςθσ, πολιτιςμοφ κλπ. 

• Εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ Ρομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων Ελλάδοσ 

• Εκπρόςωποσ τθσ Ξεντρικισ Ζνωςθσ Διμων και Ξοινοτιτων 

• Εκπρόςωποι των Σικονομικϊν και Ξοινωνικϊν Εταίρων. Ενδεικτικά: Χφνδεςμοσ 

Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν (Χ.Ε.Β.), Γενικι Χυνομοςπονδία Επαγγελματιϊν, Βιοτεχνϊν, 

Εμπόρων Ελλάδοσ (Γ.Χ.Ε.Β.Ε.Ε.), Εκνικι Χυνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου 

(Ε.Χ.Ε.Ε.), Γενικι Χυνομοςπονδία Εργατϊν Ελλάδοσ (Γ.Χ.Ε.Ε.), Ανϊτατθ Διοίκθςθ 

Ενϊςεων Δθμοςίων Ωπαλλιλων (Α.Δ.Ε.Δ.Ω.), Χυνομοςπονδία Ενϊςεων Γεωργικϊν 

Χυνεταιριςμϊν (ΥΑ.Χ.Ε.ΓΕ.Χ.) κλπ. 

• Εκπρόςωποσ τθσ Επιτροπισ ι και των ΕΨΕ ι ΕΨΕπ ςτθν περίπτωςθ που οι τελευταίεσ 

ςυνειςφζρουν ςτο ΕΥ (με ςυμβουλευτικό ρόλο). 

• Εκπρόςωποι αντιπροςωπευτικϊν μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων (Εκνικι 

Χυνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρία, περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ κλπ.). 

• Εκπρόςωποι τθσ διαχειριςτικισ αρχισ του ΕΥ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 

 

Στθ ςφνκεςθ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ διαςφαλίηεται, κατά το δυνατόν, θ ιςόρροπθ 

ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν. 

 
Β. ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΛΣ  ΡΑΞΕΛΣ ΡΟΥ ΡΟΚΘΥΧΚΘΚΑΝ Θ ΡΟΔΘΜΟΣΛΕΥΚΘΚΑΝ 
 
Υρόκειται για 159 προκθρφξεισ-προςκλιςεισ, εκ των οποίων 58 ενεργζσ, 99 ζχουν λιξει και 2 
αναμενόμενεσ.  
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Θ αναηιτθςθ ζγινε με κριτιρια που αφοροφν δικαιοφχουσ (φορείσ και 
ιδιϊτεσ/επιχειριςεισ), είδοσ ενίςχυςθσ (όλα τα είδθ), ειδικό κοινό (όλα τα κοινά), περιοχι 
εφαρμογισ (όλθ θ χϊρα), τομζασ ενδιαφζροντοσ (όλοι οι τομείσ). 
Οι επαναλιψεισ που εμφανίηονται ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία τουσ αφοροφν 
διαφορετικζσ περιοχζσ εφαρμογισ. 
 
Ακολουκεί απλι αναφορά με ςφντομθ παρουςίαςθ των προςκλιςεων που κυρίωσ 
απευκφνονται ςε ιδιϊτεσ επενδυτζσ και επιχειρθματίεσ ι ομάδεσ-ςχιματα αυτϊν. 
 
Β1. Ενεργζσ προςκλιςεισ 

 Ρροκιρυξθ τθσ Δράςθσ "Δθμιουργία Καινοτομικϊν Συςτάδων Επιχειριςεων - Ζνα 
Ελλθνικό Ρροϊόν, Μία Αγορά: Ο Ρλανιτθσ - Ριλοτικι Φάςθ Λειτουργίασ" (Θ 
θλεκτρονικι πλατφόρμα υποβολισ προτάςεων για τθ δράςθ τζκθκε ςε λειτουργία) 

Αφξθςθ και βελτίωςθ των επενδφςεων ςτθν γνϊςθ και ςτθν αριςτεία και προϊκθςθ τθσ 

καινοτομίασ, τθσ διάδοςθσ νζων τεχνολογιϊν και τθσ επιχειρθματικότθτασ. 

 Ρρόγραµµα Υποβοικθςθσ Εξωςτρζφειασ 
Επιχειρθµατικζσ ςυναντιςεισ ςτο εξωτερικό, ελλινων επιχειρθµατιϊν µε υποψιφιουσ 

αγοραςτζσ. Ρρόγραµµα προβολισ τθσ ελλθνικισ γαςτρονοµίασ ςε αγορζσ του εξωτερικοφ και 

διαςφνδεςι του µε το τουριςτικό προϊόν και τθν βιοµθχανία τροφίµων και ποτϊν. Μελζτθ 

balassa και µελζτθ αξιολόγθςθσ του προγράµµατοσ (αξιολόγθςθ των αποτελεςµάτων από τισ 

δράςεισ για τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ), για τθ πρόβλεψθ εξαγωγϊν ςυγκεκριµζνων κλάδων 

ςε αγορζσ ςτόχουσ. 

 Ρρόγραµµα ανάπτυξθσ ςτοχευµζνων επιχειρθµατικϊν ςυναντιςεων 
ςτθν Ελλάδα και ςε επιλεγµζνεσ αγορζσ ςτόχουσ (Ρρόγραµµα προβολισ τθσ ελλθνικισ 

γαςτρονοµίασ) 

 Ενίςχυςθ του διεκνοφσ πολιτιςτικοφ κεςμοφ «Φεςτιβάλ Χοροφ Καλαμάτασ» 

 Συγχρθματοδοτοφμενα Δάνεια JEREMIE για επενδφςεισ ςε τεχνολογίεσ 
Ρλθροφορικισ & Τθλεπικοινωνιϊν (ICT) 

To Jeremie Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ICT-Information and Communication 
Technologies) είναι xρθματοπιςτωτικό προϊόν ςτα πλαίςια τθσ πρωτοβουλίασ JΕRΕΜΙΕ. Αφορά 
ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα χαμθλότοκα δάνεια για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςε Τεχνολογίεσ 
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ICT – Information and Communication Technologies). Τα 
δάνεια χορθγοφνται από τισ τράπεηεσ Alpha Bank, Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και Emporiki 
Bank με τραπεηικά κριτιρια. 

 Ενίςχυςθ Σχεδίων ∆ράςθσ των Ενϊςεων Καταναλωτϊν 
Ενζργειεσ υπζρ τθσ προϊκθςθσ τθσ βιϊςιμθσ κατανάλωςθσ, τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ 

ςε ςχζςθ με τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά και τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

Ενζργειεσ υπζρ τθσ προϊκθςθσ των δικαιωμάτων ομάδων πλθκυςμοφ (όπωσ ΑΜΕΑ, νζοι, 

γυναίκεσ, πολφτεκνοι, μονογονεϊκι οικογζνεια κ.α.) υπό τθν ιδιότθτα τουσ ωσ καταναλωτϊν. 

Ενζργειεσ νομικισ υποςτιριξθσ, δικαςτικισ εκπροςϊπθςθσ και προάςπιςθσ των δικαιωμάτων 

των καταναλωτϊν κακϊσ και υποςτιριξθσ τουσ ςτθν εφαρμογι του νόμου 3869/2010 για τθν 

ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων. 
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 Ευνοϊκά δάνεια επιμεριςμοφ ρίςκου για Ρολφ Μικρζσ και Μικρζσ Επιχειριςεισ 
μζςω του χρθματοδοτικοφ εργαλείου JEREMIE / Ραρουςίαςθ προϊόντοσ και 
Υποβολι παρατθριςεων 

Η πρωτοβουλία JEREMIE ενιςχφει μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ απαςχολοφν 

μζχρι 50 άτομα προςωπικό και ζχουν ετιςιο κφκλο εργαςιϊν που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. 

ευρϊ. Το ςυγκεκριμζνο προϊόν χρθματοδοτεί τθ χοριγθςθ δανείων με μειωμζνο επιτόκιο και 

μειωμζνεσ εξαςφαλίςεισ μζςω των τραπεηϊν Εκνικι και Alpha Bank. O επιχειρθματίασ που κα 

χρθματοδοτθκεί μζςω του προιόντοσ αυτοφ JEREMIE κα καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% 

του δανείου, ποςό που αντιςτοιχεί ςτθν ιδιωτικι ςυμμετοχι. Το ποςό επιτοκίου που 

αντιςτοιχεί ςτο υπόλοιπο 50% κα καλυφκεί μζςω του ΕΣΡΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ. 

 Ραρατθρθτιριο Εµπορίου (πιλοτικι λειτουργία) 
Η δράςθ για τθν πιλοτικι λειτουργία ενόσ Ραρατθρθτιριου Εµπορίου, εντάςςεται ςτθν 

ανάπτυξθ ενόσ ενιαίου ςυςτιµατοσ δοµϊν ςτιριξθσ τθσ επιχειρθµατικότασ, παραγωγισ 

ςτρατθγικισ, πλθροφόρθςθσ ςε ηθτιµατα αγορϊν κλπ. 

 Τουριςτικζσ υποδοµζσ και αξιοποίθςθ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ αποκζµατοσ 
Συµπλιρωςθ και αναβάκµιςθ υποδοµϊν για τθν ανάπτυξθ του τουριςτικοφ τοµζα και τθν 

αξιοποίθςθ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ αποκζµατοσ ωσ µζςου αφξθςθσ τθσ ελκυςτικότθτασ 

τθσ χϊρασ και των περιφερειϊν ωσ τουριςτικοφ προοριςµοφ. 

 Ανάπτυξθ ενιαίου δικτυακοφ ςυςτιµατοσ δοµϊν ςτιριξθσ επιχειρθµατικότθτασ 
(Κζντρα Υποδοχισ Επενδυτϊν - ΚΥΕ) 

 ∆ιείςδυςθ του φυςικοφ αερίου ςτον οικιακό και τριτογενι τοµζα και ςε 
βιοµθχανικοφσ καταναλωτζσ 

 Ενδιάµεςοσ Φορζασ ∆ιαχείριςθσ πράξεων κρατικϊν ενιςχφςεων για 
ανταγωνιςτικότθτα και επιχειρθµατικότθτα - 2θ Τροποποίθςθ 

 Τεχνικι υποςτιριξθ για τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ 
ςτουσ τοµείσ τθσ Ενζργειασ, του Φυςικοφ πλοφτου και τθσ Μεταποίθςθσ και των 
ςυνοδευτικϊν προσ αυτι υπθρεςιϊν 

 Εβδοµάδα Επιςτιµθσ και Τεχνολογίασ – Οριηόντιεσ ενζργειεσ 

 ∆ιµερείσ, πολυµερείσ και περιφερειακζσ Ε&Τ ςυνεργαςίεσ – Ενζργειεσ ςυµµετοχισ 
και οργάνωςθσ µικτϊν Επιτροπϊν και workshops 

 Ενίςχυςθ Ελλθνικϊν Τεχνολογικϊν Συνεργατικϊν Σχθµατιςµϊν ςτθ 
Μικροθλεκτρονικι (Φάςθ 2) 

 Επζκταςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου και ενίςχυςθ τθσ 
δυναμικότθτασ και ευςτάκειάσ του 

 Aνάπτυξθ τθσ καταναλωτικισ ςυνείδθςθσ του Ζλλθνα πολίτθ, του παραγωγοφ και 
του επαγγελματία 

 Υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ τθσ ΕΥ∆ ΕΡΑΕ 

 ∆θµοςιότθτα ΕΡΑΝ ΛΛ 

 Μελζτεσ ΕΥ∆ για τθν υποςτιριξθ του ΕΡΑΝ ΛΛ 

 Ζκδοςθ του Ενθμερωτικοφ Δελτίου τθσ ΓΓΕΤ και επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων τθσ 
βάςθσ δεδομζνων των αποδεκτϊν του 

 Υποδομζσ τουριςμοφ και αξιοποίθςθ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ και τθσ φυςικισ 
κλθρονομιάσ 
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 BBMRI Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ - Υποςτιριξθ και ανάπτυξθ ελλθνικϊν εταίρων για 
ςυμμετοχι ςτισ Κοινοπραξίεσ των Ευρωπαϊκϊν Ερευνθτικϊν Υποδομϊν ςτα 
πλαίςια του ESFRI/2006 

 BBMRI ΕΡΑΕ - Υποςτιριξθ και ανάπτυξθ ελλθνικϊν εταίρων για ςυμμετοχι ςτισ 
Κοινοπραξίεσ των Ευρωπαϊκϊν Ερευνθτικϊν Υποδομϊν ςτα πλαίςια του ESFRI/2006 

 BBMRI ΑΤΤΛΚΘ - Υποςτιριξθ και ανάπτυξθ ελλθνικϊν εταίρων για ςυμμετοχι ςτισ 
Κοινοπραξίεσ των Ευρωπαϊκϊν Ερευνθτικϊν Υποδομϊν ςτα πλαίςια του ESFRI/2006 

 Μελζτεσ ΓΓΕΤ για τθν υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ δράςεων Ζρευνασ και 
Τεχνολογίασ 

 ΒϋΑναβάκμιςθ του Τερματικοφ Στακμοφ ΥΦΑ τθσ εβυκοφςασ 

 Ρροϊκθςθ τθσ αξιοποίθςθσ του φυςικοφ πλοφτου (υδρογονάνκρακεσ) 

 Αξιολόγθςθ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ ΕΡΑΝ ΛΛ 

 Υποδομζσ Σφγχρονου Ρολιτιςμοφ - 1θ Τροποποίθςθ 

 Ρρόγραμμα "Εξοικονόμθςθ κατ' Οίκον" 

 Ρρόγραμμα άμεςθσ ενίςχυςθσ και ενεργειακζσ επικεωριςεισ κτιρίων. 

 Επζκταςθ υφιςτάµενων ι/και δθµιουργία νζων υποδοµϊν υγροποιθµζνου και 
ςυµπιεςµζνου φυςικοφ αερίου 

 Ρροςταςία και διατιρθςθ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 

 Αναβάκµιςθ του εργαςτθριακοφ, θλεκτρονικοφ, µθχανολογικοφ και λοιποφ 
εξοπλιςµοφ των υπθρεςιϊν τθσ ΓΓΚ 

 Μελζτθ και ανάπτυξθ Ελλθνικοφ Ρροτφπου ι Ελλθνικισ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ για 
τα άτοµα µε αναπθρία ΑμεΑ 

 Μελζτεσ – Εµπειρογνωµοςφνεσ για τθν ωρίµανςθ και προετοιµαςία δράςεων 
Ανταγωνιςτικότθτασ και Επιχειρθµατικότθτασ ςτουσ τοµείσ του Εµπορίου και τθσ 
Ρροςταςίασ του Καταναλωτι 

 Ζργα ενίςχυςθσ και επζκταςθσ του Συςτιματοσ Μεταφοράσ και του Δικτφου 
Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ 

 Υποβρφχια διαςφνδεςθ Κω - Καλφµνου 

 Υποςτιριξθ των εμπλεκομζνων φορζων λειτουργίασ και εποπτείασ του ενεργειακοφ 
τομζα ςτο πλαίςιο τθσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ 

 Ραρεμβάςεισ υποςτιριξθσ τθσ ερευνθτικισ πολιτικισ 

 Aπλοποίθςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ - Μζτρα για τθν εφαρμογι του 
μθχανιςμοφ ςτιριξθσ 

 Κακοριςµόσ εξειδικευµζνων προδιαγραφϊν και κριτθρίων για τθ ςφνταξθ και 
αξιολόγθςθ µελετϊν αςφαλείασ ςφµφωνα µε τθν Οδθγία SEVESO II 

 Ανάπτυξθ ∆ικτφου Ραροχισ ςυµβουλευτικϊν υπθρεςιϊν & υποςτιριξθσ 
καταναλωτϊν ςε κζµατα υπερχρζωςθσ 

 Ενςωμάτωςθ και ενίςχυςθ τθσ τθλεφωνικισ γραμμισ παραπόνων καταναλωτϊν 
1520 ςτθ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι 

 Αναβάκμιςθ τουριςτικϊν και πολιτιςτικϊν υποδομϊν 

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ (ΕΞΕ), τθσ ορκολογικισ χριςθσ ενζργειασ (ΟΧΕ) και των ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ (ΑΡΕ) 

 Τεχνικι υποςτιριξθ για τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Υπουργείου Τουριςτικισ 
Ανάπτυξθσ 

 Ρρομικεια εξοπλιςμοφ Ρυροςβεςτικϊν ςτακμϊν ΒΛΡΕ 

 Εκνικό Ραρατθρθτιριο ΜΜΕ 
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 Τεχνικι υποςτιριξθ για τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ 
ςτουσ τοµείσ του Εµπορίου και του Καταναλωτι 

 Αντικατάςταςθ και ανακφκλωςθ παλαιϊν και ενεργοβόρων οικιακϊν ςυςκευϊν 
κλιµατιςµοφ 

 Τεχνικι υποςτιριξθ για τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ 
ςτουσ τοµείσ τθσ Ζρευνασ, Τεχνολογίασ και Καινοτοµίασ 

 Συµπλιρωςθ τθσ εργαςτθριακισ υποδοµισ του ΕΚΛΑΓΕ για τθ διαπίςτευςθ δοκιµϊν 
ςε ελαιόλαδο 

 Μονάδα ∆ικαίου Ενζργειασ 

 Αγωγόσ φυςικοφ αερίου υψθλισ πίεςθσ προσ Αλιβζρι 
 

 
Β2. Αναμενόμενεσ προςκλιςεισ 
 

 Ρροδθμοςίευςθ πράξθσ επιχοριγθςθσ ελλθνικϊν φορζων ςτο πλαίςιο τθσ 2θσ 
Ρροκιρυξθσ Υποβολισ Ρροτάςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινισ Ρρωτοβουλίασ 
"ARTEMIS JU" (Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and 
Systems Joint Undertaking) 

Ενίςχυςθ και βελτιςτοποίθςθ τθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ ςτισ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ Ε&Τ 

διεργαςίεσ δικτφωςθσ και κυρίωσ ςτθ ςυμμετοχι δυναμικϊν και με υψθλι τεχνογνωςία 

Μικρομεςαίων (ΜμΕ) ςε ζργα μεγάλθσ εμβζλειασ, προςανατολιςμζνα ςτθ βιομθχανία. 

 Ρροδθμοςίευςθ πράξθσ επιχοριγθςθσ ελλθνικϊν φορζων ςτο πλαίςιο τθσ 2θσ 
Ρροκιρυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινισ Ρρωτοβουλίασ ENIAC JU (European 
Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking) 

 
Β3. Ρροςκλιςεισ που ζχουν λιξει 
 

 Ενίςχυςθ επιχειρθματικότθτασ γυναικϊν 
Κδρυςθ νζων επιχειριςεων από γυναίκεσ (επιχειρθματικότθτα γυναικϊν) ςε όλουσ ςχεδόν 

τουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 

 Ενίςχυςθ επιχειρθματικότθτασ νζων 
Κδρυςθ νζων επιχειριςεων από νζουσ θλικιακά επιχειρθματίεσ (Επιχειρθματικότθτα Νζων) ςε 
όλουσ ςχεδόν τουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 

 Κουπόνια καινοτομίασ για μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ 
Ενίςχυςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων μζςω τθσ αγοράσ καινοτόμων ςυμβουλευτικϊν και 

υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν γνϊςθσ/εμπειρογνωμοςφνθσ από φορείσ καινοτομίασ 

 Εργαλείο Επιμεριςμοφ ίςκου και Συγχρθματοδότθςθσ για Μικρομεςαίεσ 
Επιχειριςεισ τθσ Ρρωτοβουλίασ JEREMIE 

Eπιλογι Ενδιάμεςων Χρθματοπιςτωτικϊν Οργανιςμϊν που κα ςυμμετζχουν ςτθν 

προϊκθςθ και υλοποίθςθ του χρθματοπιςτωτικοφ προϊόντοσ «Εργαλείο Επιμεριςμοφ 

ίςκου και Συγχρθματοδότθςθσ για Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ» τθσ Ρρωτοβουλίασ 

JEREMIE. 
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 Ρρόγραμμα "Εναλλακτικόσ Τουριςμόσ" - Ραράταςθ 
Το Ρρόγραμμα "Εναλλακτικόσ Τουριςμόσ" αφορά ςτθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα 

του τουριςμοφ από επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ι προτίκενται να 

δραςτθριοποιθκοφν ςτθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ και λειτουργοφν εντόσ 

τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, ενϊ δεν εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1998/2006 

όπωσ ιςχφει. 

 "Microfinance (Μικροδάνεια)" - Ευνοϊκά δάνεια για Ρολφ Μικρζσ Επιχειριςεισ 
μζςω του χρθματοδοτικοφ εργαλείου JEREMIE 

To "Microfinance (Μικροδάνεια)" είναι το 2ο χρθματοδοτικό μζςο ςτα πλαίςια τθσ 

πρωτοβουλίασ JΕΕΜΙΕ και αφορά ςτθ χοριγθςθ δανείων ζωσ 25.000 Ευρϊ για Ρολφ Μικρζσ 

Επιχειριςεισ. Τα δάνεια χορθγοφνται μζςω τθσ Τράπεηασ Alpha Bank με τραπεηικά κριτιρια. 

 Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ τθσ δράςθσ «Δθμιουργία Καινοτομικϊν 
Συςτάδων (clusters) Επιχειριςεων -Ζνα Ελλθνικό Ρροϊόν, Μία Αγορά: Ο Ρλανιτθσ» 

Ανάπτυξθ καινοτομικϊν ςυςτάδων (clusters) επιχειριςεων ςε κεματικοφσ τομείσ ι κλάδουσ 

τθσ οικονομίασ που εμφανίηουν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα για τθ χϊρα, με ςκοπό τθν 

τόνωςθ τθσ καινοτομικισ δραςτθριότθτασ μζςα από τθν ανάπτυξθ καινοτομικϊν προϊόντων 

και υπθρεςιϊν και τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ και ςκοποφ με τθν εξειδίκευςθ τθσ 

παραγωγισ και τθν ανάπτυξθ ςτενισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν των ςυςτάδων. 

Χαρακτθριςτικά των καινοτομικϊν ςυςτάδων (clusters) είναι θ ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ 

καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, με διεκνι αναγνϊριςθ 

και ανταγωνιςτικότθτα, θ ζνταςθ γνϊςθσ, θ γεωγραφικι τουσ ςυγκζντρωςθ, θ διαςφνδεςθ ςε 

αλυςίδα προςτικζμενθσ αξίασ για τθν παραγωγι προϊόντων ι υπθρεςιϊν και ο ιςχυρόσ 

προςανατολιςμόσ ςε εξαγωγζσ. 

 Ρρόγραμμα Κατάρτιςθσ των επιχειρθματιϊν και εργαηόμενων των Επιχειριςεων 
που κα ενιςχυκοφν από το Ρρόγραμμα Ζνδυςθ – Υπόδθςθ - Νζεσ Ρροοπτικζσ 

 Ρρόγραμμα "Νζα Καινοτομικι Επιχειρθματικότθτα" 
Αναβάκμιςθ - μετεξζλιξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ανάγκθσ ςε επιχειρθματικότθτα υψθλϊν 

δυνατοτιτων Στιριξθ τθσ ςτροφισ τθσ αναπτυςςόμενθσ ςτθ χϊρα επιχειρθματικότθτασ από 

επιχειρθματικότθτα ανάγκθσ ςε επιχειρθματικότθτα ευκαιρίασ με τθ διαρκι διάκεςθ ενόσ 

διευρυμζνου πεδίου ενιςχυόμενων ενεργειϊν που αφοροφν όλα τα ςτάδια ίδρυςθσ και 

ανάπτυξθσ μίασ νεοϊδρυόμενθσ ι νζασ επιχείρθςθσ 

 Ρρόγραμμα "Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων" 
Ενίςχυςθ και υποςτιριξθ των ΜΜΕ και υπό προχποκζςεισ και των µεγάλων επιχειριςεων, για 

τθν ζναρξθ/ςυνζχιςθ τθσ εξωςτρεφοφσ ανταγωνιςτικότθτασ και επιχειρθµατικισ τουσ δράςθσ. 

 Ρροκιρυξθ Ρρογράμματοσ "Ρράςινοσ Τουριςμόσ" 
Υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ από επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται 

ωσ ξενοδοχειακά ι λοιπά τουριςτικά καταλφματα και λειτουργοφν εντόσ τθσ Ελλθνικισ 

Επικράτειασ, ενϊ δεν εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1998/20061.  
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 Ρρόγραμμα Κατάρτιςθσ Επιχειριςεων και Εργαηομζνων Νζων Επιχειριςεων 
Ρρογράμματα κατάρτιςθσ και προςαρμογισ των δεξιοτιτων και των γνϊςεων των 

επιχειρθματιϊν και εργαηομζνων των επιχειριςεων που ζχουν ενταχκεί ςτα Ρρογράμματα 

Νεανικισ & Γυναικείασ Επιχειρθματικότθτασ, προκειμζνου να ενταχκοφν ιπια ςτθν εγχϊρια 

και διεκνι αγορά. 

 "Ζνδυςθ και Υπόδθςθ-Νζεσ Ρροοπτικζσ" 
Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ δθμιουργία των προχποκζςεων ενκάρρυνςθσ τθσ 

καινοτομίασ και ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων 

των κλάδων τθσ κλωςτοχφαντουργίασ, τθσ ζνδυςθσ, τθσ υπόδθςθσ και του δζρματοσ. 

 Υποςτιριξθ Νζων Επιχειριςεων για Δραςτθριότθτεσ Ζρευνασ & Τεχνολογικισ 
Ανάπτυξθσ 

Eνκάρρυνςθ και ανάπτυξθ τθσ βιομθχανικισ ζρευνασ και τθσ πειραματικισ ανάπτυξθσ με τθ 

χρθματοδότθςθ ζργων, που κα εκτελεςτοφν ςτθν Ελλάδα από δυναμικζσ εγχϊριεσ 

επιχειριςεισ, οι οποίεσ ξεκινοφν ι ζχουν ιδθ ανεπτυγμζνθ παραγωγικι και εμπορικι 

δραςτθριότθτα ςτουσ τομείσ: 1) Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν, 2) Γεωργία, 

Αλιεία, Κτθνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία, 3) Ρροϊόντα υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ 

και τεχνολογίεσ παραγωγισ με ζμφαςθ ςε παραδοςιακοφσ κλάδουσ (κλωςτοχφαντουργία, 

ζνδυςθ, καταςκευζσ, ζπιπλο, χθμικι βιομθχανία, δζρμα), 4) Ρροθγμζνα υλικά, 

Νανοτεχνολογία - Νανοεπιςτιμεσ και Μικροθλεκτρονικι, 5) Ενζργεια, 6) Μεταφορζσ, 7) 

Ρεριβάλλον, 8) Υγεία, 9) Διάςτθμα και Τεχνολογίεσ Αςφάλειασ, 10) Ρολιτιςτικι Κλθρονομιά. 

 Υποςτιριξθ Ομάδων Μικρομεςαίων Επιχειριςεων για Δραςτθριότθτεσ Ζρευνασ & 
Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ 

Yποςτιριξθ ζργων βιομθχανικισ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ, που εκτελοφνται ςτθν 

Ελλάδα από δυναμικζσ εγχϊριεσ ομάδεσ ΜμΕ (πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων 

επιχειριςεων ςφμφωνα με τον οριςμό τθσ Ε.Ε.) με ιδθ ανεπτυγμζνθ παραγωγικι και 

εμπορικι δραςτθριότθτα, ανεξάρτθτα αν πρόκειται για ΜμΕ που δραςτθριοποιοφνται ςε 

παραδοςιακοφσ κλάδουσ ι κλάδουσ υψθλισ τεχνολογίασ ι διακζτουν τα μζςα να 

υλοποιιςουν οι ίδιεσ μζροσ τθσ ζρευνασ. Κοινό χαρακτθριςτικό αποτελεί το γεγονόσ ότι ςε 

όλεσ τισ περιπτϊςεισ οι ΜμΕ ζχουν τθν ανάγκθ εξειδικευμζνου φορζα (φορείσ εκτζλεςθσ ΕΤΑ) 

για τθν υλοποίθςθ μζρουσ τθσ ζρευνασ για λογαριαςμό τουσ με ςκοπό τθν επίλυςθ κοινϊν 

προβλθμάτων/αναγκϊν ι τθν επίτευξθ κοινϊν ςτόχων. Οι επιςτθμονικοί και τεχνολογικοί 

τομείσ προτεραιότθτασ (κεματικζσ περιοχζσ) ςτο πλαίςιο των οποίων κα επιχορθγθκοφν 

προτάςεισ από τθν παροφςα δράςθ είναι οι ακόλουκοι: 1. Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και 

Επικοινωνιϊν 2. Γεωργία, Αλιεία, Κτθνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία 3. Ρροϊόντα 

υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και τεχνολογίεσ παραγωγισ με ζμφαςθ ςε παραδοςιακοφσ 

κλάδουσ (κλωςτοχφαντουργία, ζνδυςθ, καταςκευζσ, ζπιπλο, χθμικι βιομθχανία, δζρμα) 4. 

Ρροθγμζνα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιςτιμεσ και Μικροθλεκτρονικι 5. Ενζργεια 6. 

Μεταφορζσ 7. Ρεριβάλλον 8. Υγεία 9. Διάςτθμα και Τεχνολογίεσ αςφάλειασ 10. Ρολιτιςτικι 

Κλθρονομιά 11. Κοινωνικι και Οικονομικι διάςταςθ τθσ ανάπτυξθσ. 
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 Ρροκιρυξθ προγράμματοσ 'Ρράςινθ Επιχείρθςθ 2010' 
Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ δθμιουργία των προχποκζςεων ενςωμάτωςθσ τθσ 

περιβαλλοντικισ διάςταςθσ ςτθ λειτουργία των επιχειριςεων,προκειμζνου να κάνουν 

παρεμβάςεισ ςτθ διαδικαςία τθσ παραγωγικισ αλυςίδασ. 

 Ρροκιρυξθ προγράμματοσ 'Ρράςινεσ Υποδομζσ 2010' 
Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ δθμιουργία των προχποκζςεων ϊςτε ο τομζασ τθσ 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ να αποτελζςει πεδίο άςκθςθσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ. 

 Δθμιουργία - υποςτιριξθ νζων καινοτόμων επιχειριςεων, κυρίωσ υψθλισ ζνταςθσ 
γνϊςθσ (Spin-off και Spin-out) 

Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ και τθσ εξζλιξθσ επιχειρθματικϊν καινοτόμων δραςτθριοτιτων, 

αξιοποίθςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ με δυνατότθτεσ εμπορικισ εκμετάλλευςθσ, εφαρμογι 

καινοτόμων επενδυτικϊν ςχεδίων και αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ που παράγεται από ερευνθτζσ 

και από επιχειριςεισ με καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ ϊςτε να 

ευνοθκεί τελικά θ παραγωγι νζων προϊόντων, διεργαςιϊν και διαδικαςιϊν υψθλισ 

προςτικζμενθσ αξίασ και ζνταςθσ γνϊςθσ που κα ςυμβάλουν μεςο-μακροπρόκεςμα ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. 

 Εγγφθςθ και Επιδότθςθ Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνθςθσ Μικρϊν και Ρολφ 
Μικρϊν Επιχειριςεων 

Άτοκο κεφάλαιο κίνθςθσ για τθν επιχείρθςθ. Το Ταμείο Εγγυοδοςίασ παρζχει επιδότθςθ που 

κα καλφπτει πλιρωσ το επιτόκιο (προκακοριςμζνο επιτόκιο Euribor + 2,1 μονάδεσ + 0,6 ειςφ. 

Ν.125/75). 

 Διμερισ Ε&Τ Συνεργαςία Ελλάδασ–ΘΡΑ ςτον Τομζα των Υλικϊν 2011-2013 

 Ευρωπαϊκι Ε&Τ Συνεργαςία - Ρράξθ Επιχοριγθςθσ Ελλθνικϊν φορζων ςτο πλαίςιο 
τθσ 3θσ Ρροκιρυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινισ Ρρωτοβουλίασ ENIAC (European 
Nanoelectronics Initiative Advisory Council - Joint Undertaking) 

 Ευρωπαϊκι Ε&Τ Συνεργαςία - Ρράξθ Επιχοριγθςθσ Ελλθνικϊν Φορζων ςτο πλαίςιο 
τθσ 2θσ Ρροκιρυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινισ Ρρωτοβουλίασ ENIAC (Joint 
Undertaking - European Nanoelectronics Initiative Advisory Council) 

 Ευρωπαϊκι Ε&Τ Συνεργαςία - Ρράξθ Επιχοριγθςθσ Ελλθνικϊν Φορζων ςτο πλαίςιο 
τθσ 3θσ Ρροκιρυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινισ Ρρωτοβουλίασ ARTEMIS (Joint 
Undertaking - Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and 
Systems) 

 Ευρωπαϊκι Ε&Τ Συνεργαςία - Ρράξθ Επιχοριγθςθσ Ελλθνικϊν Φορζων ςτο πλαίςιο 
τθσ 2θσ Ρροκιρυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινισ Ρρωτοβουλίασ ARTEMIS (Joint 
Undertaking - Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and 
Systems) 

 Ευρωπαϊκι Ε&Τ Συνεργαςία - Δράςθ εκνικισ εμβζλειασ για χρθματοδότθςθ των 
Ελλθνικϊν Φορζων τθσ 1θσ Ρροκιρυξθσ των Κοινϊν Ρρωτοβουλιϊν "ENIAC" & 
"ARTEMIS" 

 Διαςφνδεςθ των Κυκλάδων με το Θπειρωτικό Διαςυνδεδεμζνο Σφςτθμα Υψθλισ 
Τάςθσ (ΥΤ) 
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 CESSDA - EMSO - ARGO - INFRAFRONTIER - PRACE - Υποςτιριξθ και ανάπτυξθ 
ελλθνικϊν εταίρων για ςυμμετοχι ςτισ Κοινοπραξίεσ των Ευρωπαϊκϊν Ερευνθτικϊν 
Υποδομϊν ςτα πλαίςια του ESFRI/2006 

 LIFEWATCH – HIPER – ELI - Υποςτιριξθ και ανάπτυξθ ελλθνικϊν εταίρων για 
ςυμμετοχι ςτισ Κοινοπραξίεσ των Ευρωπαϊκϊν Ερευνθτικϊν Υποδομϊν ςτα 
πλαίςια του ESFRI/2006 

 Δθμιουργία, ςυμπλιρωςθ και αναβάκμιςθ υποδομϊν για τθν προϊκθςθ τθσ 
τουριςτικισ ανάπτυξθσ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ και ανάδειξθσ ςθμαντικϊν 
τουριςτικϊν, πολιτιςτικϊν και φυςικϊν πόρων μιασ περιοχισ 

 DARIAH – BBMRI - EATRIS - Υποςτιριξθ και ανάπτυξθ ελλθνικϊν εταίρων για 
ςυμμετοχι ςτισ Κοινοπραξίεσ των Ευρωπαϊκϊν Ερευνθτικϊν Υποδομϊν ςτα 
πλαίςια του ESFRI/2006 

 Eνίςχυςθ και επζκταςθ του Συςτιματοσ Μεταφοράσ και του Δικτφου Διανομισ 
Θλεκτρικισ Ενζργειασ 

 CLARIN - Υποςτιριξθ και ανάπτυξθ ελλθνικϊν εταίρων για ςυμμετοχι ςτθν 
Κοινοπραξία τθσ Ευρωπαϊκισ Ερευνθτικισ Υποδομισ ςτα πλαίςια του ESFRI/2006 

 Ανάπτυξθ τουριςτικϊν και πολιτιςτικϊν υποδομϊν ςτθν Ρεριφζρεια Κεντρ. 
Μακεδονίασ 

 Ενίςχυςθ των πολιτιςτικϊν υποδομϊν με ςτόχο τθ δθμιουργία πυρινων 
τουριςτικισ ανάπτυξθσ περιφερειακισ, διαπεριφερειακισ και εκνικισ ςθμαςίασ - 
Ραράταςθ 

 Υποςτιριξθ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Κρατικϊν ενιςχφςεων για δράςεισ 
ανταγωνιςτικότθτασ και επιχειρθματικότθτασ 

 Ανάπτυξθ ειδικϊν μορφϊν και υποδομϊν τουριςμοφ, με αξιοποίθςθ τθσ δθμόςιασ 
τουριςτικισ περιουςίασ 

 Τεχνικι υποςτιριξθ για τθν υλοποίθςθ των δράςεων ςτουσ τομείσ τθσ Βιομθχανίασ 
και τθσ Μεταποίθςθσ 

 Ρρόγραμμα "Συνεργαςία 2011" - Συμπράξεισ Ραραγωγικϊν και Ερευνθτικϊν 
Φορζων ςε Εςτιαςμζνουσ Ερευνθτικοφσ και Τεχνολογικοφσ Τομείσ 

 Διμερισ Ε&Τ Συνεργαςία Ελλάδασ-Τςεχίασ 2011-2013 

 Διμερισ Ε&Τ Συνεργαςία Ελλάδασ-Σλοβακίασ 2011-2012 

 Εκςυγχρονιςμόσ Χερςαίων Εμπορευματικϊν Οδικϊν Μεταφορϊν 

 Ολοκλιρωςθ των ζργων ςτο Τεχνολογικό Ράρκο Λαυρίου (Τ.Ρ.Ρ.Λ) Β’ Φάςθ 

 Ριλοτικό ςφςτθμα τθλεμζτρθςθσ και διαχείριςθσ τθσ ηιτθςθσ παροχϊν θλεκτρικισ 
ενζργειασ οικιακϊν και μικρϊν καταναλωτϊν και εφαρμογισ ζξυπνων δικτφων 

 ΕΟΜΜΕΧ – Ραρακολοφκθςθ Κρατικϊν Ενιςχφςεων 

 Τεχνικι Υποςτιριξθ για τθν υλοποίθςθ των δράςεων Ζρευνασ, Τεχνολογίασ και 
Καινοτομίασ 

 Γεωλογικζσ ζρευνεσ του ΛΓΜΕ 

 Καταςκευι Κζντρων Υψθλισ Τάςθσ 

 Μελζτεσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ για τθν υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ του 
ΕΡΑΝ ΛΛ 

 Ρράςινο Νθςί – Αϊ Στράτθσ 

 Εργαλείο Επιμεριςμοφ ίςκου και Συγχρθματοδότθςθσ για ICT τθσ Ρρωτοβουλίασ 
JEREMIE 

 Eνθµζρωςθ, εκπαίδευςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του Ζλλθνα πολίτθ με ςτόχο τθν 
ανάπτυξθ καταναλωτικισ ςυνείδθςθσ 
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 Αναβάκµιςθ του εργαςτθριακοφ, θλεκτρονικοφ, µθχανολογικοφ και λοιποφ 
εξοπλιςµοφ των υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ. Καταναλωτι 

 Μετριςεισ Ενζργειασ ςτο ςφςτθµα µεταφοράσ 

 Ρρόγραµµα Κατάρτιςθσ για τισ επιχειριςεισ των κλάδων Κλωςτοχφαντουργίασ 
∆ζρµατοσ και Υπόδθςθσ 

 ΕΟΜΜΕΧ – Αξιολόγθςθ Κρατικϊν Ενιςχφςεων 

 Αγωγόσ Φυςικοφ Αερίου Υψθλισ Ρίεςθσ Αγ. Κεόδωροι - Μεγαλόπολθ 

 Εγκατάςταςθ Συςτιματοσ Τθλεμζτρθςθσ Μετρθτϊν Μεγάλων Ρελατϊν Χαμθλισ 
Τάςθσ 

 «Εργαλείο Επιμεριςμοφ ίςκου και Συγχρθματοδότθςθσ για Μικροδάνεια» τθσ 
Ρρωτοβουλίασ JEREMIE 

 Διμερισ Ε&Τ Συνεργαςία Ελλάδασ-ΘΡΑ ςτον Τομζα των Υλικϊν 2010-2012 

 ∆θµιουργία πόλων ανάπτυξθσ ςτο πλαίςιο τθσ τουριςτικισ αξιοποίθςθσ του 
πολιτιςτικοφ αποκζµατοσ 

 Διμερισ Ε&Τ Συνεργαςία Ελλάδασ-Σερβίασ 2010-2012 

 Εβδομάδεσ Μόδασ - Fashion Weeks 

 Υποςτθρικτικζσ εργαςίεσ ςτο πλαίςιο τθσ διεκδίκθςθσ φιλοξενίασ/εγκατάςταςθσ 
ςτθν Ελλάδα τθσ πανευρωπαϊκισ ερευνθτικισ υποδοµισ µεγάλθσ κλίµακασ 
KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE (ΚΜ3Νet) 

 Διμερισ Ε&Τ Συνεργαςία Ελλάδασ-ουμανίασ 2011-2012 

 Υποςτθρικτικζσ Ενζργειεσ για τθ δράςθ "Εξοικονόµθςθ τθσ ενζργειασ από τουσ ΟΤΑ 
(Ρρόγραµµα ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΩ)" 

 Καταςκευι Κζντρου Υψθλισ Τάςθσ Νζασ Σάντασ 

 Ραροχι Υπθρεςιϊν Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Γραφειακϊν Χϊρων 

 Ευρωπαϊκι Ε&Τ Συνεργαςία - Ρράξθ Επιχοριγθςθσ Ελλθνικϊν φορζων που 
ςυμμετείχαν επιτυχϊσ ςτθν Κοινι Ριλοτικι Ρροκιρυξθ Υποβολισ Ρροτάςεων τθσ 
15θσ Δεκεμβρίου 2008 του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου MariFish: Coordination of European 
Marine Fisheries Research. 

 Ευρωπαϊκι Ε&Τ Συνεργαςία - MarinERA 

 Διμερισ Ε&Τ Συνεργαςία Ελλάδασ-Τουρκίασ 2010-2011 

 Δθμοςιότθτα - Ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα ποιότθτασ 

 Συνεργαςία 

 Διμερισ Ε&Τ Συνεργαςία Ελλάδασ-Ουγγαρίασ 2009 

 Αλλάηω ΚΛΛΜΑτιςτικό 

 Διμερισ Ε&Τ Συνεργαςία Ελλάδασ-Γαλλίασ 2009 

 Ρρόγραμμα "ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΩ" 

 Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ (ΕΦΔ) πράξεων κρατικϊν ενιςχφςεων 

 Ρροµικεια και εγκατάςταςθ µετρθτϊν ςε καταναλωτζσ χαµθλισ τάςθσ  

 Δθμιουργία Εκνικϊν Ερευνθτικϊν Δικτφων ςε Τομείσ που Αφοροφν τισ Ερευνθτικζσ 
Υποδομζσ του Ευρωπαϊκοφ Οδικοφ Χάρτθ των Ερευνθτικϊν Υποδομϊν (ESFRI-
European Strategy Forum For Research Infrastructures) 

 Ευρωπαϊκι Ε&Τ Συνεργαςία - Ρράξθ επιχοριγθςθσ ελλθνικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν επιτυχϊσ ςε Κοινζσ Ρροκθρφξεισ υποβολισ προτάςεων των 
πρωτοβουλιϊν του Κοινοφ Ρρογραμματιςμοφ - Joint Programming Initiatives 

 DARIAH ΕΡΑΕ - Υποςτιριξθ και ανάπτυξθ ελλθνικϊν εταίρων για ςυµµετοχι ςτισ 
Κοινοπραξίεσ των Ευρωπαϊκϊν Ερευνθτικϊν Υποδοµϊν ςτα πλαίςια του ESFRI/2006 

 CESSDA ΑΤΤΛΚΘ - Υποςτιριξθ και ανάπτυξθ ελλθνικϊν εταίρων για ςυµµετοχι ςτισ 
Κοινοπραξίεσ των Ευρωπαϊκϊν Ερευνθτικϊν Υποδοµϊν ςτα πλαίςια του ESFRI/2006 
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 CESSDA ΕΡΑΕ - Υποςτιριξθ και ανάπτυξθ ελλθνικϊν εταίρων για ςυµµετοχι ςτισ 
Κοινοπραξίεσ των Ευρωπαϊκϊν Ερευνθτικϊν Υποδοµϊν ςτα πλαίςια του ESFRI/2006 

 INFRAFRONTIER ΕΡΑΕ - Υποςτιριξθ και ανάπτυξθ ελλθνικϊν εταίρων για 
ςυµµετοχι ςτισ Κοινοπραξίεσ των Ευρωπαϊκϊν Ερευνθτικϊν Υποδοµϊν ςτα 
πλαίςια του ESFRI/2006 

 INFRAFRONTIER ΑΤΤΛΚΘ - Υποςτιριξθ και ανάπτυξθ ελλθνικϊν εταίρων για 
ςυµµετοχι ςτισ Κοινοπραξίεσ των Ευρωπαϊκϊν Ερευνθτικϊν Υποδοµϊν ςτα 
πλαίςια του ESFRI/2006 

 LIFEWATCH - Υποςτιριξθ και ανάπτυξθ ελλθνικϊν εταίρων για ςυµµετοχι ςτισ 
Κοινοπραξίεσ των Ευρωπαϊκϊν Ερευνθτικϊν Υποδοµϊν ςτα πλαίςια του ESFRI/2006 

 Επιχοριγθςθ Λδρφµατοσ Ζρευνασ και Τεχνολογίασ (ΛΤΕ) για τθν ανζγερςθ κτιρίου 
ςτο Θράκλειο Κριτθσ προσ ςτζγαςθ του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςµοφ για τθν Αςφάλεια 
Δικτφων και Ρλθροφοριϊν (ENISA) 

 Διμερισ Ε&Τ Συνεργαςία Ελλάδασ- Κίνασ 2012-2014 

 Δθμιουργία Ρρότυπου Εμπορικοφ Σιματοσ Ροιότθτασ 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ και βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ.   

 Ακθνά – Ερευνθτικό Κζντρο Καινοτομίασ ςτισ Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορικισ, των 
Επικοινωνιϊν και τθσ Γνϊςθσ (Κτιριο Ακινασ) 

 Ενίςχυςθ τθσ δυναμικότθτασ και ευςτάκειασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Μεταφοράσ 
Φυςικοφ Αερίου 

 Φάςθ -2 Ενίςχυςθ Ελλθνικϊν Τεχνολογικϊν Συνεργατικϊν Σχθματιςμϊν ςτθ 
Μικροθλεκτρονικι 

 Εποπτεία τθσ Αγοράσ – Α’ Φάςθ 

 Ακθνά - Ερευνθτικό Κζντρο Καινοτομίασ ςτισ Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορικισ, των 
Επικοινωνιϊν και τθσ Γνϊςθσ - Κτιριο Ράτρασ 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ μετρθτϊν ΔΕΘ  
 

 
 
Γ. ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΑΡΟ ΤΟ ΣΧΕΤΛΚΟ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ ΕΥΕΤΘΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΟ 

«ΓΥΝΑΛΚΕΣ» 
 
Βρζκθκαν 266 αποτελζςματα, εκ των οποίων –μετά τθ ςχετικι αναςκόπθςθ- εντοπίςτθκε 

για το ςυγκεκριμζνο Ε.Ρ. μόνο ζνα Ρρότυπο Ζντυπο Δελτίου Ραρακολοφκθςθσ Ρροόδου 

Ρράξθσ – Ενιςχφςεων,  

για τα προγράμματα ΕΡ "Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα" ,  

ΕΥ "Ψθφιακι Χφγκλιςθ" ,  

ΕΥ "Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ" και  

Υεριφερειακά ΕΥ 

για τουσ παρακάτω τομείσ ενδιαφζροντοσ : 

Απαςχόλθςθ – Εργαςία , Βιομθχανία – Πεταποίθςθ ,Εκπαίδευςθ – Ξατάρτιςθ , Ενζργεια , 

Ζρευνα – Ψεχνολογία – Ξαινοτομία , Ξοινωνικι Ενςωμάτωςθ - Ξοινωνικζσ Ωπθρεςίεσ , 

Πεταφορζσ , Υεριβάλλον ,Υλθροφορικι – Ψθλεπικοινωνίεσ , Υολιτιςμόσ ,Ψουριςμόσ , Ωγεία – 

Υρόνοια , Ωπθρεςίεσ – Εμπόριο, 

http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&PPID=41
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&PPID=42
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&PPID=43
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&PPID=48
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&IID=16
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&IID=7
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&IID=15
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&IID=12
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&IID=11
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&IID=17
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&IID=14
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&IID=13
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&IID=10
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&IID=3
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&IID=9
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&IID=1
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&IID=1
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibrary.aspx?SType=2&IID=6
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ςτο οποίο υπάρχει Ρεδίο καταγραφισ για τα χαρακτθριςτικά των ςυμμετεχόντων κατά 

φφλο, για τισ πράξεισ που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΚΤ.* 

Θμερομθνία ςχετικισ δθμοςίευςθσ: 21/5/2008 

*Επιςυνάπτεται ςτο Υαράρτθμα 1. 

  

3. Σχολιαςμόσ και αποτίμθςθ ΕΡ  

Είναι εμφανζσ ότι οι γενικότεροι ςτόχοι του Ε.Υ. , θ προτεινόμενθ ςτρατθγικι, οι ειδικοί 

ςτόχοι, αλλά κυρίωσ  οι επιμζρουσ ενζργειεσ που προβλζπονται –ςε μεγάλο βακμό- λόγω του 

φυςικοφ τουσ αντικειμζνου, δεν δφναται να ςτοχεφουν και ςτθν ιςότθτα των φφλων. 

Αφοροφν ςε υψθλό ποςοςτό, ζργα υποδομισ, εξειδικευμζνουσ φορείσ και εταιρικά ςχιματα, 

ςυνεργαςίεσ χωρϊν, εγκαταςτάςεισ και προμικειεσ κ.α. 

Χτισ λίγεσ παρεμβάςεισ που αφοροφν επιχειριςεισ και ιδιϊτεσ  δεν ςυναντάται, παρά 

αποςπαςματικά και μεμονωμζνα, θ διάςταςθ του φφλου. Υαράλλθλα, και ςε όλεσ τισ 

πράξεισ, δεν υπάρχει δείκτθσ εκροϊν ι αποτελεςμάτων με ςτοιχεία για το φφλο. 

Εξαιρείται θ κετικι δράςθ  «Ενίςχυςθ επιχειρθματικότθτασ γυναικϊν», όπου οι δείκτεσ 

εκροϊν (αρικμόσ επιχειριςεων), εκ των πραγμάτων αφορά ςε επιχειριςεισ γυναικϊν, 

κακϊσ και δείκτθσ κζςεων εργαςίασ που δθμιουργοφνται για γυναίκεσ.(Σιμζσ ςτόχου 985 

και 1.354 αντίςτοιχα). 

Σφτε ςτισ περιπτϊςεισ πράξεων κατάρτιςθσ, ιδιαιτζρωσ ςε καταρτίςεισ που αφοροφν κλάδουσ 

ι τομείσ δραςτθριότθτασ με υψθλι ςυμμετοχι γυναικϊν εργαηομζνων  (π.χ. 

Ξλωςτοχφαντουργία, ∆ζρµα και Ωπόδθςθσ*1). Ακόμα και ςτθν περίπτωςθ του Υρογράμματοσ  

Ξατάρτιςθσ Επιχειριςεων και Εργαηοµζνων Ρζων Επιχειριςεων*2 που αφοροφςε τουσ/τισ  

ωφελοφμενουσ/εσ από τισ ςχετικζσ δράςεισ Ενίςχυςθσ επιχειρθματικότθτασ ειδικϊν ομάδων, 

οι δείκτεσ εκροϊν αφοροφν αρικμό καταρτιηομζνων και οι δείκτεσ αποτελεςμάτων ιςοδφναμα 

ανκρωποετι. 

Γενικότερα, διαφαίνεται ότι δυνατότθτεσ ι και ανάγκεσ ςτόχευςθσ ςτθν ιςότθτα των φφλων 

εντοπίηονται ςτουσ άξονεσ προτεραιότθτασ 2 «Ενίςχυςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και τθσ 

Εξωςτρζφειασ» και 3 «Βελτίωςθ του Επιχειρθματικοφ Ρεριβάλλοντοσ».  

Πςον αφορά τον άξονα 2, ςχεδόν ςτο ςφνολο των ειδικϊν ςτόχων κα μποροφςε να 

ενςωματωκεί θ διάςταςθ τθσ ιςότθτασ. Χτον άξονα αυτό ζχουν προβλεφκεί  Ολοκλθρωμζνα 

Ρρογράμματα Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ για ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (μεταξφ των 

οποίων και γυναίκεσ). Χτο πλαίςιο αυτϊν υλοποιικθκαν δφο δράςεισ: 

 Αφενόσ θ μοναδικι κετικι δράςθ,  θ δράςθ  «Ενίςχυςθ επιχειρθματικότθτασ 
γυναικϊν», ςτοιχεία για τθν οποία ακολουκοφν ςτο Ραράρτθμα, από τθ ςχετικι 
ανάρτθςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ του ΕΣΡΑ. Θ τελικι κατανομι του προχπολογιςμοφ για 
τθ δράςθ ανιλκε ςε 72.130.746 € (εκ των οποίων 35.296.304€ είναι ιδιωτικι 
ςυμμετοχι)*3 
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 Αφετζρου θ δράςθ "Νζα Καινοτομικι Επιχειρθματικότθτα", με ωφελοφμενουσ 
μεταξφ άλλων γυναίκεσ και με πρόβλεψθ ςτθν αξιολόγθςθ των επενδυτικϊν 
ςχεδίων για επιπλζον πριμοδότθςθ των γυναικϊν με 10%. Θ ςχετικι αναφορά, 
κακϊσ και απόςπαςμα από τον Οδθγό Εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ, ακολουκοφν 
ςτο Ραράρτθμα, από τθ ςχετικι ανάρτθςθ τθσ δράςθσ ςτισ ιςτοςελίδεσ του ΕΣΡΑ. 
 

Τςον αφορά τον άξονα 3, εμφανίηονται ειδικοί ςτόχοι ( οι 3.1, 3.6 και 3.8 ), όπου κα 
μποροφςε να υπάρξει προςζγγιςθ και με τθν οπτικι του φφλου. 
Χτο ςφνολο των προτεινόμενων πράξεων θ μοναδικι αναφορά εντοπίηεται ςτθ Δράςθ 

«Ενίςχυςθ Σχεδίων ∆ράςθσ των Ενϊςεων Καταναλωτϊν», όπου -μεταξφ άλλων- 

χρθματοδοτοφνται και ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΥΡΕ ΤΘΣ ΡΟΩΚΘΣΘΣ ΤΩΝ ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΡΛΘΚΥΣΜΟΥ 

(ΣΥΩΧ ΑΠΕΑ, ΡΕΣΛ, ΓΥΝΑΛΚΕΣ, ΥΣΟΩΨΕΞΡΣΛ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΘ ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑ Ξ.Α.) ΩΥΣ ΨΘΡ ΛΔΛΣΨΘΨΑ ΨΣΩΧ ΩΧ 

ΞΑΨΑΡΑΟΩΨΩΡ. 

 

 

 

 

 

 

*
1
Άξονασ 2, «Υρόγραµµα Ξατάρτιςθσ για τισ επιχειριςεισ των κλάδων Ξλωςτοχφαντουργίασ ∆ζρµατοσ και 

Ωπόδθςθσ», Φορζασ Ωλοποίθςθσ: ΕΟΞΕΔΕ Α.Ε.  

*
2
Άξονασ 2, «Υρόγραµµα Ξατάρτιςθσ Επιχειριςεων και Εργαηοµζνων Ρζων Επιχειριςεων» , 

Φορζασ Ωλοποίθςθσ: ΕΣΠΠΕΧ Α.Ε. 

*
3 

Υθγι : Ετιςια Ζκκεςθσ για τθν Υρόοδο τθσ Εφαρμογισ των Υολιτικϊν ιςότθτασ των Φφλων για το 2010. 
(ςτο πλαίςιο του ειδικοφ ςτόχου 3.5 Αναβάκμιςθ των μθχανιςμϊν για τθν εποπτεία τθσ αγοράσ, τθν ενίςχυςθ του 

ανταγωνιςμοφ, τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των ελλθνικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν και τθν ενίςχυςθ και τθν 

προςταςία των δικαιωμάτων του καταναλωτι). 

 

Αναφορά ςτθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ, από τθ ςχετικι ανάρτθςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ του ΕΧΥΑ, ςτο Υαράρτθμα 1. 
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2. ΕΡ ΨΘΦΛΑΚΘ ΣΥΓΚΛΛΣΘ 

 
1. Γενικοί Στόχοι ΕΡ 
 
 Θ ψθφιακι ςφγκλιςθ τθσ Ελλάδασ με τθν ΕΕ αξιοποιϊντασ τισ Ψεχνολογίεσ 
Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ), αποτελεί το ςτρατθγικό ςτόχο του Επιχειρθςιακοφ 
Υρογράμματοσ «Ψθφιακι Χφγκλιςθ» για τθν περίοδο 2007-2013.  
Θ υςτζρθςθ τθσ χριςθσ ΨΥΕ ζναντι τθσ ΕΕ ανιχνεφεται τόςο ςε περιφερειακό όςο και ςε 
ενδοπεριφερειακό (κοινωνικό: ζμφυλο, θλικιακό κλπ) επίπεδο, ςε τζτοιο βακμό ϊςτε το 
όραμα τθσ Ψθφιακισ Χφγκλιςθσ για τθν Ελλάδα να αποτελεί τον πυρινα τθσ νζασ ςτρατθγικισ 
για τισ ΨΥΕ που υιοκετικθκε για τθν Υρογραμματικι Υερίοδο 2007-2013 με ςτόχο να 
πραγματοποιθκεί ςτθ χϊρα ζνα «Ψθφιακό άλμα ςτθν παραγωγικότθτα, Ψθφιακό Άλμα 
ςτθν ποιότθτα ηωισ». 
Με βάςθ τθ διάγνωςθ αναγκϊν ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ κυρίωσ, ςχεδιάςτθκαν δφο 
κεντρικοί Ρυλϊνεσ αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ: Θ ενίςχυςθ επιχειριςεων με ςτόχο τθν αφξθςθ 
τθσ παραγωγικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ και θ αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 
πολιτϊν μζςω τθσ ψθφιοποίθςθσ δθμόςιων υπθρεςιϊν που παρζχει το κράτοσ ςτουσ 
πολίτεσ και τθσ πρόςβαςθσ ςε αυτζσ από όλο τον πλθκυςμό. 
Με βάςθ αυτι τθν κεντρικι γραμμι εκίνθςθσ, ωφελοφμενεσ ομάδεσ προβλζπονταν, τόςο οι 
επιχειριςεισ όςο και οι πολίτεσ γενικά αλλά και ειδικά γυναίκεσ επιχειρθματίεσ αλλά και 
γυναίκεσ χριςτριεσ δθμόςιων υπθρεςιϊν που παρζχονται μζςω τεχνολογιϊν 
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνίασ. 
ΕΝΤΑΞΘ ΤΘΣ ΔΛΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ: Θ διάςταςθ του φφλου ενςωματϊνεται ςτον 
διακθρυγμζνο ςτρατθγικό ςτόχο του ΕΡ αλλά και ςτα δφο βαςικά πεδία/ςτόχουσ των 
ςχεδιαηόμενων παρεμβάςεων: Στθν ενίςχυςθ επιχειριςεων και ςτισ παρεχόμενεσ από το 
κράτοσ υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ. 
 
Θ χωρικι διάςταςθ των ςχεδιαηόμενων παρεμβάςεων με ςτόχο τθ ςφνδεςι τουσ με τισ 
αναπτυξιακζσ προοπτικζσ των Ρεριφερειϊν ςε τομείσ με ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα 
(όπωσ είναι ο τουριςμόσ, ο πολιτιςμόσ, θ ναυτιλία, οι ακλθτικζσ υποδομζσ κ.ο.κ.) ςυνδζκθκε 
με τθ νζα αρχιτεκτονικι του ΕΧΥΑ 2007-2013 των 5 Υεριφερειακϊν Υρογραμμάτων ςε 
ευρφτερεσ χωρικζσ ενότθτεσ, επιβάλλοντασ ζτςι ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο 
διαλειτουργικότθτασ με τισ αντίςτοιχεσ περιφερειακζσ πολιτικζσ. 
 
Στο πλαίςιο του ΕΡ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» αναπτφςςονται ζτςι παρεμβάςεισ που αφοροφν 
και τισ 13 περιφζρειεσ τισ χϊρασ ωςτόςο χρθματοδοτικά οι παρεμβάςεισ επικεντρϊνεται 
ςτισ 8 περιφζρειεσ αμιγοφσ ςτόχου ςφγκλιςθσ: 
 

Ρεριφζρειεσ Αμιγοφσ ςτόχου Σφγκλιςθσ 

■ Ανατολικι Μακεδονία - 
Θράκθ (GR11) 

■ Ρελοπόννθςοσ (GR25) 

• Θεςςαλία (GR14) ■ Ιόνια Νθςιά (GR22) 

• Ήπειροσ (GR21) ■ Κριτθ (GR43) 

• Δυτικι Ελλάδα (GR23) ■ Βόρειο Αιγαίο (GR41) 
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Χτθν Ενότθτα 1 του ΕΥ αναλφεται θ αναπτυξιακι τυπολογία και τα βαςικά διαρκρωτικά 
χαρακτθριςτικά τουσ, εξετάηεται θ παραγωγικι διάρκρωςθ αυτϊν των περιφερειϊν και 

επιπλζον –αναφορικά με τθν επίδραςθ και ςυνειςφορά των ΨΥΕ ςτθν παραγωγικότθτα τθσ 
χϊρασ και τθ χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ- παρατίκενται ςτοιχεία κατά φφλο ςε 
οριςμζνα επιμζρουσ πεδία όπωσ είναι θ απαςχόλθςθ ςτο θλεκτρονικό εμπόριο ι 
αναφζρονται Δείκτεσ όπωσ είναι το «ποςοςτό ανδρϊν / γυναικϊν που χρθςιμοποίθςαν το 
Διαδίκτυο τουσ 3 τελευταίουσ μινεσ για αλλθλεπίδραςθ με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ», και 
«ποςοςτό δθμοςίων υπθρεςιϊν με διακεςιμότθτα ΨΥΕ». Σι Δείκτεσ αυτοί, δείχνουν τθν 
επίδραςθ των ΨΥΕ ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ των πολιτϊν, ενϊ λαμβάνονται 
υπόψθν και επιμζρουσ Δείκτεσ ςε Υεριφερειακό επίπεδο οι οποίοι ςυνδζονται επίςθσ με τθ 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ των πολιτϊν, όπωσ είναι οι δείκτεσ «χριςθ θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι», «πρόςβαςθ των νοικοκυριϊν ςτο Διαδίκτυο» και «χριςθ Διαδικτφου». Σ 
βακμόσ διείςδυςθσ τθσ χριςθσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι παρζχει πλθροφορίεσ για το βακμό 
ανάπτυξθσ τεχνογνωςίασ εκ μζρουσ των πολιτϊν ςτθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν και 
ςυνεπακόλουκα ςυνδζεται με τθ δυνατότθτα των πολιτϊν (ανδρϊν και γυναικϊν) να 
χρθςιμοποιοφν τισ νζεσ τεχνολογίεσ για αλλθλεπίδραςι τουσ με το Δθμόςιο τομζα. Θ 
παράκεςθ ςτοιχείων ςχετικά με τουσ προαναφερκζντεσ Δείκτεσ γίνεται ανά Ρεριφζρεια και 
κατά φφλο.  
Ελ θαηαθιείδη, όπως προθύπηεη από ηε ζσγθρηηηθή αλάισζε, ε σθηζηάκελε θαηάζηαζε ηοσ 

θιάδοσ ΣΠΕ ζε δηα-περηθερεηαθό επίπεδο παροσζηάδεη έληολες θαη ζεκαληηθές δια-

περιθερειακές και έμθσλες και ηλικιακές ανιζόηηηες ζε δείθηες αλαθοράς όπως τρήζε Η/Τ, 

πρόζβαζε ηωλ λοηθοθσρηώλ ζηο internet, τρήζε internet, ειεθηροληθή σποβοιή δήιωζες θαη 

ειεθηροληθό εκπόρηο.  

Επηπιέολ, ζηελ αλάισζε Δσλαηώλ θαη Αδύλακωλ εκείωλ (Αλάισζε SWOT) αλά Περηθέρεηα, 

περιλαμβάνεηαι η καηά θύλο ανάλσζη ωζηόζο ε ζσλαθόιοσζε αλά Περηθέρεηα 

αλάισζε/δηάγλωζε αλαγθώλ ζτεηηθά κε ηο ΕΠ, εκθαλίδεηαη οσδέηερε ως προς ηο θύιο, δελ 

«αθοιοσζεί» δειαδή ηελ αρτηθή αποηύπωζε ηες σπάρτοσζας θαηάζηαζες.  

Αναλυτικά, θ «διάγνωςθ» αναγκϊν που εντοπίςκθκαν ςτθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ 
κατάςταςθσ, και θ ςφνδεςι τουσ με τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ/Γενικοφσ Χτόχουσ του ΕΥ, 
αφοροφν ςτθ Βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΣΠΕ και ςτθ Βελτίωςθ τθσ 
Ποιότθτασ Ηωισ με αξιοποίθςθ των ΣΠΕ που αποτελοφν τουσ Άξονεσ 
Ρροτεραιότθτασ/Γενικοφσ Στόχουσ του ΕΡ. 
 
ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΩΣ ΡΟΣ ΤΘΝ ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ:  
Θ ανάλυςθ/αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ βαςίηεται με επάρκεια ςε ςτοιχεία 
και δείκτεσ κατά φφλο. 
 

Χτισ περιφζρειεσ μεταβατικισ ςτιριξθσ, το ψθφιακό άλμα ςτθν παραγωγικότθτα και ςτθν 
ποιότθτα ηωισ ςυνδζεται με διακριτζσ παρεμβάςεισ ςτιριξθσ τθσ διείςδυςθσ και χριςθσ ΨΥΕ 
αντίςτοιχεσ με αυτζσ του παρόντοσ επιχειρθςιακοφ, οι οποίεσ εςτιάηουν ςτθν αξιοποίθςθ των 
ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων με τθν ταυτόχρονθ αντιμετϊπιςθ των ενδοπεριφερειακϊν 
ανιςοτιτων (επιταχυντικζσ, ςτακεροποιθτικζσ. και διαρκρωτικζσ πολιτικζσ). 
Ψο «ψθφιακό άλμα ςτθν παραγωγικότθτα και ςτθν ποιότθτα ηωισ» μζςω εςτιαςμζνων 
παρεμβάςεων και ςυνεργιϊν με τα ΥΕΥ, καλφπτει επίςθσ τουσ τρεισ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ 
του ΕΧΥΑ 2007-2013 που προςδιορίηουν το περιεχόμενο τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ: 
■ Ανάπτυξθ ιςόρροπου και πολυκεντρικοφ αςτικοφ ςυςτιματοσ και διαμόρφωςθσ νζασ 
ςχζςθσ πόλθσ - υπαίκρου, 
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■ Εξαςφάλιςθ τθσ ιςότθτασ πρόςβαςθσ ςτισ υποδομζσ και ςτθ γνϊςθ και, 
■ Αειφόροσ ανάπτυξθ και ορκολογικι διαχείριςθ και προςταςία τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ. 
 
Α.1. Ενςωμάτωςθ τθσ Οριηόντιασ Διάςταςθσ τθσ Λςότθτασ των Φφλων και τθσ Αρχισ τθσ μθ-
διάκριςθσ ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
Θ ιςότθτα των ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν ςυνδζεται ςτενά με τθν επίτευξθ των 
ςτόχων των Διαρκρωτικϊν Ψαμείων, ενϊ διαςφαλίηει τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ και ςυνοχι. Θ 
εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν για άνδρεσ και γυναίκεσ αποτελεί 
ςτρατθγικι επιλογι του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, θ οποία ςυνδζεται με τθν 
ανακεωρθμζνθ Ευρωπαϊκι Χτρατθγικι για τθν Απαςχόλθςθ, τισ κατευκφνςεισ για τθν 
Σικονομικι Πεγζκυνςθ και τθν Απαςχόλθςθ (2005-2008) και τισ κατευκφνεισ για τθν ςυνοχι 
2007-2013.  
 
Σε ότι αφορά ςε κετικζσ δράςεισ υπζρ των γυναικϊν, ςτο ΕΡ αναφζρεται ότι κα 
προβλεφκοφν ςτισ ςχετικζσ παρεμβάςεισ του Ρρογράμματοσ ςτο βακμό που οι δράςεισ 
«τφπου ΕΚΤ» του ΕΡ ΨΣ ςυνδζονται με τθν κοινωνικι διάςταςθ τθσ ΚτΡ (θ οποία ωσ αρχι 
υιοκετείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα των Ανκρωπίνων Ρόρων 2007-2013). 
GENDER MAINSTREAMING ΚΑΛ ΚΕΤΛΚΕΣ ΔΑΣΕΛΣ: Σε επίπεδο προγραμματιςμοφ υπάρχει 
μζριμνα για τθν αξιοποίθςθ και των δφο πολιτικϊν κατευκφνςεων για τθν ιςότθτα -τθσ 
ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτισ προβλεπόμενεσ δράςεισ αλλά και τθσ 
εφαρμογισ ςτοχευμζνων –κετικϊν- δράςεων που αφοροφν και απαντοφν ςτισ ανάγκεσ των 
γυναικϊν. 
 
Τςον αφορά ςτο ΕΧΥΑ 2007-2013, οι παρεμβάςεισ του Υρογράμματοσ ςυνδζονται με τθν  
ιςότθτα των φφλων και τα ηθτιματα τθσ «αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ» (ςυμπεριλαμβανομζνων 
των ΑμΕΑ) και ενςωματϊνονται ςτθν ανάλυςθ των γενικϊν ςτόχων του Επιχειρθςιακοφ 
Υρογράμματοσ.  
 
Χε ςχζςθ με τθν αρχι τθσ μθ διάκριςθσ, το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα προβλζπεται να 
εκπροςωπείται ςτθν «Ψεχνικι Επιτροπι για τθν ζνταξθ του κριτθρίου τθσ προςβαςιμότθτασ 
των ΑμΕΑ και τθσ αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ» που προβλζπεται ςτο ΕΧΥΑ 2007-2013.  
Οαμβάνοντασ υπόψθ το πλαίςιο του Άρκρου 16 του Ξαν. 1083/2006 αναφορικά με τθν 
ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και τθ μθ διάκριςθ, κακϊσ και τθν προςζγγιςθ του 
Γενικοφ Χτόχου 11 του ΕΧΥΑ, το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Ψθφιακι Χφγκλιςθ» διαςφαλίηει: 
■ τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων με ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ τισ οποίεσ 
περιλαμβάνει, 
■ κακϊσ και τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςφνολο των παρεμβάςεϊν του. 
 
Για τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν επίτευξθ των ςτόχων του 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ ςτον τομζα αυτό επρόκειτο να δεςμευτεί ςυγκεκριμζνο 
ποςοςτό από τον προχπολογιςμό του προγράμματοσ. Το ποςοςτό αυτό αναμενόταν να 
κακοριςκεί με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του ΕΡ «ΨΣ». 
 
 

Ανάλυςθ Στρατθγικισ ςε Γενικοφσ και Ειδικοφσ Στόχουσ 
 
Βάςει τθσ ανάλυςθσ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ, το αναπτυξιακό 
όραμα και τθν ςτρατθγικι ςε εκνικό επίπεδο και τθν εξειδίκευςθ τθσ ςτρατθγικισ αυτισ ςτισ 
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επιλζξιμεσ περιφζρειεσ, θ νζα ςτρατθγικι για τισ ΨΥΕ αντανακλά τισ προτεραιότθτεσ που 
ζχουν τεκεί ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Χυνεπϊσ, εξειδικεφεται ςε δφο Γενικοφσ 
Στόχουσ, ωσ εξισ: 
 

Γενικόσ Στόχοσ 1 Βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΤΡΕ 

Γενικόσ Στόχοσ 2 ΤΡΕ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 

 
2. Άξονεσ Ρροτεραιότθτεσ, ειδικοί ςτόχοι, ομάδεσ ςτόχοι, δείκτεσ και αναμενόμενεσ 
επιπτϊςεισ 
 

Γενικόσ Στόχοσ 1: Βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΤΡΕ 
 
Πε το Γενικό Χτόχο 1, ςτοχεφεται θ ενίςχυςθ τθσ διείςδυςθσ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν 
παραγωγικι διαδικαςία ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν καινοτομιϊν, ωσ 
των ςτρατθγικϊν μζςων βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ των επιχειριςεων, με ζμφαςθ ςτισ 
ΠΠΕ (ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ). 
Πζςω των παρεμβάςεων αυτϊν, το ΕΥ «Ψθφιακι Χφγκλιςθ» αναμζνεται να ςυμβάλλει ςτθν 
επίτευξθ του αντίςτοιχου ςτόχου τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ που αναφζρεται ςτθν παροχι 
αναβακμιςμζνων ψθφιακϊν βαςικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ οι οποίεσ 
εκτιμάται ότι κα ςυμβάλλουν και ςτθν εξοικονόμθςθ του μζςου χρόνου που απαιτείται για 
τθν πραγματοποίθςθ ςυναλλαγϊν ζναντι παραδοςιακϊν μεκόδων. Επίςθσ, οι 
προαναφερκείςεσ παρεμβάςεισ αναμζνεται να ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ του αντίςτοιχου 
ςτόχου τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ για αφξθςθ τθσ μεςοςτακμικισ ςυμβολισ των επενδφςεων 
ςε ΨΥΕ ςτθν ανάπτυξθ του ΑΕΥ. 

Ειδικότερα, οι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ αναμζνεται να ςυμβάλλουν μεταξφ άλλων ςτθν 
αφξθςθ των ποςοςτϊν των επιχειριςεων που χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο ςτισ ςυναλλαγζσ 
τουσ με το δθμόςιο με απϊτερο ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ χρόνου και τθν αφξθςθ τθσ 
παραγωγικότθτασ. 
Ειδικότερα για τον Άξονα Υροτεραιότθτασ 1 προγραμματίηονται ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ 
ςτον τομζα των ΨΥΕ αποςκοπϊντασ ςτθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ μζςω τθσ ανάπτυξθσ 
ΠΠΕ.  
Ζμφαςθ δίδεται επίςθσ ςτθν κινθτοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ των επιχειριςεων, 
είτε μζςω ανάπτυξθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα (προςβάςιμου από 
ςτελζχθ επιχειριςεων), είτε μζςω ανάπτυξθσ εφαρμογϊν επιχειρθματικοφ περιεχομζνου 
(Business Gateways), είτε δράςεων επικοινωνίασ και οδθγιϊν χριςθσ των υφιςτάμενων 
υπθρεςιϊν δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν αξία των ΨΥΕ για τθν επιχειρθματικι λειτουργία των 
επιχειριςεων. Στο πεδίο αυτό, προβλζπεται θ ζνταξθ κετικϊν δράςεων υπζρ των γυναικϊν, 
ενϊ προβλζπεται και θ υιοκζτθςθ τθσ «αρχισ τθσ μι διάκριςθσ» (ςυμπεριλαμβανομζνων 
των ΑμΕΑ). 
 
ΕΛΔΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΑΞΟΝΑ 1 
■ Ειδικόσ Στόχοσ 1.1: Ρροϊκθςθ χριςθσ ΤΡΕ ςε επιχειριςεισ, 
■ Ειδικόσ Στόχοσ 1.2: Ραροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ επιχειριςεισ & βελτίωςθ 
αποτελεςματικότθτασ Δθμοςίου τομζα με χριςθ ΤΡΕ, 
■ Ειδικόσ Στόχοσ 1.3: Ενίςχυςθ τθσ ςυμβολισ του κλάδου των ΤΡΕ ςτθν Ελλθνικι Οικονομία,  
■ Ειδικόσ  Στόχοσ  1.4:   Ρροϊκθςθ  τθσ  επιχειρθματικότθτασ  ςε τομείσ που αξιοποιοφν 
ΤΡΕ. 
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ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΛ /ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΛΡΤΩΣΕΛΣ/ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΚΕΤΛΚΕΣ ΔΑΣΕΛΣ 
 
Σι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ του Άξονα Υροτεραιότθτασ 1 ςχεδιάςτθκαν με ςτόχο τθν 
ικανοποίθςθ αναγκϊν και κάλυψθ αδυναμιϊν όπωσ αυτζσ αναδείχκθκαν από τθν ανάλυςθ 
SWOT. Χυγκεκριμζνα, θ ανάλυςθ SWOT ανζδειξε αδυναμία μικρομεςαίων, κυρίωσ, 
επιχειριςεων για ενςωμάτωςθ ΨΥΕ ςτθ λειτουργία τουσ.  
 
Στο πλαίςιο του Ειδικοφ Στόχου 1.1, θ υλοποίθςθ των προτεινόμενων δράςεων για ανάπτυξθ 
ψθφιακοφ περιεχομζνου εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα - αλλά και θ υλοποίθςθ ανάλογων 
προγραμμάτων - αναμζνεται ότι κα ςυντελζςει ςτθ διατιρθςθ του ςυγκριτικοφ 
πλεονεκτιματοσ τθσ διακεςιμότθτασ ανκρϊπινου δυναμικοφ υψθλισ κατάρτιςθσ κακϊσ και 
κα τεκοφν οι βάςεισ για τθ δθμιουργία κουλτοφρασ Δια Βίου μάκθςθσ ςτον κλάδο των ΨΥΕ. 
Ωφελοφμενοι των παραπάνω παρεμβάςεων αναμζνεται να είναι οι ΠΠΕ των περιφερειϊν 
ςφγκλιςθσ, οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ, οι επαγγελματικζσ ενϊςεισ, κακϊσ και τα 
επιμελθτιρια.  
Επιπλζον, ςθμειϊνεται ότι οι προαναφερκείςεσ παρεμβάςεισ κα περιλαμβάνουν δράςεισ 
προϊκθςθσ και ενςωμάτωςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων και ιςότθτασ των ευκαιριϊν ςε 
περιπτϊςεισ όπου παρατθρείται καταγεγραμμζνθ υςτζρθςθ, ενϊ ςτο πλαίςιο επίτευξθσ 
του ςυγκεκριμζνου ςτόχου ενδζχεται να αναπτυχκοφν καινοτόμεσ και πειραματικζσ 
παρεμβάςεισ. 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΘ ΕΡΛΡΤΩΣΘ ΓΛΑ ΤΛΣ ΓΥΝΑΛΚΕΣ: ΚΕΤΛΚΘ 
 
Χτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ειδικοφ Στόχου 1.3, τόςο το προτεινόμενο ψθφιακό περιεχόμενο 
όςο και οι μθχανιςμοί αναμζνεται να αποτελζςουν ςθμαντικι υποςτιριξθ κυρίωσ για το ρόλο 
του κλάδου των ΨΥΕ ςτθν Υεριφζρεια όπου δεν παρζχονται οι ευκαιρίεσ για εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ προϊκθςθσ επιχειρθματικότθτασ ςτο ίδιο βακμό όςο ςτα μεγάλα αςτικά 
κζντρα.  
Ωφελοφμενοι των παρεμβάςεων που εντάςςονται ςτον Ειδικό Χτόχο 1.3 αναμζνεται να είναι 
οι ΠΠΕ των περιφερειϊν αμιγοφσ ςτόχου ςφγκλιςθσ, τα επαγγελματικά επιμελθτιρια, κακϊσ 
και ςυνεταιριςμοί. Επιπλζον, ςθμειϊνεται ότι οι παρεμβάςεισ που εντάςςονται ςτον Ειδικό 
Στόχο 1.3 κα περιλαμβάνουν δράςεισ προϊκθςθσ και ενςωμάτωςθσ τθσ ιςότθτασ των 
φφλων και ιςότθτασ των ευκαιριϊν ςε περιπτϊςεισ όπου παρατθρείται καταγεγραμμζνθ 
υςτζρθςθ. 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΘ ΕΡΛΡΤΩΣΘ ΓΛΑ ΤΛΣ ΓΥΝΑΛΚΕΣ: ΚΕΤΛΚΘ 
 
Τλεσ οι προαναφερόμενεσ παρεμβάςεισ του Ειδικοφ Στόχου 1.4 αναμζνεται να εςτιάςουν 
ςτθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε περιφερειακό επίπεδο. Ωφελοφμενεσ αναμζνεται 
να είναι και οι υπό-ςφςταςθ επιχειριςεισ των περιφερειϊν αμιγοφσ ςτόχου ςφγκλιςθσ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο ι που αξιοποιοφν ΨΥΕ (start-ups). Αντίςτοιχα με τουσ 
Ειδικοφσ Χτόχουσ 1.1 και 1.3, οι παρεμβάςεισ του Ειδικοφ Στόχου 1.4 κα περιλαμβάνουν 
δράςεισ προϊκθςθσ και ενςωμάτωςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων και ιςότθτασ των ευκαιριϊν 
ςε περιπτϊςεισ όπου παρατθρείται καταγεγραμμζνθ υςτζρθςθ. 
Στο πλαίςιο ενδυνάμωςθσ των αποτελεςμάτων και των επιπτϊςεων από τθν υλοποίθςθ 
των ανωτζρω ςτόχων, κα αναπτυχκοφν κατά περίπτωςθ καινοτόμεσ και πειραματικζσ 
παρεμβάςεισ. 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΘ ΕΡΛΡΤΩΣΘ ΓΛΑ ΤΛΣ ΓΥΝΑΛΚΕΣ: ΚΕΤΛΚΘ 
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Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω παρεμβάςεων κα χρθςιμοποιθκοφν κατά περίπτωςθ νζα 
εργαλεία χρθματοοικονομικισ τεχνικισ, κακϊσ και ςυνολικζσ επιχορθγιςεισ (Global 
Grants)115. 
 

ΡΟΣΟΤΛΚΟΡΟΛΘΜΕΝΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΚΑΛ ΔΕΛΚΤΕΣ 
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου επίτευξθσ των προαναφερκζντων ςτόχων του Άξονα 
Υροτεραιότθτασ «Βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΨΥΕ», προτείνεται 
πλζγμα δεικτϊν για τισ οκτϊ Υεριφζρειεσ αναφοράσ (Υεριφζρειεσ Χτόχου Χφγκλιςθσ):  
 
Δείκτεσ Ραρακολοφκθςθσ Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 (Ρεριφζρειεσ Στόχου Σφγκλιςθσ) 
 
Δείκτεσ Εκροϊν 

Ονομαςία Δείκτθ 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Τιμι Βάςθσ 
(2006) 

Ρεριγραφι 
Ρθγι Δείκτθ / 
Υπεφκυνοσ Μζτρθςθσ 

Στόχοσ 2015 
% Άξονα 
που καλφπτει 
ο Δείκτθσ 

Χρθματοδοτοφμενεσ 
επιχειριςεισ για 
ενςωμάτωςθ ΨΥΕ Αρικμόσ 2.645 

Αναλυτικι 
περιγραφι ςτο 

Ρζοσ Δείκτθσ / ΕΩΔ ΕΥ 
ΞτΥ 

13.561 19% 
ςτθν κακθμερινι 
τουσ λειτουργία 

  Υαράρτθμα Γ   

Ωπθρεςίεσ του 
Δθμοςίου για 

  Αναλυτικι 
περιγραφι ςτο 
Υαράρτθμα Γ 

Επεξεργαςμζνοσ 
  

Επιχειριςεισ που 
είναι Υλιρωσ 
Διακζςιμεσ 
Θλεκτρονικά 

Αρικμόσ  δείκτθσ από Ψθφιακι 
Χτρατθγικι Χυμβατόσ 
με i2010 / ΕΩΔ ΕΥ ΞτΥ 

+2
116 

20% 

Δθμιουργοφμενεσ 
και νζεσ 

      

Επιχειριςεισ ςε 
τομείσ που 
παράγουν ι 
αξιοποιοφν ΨΥΕ και 

Αρικμόσ 0 Αναλυτικι 
περιγραφι ςτο 
Υαράρτθμα Γ 

Δείκτθσ από Ψθφιακι 
Χτρατθγικι, Χυμβατόσ 
με i2010 / ΕΩΔ ΕΥ ΞτΥ 

327 13% 

Χρθματοδοτοφνται       
από venture capital 
και άλλα 

      

χρθματοδοτικά εργαλεία 

Χρθματοδοτοφμενοι 
κόμβοι παροχισ 
ψθφιακϊν 
υπθρεςιϊν προσ τισ 
επιχειριςεισ 

Αρικμόσ 0 
Αναλυτικι 
περιγραφι ςτο 
Υαράρτθμα Γ 

Ρζοσ Δείκτθσ / ΕΩΔ ΕΥ 
ΞτΥ 

11 13% 

ICT projects που κα 
χρθματοδοτθκοφν 
από το ΕΥ ΨΧ 

Αρικμόσ 0 
Αναλυτικι 
περιγραφι ςτο 
Υαράρτθμα Γ 

Ρζοσ Δείκτθσ / ΕΩΔ ΕΥ 
ΞτΥ 

152 41% 

 

Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

                                                           
115

 Χτο πλαίςιο του άρκρου 44, Ξαν. 1083/2006, προβλζπονται ςτο ΕΧΥΑ και προωκοφνται από το ΩΥΣΛΣ εργαλεία 
χρθματοοικονομικισ μθχανικισ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων και τθν αςτικι 
ανάπτυξθ, ενϊ διαςφαλίηεται θ ςυμπλθρωματικότθτά τουσ με τα Διαρκρωτικά Ψαμεία, τθν ΕΨΕπ και άλλεσ πθγζσ 
χρθματοδότθςθσ. 
116

 Θ επίτευξθ τθσ τιμισ ςτόχου προχποκζτει τθν ανάλογθ πρόοδο των απαιτοφμενων παρεμβάςεων που κα 
χρθματοδοτθκοφν ςτα πλαίςια του ΕΥ Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 2007 -2013. Σ 
Χυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ςυνδυάηεται με αντίςτοιχο δείκτθ ςτον Άξονα Υροτεραιότθτασ 2. 
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Ονομαςία Δείκτθ Μονάδα Μζτρθςθσ 
Τιμι 
Βάςθσ 
(2006) 

Ρεριγραφι 
Ρθγι Δείκτθ / 
Υπεφκυνοσ Μζτρθςθσ 

Στόχοσ 2015 

Χρθματοδοτοφμενεσ 
Επιχειριςεισ με 
δυνατότθτα 
αποδοχισ 
Θλεκτρονικϊν 
Υαραγγελιϊν 

% 6,63 Αναλυτικι περιγραφι 
ςτο Υαράρτθμα Γ 

Δείκτθσ από Ψθφιακι 
Χτρατθγικι, Χυμβατόσ 
με i2010 / 
Υαρατθρθτιριο για 
τθν ΞτΥ 

8,75 

Χρθματοδοτοφμενεσ 
Επιχειριςεισ με 
δυνατότθτα 
αποδοχισ 
Θλεκτρονικϊν 
Υλθρωμϊν για 
Υωλιςεισ μζςω 
Διαδικτφου 

% 0,61 Αναλυτικι περιγραφι 
ςτο Υαράρτθμα Γ 

Δείκτθσ από Ψθφιακι 
Χτρατθγικι, Χυμβατόσ 
με i2010 / 
Υαρατθρθτιριο για 
τθν ΞτΥ 

1,31 

Επιχειριςεισ που 
χρθςιμοποιοφν 
Δθμιουργοφμενεσ 
Ωπθρεςίεσ του 
Δθμοςίου που είναι 
Υλιρωσ Διακζςιμεσ 
Θλεκτρονικά 

% 72,26 
Αναλυτικι περιγραφι 
ςτο Υαράρτθμα Γ 

Επεξεργαςμζνοσ 
δείκτθσ από Ψθφιακι 
Χτρατθγικι Χυμβατόσ 
με i2010 / 
Υαρατθρθτιριο για 
τθν ΞτΥ 

79,90 

Επιπρόςκετοσ 
πλθκυςμόσ ο οποίοσ 
καλφπτεται από 
ευρυηωνικζσ 
υποδομζσ 

4 

% 0
117 Αναλυτικι περιγραφι 

ςτο Υαράρτθμα Γ 

Ρζοσ Δείκτθσ / 
Υαρατθρθτιριο για 
τθν ΞτΥ 

14,00 

 
Λοιπά Ειδικά Ηθτιματα (ιτρα Ευελιξίασ 10% ΕΚΤ/ΕΤΡΑ, Διαχωριςμόσ Ρράξεων Επιλζξιμων 
δυνάμει ΕΓΤΑΑ/ ΕΤΑ) 
 
Σι προαναφερκείςεσ παρεμβάςεισ που εντάςςονται ςτον Άξονα Υροτεραιότθτασ 1 κα 
ςυγχρθματοδοτθκοφν από πόρουσ του Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ 
(ΕΨΥΑ), κακϊσ και από εκνικοφσ πόρουσ. Υαράλλθλα, ο προγραμματικόσ ςχεδιαςμόσ 
προβλζπει τθ ςυγχρθματοδότθςθ ςυγκεκριμζνων παρεμβάςεων τφπου Ευρωπαϊκοφ 
Ξοινωνικοφ Ψαμείου (ΕΞΨ) εντόσ του ορίου 10% του προχπολογιςμοφ του παρόντοσ Άξονα. 
47 Χτθν διαμόρφωςθ των τιμϊν του δείκτθ ςυμβάλουν και παρεμβάςεισ εκτόσ του ΕΥ 
Ψθφιακι Χφγκλιςθ 2007- 2013 
 
Χρθματοδότθςθ του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 και Ρεδία Ραρζμβαςθσ Εφαρμοςτικοφ Κανονιςμοφ

118 

Ξωδικόσ Αξονασ Υροτεραιότθτασ 1: Διάςταςθ 1 - Σίμα Υροτίραιοτθτασ ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ 

  Ξοινοτικι Χυνδρομι 

  Χτόχοσ I Χτόχοσ 2 

10 Ωποδομι τθλεπικοινωνιϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
ευρυηωνικϊν δικτφων) 

115 .000 .000 € 0 €  

11 

Ψεχνολογίεσ πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν (πρόςβαςθ, 
αςφάλεια, δυνατότθτα λειτουργικισ εναλλαγισ ςυςτθμάτων, 
πρόλθψθ κινδφνου, ζρευνα, καινοτομία, θλεκτρονικά περιεχόμενο, 
κ.λ.π.) 15.000.000 € 0 €  

12 Ψεχνολογίεσ πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν (TEN - ICT) 28.000.000 € 0 €  

                                                           
117

 Ψιμι βάςθσ (2006) πλθκυςμιακισ κάλυψθσ από ευρυηωνικζσ υποδομζσ 55% 
118

 Σι παρεμβάςεισ του ΕΥ «Ψθφιακι Χφγκλιςθ» αφοροφν το ςφνολο τθσ χϊρασ και δεν διαφοροποιοφνται 
ανάλογα με τισ κατθγορίεσ τθσ Διάςταςθσ 3 «Εδαφικόσ Ψφποσ» του Εφαρμοςτικοφ Ξανονιςμοφ 
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13 

Ωπθρεςίεσ και εφαρμογζσ για τον πολίτθ (θλεκτρονικι υγεία, 
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, θλεκτρονικι εκμάκθςθ, θλεκτρονικι 
ενςωμάτωςθ, κ.λ.π.) 5.000.000 € 0 €  

14 
Ωπθρεςίεσ και εφαρμογζσ για ΠΠΕ (θλεκτρονικό εμπόριο, 
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, δικτφωςθ, κ.λ.π.) 104 .000 .000 € 0 €  

15 

Άλλα μζτρα για τθν πρόςβαςθ των ΠΠΕ ςε τεχνολογίεσ 
πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν και ςτθν αποτελεςματικι χριςθ 
τουσ 135.000.000 € 0 €  

Χφνολο: 402.000.000 ΐ Σ ΐ  

Ξωδικόσ Αξονασ Υροτίραιότθτασ 1: Διάςταςθ 2 - Πορφι Χρθματοδότθςθσ ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ 

  Ξοινοτικι Χυνδρομι 

  Χτόχοσ I Χτόχοσ 2 

1 Πθ επιςτρεπτζα ενίςχυςθ 347.000.000 € 0 €  

2 Ενίςχυςθ (δάνεια, επιδότθςθ επιτοκίου, εγγυιςεισ) 55.000.000 € 0 €  

3 Επιχειρθματικά κεφάλαια (ςυμμετοχι, κεφάλαια επιχειρθματικοφ 
κινδφνου) 

0 €  0 €  

4 Άλλεσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ 0 €  0 €  

Χφνολο: 402.000.000 ΐ Σ ΐ  

 

Ξωδικόσ Αξονασ Υροτίραιότθτασ 1: Διάςταςθ 3 - Εδαφικόσ Ψφποσ ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ 

  Ξοινοτικι Χυνδρομι 

  Χτόχοσ 1 Χτόχοσ 2 

1 Αςτικι Υεριοχι 0 €  0 €  

2 Βουνά 0 €  0 €  

3 Ρθςιά 0 €  0 €  

4 Αραιοκατοικθμζνεσ και πολφ αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ 0 €  0 €  

5 
Αγροτικζσ περιοχζσ (εκτόσ από βουνά, νθςιά ι αραιοκατοικθμζνεσ 
και πολφ αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ 0 €  0 €  

6 Υρϊθν εξωτερικά ςφνορα τθσ ΕΕ (μετά τισ 30.04.2004) 0 €  0 €  

7 Λδιαίτερα απομακρυςμζνθ Υεριφζρεια 0 €  0 €  

8 Ηϊνθ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ 0 €  0 €  

9 Ηϊνθ διακρατικισ ςυνεργαςίασ 0 €  0 €  

10 Ηϊνθ διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ 0 €  0 €  

0 Άνευ αντικειμζνου 402.000.000 € 0 €  

Χφνολο: 402.000.000 ΐ Σ ΐ  

 
 

Γενικόσ Στόχοσ 2: ΤΡΕ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ 

 
Χτοχεφεται θ χωρίσ διακρίςεισ πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτισ δυνατότθτεσ των νζων 
τεχνολογιϊν και ςτθ γνϊςθ, θ διακεςιμότθτα ψθφιακϊν υπθρεςιϊν, που προβλζπονται από 
το e-Europe 2005 και το i2010, προσ τουσ πολίτεσ κακϊσ και θ καταπολζμθςθ του ψθφιακοφ 
χάςματοσ ςε όλεσ του τισ εκφάνςεισ (γεωγραφικζσ, θλικιακζσ, άτομα με αναπθρία κλπ.).  
Ραρότι δεν αναφζρεται ρθτά ςτο ςχετικό κεφάλαιο του Ε.Ρ., οι γυναίκεσ ωσ κοινωνικι 
κατθγορία υςτεροφν κατά πολφ ςτθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν ζναντι των ανδρϊν. Θ 
υςτζρθςθ εντείνεται ςτισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ άρα μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι ο 
Γενικόσ Στόχοσ 2 του Ε.Ρ. αποτελεί το κατεξοχιν πεδίο ζνταξθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου 
ςτο ςφνολο του Ε.Ρ. 
 
Ζνασ από τουσ ςτόχουσ του ΕΥ ιταν να δοκεί ζμφαςθ ςτον αναςχεδιαςμό και τθν ψθφιακι 
διάκεςθ των πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενων υπθρεςιϊν ι/και των υπθρεςιϊν αυτϊν που 
περιλαμβάνονται ςτο Χχζδιο i2010, κακϊσ και ςτθ ςτοχευμζνθ θλεκτρονικι εξυπθρζτθςθ των 
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πολιτϊν των περιφερειϊν βάςει των τοπικϊν αναγκϊν. Πζςω των παρεμβάςεων αυτϊν, το 
ΕΥ «Ψθφιακι Χφγκλιςθ» αναμενόταν να ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ του αντίςτοιχου ςτόχου τθσ 
Ψθφιακισ Χτρατθγικισ που αναφζρεται ςτθν εξοικονόμθςθ ανκρωποθμερϊν ετθςίωσ από 
κάκε πολίτθ λόγω τθσ πραγματοποίθςθσ ψθφιακϊν ςυναλλαγϊν με τισ υπθρεςίεσ τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.  
Εδϊ κα μποροφςε να ανιχνευκεί ζμμεςθ αναφορά ι ζμμεςθ κετικι επίπτωςθ ςε γυναίκεσ 
με οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ που δυςκολεφονται να ςυνδυάςουν αυτζσ τισ (ιδιωτικζσ) 
υποχρεϊςεισ με τισ δθμόςιεσ. 
 
Σι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ αναμενόταν να ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ 
Ψθφιακισ Χτρατθγικισ για χρθςιμοποίθςθ του Διαδικτφου για ςυναλλαγζσ με το δθμόςιο από 
ςθμαντικό ποςοςτό του πλθκυςμοφ μζχρι το 2013 χωρίσ ωςτόςο να υπάρχει κατά φφλο 
ανάλυςθ. 
Χτόχοσ ιταν επίςθσ θ αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν που ενιςχφουν τθν ενεργό ςυμμετοχι των 
πολιτϊν ςτισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ ςε ςυνεργαςία με Πθ Ξυβερνθτικζσ Σργανϊςεισ 
(ΠΞΣ), ενϊ αναμενόταν να δρομολογθκοφν καινοτόμεσ παρεμβάςεισ προβολισ του εκνικοφ 
πολιτιςτικοφ αποκζματοσ αλλά και τθν αξιοποίθςθ τθσ μεγάλθσ διαςποράσ του Ελλθνικοφ 
ςτοιχείου ανά τον κόςμο. Επίςθσ ςτο ΕΥ ΨΧ κα περιλαμβάνονταν ζργα εξοπλιςμοφ εκνικισ 
εμβζλειασ και ςθμαςίασ ςε ςυνεργαςία με το Ωπουργείο Εκνικισ Υαιδείασ και 
Κρθςκευμάτων, (π.χ. μακθτικόσ υπολογιςτισ/ζμμεςθ ωφζλεια κοριτςιϊν/μακθτριϊν, 
ειςαγωγι θλεκτρονικϊν μζςων ςτθ διδαςκαλικι διαδικαςία), ενϊ τα περιφερειακά 
προγράμματα κα καλφψουν αντίςτοιχεσ τοπικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 
Θ αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
κα ςυνδεκεί με τθν ολοκλιρωςθ υφιςτάμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ με ςκοπό τθν 
αποτελεςματικότερθ και διαφανι χριςθ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν από οποιονδιποτε, 
οπουδιποτε και οποτεδιποτε, με ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων και 
τθσ «αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ» (ςυμπεριλαμβανομζνων των ΑμΕΑ). 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΘ ΕΡΛΡΤΩΣΘ ΓΛΑ ΤΛΣ ΓΥΝΑΛΚΕΣ: ΚΕΤΛΚΘ 
 
ΕΛΔΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΑΞΟΝΑ 2 
 
■ Ειδικόσ Στόχοσ 2.1: Βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ μζςω ΤΡΕ - Λςότιμθ ςυμμετοχι των 
πολιτϊν ςτθν Ψθφιακι Ελλάδα, και 
■ Ειδικόσ Στόχοσ 2.2: Ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν Δθμόςιασ διοίκθςθσ για τον πολίτθ. 
 
 
ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΛ ΚΑΛ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΛΡΤΩΣΕΛΣ 

Από τθν περιγραφι του Ειδικοφ Χτόχου 2.1, γίνεται αντιλθπτό πωσ ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ κα 
επιτευχκεί με τθν υλοποίθςθ εςτιαςμζνων δεςμϊν παρεμβάςεων με ζντονθ περιφερειακι 
διάςταςθ, με ζμφαςθ ςε πλθκυςμιακζσ ομάδεσ (γεωγραφικζσ, θλικιακζσ, άτομα με αναπθρία, 
πλθκυςμόσ απομακρυςμζνων περιοχϊν κλπ) ςτισ οποίεσ το ψθφιακό χάςμα εμφανίηεται 
εντονότερο. Αν και δεν αναφζρεται ρθτϊσ το φφλο ωσ παράγοντασ υςτζρθςθσ, ωςτόςο θ 
προθγοφμενθ αναφορά (Ενότθτα 1 του ΕΡ) καταδεικνφει ζμμεςθ ςτόχευςθ. 
Ωφελοφμενοι από τθν υλοποίθςθ των προαναφερκζντων παρεμβάςεων αναμζνεται να είναι 
οι πολίτεσ των περιφερειϊν αμιγοφσ ςτόχου ςφγκλιςθσ, κακϊσ και Πθ Ξυβερνθτικοί 
Σργανιςμοί (ΠΞΣ). 
Σι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ ςτο πλαίςιο του Ειδικοφ Χτόχου 2.2 απευκφνονται τόςο ςτο 
γενικό πλθκυςμό των περιφερειϊν αμιγοφσ ςτόχου ςφγκλιςθσ όςο και ςε ειδικζσ 
πλθκυςμιακζσ ομάδεσ που αντιςτοιχοφν ςε περιφζρειεσ με ιδιαίτερα δθμογραφικά 
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χαρακτθριςτικά. Ειδικι μζριμνα κα λθφκεί ζτςι ϊςτε οι προαναφερκείςεσ εφαρμογζσ να 
είναι διακζςιμεσ και κατάλλθλα προςβάςιμεσ για άτομα με αναπθρία. 
 
ΡΟΣΟΤΛΚΟΡΟΛΘΜΕΝΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΚΑΛ ΔΕΛΚΤΕΣ 
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ προόδου επίτευξθσ των προαναφερκζντων ςτόχων του 
Άξονα Υροτεραιότθτασ «Βελτίωςθ τθσ Υοιότθτασ Ηωισ», προτείνεται πλζγμα δεικτϊν για τισ 
οκτϊ Υεριφζρειεσ αναφοράσ (Υεριφζρειεσ Χτόχου Χφγκλιςθσ): 
 
Δείκτεσ Ραρακολοφκθςθσ Άξονα Ρροτεραιότθτασ 2 (Ρεριφζρειεσ Στόχου Σφγκλιςθσ) 
Δείκτεσ Εκροϊν 
Ονομαςία Δείκτθ Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Τιμι 
Βάςθσ 
(2006) 

Ρεριγραφι Ρθγι Δείκτθ / 
Υπεφκυνοσ 
Μζτρθςθσ 

Στόχοσ 2015 % Άξονα 
που καλφπτει 
ο Δείκτθσ 

Δθμιουργοφμενεσ 
Ωπθρεςίεσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ για 
Υολίτεσ που είναι 
Υλιρωσ Διακζςιμεσ 
Θλεκτρονικά 

Αρικμόσ  

Αναλυτικι περιγραφι 
ςτο Υαράρτθμα Γ 

Επεξεργαςμζνοσ 
δείκτθσ από 
Ψθφιακι 
Χτρατθγικι 
Χυμβατόσ με i2010 / 
ΕΩΔ ΕΥ ΞτΥ 

+4
52 

60% 

Δθμιουργοφμενεσ 
Ωπθρεςίεσ για 
Υολίτεσ που είναι 
Υλιρωσ Διακζςιμεσ 
Θλεκτρονικά (εκτόσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) 

Αρικμόσ 0 
Αναλυτικι περιγραφι 
ςτο Υαράρτθμα Γ 

Επεξεργαςμζνοσ 
δείκτθσ από 
Ψθφιακι 
Χτρατθγικι 
Χυμβατόσ με i2010 / 
ΕΩΔ ΕΥ ΞτΥ 

29 

Επωφελοφμενοι 
πολίτεσ από 
χρθματοδοτοφμενου
σ εξοπλιςμοφσ ΨΥΕ 

Αρικμόσ 0 Αναλυτικι περιγραφι 
ςτο Υαράρτθμα Γ 

Ρζοσ Δείκτθσ / ΕΩΔ 
ΕΥ ΞτΥ 

380.098 28% 

ICT projects που κα 
χρθματοδοτθκοφν 
από το ΕΥ ΨΧ 

Αρικμόσ 0 
Αναλυτικι περιγραφι 
ςτο Υαράρτθμα Γ 

Ρζοσ Δείκτθσ / ΕΩΔ 
ΕΥ ΞτΥ 

303 74% 

 

Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

Ονομαςία Δείκτθ 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Τιμι 
Βάςθσ 
(2006) 

Ρεριγραφι 
Ρθγι Δείκτθ / Υπεφκυνοσ 
Μζτρθςθσ 

Στόχοσ 2015 

Υοςοςτό πολιτϊν 
που χρθςιμοποιοφν 
τισ Δθμιουργοφμενεσ 
Ωπθρεςίεσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ που είναι 
Υλιρωσ Διακζςιμεσ 
Θλεκτρονικά 

% επί του 
πλθκυςμοφ 
τθσ χϊρασ 

6 
Αναλυτικι περιγραφι ςτο 
Υαράρτθμα Γ 

Επεξεργαςμζνοσ δείκτθσ από 
Ψθφιακι Χτρατθγικι 
Χυμβατόσ με i2010 

11 

Υοςοςτό πολιτϊν 
που χρθςιμοποιοφν 
τισ Δθμιουργοφμενεσ 
Ωπθρεςίεσ που είναι 
Υλιρωσ Διακζςιμεσ 
Θλεκτρονικά (εκτόσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) 

% επί του 
πλθκυςμοφ 
τθσ χϊρασ 

5 
Αναλυτικι περιγραφι ςτο 
Υαράρτθμα Γ 

Επεξεργαςμζνοσ δείκτθσ από 
Ψθφιακι Χτρατθγικι 
Χυμβατόσ με i2010 

11 

52
 Θ επίτευξθ τθσ τιμισ ςτόχου προχποκζτει τθν ανάλογθ πρόοδο των απαιτοφμενων παρεμβάςεων που κα 

χρθματοδοτθκοφν ςτα πλαίςια του ΕΥ Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 2007 - 2013 
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Λοιπά Ειδικά Ηθτιματα (ιτρα Ευελιξίασ 10% ΕΚΤ/ΕΤΡΑ, Διαχωριςμόσ Ρράξεων Επιλζξιμων 
δυνάμει ΕΓΤΑ/ ΕΤΑ) 
Σι προαναφερκείςεσ παρεμβάςεισ που εντάςςονται ςτον Άξονα Υροτεραιότθτασ 2 κα 
ςυγχρθματοδοτθκοφν από πόρουσ του Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ 
(ΕΨΥΑ), κακϊσ και από εκνικοφσ πόρουσ. Υαράλλθλα, ο προγραμματικόσ ςχεδιαςμόσ 
προβλζπει τθ ςυγχρθματοδότθςθ ςυγκεκριμζνων παρεμβάςεων τφπου Ευρωπαϊκοφ 
Ξοινωνικοφ Ψαμείου (ΕΞΨ) εντόσ του ορίου 10% του προχπολογιςμοφ του παρόντοσ Άξονα. 
Υζραν αυτοφ, θ διαςφάλιςθ τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ μεταξφ των δράςεων του παρόντοσ 
Άξονα και ομοειδϊν που προβλζπονται ςτο Υρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΥΑΑ) και ςτο 
Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Αλιείασ (ΕΥΑ), γίνεται μζςω υιοκζτθςθσ «κριτθρίων διαχωριςμοφ» 
υπό τον ςυντονιςμό τθσ ΕΩΑΧ. 
Ακολοφκωσ, ςτο δεφτερο επίπεδο, οι ΔΑ του ΕΥ «Ψθφιακι ςφγκλιςθ», του ΥΑΑ και του ΕΥΑ 
τθροφν τισ κατευκφνςεισ κατά τθ διαδικαςία επιλογισ των ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων. 
Χυντάςςεται ςε ετιςια βάςθ ειδικι αναφορά για τθν πρόοδο και αποτελεςματικότθτα των 
δράςεων με χριςθ των κωδικϊν κεματικισ και χωρικισ διάςταςθσ και τισ γνωςτοποιοφν ςτθν 
ΕΩΑΧ και τισ αρμόδιεσ αρχζσ του ΥΑΑ και του 
ΕΥΑ. 
 
Χρθματοδότθςθ του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 2 και Ρεδία Ραρζμβαςθσ Εφαρμοςτικοφ 
Κανονιςμοφ 119 

Ξωδικόσ Αξονασ Υροτίραιότθτασ 2: Διάςταςθ I Σψα Υροτίραιοτθτασ ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ 

  Ξοινοτικι Χυνδρομι 

  Χτόχοσ I Χτόχοσ 2 

10 Ωποδομι τθλεπικοινωνιϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των ευρυηωνικϊν 
δικτφων) 

0 €  0 €  

11 

Ψεχνολογίεσ πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν (πρόςβαςθ, 
αςφάλεια, δυνατότθτα λειτουργικισ εναλλαγισ ςυςτθμάτων, 
πρόλθψθ κινδφνου, ζρευνα, καινοτομία, θλεκτρονικά περιεχόμενο, 
κ.λ.π.) 25.000.000 € 0 €  

12 Ψεχνολογίεσ πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν (TEN - ICT) 5.000.000 € 0 €  

13 

Ωπθρεςίεσ και εφαρμογζσ για τον πολίτθ (θλεκτρονικι υγεία, 
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, θλεκτρονικι εκμάκθςθ, θλεκτρονικι 
ενςωμάτωςθ, κ.λ.π.) 402.000.000 € 0 €  

14 
Ωπθρεςίεσ και εφαρμογζσ για ΠΠΕ (θλεκτρονικό εμπόριο, 
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, δικτφωςθ, κ.λ.π.) 5.000.000 € 0 €  

15 

Άλλα μζτρα για τθν πρόςβαςθ των ΠΠΕ ςε τεχνολογίεσ 
πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν και ςτθν αποτελεςματικι χριςθ 
τουσ 5.000.000 € 0 €  

Χφνολο: 442.000.000 ΐ 0 €  

 

Ξωδικόσ Αξονασ Υροτίραιότθτασ 2: Διάςταςθ 2 Πορφι Χρθματοδότθςθσ ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ 

  Ξοινοτικι Χυνδρομι 

  Χτόχοσ I Χτόχοσ 2 

1 Πθ επιςτρεπτζα ενίςχυςθ 442.000.000 € 0 €  

2 Ενίςχυςθ (δάνεια, επιδότθςθ επιτοκίου, εγγυιςεισ) 0 €  0 €  

3 Επιχειρθματικά κεφάλαια (ςυμμετοχι, κεφάλαια επιχειρθματικοφ 
κινδφνου) 

0 €  0 €  

4 Άλλεσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ 0 €  0 €  

                                                           
119

 Σι παρεμβάςεισ του ΕΥ «Ψθφιακι Χφγκλιςθ» αφοροφν το ςφνολο τθσ χϊρασ και δεν διαφοροποιοφνται 
ανάλογα με τισ κατθγορίεσ τθσ Διάςταςθσ 3 «Εδαφικόσ Ψφποσ» του Εφαρμοςτικοφ Ξανονιςμοφ 
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Χφνολο: 442.000.000 ΐ Σ ΐ  

Ξωδικόσ Αξονασ Υροτι ραιοτθτασ 2: Διάςταςθ 3 - Εδαφικόσ Ψφποσ ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ 

  Ξοινοτικι Χυνδρομι 

  Χτόχοσ I Χτόχοσ 2 

1 Αςτικι Υεριοχι 0 €  0 €  

2 Βουνά 0 €  0 €  

3 Ρθςιά 0 €  0 €  

4 Αραιοκατοικθμζνεσ και πολφ αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ 0 €  0 €  

5 
Αγροτικζσ περιοχζσ (εκτόσ από βουνά, νθςιά ι αραιοκατοικθμζνεσ και 
πολφ αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ 0 €  0 €  

6 Υρϊθν εξωτερικά ςφνορα τθσ ΕΕ (μετά τισ 30.04.2004) 0 €  0 €  

7 Λδιαίτερα απομακρυςμζνθ Υεριφζρεια 0 €  0 €  

8 Ηϊνθ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ 0 €  0 €  

9 Ηϊνθ διακρατικισ ςυνεργαςίασ 0 €  0 €  

10 Ηϊνθ διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ 0 €  0 €  

0 Άνευ αντικειμζνου 442.000.000 € 0 €  

Χφνολο: 442.000.000 ΐ Σ ΐ  

 
 

3. Κατθγορίεσ παρεμβάςεων/ πράξεων, ειδικοί ςτόχοι, ομάδεσ ςτόχοι, δείκτεσ και 

αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ 

 

 
ΔΑΣΕΛΣ-ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΕΣ ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΡΑΞΕΩΝ  
 
Γενικόσ τόχοσ 1: Βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΣΠΕ 

 
Ειδικόσ τόχοσ 1.1: Προϊκθςθ χριςθσ ΣΠΕ ςε επιχειριςεισ 
Θ υιοκζτθςθ νζων τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ 
επιχειρθματικϊν καινοτομιϊν, αποτελεί το κφριο μζςο βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ των 
επιχειριςεων. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτθν ενίςχυςθ τθσ αξιοποίθςθσ των νζων 
τεχνολογιϊν από τισ ΠΠΕ, τόςο ςε ό,τι αφορά ςε νζεσ επενδφςεισ ςε ΨΥΕ όςο και ςε κίνθτρα 
για τθν τόνωςθ τθσ χριςθσ τουσ. Εκτιμάται ότι ςθμαντικά οφζλθ κα προζλκουν από δράςεισ 
όπωσ ενδεικτικά: 
■ Υαρεμβάςεισ για ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ για νζεσ τεχνολογίεσ, 
■ Δράςεισ ςτοχευμζνθσ ανάδειξθσ των ωφελειϊν των ΨΥΕ ανά κλάδο τθσ οικονομίασ, 
■ Υαρεμβάςεισ   υποςτιριξθσ   των   επιχειριςεων   για   τθ   βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτάσ 
τουσ μζςω ΨΥΕ, με μετριςιμουσ ςτόχουσ, 
■ Ενζργειεσ διάχυςθσ Ευρωπαϊκϊν καλϊν επιχειρθματικϊν πρακτικϊν ςε ΨΥΕ, 
■ Ενζργειεσ διάχυςθσ των εκνικϊν καλϊν πρακτικϊν, και 
■ Δράςεισ   ςυγχρθματοδοτοφμενθσ   ανάπτυξθσ   ευρυηωνικϊν   δικτφων ςτθν περιφζρεια. 
 
Ειδικότερα, θ ανάλυςθ SWOT ανζδειξε αδυναμία μικρομεςαίων, κυρίωσ, επιχειριςεων για 
ενςωμάτωςθ ΨΥΕ ςτθ λειτουργία τουσ. Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αδυναμίασ 
προτείνεται θ προϊκθςθ τθσ χριςθσ των ΨΥΕ ςτισ επιχειριςεισ μζςω παρεμβάςεων 
ανάπτυξθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου με εκπαιδευτικό χαρακτιρα προςβάςιμο από ςτελζχθ 
επιχειριςεων. Επιπρόςκετα, μζςω εκνικισ εμβζλειασ παρεμβάςεων ανάπτυξθσ χριςιμων 
εφαρμογϊν επιχειρθματικοφ περιεχομζνου κυρίωσ για ΠΠΕ (π.χ. Business Gateways), ι 
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δράςεων επικοινωνίασ και οδθγιϊν χριςθσ των υφιςτάμενων υπθρεςιϊν δίνοντασ ζμφαςθ 
ςτθν αξία των ΨΥΕ για τθν επιχειρθματικι λειτουργία των επιχειριςεων. 
Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ Υράξεων: 

 ανάπτυξθ ψθφιακοφ περιεχομζνου για προγράμματα κατάρτιςθσ και Δια Βίου 
μάκθςθσ εκνικισ εμβζλειασ για ςτελζχθ ΠΠΕ, φορζων ι οργανιςμϊν Δθμοςίου ι 
Λδιωτικοφ τομζα, για τθν απόκτθςθ εξειδικευμζνων γνϊςεων που κα ςυνδυαςτεί με 
δράςεισ ψθφιακισ διάχυςθσ. 

 ανάπτυξθ ευρυηωνικϊν εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν, ςυμπλθρωματικϊν με τισ 
εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ που υλοποιοφνται ςτθν παροφςα προγραμματικι περίοδο, 
που κα διευκολφνουν τισ επιχειριςεισ ςτθ διεξαγωγι ςυναλλαγϊν με φυςικά 
πρόςωπα ι και άλλεσ επιχειριςεισ και οι οποίεσ αναμζνεται να επιδράςουν κετικά 
ςτο χρόνο απόκριςθσ των επιχειριςεων ςτα αιτιματα των φυςικϊν προςϊπων / 
πελατϊν τουσ αλλά και ςτθν ποιότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και προϊόντων 
τουσ. Ωσ τομείσ ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ αναφζρονται ενδεικτικά οι κλάδοι του 
τουριςμοφ και των μεταφορϊν. 

 παρεμβάςεισ που κα ενιςχφςουν τθν ενςωμάτωςθ ΨΥΕ ςτθν κακθμερινι λειτουργία 
των επιχειριςεων όπωσ για παράδειγμα δράςεισ ενιςχφςεων για ενςωμάτωςθ 
εφαρμογϊν ΨΥΕ και εξοπλιςμοφ. 

Θ ςυγκεκριμζνθ δζςμθ παρεμβάςεων εκτιμάται ότι κα εμπεριζχει ζντονθ περιφερειακι 
διάςταςθ αποςκοπϊντασ ςτθν ενίςχυςθ τθσ χριςθσ ΨΥΕ ςτισ μικρο-μεςαίεσ επιχειριςεισ τθσ 
περιφζρειασ οι οποίεσ επθρεάηονται περιςςότερο από τθν φυςικι τουσ απόςταςθ από 
εμπορικά κζντρα. Υαράλλθλα κα ςχεδιαςτοφν δράςεισ κατάλλθλεσ για διαφορετικά «μεγζκθ» 
επιχειριςεων, δεδομζνου του ιδιαίτερα μεγάλου πλικουσ των ΥΠΕ ςτισ περιφζρειεσ 
εφαρμογισ του Υρογράμματοσ.  
 
Ειδικόσ τόχοσ 1.2: Παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ επιχειριςεισ & βελτίωςθ 
αποτελεςματικότθτασ Δθμοςίου τομζα με χριςθ ΣΠΕ 
Θ αποδοτικότερθ λειτουργία του Δθμόςιου τομζα μζςω τθσ ειςαγωγισ αποτελεςματικότερων 
διαδικαςιϊν εξυπθρζτθςθσ των επιχειριςεων και των πολιτϊν ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν 
ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ χϊρασ για επενδφςεισ. 
Χφμφωνα με τθν πλζον πρόςφατθ ζρευνα τθσ World Bank, "Doing Business 2005", θ Ελλάδα 
κατατάςςεται ςτισ τελευταίεσ δζκα κζςεισ ςε παγκόςμιο επίπεδο ςε ό, τι αφορά ςτον αρικμό 
των διαδικαςιϊν που ςχετίηονται με τθν ζναρξθ επιχειριςεων, το κόςτοσ εγκατάςταςισ τουσ, 
τον απαιτοφμενο χρόνο κλπ. Δράςεισ που αποςκοποφν ςτθ δραςτικι μείωςθ ορκολογικά 
ςτοχευμζνων και επιλεγμζνων τομζων δραςτθριότθτασ / εξυπθρζτθςθσ του Δθμόςιου τομζα 
κα δϊςουν ϊκθςθ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα. Τπωσ προκφπτει και από τθν ανάλυςθ SWOT, o 
βακμόσ εξοικείωςθσ των επιχειριςεων και των πολιτϊν ςε ηθτιματα αςφάλειασ των ΨΥΕ 
είναι χαμθλόσ. Επομζνωσ, εξίςου απαραίτθτεσ είναι οι δράςεισ που ςυμβάλλουν ςτθ ρφκμιςθ 
κεςμικϊν ηθτθμάτων τα οποία κακυςτεροφν τθ διάδοςθ νζων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 
(κζματα αςφάλειασ όπωσ: ψθφιακι υπογραφι, διαχείριςθ και προςταςία πνευματικϊν 
δικαιωμάτων, κανονιςμοί για χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ μζςω νζων τεχνολογιϊν 
κινθτϊν επικοινωνιϊν κ.λ. π.). 
Χυγχρόνωσ, κρίνεται αναγκαία θ ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων εφαρμογϊν για προςφορά 
ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ, ψθφιακζσ υπθρεςίεσ των οποίων θ προςφορά 
προτείνεται να υποςτθριχκεί με τθ μορφι «κόμβων ςυναλλαγϊν» (π.χ. θλεκτρονικοί ι 
κεματικοί κόμβοι για φορολογικζσ ςυναλλαγζσ, υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν προμθκειϊν, 
ςυναλλαγζσ με αςφαλιςτικοφσ φορείσ, ςυναλλαγζσ με Ρομαρχίεσ).  



 102 

 
 
Ειδικόσ τόχοσ 1.3: Ενίςχυςθ τθσ ςυμβολισ του κλάδου των ΣΠΕ ςτθν Ελλθνικι Οικονομία 
Για τθν επίτευξθ του Ειδικοφ Χτόχου 1.3 «Ενίςχυςθ τθσ ςυμβολισ του κλάδου των ΨΥΕ ςτθν 
Ελλθνικι Σικονομία» προτείνονται παρεμβάςεισ που αφοροφν κυρίωσ ςτθ δθμιουργία και 
ενθμζρωςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου για προγράμματα ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςε ΨΥΕ 
(προγράμματα επιχειρθματικότθτασ ςε ΨΥΕ, εφαρμογζσ ΨΥΕ ςτισ επιχειριςεισ). Ψα 
προγράμματα αναμζνεται να αναπτυχκοφν από πανεπιςτιμια και επιχειριςεισ ΨΥΕ, από 
κοινοφ ενιςχφοντασ με αυτό τον τρόπο και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ μεταξφ του 
ακαδθμαϊκοφ και επιχειρθματικοφ χϊρου. Πε τθν αξιοποίθςθ μιασ κρίςιμθσ μάηασ 
επιςτθμονικοφ και εργατικοφ δυναμικοφ που είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ 
των νζων τεχνολογιϊν, κα δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλεσ προχποκζςεισ και βάςεισ για τθν 
υλοποίθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων ςχετικϊν με ΨΥΕ τόςο από το Δθμόςιο όςο και από τον 
Λδιωτικό τομζα. 
 
 
Ειδικόσ τόχοσ 1.4: Προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε τομείσ που αξιοποιοφν ΣΠΕ 
Θ ανάλθψθ επιχειρθματικισ δράςθσ ςε τομείσ που αξιοποιοφν ΨΥΕ αποτελεί ςθμαντικι 
παράμετρο για τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ μζςω χριςθσ ΨΥΕ. Από τθν ανάλυςθ SWOT 
προκφπτει ότι θ αποςτροφι προσ το επιχειρθματικό ρίςκο, θ επικζντρωςθ κυρίωσ ςτθν 
κατανάλωςθ ΨΥΕ και όχι τόςο ςτθν παραγωγι και ςχεδιαςμό εγχϊριων ανταγωνιςτικϊν 
προϊόντων ςε πρωτογενζσ επίπεδο, θ κυριαρχία μθ καινοτομικϊν επιχειρθματικϊν μοντζλων 
και θ γραφειοκρατία αποτελοφν αναςταλτικοφσ παράγοντεσ ςε κζματα προϊκθςθσ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ. Χυνεπϊσ, οι ςχεδιαηόμενεσ παρεμβάςεισ   κα   πρζπει   να   
αντιμετωπίηουν   τα   ςυγκεκριμζνα προβλιματα δθμιουργϊντασ τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για 
ανάλθψθ επιχειρθματικισ δράςθσ ςτον κλάδο ΨΥΕ. 
 
Γενικόσ Στόχοσ 2: ΤΡΕ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ 

 
Ειδικόσ τόχοσ 2.1: Βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ μζςω ΣΠΕ - Ιςότιμθ ςυμμετοχι των 
πολιτϊν ςτθν Ψθφιακι Ελλάδα 
Βαςικι προτεραιότθτα για τθ νζα προγραμματικι περίοδο αποτελεί θ ιςότιμθ πρόςβαςθ 
όλων των πολιτϊν ςτισ δυνατότθτεσ των νζων τεχνολογιϊν και ςτθ γνϊςθ, θ διακεςιμότθτα 
ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ κακϊσ και θ καταπολζμθςθ του ψθφιακοφ 
χάςματοσ ςε όλεσ του τισ εκφάνςεισ (γεωγραφικζσ, θλικιακζσ, άτομα με αναπθρία κλπ.). Ξατ' 
αυτόν τον τρόπο αναμζνεται να αντιμετωπιςτοφν οι εγγενείσ ςχετικζσ αδυναμίεσ που 
αναδείχκθκαν άμεςα ι ζμμεςα από τθν ανάλυςθ SWOT, όπωσ, ςυγκεκριμζνα, ο χαμθλόσ 
βακμόσ εξοικείωςθσ των πολιτϊν ςε ηθτιματα αςφάλειασ των ΨΥΕ, θ περιοριςμζνθ ςυμβολι 
των ΨΥΕ ςτθν κακθμερινι ηωι του πολίτθ, ο χαμθλόσ βακμόσ κατοχισ και χριςθσ Θ/Ω από 
τουσ πολίτεσ, κυρίωσ εκτόσ των αςτικϊν κζντρων, θ περιοριςμζνθ αξιοποίθςθ των ΨΥΕ ςτθν 
εκπαίδευςθ και θ κακυςτζρθςθ ανάπτυξθσ δομϊν ευρυηωνικότθτασ. Επίςθσ, ζμφαςθ κα 
δοκεί ςε παρεμβάςεισ αξιοποίθςθσ τεχνολογίασ που ενιςχφουν τθν ενεργό ςυμμετοχι των 
πολιτϊν ςτισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ ςε ςυνεργαςία με Πθ Ξυβερνθτικζσ Σργανϊςεισ 
(ΠΞΣ). Στο πεδίο αυτό, γίνεται ζμμεςθ αναφορά/ςτόχευςθςτο φφλο. 
 
Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ Υράξεων που κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν επίτευξθ τθσ ιςότιμθσ 
πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτισ δυνατότθτεσ νζων τεχνολογιϊν: 

 θ περαιτζρω επζκταςθ ευρυηωνικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν για τουσ πολίτεσ όλθσ 
τθσ χϊρασ, με παράλλθλθ εξαςφάλιςθ των όρων «εμπιςτοςφνθσ» και αςφάλειασ κατά 
τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν τόςο ςε ό,τι αφορά ςτθ ςχζςθ πολιτϊν-τεχνολογίασ και 
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καταναλωτϊν-τεχνολογίασ όςο και ςε ό,τι αφορά ςτθ διαςφάλιςθ των ςυςτθμάτων 
από κακόβουλεσ επικζςεισ. 

 θ ανάπτυξθ εξειδικευμζνων εφαρμογϊν (π.χ. μακθτικόσ υπολογιςτισ, ειςαγωγι 
θλεκτρονικϊν μζςων ςτθ διδαςκαλικι διαδικαςία), που κα υποςτθρίξουν τθν 
ενθμζρωςθ, κα ενιςχφςουν τθν κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ. Σι 
προαναφερκείςεσ εφαρμογζσ αναμζνεται να λειτουργιςουν ςυμπλθρωματικά με 
αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν από το ΕΥ «Εκπαίδευςθ και Δια 
Βίου Πάκθςθ».  

 παρεμβάςεισ οι οποίεσ κα απλουςτεφςουν τισ ςυναλλαγζσ των πολιτϊν αξιοποιϊντασ 
ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ ςε νευραλγικοφσ τομείσ, όπωσ για παράδειγμα ο τουριςμόσ, 
οι μεταφορζσ, θ υγεία, θ γεωργία κλπ. Ενδεικτικά αναφζρονται παρεμβάςεισ όπωσ 
portals τουριςτικοφ περιεχομζνου, ςυςτιματα υποςτιριξθσ κλινικϊν αποφάςεων, 
τθλεματικζσ υπθρεςίεσ μεταφορϊν προσ τουσ πολίτεσ, ανάπτυξθ ψθφιακϊν βάςεων 
δεδομζνων αγροτικοφ χϊρου (κλιματολογία Ελλάδοσ, εδαφολογικοί χάρτεσ, χάρτεσ 
χλωρίδασ και πανίδασ).  

 Ειδικότερα για τον τομζα τθσ Ωγείασ κα αναπτυχκοφν παρεμβάςεισ οι οποίεσ κα είναι 
απόλυτα ςυμβατζσ με τον Γενικό Χτόχο 10 του ΕΧΥΑ120 και ειδικότερα με τον ςτόχο 
«προϊκθςθ τθσ πλθροφορικισ τεχνολογία και των e-υπθρεςιϊν υγείασ και 
κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ - ολοκλιρωςθ τθσ πολιτικισ ειςαγωγισ ψθφιακισ 
τεχνολογίασ».  

 Επίςθσ, αναμζνεται να υλοποιθκεί και εκνικισ εμβζλειασ ζργο πλθροφορικισ ςτον 
χϊρο τθσ υγείασ.  

 Χτο πλαίςιο τθσ διατιρθςθσ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ, κρίνεται αναγκαία θ 
δθμιουργία δράςεων για τθν υποςτιριξθ τθσ αναπτυξθσ εφαρμογϊν ΨΥΕ για τον 
ζγκαιρο εντοπιςμό και τθν αποτροπι φυςικϊν καταςτροφϊν.  

 
Ειδικόσ τόχοσ 2.2: Ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ για τον πολίτθ 
Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ προσ τον 
πολίτθ είναι εφικτι μζςω τθσ χριςθσ των ΨΥΕ. Θ ενςωμάτωςθ των ΨΥΕ ςτισ ςυναλλαγζσ 
μεταξφ Δθμοςίου Ψομζα και πολιτϊν αναμζνεται ότι κα επιφζρει τθν αφξθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ και τθσ διαφάνειασ και κα ενιςχφςει τθν εξοικείωςθ χριςθσ των 
ψθφιακϊν υπθρεςιϊν από τουσ πολίτεσ. 
Ειδικότερα, προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτον αναςχεδιαςμό και τθν ψθφιακι διάκεςθ των 
υπθρεςιϊν από τον κατάλογο των 20 βαςικϊν που δεν είναι ακόμα πλιρωσ διακζςιμεσ ι/και 
των υπθρεςιϊν αυτϊν που περιλαμβάνονται ςτο Χχζδιο i2010, κακϊσ και ςτθ ςτοχευμζνθ 
θλεκτρονικι εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν τθσ περιφζρειασ βάςει των τοπικϊν αναγκϊν.  
Σριςμζνεσ από τισ προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ ςχεδιάςτθκαν ζτςι ϊςτε να υιοκετιςουν τθν 
αρχι του «Χχεδιάηοντασ για Τλουσ» εντάςςοντασ προχποκζςεισ και όρουσ προςβαςιμότθτασ 
ςε ΨΥΕ για άτομα με αναπθρία βαςιηόμενεσ ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ κανόνεσ τισ 
οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ W3C και ςυγκεκριμζνα ςτα Web Content Accessibility Guidelines 
(WAI/WCAG). 
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 «Κεμελίωςθ ενόσ αποδοτικοφ και οικονομικά βιϊςιμου ςυςτιματοσ Ωγείασ που κα προςφζρει ποιοτικζσ και 
εξατομικευμζνεσ υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ και κα εςτιάηει ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ των υπθρεςιϊν πρόλθψθσ και 
φροντίδασ». 
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Αναμενόμενθ Επίδραςθ του Ε.Ρ. «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» ςτθν Λςότθτα των Φφλων 
 
Σι κατθγορίεσ παρεμβάςεων που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτουσ επιμζρουσ Άξονεσ 
Υροτεραιότθτασ αναμζνεται να ζχουν άμεςεσ προτεραιότθτεσ όπωσ θ αξιοποίθςθ τθσ 
κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ, θ προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και θ βελτίωςθ τθσ 
δθμόςιασ διοικθτικισ ικανότθτασ, ενϊ ζμμεςθ επίδραςθ αναμζνεται να ζχουν ςε 
προτεραιότθτεσ όπωσ θ ανάπτυξθ και βελτίωςθ ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ - 
ςτρατθγικζσ Δια Βίου μάκθςθσ και ενςωμάτωςθ δράςεων υπζρ των γυναικϊν, ενίςχυςθ τθσ 
ζρευνασ και ανάπτυξθσ και τθσ παραγωγισ καινοτομίασ και θ περιφερειακι ςυνοχι και 
ιςορροπθμζνθ ανάπτυξθ. 
 
 

Βαςικζσ Ρροτεραιότθτεσ για τθν Λςότθτα 
των Φφλων 

Δυνθτικζσ Συνζργιεσ με το ΕΡ «Ψθφιακι 
Σφγκλιςθ» 

1. Ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ και 
προϊκθςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςε 
αυτιν 

Άμεςθ Δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ 
μζςω άμεςων ενιςχφςεων προσ 
επιχειριςεισ, ςτιριξθσ εξωςτρζφειασ 
ΠΠΕ ΨΥΕ κ.λπ. 

2.  Υροϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ Άμεςθ Υροϊκθςθ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ και 
επιχειρθματικότθτασ ειδικϊν ομάδων 
πλθκυςμοφ 

3. Ανάπτυξθ και βελτίωςθ ςυςτθμάτων 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ-ςτρατθγικζσ 
δια βίου μάκθςθσ και ενςωμάτωςθ 
δράςεων υπζρ των γυναικϊν 

Ζμμεςθ Ωπθρεςίεσ & εφαρμογζσ για τον πολίτθ 

4. Ενίςχυςθ τθσ «ζρευνασ και ανάπτυξθσ» 
και τθσ παραγωγισ καινοτομίασ 

Ζμμεςθ  

5. Αξιοποίθςθ τθσ κοινωνίασ τθσ 
πλθροφορίασ 

Άμεςθ  

6.  Αγροτικι Ανάπτυξθ Ζμμεςθ Κα πρζπει να κακοριςτοφν ςχετικά 
κριτιρια του διαχωριςμοφ των 
Υράξεων με ΥΑΑ-ΥΑΑΟ 

7. Ψουριςτικζσ και πολιτιςτικζσ 
επενδφςεισ και υπθρεςίεσ 

Άμεςθ Χτο πλαίςιο του Αξονα 2 (ενίςχυςθ 
επιχειριςεων, κεματικι προςζγγιςθ) 

8.  Βελτίωςθ κοινωνικϊν υποδομϊν Άμεςθ Εφόςον εντάςςονται ςυςτιματα και 
υπθρεςίεσ & εφαρμογζσ για τον 
πολίτθ, θ προςβαςιμότθτα ςε 
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ ενιςχφεται από 
το Υρόγραμμα 

9. Βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ 
ςε όλα τα επίπεδα διακυβζρνθςθσ 

Άμεςθ Σριηόντια 

10. Υεριφερειακι ςυνοχι και 
ιςορροπθμζνθ ανάπτυξθ τθσ χϊρασ και 
ενίςχυςθ διαςυνοριακισ, διακρατικισ και 
διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ 

Ζμμεςθ Σριηόντια 
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11. Ωγεία - Υρόνοια Ζμμεςθ Σμοίωσ όπωσ α/α 8 

12. Ξοινωνία των πολιτϊν Ζμμεςθ Εφόςον ενςωματϊνονται δράςεισ και 
ςυςτιματα ενίςχυςθσ τθσ κεςμικισ 
ικανότθτασ των κοινωνικϊν εταίρων 

 
 
 

4. Αρχζσ και Φορείσ Συντονιςμοφ, Διαχείριςθσ και Ελζγχου 

 

Χφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Ξαν. (ΕΞ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όςα προβλζπονται ςτα 
άρκρα 58 ζωσ 62 και του Ξαν. (ΕΞ) 1828/2006, άρκρα 12 ζωσ 26, για κάκε Επιχειρθςιακό 
Υρόγραμμα (ΕΥ) ορίηονται θ Διαχειριςτικι Αρχι, θ Αρχι Ριςτοποίθςθσ και θ Αρχι Ελζγχου 
και προςδιορίηονται οι ενδιάμεςοι φορείσ που κα οριςτοφν για τθ διαχείριςι του. Χτο κοινό 
ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου των ΕΥ του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ 
(ΕΣΡΑ), ορίηεται Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ για τθ διαςφάλιςθ του απαραίτθτου ςυντονιςμοφ 
τθσ εφαρμογισ των ΕΥ και τθν επίτευξθ των ςτόχων του ΕΧΥΑ.  
 
Θ Εκνικι Αρχι Χυντονιςμοφ ζχει τθν ευκφνθ του ςυντονιςμοφ του προγραμματιςμοφ και τθσ 
εφαρμογισ των ΕΥ ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ και τθσ κακοδιγθςθσ των διαχειριςτικϊν αρχϊν, με 
ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαχείριςθσ και τθσ εφαρμογισ τουσ. Χτο 
πλαίςιο αυτό θ Εκνικι Αρχι Χυντονιςμοφ μεταξφ των άλλων αρμοδιοτιτων τθσ ενθμερϊνει 
τισ διαχειριςτικζσ αρχζσ ςχετικά με το κοινοτικό και εκνικό δίκαιο, παρακολουκεί και 
ενθμερϊνεται για τισ ςχετικζσ ενζργειεσ των διαχειριςτικϊν αρχϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ 
ςυμβατότθτασ των παρεμβάςεων με το εκνικό και κοινοτικό δίκαιο, ιδίωσ ςε ό,τι αφορά τθν 
τιρθςθ των διατάξεων για τον ανταγωνιςμό, τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ, τθν εξάλειψθ των ανιςοτιτων, τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν 
και γυναικϊν και τθσ αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ εξαιτίασ του φφλου, τθσ φυλισ ι τθσ εκνικισ 
καταγωγισ, τθσ κρθςκείασ ι των πεποικιςεων, τθσ φπαρξθσ αναπθρίασ, τθσ θλικίασ ι του 
γενετιςιου προςανατολιςμοφ και ειςθγείται ςτθ Διυπουργικι Επιτροπι τθ λιψθ των 
κατάλλθλων μζτρων για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι αυτϊν. 
 

5. Ραρακολοφκθςθ και Αξιολόγθςθ ΕΡ & Δείκτεσ  
 

5.1. Ραρακολοφκθςθ 
 
Διυπουργικι Επιτροπι κοινοτικϊν προγραμμάτων (ΔΕΡ) 
Για τθν επίτευξθ τθσ πολιτικισ για τθ ςυνοχι και των ςτρατθγικϊν ςτόχων που περιγράφονται 
ςτο ΕΧΥΑ, υπεφκυνθ ςυντονιςμοφ/παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ είναι θ Διυπουργικι 
Επιτροπι κοινοτικϊν προγραμμάτων (Ρόμοσ 3483/2006, άρκρο 20). Χτθν Επιτροπι 
ςυμμετζχουν ο Ωπουργόσ Σικονομίασ και Σικονομικϊν ωσ πρόεδροσ και οι υπουργοί 
Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αποκζντρωςθσ, Ανάπτυξθσ, Υεριβάλλοντοσ-Χωροταξίασ & 
Δθμοςίων Ζργων, Απαςχόλθςθσ & Ξοινωνικισ Υροςταςίασ, ωσ μζλθ. Ωσ ειςθγθτισ ςυμμετζχει 
επιπλζον ο υφυπουργόσ Σικονομίασ & Σικονομικϊν, αρμόδιοσ για κζματα κοινοτικϊν 
προγραμμάτων. 
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Ετιςια διάςκεψθ Ρροζδρων Επιτροπϊν Ραρακολοφκθςθσ Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων 
(ΕΔΛΡ) 
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςτόχων των Ψαμείων και των ΕΥ ςτο ςφνολό 
τουσ γίνεται ετιςια διάςκεψθ των Υροζδρων των επιτροπϊν παρακολοφκθςθσ των ΕΥ τθσ 
οποίασ προεδρεφει ο υπουργόσ Σικονομίασ & Σικονομικϊν και ςυμμετζχει μεταξφ άλλων  
Εκπρόςωποσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ των Φφλων (ΓΓΛΦ), Εκπρόςωποι 
αντιπροςωπευτικϊν Πθ Ξυβερνθτικϊν Σργανϊςεων κ.ά. 
 
 

Στθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ
121

,  
Θ ςφνκεςθ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ του ΕΥ ορίηεται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 
διαχειριςτικισ αρχισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αρχι τθσ εταιρικισ ςχζςθσ ςτθ διαχείριςθ, 
παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων ςε όλα τα ςτάδια υλοποίθςθσ του 
προγράμματοσ. 
Υρόεδροσ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ του ΕΥ είναι ο Ειδικόσ Γραμματζασ Ψθφιακοφ 
Χχεδιαςμοφ του Ωπουργείου Σικονομίασ & Σικονομικϊν. Ωσ μζλθ τθσ Επιτροπισ 
Υαρακολοφκθςθσ ςυμμετζχουν μεταξφ άλλων, ο/θ προϊςτάμενοσ/θ τθσ διαχειριςτικισ αρχισ 
του ΕΥ, Εκπρόςωποσ τθσ εκνικισ αρχισ ςυντονιςμοφ, Εκπρόςωποσ τθσ ΕΩΧΕΞΨ, εφόςον το ΕΥ 
ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΞΨ ι υλοποιεί δράςεισ τφπου ΕΞΨ μζςω τθσ χριςθσ τθσ ριτρασ 
ευελιξίασ του 10% (ι 15%), Εκπρόςωποσ τθσ αρχισ πιςτοποίθςθσ, Εκπρόςωποσ τθσ αρχισ 
ελζγχου (με ρόλο παρατθρθτι), εκπρόςωποσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ των Φφλων 
(ΓΓΛΦ) κ.ά. 
 
Χτθ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ διαςφαλίηεται, κατά το δυνατόν, θ ιςόρροπθ 
ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν. 
 
 

5.2. Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ 
 
Σφμφωνα με το άρκρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, θ παρακολοφκθςθ του ΕΡ 
διενεργείται από τθ διαχειριςτικι αρχι και τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ του 
προγράμματοσ, κυρίωσ με βάςθ τουσ δείκτεσ (χρθματοοικονομικοφσ και δείκτεσ εκροϊν και 
αποτελεςμάτων) που ζχουν κακοριςκεί για κάκε άξονα προτεραιότθτασ του ΕΡ ςφμφωνα 
με το άρκρο 37 παρ. 1, περ. (γ) του ίδιου κανονιςμοφ. 
Σι δείκτεσ του ΕΥ ζχουν αναπτυχκεί και με βάςθ τθν προτεινόμενθ από τθν Επιτροπι 
μεκοδολογίασ που αναπτφςςεται ςτο ςχετικό ζγγραφο εργαςίασ για τθν προγραμματικι 
περίοδο 2007-2013, «Δείκτεσ για τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ: Οδθγόσ 
Εφαρμογισ». 
Σι δείκτεσ που επιλζχκθκαν για τθν παρακολοφκθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων του ΕΥ 
ανταποκρίνονται ςτον ιδιαίτερο χαρακτιρα του ΕΥ, ςτουσ ςτόχουσ του κακϊσ και ςτισ 
κοινωνικοοικονομικζσ και περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογισ του. Θ παρακολοφκθςθ των δεικτϊν εκροϊν και αποτελεςμάτων πράξεων 
ψθφιακισ ςφγκλιςθσ, κα γίνεται με τθν υποςτιριξθ του Υαρατθρθτθρίου για τθν Ξοινωνία τθσ 
Υλθροφορίασ. 
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 άρκρο 63 του Ξαν. (ΕΞ) 1083/06 για κάκε ΕΥ ςυςτινεται επιτροπι παρακολοφκθςθσ του ΕΥ με αποςτολι τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ ποιότθτασ υλοποίθςθσ του ΕΥ. 
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Ψα δεδομζνα που απαιτοφνται για τον υπολογιςμό των τιμϊν των δεικτϊν κατά τθν 
υλοποίθςθ του προγράμματοσ ςυλλζγονται ςε επίπεδο ζργου και ςυνακροίηονται ςε επίπεδο 
άξονα προτεραιότθτασ και τζλοσ ςε επίπεδο προγράμματοσ. 
Χτο πλαίςιο τθσ τακτικισ αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 
υλοποίθςθσ του ΕΥ, θ διαχειριςτικι αρχι διαβιβάηει ςτθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ τα 
δεδομζνα που προκφπτουν από το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και αφοροφν κυρίωσ ςε 
ςυγκεντρωτικά οικονομικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ δείκτεσ κυρίωσ εκροϊν 
και αποτελεςμάτων. 
 
5.3. Αξιολόγθςθ  
Για τθ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των κοινοτικϊν και εκνικϊν πόρων που 
ςυνδράμουν τθν πολιτικι για τθ ςυνοχι, προβλζπεται θ διεξαγωγι αξιολογιςεων πριν, κατά 
τθ διάρκεια και μετά τθν υλοποίθςθ του ΕΥ (άρκρα 47-49 του Ξαν. (ΕΞ) 1083/2006). Σι 
αξιολογιςεισ αυτζσ, ςτρατθγικισ ι επιχειρθςιακισ φφςθσ, λαμβάνουν υπόψθ το ςτόχο τθσ 
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθ ςχετικι κοινοτικι νομοκεςία όςον αφορά τισ περιβαλλοντικζσ 
επιπτϊςεισ και τθ ςτρατθγικι περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ..  
 
Αξιολογιςεισ επιχειρθςιακισ φφςθσ 
Χφμφωνα με το άρκρο 48 παρ.3 του Ξαν. (ΕΞ) 1083/2006 τα Ξράτθ-Πζλθ πραγματοποιοφν 
αξιολογιςεισ που ςυνδζονται με τθν παρακολοφκθςθ ΕΥ, ιδίωσ όταν, κατά τθν εν λόγω 
παρακολοφκθςθ διαπιςτωκεί ςθμαντικι απόκλιςθ από τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν αρχικά ι 
όταν υποβάλλονται προτάςεισ για τθν ανακεϊρθςθ των προγραμμάτων αυτϊν (αξιολογιςεισ 
επιχειρθςιακισ φφςθσ). 
 
Εκ των υςτζρων αξιολόγθςθ 
Χφμφωνα με το άρκρο 49 παρ.3 του Ξαν. (ΕΞ) 1083/06, θ εκ των υςτζρων αξιολόγθςθ 
αποτελεί ευκφνθ τθσ Επιτροπισ. Ξατά τθν εκ των υςτζρων αξιολόγθςθ εξετάηονται ηθτιματα 
όπωσ θ ζκταςθ χριςθσ των πόρων, θ αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα του 
προγραμματιςμοφ των Ψαμείων και οι κοινωνικοοικονομικζσ επιπτϊςεισ από τθν εφαρμογι 
του προγράμματοσ με ςτόχο τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν πολιτικι ςτουσ τομείσ τθσ 
οικονομικισ και κοινωνικισ ςυνοχισ. Ψζλοσ προςδιορίηονται οι παράγοντεσ που ςυνζβαλαν 
ςτθν επιτυχία ι τθν αποτυχία τθσ υλοποίθςθσ των ΕΥ και εντοπίηονται οι ορκζσ πρακτικζσ.  
 
 
6. Δράςεισ του ΕΡ  
 

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΡΑΞΕΛΣ ΡΟΥ ΕΝΤΑΧΚΘΚΑΝ 

Ψο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Ψθφιακι Χφγκλιςθ», εγκρίκθκε ςτισ 26-10-2007 αλλά 

διαφορετικοφ τφπου και ζνταςθσ εμπόδια κακυςτζρθςαν τθν ουςιαςτικι υλοποίθςθ με 

αποτζλεςμα τα πρϊτα Ζργα να ενταχκοφν το 2009. 

Από το 2009 ζωσ τον Σκτϊβριο του 2010, εντάχκθκαν μόνο δφο ζργα είτε με ςτόχο άμεςα 

ωφελοφμενεσ γυναίκεσ είτε με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, εκ των οποίων 

το ζνα ανακλικθκε ςτθν πορεία. 
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Χτο ςφνολο του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του ΕΥ που ανζρχεται ςε 1.070.000.000 ευρϊ, 

οι  ενταγμζνεσ δράςεισ που ςυμβάλλουν ςτθν εφαρμογι των πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων 

αντιπροςωπεφουν το 0,14%. 

 

1. Ψο 2010 εντάχκθκε θ πράξθ με τίτλο «Διαδικτυακι Ρφλθ Υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ 
Εκπαίδευςθσ (E-learning Services Portal) και Υπθρεςίεσ Δθμοςιότθτασ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Ιςότθτασ», δικαιοφχο τθν ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ Α.Ε. και 
δθμόςια δαπάνθ ζνταξθσ 786.680,00 ευρϊ. Αποφαςίςτθκε θ απζνταξθ του ζργου. 

 

2. Ψο 2010, ςτο πλαίςιο του Ειδικοφ Χτόχου 2.2 «Ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ για τον πολίτθ», εντάχκθκε θ πράξθ με τίτλο «Δθμιουργία Βάςθσ 
Δεδομζνων για το Εκνικό Μθτρϊο Καρκίνου Μαςτοφ και τθν υλοποίθςθ διαδικτυακισ 
πλατφόρμασ τθλε-διάγνωςθσ και προλθπτικισ παρακολοφκθςθσ του γυναικείου 
πλθκυςμοφ με ςκοπό τθν πρϊιμθ διάγνωςθ του καρκίνου του μαςτοφ – e ΡΟΛΗΨΗ» 
με δικαιοφχο φορζα το ΛΔΦΩΠΑ ΛΑΨΦΣΒΛΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΦΕΩΡΩΡ ΑΞΑΔΘΠΛΑΧ ΑΚΘΡΩΡ 
με ςυνολικό προχπολογιςμό  1.479.000 ευρϊ. 

Ψο ζργο εντάςςεται  ςτον Ξωδικό Κεματικισ Υροτεραιότθτασ 13 και αποτελεί κετικι δράςθ 

υπζρ τθσ ιςότθτασ των φφλων. Ψο φυςικό αντικείμενο του ζργου περιλαμβάνει ενζργειεσ για 

τθ δθμιουργία υπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ για πολίτεσ (γυναίκεσ) που είναι πλιρωσ 

διακζςιμεσ θλεκτρονικά.   

Ωσ δείκτεσ εκροϊν ζχουν οριςκεί ο αρικμόσ των υπθρεςιϊν που δθμιουργοφνται, κακϊσ και 

το ποςοςτό πολιτϊν (γυναικϊν) που χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ αυτζσ.  

 

ΣΧΕΔΛΑΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΑΣΕΛΣ ΤΘΣ ΓΓΛΦ 

 

Θ ΓΓΛΦ ςχεδίαςε και ςυμπεριζλαβε ςτο Εκνικό Υρόγραμμα για τθν Συςιαςτικι Λςότθτα των 

Φφλων, 2010-2013, για ζνταξθ ςτο Ε.Υ. «Ψθφιακι Χφγκλιςθ 2007-2013» και ςτο Ε.Υ. 

«Εκπαίδευςθ κα Δια Βίου Πάκθςθ», το ζργο τθσ Αφξθςθσ του Βακμοφ Ξατοχισ και Χριςθσ 

Θ/Ω για τθν Ενεργι Χυμμετοχι των Γυναικϊν ςτο Χφγχρονο Υεριβάλλον ΨΥΕ122. 

 

7. Αποτίμθςθ του ΕΡ ωσ προσ τθ διάςταςθ του φφλου 

Χφμφωνα με το άρκρο 11 του Ξαν. (ΕΞ) 1083/2006 τα Ξράτθ-Πζλθ και θ Επιτροπι 

διαςφαλίηουν τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και τθν ενςωμάτωςθ 

τθσ διάςταςθσ του φφλου κατά τθ διάρκεια των διαφόρων ςταδίων υλοποίθςθσ των 

δράςεων των Ταμείων.  

                                                           
122

 Εκνικό Υρόγραμμα για τθν Συςιαςτικι Λςότθτα των Φφλων, 2010-2013, Ακινα, Σκτϊβριοσ 2010, ςελ. 78. 
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Επίςθσ λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα προκειμζνου να αποτρζψουν κάκε διάκριςθ 

εξαιτίασ του φφλου, τθσ φυλισ ι τθσ εκνικισ καταγωγισ τθσ κρθςκείασ ι των πεποικιςεων, 

τθσ φπαρξθσ αναπθρίασ, τθσ θλικίασ ι του γενετιςιου προςανατολιςμοφ κατά τα διάφορα 

ςτάδια υλοποίθςθσ των δράςεων των Ταμείων και ειδικότερα τθσ πρόςβαςθσ ςε αυτά. 

Ειδικότερα, θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ για τα άτομα με αναπθρίεσ αποτελεί ζνα από τα 

κριτιρια που πρζπει να τθροφνται κατά τον κακοριςμό πράξεων που ςυγχρθματοδοτοφνται 

από τα Ψαμεία και που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά τισ διάφορεσ φάςεισ υλοποίθςθσ. 

Θ ιδζα τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε προγραμματικό επίπεδο 
(Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα) αφορά ςε όλα τα ςτάδια προγραμματιςμοφ και υλοποίθςθσ 
και διατρζχει το ςφνολο των ςχεδιαηόμενων παρεμβάςεων με ζμφαςθ ςτα εξισ πεδία: 

 Χτον Γενικό Χτόχο του ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ. 

 Χτισ προβλεπόμενεσ/προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ 

 Χτθν ιςόρροπθ κατά το δυνατόν ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν Επιτροπι 
Υαρακολοφκθςθσ του ΕΥ και τθν εκπροςϊπθςθ ςε αυτι κρατικϊν αρχϊν που είναι 
αρμόδιεσ για κζματα ιςότθτασ κακϊσ και κοινωνικϊν οργανϊςεων ειδικϊν 
πλθκυςμιακϊν ομάδων (Εκνικι Χυνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρία, Δίκτυο ROM 
κλπ) 

 Χτθ λιψθ κατάλλθλων μζτρων για τθ δθμοςιοποίθςθ του προγράμματοσ και των 
ειδικότερων δράςεων που περιλαμβάνονται ςε αυτό, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ κατά 
το δυνατό ευρφτερθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν κοινοτικι ςυγχρθματοδότθςθ. Χτα 
μζτρα αυτά ςυμπεριλαμβάνονται, μεταξφ άλλων, θ αποςτολι των προκθρφξεων ςε 
όλα τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ του ΕΥ αλλά και ςε όλουσ τουσ 
ενδιαφερόμενουσ φορείσ, οι οποίοι μποροφν να εξαςφαλίςουν ευρεία διάδοςθ τόςο 
των ευκαιριϊν χρθματοδότθςθσ όςο και των ειδικϊν όρων και προχποκζςεων για τθ 
λιψθ τθσ. 

 Χτθν παρακολοφκθςθ και τθ ςχετικι ενθμζρωςθ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ του 
ΕΥ και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, μζςω τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ, όςον αφορά τα μζτρα 
που ζχουν λθφκεί ςε ςχζςθ με τθν παροχι ίςων ευκαιριϊν ςτο πλαίςιο του ΕΥ, τθν 
αποτελεςματικότθτά τουσ και τισ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ που απαιτοφνται ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ αρχι τθσ μθ διάκριςθσ. 
 

 
Ζμμεςθ αναφορά ςτο φφλο, ανιχνεφεται ςε όλεσ ςχεδόν τισ επιμζρουσ Δράςεισ λόγω κυρίωσ 
τθσ κατεφκυνςθσ για ενςωμάτωςθ τθσ ςτρατθγικισ του gender mainstreaming. Υαρόλα αυτά 
παρατθρείται υςτζρθςθ ωσ προσ εξειδικευμζνουσ/ποςοτικοποιθμζνουσ κατά φφλο δείκτεσ 
εκροϊν/αποτελεςμάτων/αξιολόγθςθσ κακϊσ και προτεινόμενων κατθγοριϊν Υράξεων, 
γεγονόσ που αποκλείει τθ «δεςμευτικότθτα» των παρεμβάςεων και ενδεχομζνωσ εμποδίηει 
τθν «πρόκριςθ» ςχεδιαςμοφ/υποβολισ προσ ζνταξθ ζργων από δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ που 
κα ενςωματϊνουν διακριτά τθ διάςταςθ του φφλου.  
 



 110 

3. ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ» 123 

 

ΡΕΔΛΑ ΔΛΕΕΥΝΘΣΘΣ ΕΝΤΟΡΛΣΜΟΣ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΩΚΘΣΘ ΤΘΣ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΓΕΝΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΕΡ 
o Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ. 
o Υλιρθσ ενςωμάτωςθ του ςυνόλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε μια κοινωνία ίςων 

ευκαιριϊν. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1 

«Συςτθμικζσ Ραρεμβάςεισ » 

 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2  

«Ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ και των 

επιχειριςεων» 

Ομάδεσ-ςτόχοι: 

o Εργαηόμενοι/εσ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ. 
o Επιχειρθματίεσ/εργοδότεσ (άνδρεσ, γυναίκεσ). 
o Αυτοαπαςχολοφμενοι/εσ. 
o Εργαηόμενοι/εσ μεγαλφτερθσ θλικίασ (55-64 ετϊν). 
Αναμενόμενεσ Επιπτϊςεισ: 
Υροϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτον εργαςιακό χϊρο και ςτισ απολαβζσ από τθν εργαςία 
 
Κατθγορία Ραρζμβαςθσ 3 «Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ» 
Δράςθ 7 «Υροϊκθςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ και τθσ εξζλιξθσ των εργαηομζνων γυναικϊν, 
μζςω τθσ παροχισ κινιτρων ςτισ επιχειριςεισ και τθσ κινθτοποίθςθσ των κοινωνικϊν εταίρων» 
Ζργο «Αναβάκμιςθ τθσ επαγγελματικισ Κζςθσ Εργαηομζνων, Αυτοαπαςχολουμζνων Γυναικϊν» 
Δράςεισ Ζργου: 
o εξατομικευμζνθ ςυμβουλευτικι προσ εργαηόμενεσ γυναίκεσ για τθν αναβάκμιςθ τθσ 

επαγγελματικισ κζςθσ τουσ 
o mentoring 
o αυτο-διάγνωςθ προβλθμάτων & τεχνικζσ παρζμβαςθσ, που αφοροφν ςτθν ενθμζρωςθ, 

υποςτιριξθ και ςτθν ενδυνάμωςθ των γυναικϊν, μζςω τθσ παρουςίαςθσ τεχνικϊν 
διαχείριςθσ και παροχισ πρακτικϊν ςυμβουλϊν, επικοινωνιακισ πολιτικισ, ςε εκνικό και 
διεκνζσ επίπεδο, προκειμζνου να αντιμετωπίςουν αποτελεςματικότερα τουσ κινδφνουσ και 
να ελαχιςτοποιιςουν τισ απϊλειεσ από τισ επιπτϊςεισ τθσ αρνθτικισ οικονομικισ ςυγκυρίασ 

o αναβάκμιςθ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων εργαηομζνων γυναικϊν μζςω παρακολοφκθςθσ 
προγραμμάτων κατάρτιςθσ ι επιμόρφωςθσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ του ΕΧΔΕΞ 

o δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ των ωσ άνω ενδιαφερομζνων γυναικϊν και των παραγωγικϊν 
φορζων τθσ περιοχισ για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα 

o ςυμμετοχι ςε κεματικά εργαςτιρια, ςε εκκζςεισ και φόρουμ, ενθμερωτικοφ ι άλλου 
χαρακτιρα κλπ. 

Αρικμόσ Ωφελοφμενων: 2.500 εργαηόμενεσ και αυτοαπαςχολοφμενεσ γυναίκεσ 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3 

«Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν 

Ειδικοί ςτόχοι: 

2. Ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν μζςω ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ. 

                                                           
123

 Για τθ μελζτθ τθσ εφαρμογισ τθσ Λςότθτασ των Φφλων ςτο πλαίςιο του ΕΥ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» 

ελιφκθςαν υπόψθ τα διακζςιμα κείμενα από τισ ιςτοςελίδεσ του ΕΥΑΡΑΔ www.epanad.gr, του ΕΧΥΑ 

www.espa.gr, τθσ ΕΩΕ/ΕΞΨ www.eye-ekt.gr, τθσ ΓΓΛΦ www.isotita.gr, τθσ ΕΩΕ/ΓΓΛΦ www.eye-isotita.gr και των 

δικαιοφχων του ΕΥ (πχ. ΕΕΨΑΑ, www.eetaa.gr και ΣΑΕΔ, www.oaed.gr). Ειδικότερα, ςθμαντικζσ πθγζσ ενθμζρωςθσ 

αποτζλεςαν: το Επίςθμο κείμενο του ΕΥ, θ Επιτελικι ςφνοψθ του ΕΥ-2008, οι Ετιςιεσ εκκζςεισ πεπραγμζνων του 

ΕΥ για τα ζτθ 2007, 2008, 2009, 2010 και το Εκνικό Υρόγραμμα για τθν Συςιαςτικι Λςότθτα των Φφλων 2010-2013 

και θ. Απολογιςτικι Ζκκεςθ Ροζμβριοσ 2009-Λοφνιοσ 2013 τθσ ΓΓΛΦ. 

 

http://www.epanad.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.eye-ekt.gr/
http://www.isotita.gr/
http://www.eye-isotita.gr/
http://www.eetaa.gr/
http://www.oaed.gr/
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Απαςχόλθςθ»  3 Ενεργοποίθςθ των μακροχρόνια ανζργων και των ατόμων από ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ. 

Ομάδεσ-ςτόχοι: 

o Άνεργεσ γυναίκεσ. 
o Άνεργοι νζοι/εσ (15-24 ετϊν). 
o Άνεργοι μεγαλφτερθσ θλικίασ (55-64 ετϊν). 
o Πακροχρόνια άνεργοι/εσ. 
o Άτομα ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων που απειλοφνται με αποκλειςμό από τθν αγορά 

εργαςίασ. 
o Ανενεργοί/ζσ (άτομα εκτόσ αγοράσ εργαςίασ). 
o Άτομα που διατρζχουν τον κίνδυνο να μείνουν άνεργοι/εσ. 

Αναμενόμενεσ Επιπτϊςεισ: 
o Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ των γυναικϊν, μζςω του περιοριςμοφ των 

ζμφυλων διακρίςεων ςτθν αγορά εργαςίασ. 
o Εναρμόνιςθ τθσ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ των γυναικϊν. 

Δείκτεσ: 

Ξατά φφλο ςτοιχεία ωφελοφμενων ςφμφωνα με το Υαράρτθμα ΧΧΛΛΛ του Ξαν.1828/06 για τον 

Ειδικό Χτόχο2. 

 

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 «ΕΡΕΦΓΘΨΛΞΕΧ ΥΣΟΛΨΛΞΕΧ ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ»  

Δράςθ 2 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ» 

Ρρόγραμμα «Επιχειρθματικότθτα ανζργων γυναικϊν θλικίασ 22-64» 

Δράςεισ: 

Επιχοριγθςθ νζων ελευκζρων επαγγελματιϊν, γυναικϊν, θλικίασ 22-64 ετϊν, με διακριτικό 

τίτλο, με ςτόχο τθν προϊκθςθ ανζργων γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ, μζςω τθσ οικονομικισ 

ενίςχυςθσ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν. Ξατά τθν επιλογι των δικαιοφχων γυναικϊν 

προτεραιότθτα δόκθκε ςε άνεργεσ γυναίκεσ:  

o με δικαίωμα επιδότθςθσ ανεργίασ  
o που ςκοπεφουν να αναπτφξουν δραςτθριότθτα ςε καινοτόμουσ κλάδουσ και ιδιαίτερα ςτθν 

πράςινθ οικονομία και μζλθ εταιρείασ που μετζχουν με ποςοςτό από 51% ζωσ 60% ςτο 
εταιρικό κεφάλαιο. 

Αρικμόσ Ωφελοφμενων: 4.000 νζοι/εσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ, γυναίκεσ, θλικίασ 22-64 ετϊν. 

 

Δράςθ 3 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ ςε μακροχρόνια άνεργουσ και λοιπζσ 

ευπακείσ κοινωνικζσ» 

 

Δράςθ 6 «Χυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ ανζργων βάςει ςτοχευμζνθσ θλικιακισ και 

κλαδικισ προςζγγιςθσ» 

 

Ρρόγραμμα «Ξατάρτιςθ ανζργων ςε πιςτοποιθμζνα Ξζντρα Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (ΞΕΞ) 
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με υποχρεωτικι απαςχόλθςθ ςε κζςεισ ςυναφείσ με κζματα καταςκευαςτικϊν-τεχνικϊν ζργων»  

Δράςεισ:  

Ξατάρτιςθ (κεωρθτικι και πρακτικι άςκθςθ) ωφελοφμενων ςτουσ/ςτισ οποίουσ/εσ εκτόσ από τισ 

γυναίκεσ, ςυμπεριλαμβάνονται και άτομα που προζρχονται από πλθκυςμιακζσ ομάδεσ που 

αποκλείονται ι απειλοφνται με αποκλειςμό από τθν αγορά εργαςίασ και ειδικότερα κφματα 

trafficking και κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ.  

Αρικμόσ Ωφελοφμενων: 7.000 άτομα ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων. 

 

Ρρόγραμμα «Ξατάρτιςθ ανζργων ςε πιςτοποιθμζνα Ξζντρα Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (ΞΕΞ) 

με υποχρεωτικι απαςχόλθςθ ςε κζςεισ ςυναφείσ με κζματα αειφόρου περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ (πράςινα επαγγζλματα)» 

Δράςεισ:  

Ξατάρτιςθ ωφελοφμενων με ςτόχο τθν ανάπτυξθ και δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ που 

ςυνδζονται με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν ορκολογικι χριςθ των φυςικϊν πόρων 

ςτο πλαίςιο των πολιτικϊν τθσ Ε.Ε. για τθν προαγωγι τθσ περιβαλλοντικισ αειφορίασ και τθν 

καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Θ κατάρτιςθ αποτελείται από κεωρθτικό μζροσ και 

πρακτικι άςκθςθ, θ οποία ςυνδζεται με υποχρεωτικι πρόςλθψθ του 30% τουλάχιςτον των 

καταρτιςκζντων, ςε κζςεισ εργαςίασ ςχετικζσ με το αντικείμενο κατάρτιςθσ. 

Αρικμόσ Ωφελοφμενων: 7.500 

 

Ρρόγραμμα «Ξατάρτιςθ ανζργων ςε πιςτοποιθμζνα Ξζντρα Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (ΞΕΞ) 

με υποχρεωτικι απαςχόλθςθ ςε κζςεισ ςυναφείσ με κζματα τουριςμοφ»  

Δράςεισ:  

Ξατάρτιςθ ωφελοφμενων ςε κζματα τουριςμοφ θ οποία αποτελείται από κεωρθτικό μζροσ και 

πρακτικι άςκθςθ και ςυνδζεται με υποχρεωτικι πρόςλθψθ του 30% τουλάχιςτον των 

καταρτιςκζντων, ςε κζςεισ εργαςίασ ςχετικζσ με το αντικείμενο κατάρτιςθσ. Χτισ ομάδεσ-

ςτόχουσ του εν λόγω Υρογράμματοσ, εκτόσ από τισ γυναίκεσ, ςυμπεριλαμβάνονται και άτομα 

που προζρχονται από πλθκυςμιακζσ ομάδεσ που αποκλείονται ι απειλοφνται με αποκλειςμό 

από τθν αγορά εργαςίασ και ειδικότερα κφματα trafficking και κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ. 

Αρικμόσ Ωφελοφμενων: 3.600 άτομα που προζρχονται από πλθκυςμιακζσ ομάδεσ που 

αποκλείονται ι απειλοφνται με αποκλειςμό από τθν αγορά εργαςίασ (κφματα trafficking και 

κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ). 

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΕΜΒΑΣΕΩΝ 2 «ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΑ ΠΕΨΦΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΩΚΘΧΘ ΨΘΧ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ 

ΦΩΟΩΡ ΧΨΘΡ ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘ» 

Δράςθ «Εναρμόνιςθ επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ» 

Ζργα για τθ φιλοξενία παιδιϊν ςε παιδικοφσ ςτακμοφσ για τα, ςχολικά ζτθ 2008-2009, 2009-
2010, 2010-2011, 2011-2012,2012-2013 
Στόχο των Ζργων αποτελεί θ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθν διατιρθςθ των γυναικϊν 
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(μθτζρων) ςε κζςεισ εργαςίασ. Χτο πλαίςιο των παραπάνω Ζργων τθροφνται ςτατιςτικά 
δεδομζνα για τισ ωφελοφμενεσ τα οποία ςχετίηονται με τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ, το 
μορφωτικό επίπεδο, τθν θλικιακι κατθγορία, τθν κατθγορία ειςοδιματοσ, τθν κατθγορία 
απαςχόλθςθσ κ.λπ.

124
  

Αρικμόσ Ωφελοφμενων Γυναικϊν: 70.000 (ζωσ 31-12-2011). 
 
Ζργο «Εναρμόνιςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ μζςω παροχισ κατϋοικον υπθρεςιϊν 
φροντίδασ ςε εξαρτϊμενα μζλθ των οικογενειϊν ανζργων και αναγνωριςμζνα επαπειλοφμενων 
με ανεργία εργαηόμενων που ωφελοφνται από ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ».  
Δράςεισ: 
Υαροχι Ωπθρεςιϊν φροντίδασ κατϋ οίκον ςε άτομα (άνδρεσ και γυναίκεσ) είτε θλικιωμζνα που 
χριηουν κατοίκον βοικειασ, ι μθ θλικιωμζνα άτομα (ΑΠΕΑ, κ.λπ.) με ςτόχο: 
o Ψθν ενίςχυςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ των ζμμεςα 

ωφελουμζνων ατόμων ςτθν εργαςία μζςω τθσ υποςτιριξισ τουσ, με τθν παροχι φροντίδασ 
ςε θλικιωμζνα και λοιπά άτομα μθ δυνάμενα να αυτοεξυπθρετθκοφν απόλυτα. Πε τον τρόπο 
αυτό επιτυγχάνεται θ ουςιαςτικι διευκόλυνςθ των ωφελοφμενων ατόμων ωσ προσ τθν 
ενςωμάτωςι τουσ ςτο ενεργό εργαςιακά ανκρϊπινο δυναμικό, ςυμβάλλοντασ ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ ςε μια κοινωνία ίςων ευκαιριϊν. 

o Ψθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ με τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ όλων ςτθν αγορά εργαςίασ. 
Αρικμόσ άμεςα Ωφελοφμενων: 30.000 άτομα (άνδρεσ και γυναίκεσ) είτε θλικιωμζνα που 

χριηουν κατ’ οίκον βοικειασ, ι μθ θλικιωμζνα άτομα (ΑΠΕΑ, κ.λπ.) 

 

Δράςθ 2 «Ξατάργθςθ του επαγγελματικοφ διαχωριςμοφ» 

Χχεδιαςμόσ Ζργου από τθ ΓΓΛΦ για τθ μείωςθ του επαγγελματικοφ διαχωριςμοφ λόγω φφλου με 

ςτόχο: α) τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε επαγγζλματα όπου αυτζσ 

υποεκπροςωποφνται, και β) τθν προϊκθςθ γυναικϊν και ανδρϊν ςε «ανδρικά» και «γυναικεία» 

επαγγζλματα αντίςτοιχα (διπλι κατεφκυνςθ) μζςω δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ, προκειμζνου 

να εξαλειφκοφν οι ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ ςχετικά με το ρόλο των φφλων ςτθν οικογζνεια και 

τθν εργαςία, κακϊσ και να ενςωματωκεί θ αρχι τθσ ιςότθτασ ςτο χϊρο εργαςίασ.  

Ενδεικτικζσ Δράςεισ:  

o Σλοκλθρωμζνθ δζςμθ δράςεων για τθν υποςτιριξθ του προςανατολιςμοφ ανζργων 
γυναικϊν ςε τεχνικά επαγγζλματα ι επαγγζλματα που οι γυναίκεσ υποεκπροςωποφνται 
και για τα οποία παρουςιάηεται αυξθμζνθ ηιτθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ (Υαροχι 
εξειδικευμζνθσ ςυμβουλευτικισ και επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ άνεργων γυναικϊν 
και Υρογράμματα κατάρτιςθσ και εγγυθμζνθσ απαςχόλθςθσ των άνεργων ι απολυμζνων 
γυναικϊν ςε «ανδρικά» επαγγζλματα).  

o Δράςεισ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ, που κα περιλαμβάνουν παραγωγι 
ενθμερωτικϊν ςποτ, διεξαγωγι θμερίδων, ευρείασ μορφισ καμπάνια ενθμζρωςθσ του 
κοινοφ (τφποσ, ραδιόφωνο, τθλεόραςθ).  

Το Ζργο δεν ζχει ενταχκεί. 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4 

«Ρλιρθσ ενςωμάτωςθ του ςυνόλου του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε μια κοινωνία 

ίςων ευκαιριϊν»  

Ειδικοί ςτόχοι 

1 Υροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ και επαγγελματικισ ενςωμάτωςθσ ευπακϊν κοινωνικά ομάδων. 

Ομάδεσ-ςτόχοι 

Ευπακείσ Ξοινωνικά Σμάδεσ 

Αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ 

                                                           
124

 Ενδεικτικά, για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 βλ.: 
http://www.eetaa1.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2012/stats/statVfeloymenoi.pdf 

http://www.eetaa1.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2012/stats/statVfeloymenoi.pdf
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o Ξοινωνικι και εργαςιακι (επαν)ζνταξθ ατόμων ευπακϊν ομάδων που βιϊνουν κοινωνικό 
αποκλειςμό. 

o Υρόλθψθ κινδφνου κοινωνικοοικονομικοφ αποκλειςμοφ για κατθγορίεσ ατόμων που 
προζρχονται ι μεταπίπτουν ςε ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. 

o Ξαταπολζμθςθ των προκαταλιψεων και των διακρίςεων ςτον κοινωνικό και εργαςιακό 
πεδίο. 

o Άμβλυνςθ τθσ κατάςταςθσ φτϊχειασ ςε ςτοχευμζνεσ κατθγορίεσ ατόμων ευπακϊν ομάδων. 
o Αναβάκμιςθ τθσ ςυμμετοχισ των ευπακϊν ομάδων ςτο ςχεδιαςμό, τθ παρακολοφκθςθ και 

τθν εφαρμογι των παρεμβάςεων κοινωνικισ ζνταξθσ. 
 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 «ΡΟΛΘΨΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ ΤΟΥ ΚΟΛΝΩΝΛΚΟΥ 

ΑΡΟΚΛΕΛΣΜΟΥ ΕΥΡΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΡΛΘΚΥΣΜΟΥ» 

Δράςθ 1 «Υαρεμβάςεισ για τθν κοινωνικο-οικονομικι ζνταξθ ευπακϊν ομάδων» 

Ζργο «Υαρεμβάςεισ υπζρ ευπακϊν κοινωνικά ομάδων από πιςτοποιθμζνα Εξειδικευμζνα 

Ξζντρα Ξοινωνικισ και Επαγγελματικισ Ζνταξθσ Ατόμων με Αναπθρίεσ (ΑμεΑ) και 

απεξαρτθμζνων ατόμων ι ατόμων υπό απεξάρτθςθ, κακϊσ και από πιςτοποιθμζνα Ξζντρα 

Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (ΞΕΞ)» 

Δράςεισ: 

Υαροχι προκατάρτιςθσ, κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και πρακτικισ άςκθςθσ των καταρτιηόμενων για 

τθν απόκτθςθ γενικϊν δεξιοτιτων και βαςικϊν ικανοτιτων (π.χ. βαςικζσ και επικοινωνιακζσ 

δεξιότθτεσ, ομαδικότθτα, δθμιουργικι ςκζψθ, ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων και λιψθσ 

αποφάςεων, κακϊσ και θ ανάπτυξθ μακθςιακισ κουλτοφρασ). Χτουσ/ςτισ ωφελοφμενουσ/εσ του 

Ζργου ςυμπεριλαμβάνονται κφματα trafficking και τα κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ. 

 

Ρρογράμματα «Εκμάκθςθσ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ ςε πιςτοποιθμζνα Ξζντρα Επαγγελματικισ 

Ξατάρτιςθσ, για άνεργουσ μετανάςτεσ - παλιννοςτοφντεσ - πρόςφυγεσ και λοιποφσ ανζργουσ 

προερχόμενουσ από ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ για τουσ οποίουσ θ ανεπαρκισ γνϊςθ τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ λειτουργεί αναςταλτικά ςτθν κοινωνικι τουσ ενςωμάτωςθ».  

Ψα προγράμματα προκατάρτιςθσ-κατάρτιςθσ απευκφνονταν ςε μετανάςτεσ, παλιννοςτοφντεσ, 

πρόςφυγεσ και λοιποφσ ανζργουσ προερχόμενουσ από ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ (αιτοφντεσ 

άςυλο, κφματα trafficking, κλπ.) για τθν εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 5 

«Εδραίωςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ ςτον 

τομζα τθσ ψυχικισ υγείασ. Ανάπτυξθ τθσ 

πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ και 

προάςπιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ του 

πλθκυςμοφ»  

Αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ: 

Επίτευξθ υψθλοφ βακμοφ αποφόρτιςθσ των οικογενειϊν και των φροντιςτϊν των ατόμων με 

πρωτογενι ι δευτερογενι προβλιματα ψυχικισ υγείασ – και ιδιαίτερα των γυναικϊν– ϊςτε να 

παραμείνουν ενεργοί πολίτεσ ςτο κοινωνικό και εργαςιακό πεδίο. 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6 

«Τεχνικι υποςτιριξθ εφαρμογισ»  
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1. Ειςαγωγι  

 

Ψο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα (ΕΥ) «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» χρθματοδοτεί 

δράςεισ για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ, τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ και 

τθ μεταρρφκμιςθ του τομζα υγείασ και ςτοχεφει αφενόσ ςτθν αξιοποίθςθ του ςυνόλου του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ ωσ κινθτιριασ δφναμθσ για τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ, και αφετζρου 

ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. Σ παραπάνω κεντρικόσ ςτόχοσ του ΕΥ «Ανάπτυξθ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» αναλφεται ςε δφο (2) επιμζρουσ Χτρατθγικοφσ Χτόχουσ:  

o Στρατθγικόσ Στόχοσ 1: Υοιοτικι αναβάκμιςθ και προςαρμογι του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ και των επιχειριςεων. 

o Στρατθγικόσ Στόχοσ 2: Ξαταπολζμθςθ των διακρίςεων και του κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ. 

Θ ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ που πραγματοποιικθκε προκειμζνου να 
ςχεδιαςτεί το ΕΥ, λαμβάνοντασ υπόψθ παραμζτρουσ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ 
χϊρασ (δθμογραφικά χαρακτθριςτικά, ςτατιςτικά δεδομζνα που αφοροφν ςτουσ τομείσ 
παρζμβαςθσ κ.ά.), κακϊσ τισ ςχετικζσ ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ πολιτικζσ ςτουσ τομείσ τθσ 
απαςχόλθςθσ, τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ υγείασ, περιλαμβάνει παρουςίαςθ δεδομζνων κατά 
φφλο. Ειδικότερα, κατά τθν παρουςίαςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτον τομζα τθσ 
απαςχόλθςθσ παρουςιάηονται τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ ανά φφλο, ςυγκριτικά μάλιςτα με 
τον ευρωπαϊκό μζςο όρο και με τον ςτόχο τθσ Οιςςαβόνασ (60% ζωσ το 2010), οι διαφορζσ 
μεταξφ των δφο φφλων ςτθν απαςχόλθςθ ανά θλικιακι ομάδα και ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, 
θ κατά φφλο κατάλθψθ των νζων κζςεων εργαςίασ ςε ετιςια βάςθ και τα κατά φφλο και 
θλικιακι ομάδα ποςοςτά ανεργίασ ςτθν Ελλάδα και τθν ΕΕ. Επιπλζον, θ παρουςίαςθ τθσ 
υφιςτάμενθσ κοινωνικισ κατάςταςθσ, βάςει τθσ οποίασ ςχεδιάςτθκαν οι άξονεσ 
προτεραιότθτασ και οι κατθγορίεσ πράξεων του ΕΥ, περιλαμβάνει κατά φφλο ςτατιςτικά 
δεδομζνα ςε ότι αφορά τον κίνδυνο φτϊχειασ. Ψζλοσ, ςε ότι αφορά τθν υφιςτάμενθ 
κατάςταςθ ςτο πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ, το ΕΥ παρουςιάηει ςτοιχεία 
που αφοροφν ςτο κατά φφλο επίπεδο εκπαίδευςθσ των νζων και αντίςτοιχα τθ ςυμμετοχι 
ανδρϊν και γυναικϊν ςτθ δια βίου μάκθςθ. 

Χτα Ξεφάλαια που προθγοφνται τθσ αναλυτικισ παρουςίαςθσ των Αξόνων 
Υροχειρότθτασ του ΕΥ, παρουςιάηονται μεταξφ άλλων οι εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ 
για τα κεματικά πεδία που καλφπτει το Υρόγραμμα. Ειδικότερα, για τθν ιςότθτα των φφλων 
παρουςιάηονται οι ζξι (6) τομείσ προτεραιότθτασ του «Χάρτθ Υορείασ για τθν Λςότθτα μεταξφ 
γυναικϊν και ανδρϊν» για τθν περίοδο 2006-2010, κακϊσ τα μζτρα του Ευρωπαϊκοφ 
Χυμφϊνου για τθν Λςότθτα των Φφλων του Ευρωπαϊκοφ Χυμβουλίου.  

Χτισ γενικζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ βαςίηεται ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ του ΕΥ και οι 
οποίεσ διατρζχουν το ςφνολο των Αξόνων Υροτεραιότθτασ και των παρεμβάςεων, θ ιςότθτα 
ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν τίκεται ςε προτεραιότθτα και ακολουκεί θ αρχι τθσ 
διαςφάλιςθσ τθσ μθ διάκριςθσ.  

Θ αρχισ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, θ οποία αποτελεί και 
το Γενικό Χτόχο 11 του ΕΧΥΑ, αποτελεί επιλογι ςφμφωνθ και με τθν ανακεωρθμζνθ 
Χτρατθγικι τθσ Οιςςαβόνασ, τισ κατευκφνςεισ για τθν Σικονομικι Πεγζκυνςθ και τθν 
Απαςχόλθςθ (2005-2008) και τισ Χτρατθγικζσ Ξατευκφνεισ για τθ Χυνοχι 2007-2013, οι οποίεσ 
επιςθμαίνουν ότι οι ςτόχοι τθσ ανάπτυξθσ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ 
εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από τθν πλιρθ ςυμμετοχι του ςυνόλου του ενεργοφ 
πλθκυςμοφ ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ηωι. Θ αρχι τθσ ιςότθτασ των φφλων λαμβάνεται 



 116 

υπόψθ ςτο πλαίςιο όλων των ςταδίων υλοποίθςθσ του ΕΥ, από τον ςχεδιαςμό μζχρι και τθν 
τελικι αξιολόγθςι του, είτε μζςω τθσ ανάπτυξθσ ςτοχευμζνων δράςεων για τθν προϊκθςθ 
τθσ ιςότθτασ των φφλων, είτε μζςω τθσ οριηόντιασ ζνταξθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου (gender 
mainstreaming) ςτο ςφνολο των υλοποιοφμενων παρεμβάςεων του ΕΥ. Χθμειϊνεται ότι ςτο 
επίςθμο κείμενο του ΕΥ αναφζρεται ότι για τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ και τθν επίτευξθ των 
ςτόχων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ ςτον τομζα αυτό πρόκειται να δεςμευτεί με τον 
προςφορότερο δυνατό τρόπο ςυγκεκριμζνο ποςοςτό από τον προχπολογιςμό του 
Υρογράμματοσ (το ποςοςτό αυτό κακορίηεται με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ). 

 

Θ αρχι τθσ μθ διάκριςθσ λόγω φφλου, φυλισ ι εκνικισ καταγωγισ, κρθςκείασ ι 
πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ ι γενετιςιου προςανατολιςμοφ διατρζχει επίςθσ τα ςτάδια 
υλοποίθςθσ των δράςεων του ΕΥ και ειδικότερα, τθσ πρόςβαςθσ ςε αυτά. Θ εν λόγω αρχι 
διαςφαλίηεται ςε τρία επίπεδα που αφοροφν: α) ςτθν προςβαςιμότθτα, β) ςτθν κατάργθςθ 
του επαγγελματικοφ διαχωριςμοφ, ϊςτε να επιτευχκεί θ ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των 
γυναικϊν ςτθν πολιτικι και οικονομικι ηωι, θ προαγωγι του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ των 
γυναικϊν και θ ενθμζρωςθ-ευαιςκθτοποίθςθ για τθν εξάλειψθ των ςτερεότυπων αντιλιψεων 
ςχετικά με τουσ ζμφυλουσ ρόλουσ, και γ) ςτθν ενεργό ςυμμετοχι τόςο ςε επίπεδο εταίρων, 
αλλά κυρίωσ ςε επίπεδο ωφελουμζνων.  

Ψζλοσ, ςτα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από τθν εκ των προτζρων (ex-ante) 
αξιολόγθςθ του ΕΥ επιςθμαίνεται ότι ο ςχεδιαςμόσ και θ ςυνεκτικότθτά του ανταποκρίνονται 
ςε και ςυνδζονται άμεςα με τισ τζςςερισ (4) προτεραιότθτεσ του Εκνικοφ Χχεδίου για τθν 
Ξοινωνικι Ζνταξθ, οι οποίεσ αφοροφν ςε: α) ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ, β) αντιμετϊπιςθ τθσ 
μειονεκτικισ κζςθσ προςϊπων και ομάδων, γ) ενίςχυςθ τθσ οικογζνειασ και τθσ ςτιριξθσ των 
θλικιωμζνων, και δ) κοινωνικι ζνταξθ των ΑμΕΑ, των μεταναςτϊν/τριϊν και των ατόμων με 
πολιτιςμικζσ/κρθςκευτικζσ ιδιαιτερότθτεσ. Επιπλζον, ςτα ςυμπεράςματα τθσ ex-ante 
αξιολόγθςθσ επιςθμαίνεται θ αρμονικι ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε τζςςερισ 
Δράςεισ και ςε πλικοσ παρεμβάςεων ςε όλουσ τουσ Άξονεσ Υροτεραιότθτασ του ΕΥ, είτε 
μζςα από εξειδικευμζνα-ςτοχευμζνα μζτρα υποςτιριξθσ των γυναικϊν (κετικζσ δράςεισ), 
είτε μζςω τθσ οριηόντιασ ζνταξθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτισ τομεακζσ και περιφερειακζσ 
πολιτικζσ (gender mainstreaming). Χτο πλαίςιο τθσ ίδιασ αξιολόγθςθσ επιςθμαίνεται θ 
εναρμόνιςθ του ΕΥΑΡΑΔ με το Άρκρο 16 του Γενικοφ Εφαρμοςτικοφ Ξανονιςμοφ, ςφμφωνα 
με το οποίο τα κράτθ μζλθ οφείλουν να διαςφαλίηουν τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ μεταξφ 
ανδρϊν και γυναικϊν, τθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου και τθ λιψθ κατάλλθλων μζτρων 
για τθ διαςφάλιςθ τθσ μθ διάκριςθσ λόγω του φφλου, τθσ φυλισ ι τθσ εκνοτικισ καταγωγισ, 
τθσ κρθςκείασ ι των πεποικιςεων, τθσ φπαρξθσ αναπθρίασ, τθσ θλικίασ ι του γενετιςιου 
προςανατολιςμοφ, κατά τθ διάρκεια των διαφόρων ςταδίων υλοποίθςθσ των Ψαμείων. 
 
2. Γενικοί Στόχοι  
 

Ξατά τθν τεκμθρίωςθ τθσ γενικισ ςτοχοκεςίασ του ΕΥ, λαμβάνεται υπόψθ θ ζνταξθ τθσ 
διάςταςθσ του φφλου (gender mainstreaming), κακϊσ και οι αρχζσ των ίςων ευκαιριϊν και 
τθσ μθ διάκριςθσ, ςφμφωνα με τθν 5θ προτεραιότθτα του Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ Ψαμείου 
(ΕΞΨ). 

Ειδικότερα, το ΕΥ εξειδικεφεται ςτουσ ακόλουκουσ τζςςερισ (4) Γενικοφσ Στόχουσ: 
1. Ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των επιχειριςεων. 
2. Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ. 

3. Υλιρθσ ενςωμάτωςθ του ςυνόλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε μια κοινωνία ίςων 
ευκαιριϊν. 
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4. Εδραίωςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ ςτον Ψομζα τθσ Ψυχικισ Ωγείασ, ανάπτυξθ τθσ 
Υρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Ωγείασ και προάςπιςθ τθσ Δθμόςιασ Ωγείασ του 
πλθκυςμοφ. 

 
Σι Γενικοί Χτόχοι αναλφονται ςε υπο-ςτόχουσ και εξειδικεφονται, ενϊ παράλλθλα 

καταγράφεται θ αναμενόμενθ ςυμβολι τουσ ςτισ κεματικζσ προτεραιότθτεσ και τουσ ςτόχουσ 
του Εκνικοφ Χτρατθγικοφ Υλαιςίου Αναφοράσ (ΕΧΥΑ), του Εκνικοφ Υρογράμματοσ 
Πεταρρυκμίςεων (ΕΥΠ), του Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ Ψαμείου (ΕΞΨ), των Κοινοτικϊν 
Χτρατθγικϊν Ξατευκυντιριων Γραμμϊν για τθ Χυνοχι 2007-2013 και των Σλοκλθρωμζνων 
Ξατευκυντιριων Γραμμϊν για τθν Ανάπτυξθ και τθν Απαςχόλθςθ (ΟΚΓ). Χυγκεκριμζνα, από 
τθν εξειδίκευςθ ανά Γενικό Χτόχο προκφπτουν τα ακόλουκα: 
 
Γενικόσ Στόχοσ 1: Ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των 
επιχειριςεων. 

o Ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ των επιχειριςεων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ του διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ και των τεχνολογικϊν και 
παραγωγικϊν εξελίξεων. 

o Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ. 
Χτον Γενικό Χτόχο 1 θ ιςότθτα των φφλων αναφζρεται ςτθν ανάλυςθ του δεφτερου υπο-
ςτόχου ςτο πλαίςιο του οποίου περιλαμβάνονται παρεμβάςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων μζςω παροχισ κινιτρων ςτισ επιχειριςεισ και τθσ κινθτοποίθςθσ των 
κοινωνικϊν εταίρων. Σι δράςεισ κατάρτιςθσ των εργαηομζνων που αποτελοφν αντικείμενο 
του πρϊτου υπο-ςτόχου δεν περιζχουν ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ςε γυναίκεσ, ωςτόςο 
ςθμειϊνεται ότι θ κατάρτιςθ των εργαηομζνων και των εργοδοτϊν, όπου αυτό είναι εφικτό 
και ιδιαίτερα ςτισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, -ςφμφωνα με το ΕΥ- κα πρζπει να ςυνδζεται με ζνα 
ευρφτερο ςχζδιο ανάπτυξθσ τθσ επιχείρθςθσ και να αποτελεί τμιμα ενόσ ςυνολικοφ 
προγράμματοσ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, το οποίο κα αξιολογεί τθν απόδοςθ, 
κα ςυγκρίνει τισ επιδόςεισ και κα ςυνδζεται με το ςφςτθμα αμοιβϊν τθσ επιχείρθςθσ. Ψζλοσ, 
επιςθμαίνεται θ αναμενόμενθ ςυμβολι του Γενικοφ Χτόχου 1, ςε δευτερεφοντα βακμό ςτθν 
«Ανάδειξθ του οικονομικοφ, κοινωνικοφ και αναπτυξιακοφ χαρακτιρα των κεμάτων ιςότθτασ 
των φφλων, με τθν άμεςθ ςφνδεςι τουσ με τισ κυρίαρχεσ εκνικζσ πολιτικζσ προτεραιότθτεσ: 
ανάπτυξθ-απαςχόλθςθ-κοινωνικι ςυνοχι» (Γενικόσ Χτόχοσ 11 ΕΧΥΑ). 
 
Γενικόσ Στόχοσ 2: Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ. 

o Δθμιουργία ςυνκθκϊν πλιρουσ απαςχόλθςθσ 
o Ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν, των νζων, των μακροχρόνια ανζργων και 

των ευάλωτων ομάδων και προϊκθςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςε αυτιν. 
Σ πρϊτοσ υπο-ςτόχοσ του Γενικοφ Χτόχου 2 του ΕΥΑΡΑΔ αφορά ςτθ δθμιουργία ενιαίου 
δικτφου παροχισ ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ και απευκφνεται 
κυρίωσ ςε άνεργουσ/εσ, ενϊ παράλλθλα περιλαμβάνει και τθν αναβάκμιςθ των μθχανιςμϊν 
επιτιρθςθσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ. Χθμειϊνεται 
ότι παρόλο που οι ομάδεσ-ςτόχου του παραπάνω υπο-ςτόχου αφοροφν ςτθν πλειοψθφία 
τουσ γυναίκεσ, κακϊσ τα ποςοςτά γυναικϊν ανζργων και γυναικϊν που απαςχολοφνται ςε 
αδιλωτθ εργαςία, είναι μεγαλφτερα από τα αντίςτοιχα για τουσ άνδρεσ, δεν υπάρχει ειδικι 
αναφορά ςτισ γυναίκεσ. Χτο πλαίςιο του δεφτερου υπο-ςτόχου προβλζπονται ειδικά 
ςτοχευμζνεσ δράςεισ προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν και ιςότιμθσ πρόςβαςθσ 
και εξζλιξισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Ειδικότερα, θ μετεξζλιξθ των υποςτθρικτικϊν δομϊν 
ςε δράςεισ ςτιριξθσ τθσ γυναικείασ απαςχολθςιμότθτασ υπό το πρίςμα τθσ εξατομικευμζνθσ 
ενίςχυςθσ αποςκοπεί ςτθν απρόςκοπτθ διακεςιμότθτα των γυναικϊν για απαςχόλθςθ και 
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ςτθν εναρμόνιςθ των επαγγελματικϊν και οικογενειακϊν τουσ υποχρεϊςεων. Υροβλζπεται 
επίςθσ θ λιψθ μζτρων για τθν περαιτζρω μείωςθ τθσ διαφοροποίθςθσ των αποδοχϊν, τθσ 
ςυγκζντρωςθσ και τθσ κατάτμθςθσ τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε επαγγζλματα ανάλογα με το 
φφλο, κακϊσ και θ ανάπτυξθ μζτρων ςτιριξθσ των μονογονεϊκϊν οικογενειϊν. Σ Γενικόσ 
Χτόχοσ 2, ςε ότι αφορά τθν ιςότθτα των φφλων, αναμζνεται να ςυμβάλει ςτθ επίτευξθ των 
Γενικϊν Χτόχων 9 («Υροϊκθςθ τθσ Ξοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ, για τθ διαςφάλιςθ τθσ ιςότιμθσ 
πρόςβαςθσ όλων ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν πρόλθψθ των φαινομζνων περικωριοποίθςθσ 
και αποκλειςμοφ») και 11 («Ανάδειξθ του οικονομικοφ, κοινωνικοφ και αναπτυξιακοφ 
χαρακτιρα των κεμάτων ιςότθτασ των φφλων, με τθν άμεςθ ςφνδεςι τουσ με τισ κυρίαρχεσ 
εκνικζσ πολιτικζσ προτεραιότθτεσ») του ΕΧΥΑ. 
 
Γενικόσ Στόχοσ 3: Ρλιρθσ ενςωμάτωςθ του ςυνόλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε μια 
κοινωνία ίςων ευκαιριϊν 

o Αντιμετϊπιςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ 
o Εμβάκυνςθ και διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ του Αποϊδρυματιςμοφ 

Χτο πλαίςιο του Γενικοφ Χτόχου 3 και ειδικότερα του πρϊτου υπο-ςτόχου προβλζπονται, 
μεταξφ άλλων, παρεμβάςεισ για τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικοοικονομικισ ζνταξθσ ευπακϊν 
κοινωνικϊν ομάδων, τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων ςτθν απαςχόλθςθ, τθ διεφρυνςθ του 
κοινωνικοφ διαλόγου, κακϊσ και ολοκλθρωμζνεσ δράςεισ κοινωνικισ ζνταξθσ, ανάπτυξθ 
δράςεων κοινωνικισ οικονομίασ για άτομα προερχόμενα από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ 
και ενζργειεσ ςτιριξθσ ατόμων που χριηουν φροντίδασ και κατ' οίκον βοικειασ. Χτθν 
εξειδίκευςθ του εν λόγω υπο-ςτόχου δε γίνεται άμεςθ αναφορά ςτο φφλο, παρόλο που ςτισ 
κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ ςυμπεριλαμβάνονται άτομα και κατθγορίεσ πλθκυςμοφ που 
ζχουν άνιςεσ ευκαιρίεσ προςβάςεισ ςε διάφορουσ τομείσ (εκπαίδευςθ, απαςχόλθςθ κ.λπ.), 
όπωσ οι γυναίκεσ. Ψζλοσ, επιςθμαίνεται θ αναμενόμενθ ςυμβολι του Γενικοφ Χτόχου 3 ςτον 
Γενικό Χτόχο 9 (Υροϊκθςθ τθσ Ξοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ, για τθ διαςφάλιςθ τθσ ιςότιμθσ 
πρόςβαςθσ όλων ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν πρόλθψθ των φαινομζνων περικωριοποίθςθσ 
και αποκλειςμοφ) του ΕΧΥΑ. 
 
Γενικόσ Στόχοσ 4: Εδραίωςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ ςτον Τομζα τθσ Ψυχικισ Υγείασ, ανάπτυξθ 
τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ και προάςπιςθ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ του πλθκυςμοφ 

o Εδραίωςθ τθσ Πεταρρφκμιςθσ ςτο τομζα τθσ Ψυχικισ Ωγείασ 
Σ Γενικόσ Χτόχοσ 4 του ΕΥ περιλαμβάνει τθν ενίςχυςθ ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων για τθν 
κάλυψθ των υφιςταμζνων και αναδυόμενων αναγκϊν για υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ, που κα 
εξαςφαλίηουν τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ, κα αποτρζπουν τθν εμφάνιςθ φαινομζνων κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ, κα ςζβονται και κα προαςπίηουν τα δικαιϊματα των ατόμων με προβλιματα 
ψυχικισ υγείασ και κα υποςτθρίηουν τθν κοινωνικι και οικονομικι τουσ ζνταξθ. Σ 
παράγοντασ φφλο δεν είναι εμφανισ κατά τθν εξειδίκευςθ του Γενικοφ Χτόχου, ενϊ 
παράλλθλα επιςθμαίνεται θ αναμενόμενθ ςυμβολι του Γενικοφ Χτόχου 3 ςτον Γενικό Χτόχο 9 
(Υροϊκθςθ τθσ Ξοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ, για τθ διαςφάλιςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ όλων 
ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν πρόλθψθ των φαινομζνων περικωριοποίθςθσ και αποκλειςμοφ) 
του ΕΧΥΑ. 

Χτισ Ετιςιεσ Εκκζςεισ του ΕΥΑΡΑΔ, όπου αποτυπϊνονται τα πεπραγμζνα τθσ εφαρμογισ 
και υλοποίθςθσ του Υρογράμματοσ, ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό (ΕΚ) 1083/2006, 
περιλαμβάνεται ειδικι ενότθτα με τίτλο: «Συνδρομι ςτθν Ομάδα-Στόχο». Θ ενότθτα αυτι 
περιλαμβάνει τα κατά φφλο ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο παράρτθμα ΧΧΛΛΛ του Ξαν.1828/06 
και παρουςιάηει το ςφνολο των ωφελοφμενων γυναικϊν τόςο από τθν υλοποίθςθ του 
ςυνόλου του ΕΡ, όςο και ανά Κεματικό Άξονα Ρροτεραιότθτασ. Χφμφωνα με τθν τελευταία 
Ζκκεςθ (2010) του ΕΥΑΡΑΔ, ο αρικμόσ των ωφελοφμενων γυναικϊν από το ςφνολο των 
πεπραγμζνων του ΕΥ, διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
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 ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΝΑΛΚΕΣ 

Συνολικόσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων 66.296 38.969 

Απαςχολοφμενοι 18.060 16.941 

εκ των οποίων αυτοαπαςχολοφμενοι 8.924 7.805 

Άνεργοι 46.861 20.653 

εκ των οποίων μακροχρόνια άνεργοι 2.213 1.635 

Αδρανείσ 1.375 1.375 

εκ των οποίων ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ 215 215 

Ρζοι (15-24 ετϊν) 2912 1935 

Άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ (55-64 ετϊν) 751 501 

Πετανάςτεσ 2.158 1.701 

Πειονότθτεσ 0 0 

Άτομα με αναπθρίεσ 162 123 

Άτομα που ανικουν ςε άλλεσ μειονεκτοφςεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ* 3.198 2.840 

Υρωτοβάκμια ι κατϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (βακμίδεσ 

ISCED 1 και 2) 10.428 8.296 

Ανϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (βακμίδα ISCED 3) 40.836 19.050 

Πεταδευτεροβάκμια μθ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (βακμίδα ISCED 4) 3.835 3.334 

Ψριτοβάκμια εκπαίδευςθ (βακμίδεσ ISCED 5 και 6) 11.197 8.289 

 
*Επιςθμαίνεται ότι ςτθν κατθγορία «Άτομα που ανικουν ςε άλλεσ μειονεκτοφςεσ 

πλθκυςμιακζσ ομάδεσ» περιλαμβάνονται και άτομα με πολιτιςμικζσ και κρθςκευτικζσ 
ιδιαιτερότθτεσ. 
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3. Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ  
 
Λ. Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1: «Συςτθμικζσ Ραρεμβάςεισ» 
ΛΛ. Κεματικοί Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ:  
 

 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1 «ΣΥΣΤΘΜΛΚΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΕΛΣ» 
 

Για πρϊτθ φορά, ςτο πλαίςιο επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ περιλαμβάνεται ειδικόσ 
άξονασ με ςυςτθμικζσ παρεμβάςεισ για το ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ, τθν παρακολοφκθςθ 
και τθν αξιολόγθςθ των δράςεων των Κεματικϊν Αξόνων Υροτεραιότθτασ, γεγονόσ που 
αναδεικνφει τθ ςπουδαιότθτα τθσ βελτίωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ελζγχου τθσ 
ανάπτυξθσ των παρεμβάςεων. Σ Άξονασ Υροτεραιότθτασ 1 δεν περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ 
δράςεων ανά κεματικό πεδίο-ςτόχο του ΕΥ, αλλά ςυςτθμικζσ παρεμβάςεισ που ςχεδιάηονται 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κάκε Κεματικοφ Άξονα Υροτεραιότθτασ. Χτθν εξειδίκευςθ του 
Άξονα Υροτεραιότθτασ 1 παρουςιάηονται ζντεκα (11) ςυςτθμικζσ παρεμβάςεισ ςτισ οποίεσ 
δεν γίνεται καμία αναφορά ςτον παράγοντα φφλο.  

Χε ότι αφορά τθν Ενότθτα: «Χυνδρομι ςτθν ομάδα-ςτόχο» (Υαρ. ΧΧΛΛΛ Ξαν. 1828/06), 
όπου παρουςιάηεται το ςφνολο των ωφελοφμενων γυναικϊν από τον Κεματικό Άξονα 
Υροτεραιότθτασ, θ Ετιςια Ζκκεςθ Υεπραγμζνων του 2010 αναφζρει ότι: ο Άξονασ 
περιλαμβάνει ςυςτθμικζσ παρεμβάςεισ οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ μεταρρφκμιςθ και τθ 
λειτουργικι ολοκλιρωςθ των κεςμϊν, φορζων και μθχανιςμϊν και ωσ εκ τοφτου δεν υπάρχει 
άμεςθ επίπτωςθ ςε επίπεδο ωφελουμζνων από τθν υλοποίθςθ του ΕΡ.  
 
 
ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2,  
ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2.1, 2.2 ΚΑΛ 2.3: «ΕΝΛΣΧΥΣΘ ΤΘΣ ΡΟΣΑΜΟΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ 

ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ ΚΑΛ ΤΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ» 
 

Χτουσ ειδικοφσ ςτόχουσ του Κεματικοφ Άξονα Υροτεραιότθτασ 2, οι οποίοι αφοροφν 

κυρίωσ ςε ενζργειεσ κατάρτιςθσ δεν περιλαμβάνεται καμία αναφορά ςε κζματα ιςότθτασ των 

φφλων. Επιπλζον, ςτθ γενικι παρουςίαςθ του εν λόγω Κεματικοφ Άξονα επιςθμαίνεται μόνο 

ότι θ επιδιωκόμενθ ςυμβολι των Ξοινωνικϊν Εταίρων ςτο ςχεδιαςμό, τθν παρακολοφκθςθ 
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και τθν αξιολόγθςθ κατάλλθλων παρεμβάςεων, αλλά και θ άμεςθ ςυμμετοχι τουσ ςε 

οριςμζνεσ από αυτζσ (π.χ. κετικι διαχείριςθ οικονομικϊν αλλαγϊν) κεωρείται ωσ καταλυτικι 

και αποτελεί μια από τισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ αναπτυξιακισ φιλοςοφίασ του 

Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, μζροσ τθσ οποίασ αποτελεί θ προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των 

φφλων. 

Σι βαςικζσ ομάδεσ-ςτόχοι των Αξόνων Υροτεραιότθτασ 2.1, 2.2 και 2.3 του 
Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ είναι οι ακόλουκεσ: 

o Εργαηόμενοι/εσ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ. 
o Επιχειρθματίεσ/εργοδότεσ (άνδρεσ, γυναίκεσ). 
o Αυτοαπαςχολοφμενοι/εσ. 
o Εργαηόμενοι/εσ μεγαλφτερθσ θλικίασ (55-64 ετϊν). 
Χτο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου Άξονα και ςυγκεκριμζνα ςτθν Ξατθγορία Υαρεμβάςεων 

3 «Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ», περιλαμβάνεται θ Δράςθ 

7 «Υροϊκθςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ και τθσ εξζλιξθσ των εργαηομζνων γυναικϊν, μζςω 

τθσ παροχισ κινιτρων ςτισ επιχειριςεισ και τθσ κινθτοποίθςθσ των κοινωνικϊν εταίρων», θ 

οποία αφορά ςτθν ενκάρρυνςθ των κοινωνικϊν εταίρων και των επιχειριςεων να 

αναπτφξουν ςχζδια δράςθσ για τθν προςαρμοςτικότθτα και τθν εξζλιξθ των εργαηομζνων 

γυναικϊν. Για τθ ςυγκεκριμζνθ Δράςθ, πολφ πρόςφατα εκδόκθκε Υρόςκλθςθ προσ 

δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ από τθν Ειδικι Ωπθρεςία Εφαρμογισ «Επιχειρθςιακϊν 

Υρογραμμάτων του ΞΥΧ 2000-2006, του ΕΧΥΑ και λοιπϊν Χυγχρθματοδοτοφμενων 

Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων» τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ των Φφλων για τθν 

υλοποίθςθ του Ζργου «Αναβάκμιςθ τθσ επαγγελματικισ Κζςθσ Εργαηομζνων, 

Αυτοαπαςχολουμζνων Γυναικϊν». 

Ψο Ζργο αποςκοπεί ςτθν αναβάκμιςθ/ςυγκράτθςθ τθσ εργαςιακισ κζςθσ των γυναικϊν 

μζςω παροχισ εξατομικευμζνθσ πλθροφόρθςθσ, ςυμβουλευτικισ, κατάρτιςθσ, mentoring, 

ςτιριξθσ, προϊκθςθσ τθσ προςαρμοςτικότθτασ και τθσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ των 

ωφελοφμενων γυναικϊν. 

Σι ομάδεσ ςτόχοι-ωφελοφμενεσ του Ζργου είναι εργαηόμενεσ γυναίκεσ, ιδιαίτερα οι 

απαςχολοφμενεσ ςε επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ (πχ ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου, εκ 

περιτροπισ απαςχόλθςθ, μερικι απαςχόλθςθ κλπ), προκειμζνου να βελτιϊςουν τθν 

επαγγελματικι τουσ κζςθ, και αυτοαπαςχολοφμενεσ γυναίκεσ με ςκοπό να ενιςχφςουν τισ 

προοπτικζσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ και παραμονισ ςτθν αγορά εργαςίασ μζςω ανάλθψθσ 

επιχειρθματικισ πρωτοβουλίασ. Από τθν υλοποίθςθ του Ζργου, προβλζπεται να ωφελθκοφν 

2.500 γυναίκεσ. 

Χτισ ενδεικτικζσ δράςεισ του Ζργου περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

o εξατομικευμζνθ ςυμβουλευτικι προσ εργαηόμενεσ γυναίκεσ για τθν αναβάκμιςθ 
τθσ επαγγελματικισ κζςθσ τουσ 

o mentoring 
o αυτο-διάγνωςθ προβλθμάτων & τεχνικζσ παρζμβαςθσ, που αφοροφν ςτθν 

ενθμζρωςθ, υποςτιριξθ και ςτθν ενδυνάμωςθ των γυναικϊν, μζςω τθσ 
παρουςίαςθσ τεχνικϊν διαχείριςθσ και παροχισ πρακτικϊν ςυμβουλϊν, 
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επικοινωνιακισ πολιτικισ, ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, προκειμζνου να 
αντιμετωπίςουν αποτελεςματικότερα τουσ κινδφνουσ και να ελαχιςτοποιιςουν τισ 
απϊλειεσ από τισ επιπτϊςεισ τθσ αρνθτικισ οικονομικισ ςυγκυρίασ 

o αναβάκμιςθ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων εργαηομζνων γυναικϊν μζςω 
παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ ι επιμόρφωςθσ ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ τουσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του ΕΧΔΕΞ 

o δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ των ωσ άνω ενδιαφερομζνων γυναικϊν και των 
παραγωγικϊν φορζων τθσ περιοχισ για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα 

o ςυμμετοχι ςε κεματικά εργαςτιρια, ςε εκκζςεισ και φόρουμ, ενθμερωτικοφ ι 
άλλου χαρακτιρα κλπ. 

Χτουσ δείκτεσ του Κεματικοφ Άξονα δε λαμβάνεται υπόψθ ο παράγοντασ φφλο, ενϊ ςτισ 
αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ από τθν υλοποίθςθ των Δράςεων του Άξονα ςυμπεριλαμβάνεται θ 
προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτον εργαςιακό χϊρο και ςτισ απολαβζσ από τθν εργαςία. 
Χε ότι αφορά τθν Ενότθτα: «Χυνδρομι ςτθν ομάδα-ςτόχο» (Υαρ. ΧΧΛΛΛ Ξαν. 1828/06), όπου 
παρουςιάηεται το ςφνολο των ωφελοφμενων γυναικϊν από τον Κεματικό Άξονα 
Υροτεραιότθτασ, θ Ετιςια Ζκκεςθ Υεπραγμζνων του 2010 αναφζρει ότι: οι Ρράξεισ που 
υλοποιοφνται ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ μζχρι και το ζτοσ αναφοράσ (2010) δεν αφοροφν 
προσ το παρόν ςε δράςεισ που να περιλαμβάνουν ςτοιχεία αναφοράσ ςφμφωνα με το 
Παράρτθμα ΧΧΙΙΙ του Καν.1828/2006. 
 
 
ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3  
ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3.1, 3.2, 3.3: «ΔΛΕΥΚΟΛΥΝΣΘ ΤΘΣ ΡΟΣΒΑΣΘΣ ΣΤΘΝ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ» 
 

Σ Κεματικόσ Άξονασ Υροτεραιότθτασ 3 του ΕΥΑΡΑΔ αποςκοπεί ςτθ διευκόλυνςθ τθσ 

πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ όλων των κατθγοριϊν ανζργων και ςτθν προςζλκυςθ και 

διατιρθςθ μεγαλφτερου αρικμοφ ατόμων ςτθν αγορά εργαςίασ, μζςω ενεργθτικϊν πολιτικϊν 

απαςχόλθςθσ και τοπικοφ χαρακτιρα ςχεδίων προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ για τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων που εμφανίηονται ςτισ περιφερειακζσ αγορζσ εργαςίασ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ 

δίνεται ςτθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ των γυναικϊν, των νζων και των 

μακροχρόνια ανζργων, κακϊσ και των ανζργων από ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ, που 

απειλοφνται περιςςότερο από τον αποκλειςμό από τθν αγορά εργαςίασ. Θ γενικι 

παρουςίαςθ του ςυγκεκριμζνου Άξονα περιλαμβάνει ειδικι αναφορά ςτα ζμφυλα 

ςτερεότυπα ςτθν αγορά εργαςίασ και τθ δυςκολία πρόςβαςθσ των γυναικϊν ςτθν 

απαςχόλθςθ θ οποία επιτείνεται από τθ δυςκολία ςυμφιλίωςθσ επαγγελματικισ και 

οικογενειακισ/ιδιωτικισ ηωισ, κακϊσ επίςθσ και ςχετικά ςτατιςτικά ςτοιχεία, ςφμφωνα με τα 

οποία, το 2006 οι άνεργεσ γυναίκεσ αντιπροςϊπευαν περίπου το 60% του ςυνόλου των 

ανζργων και αποτελοφςαν μόνο το 40% του εργατικοφ δυναμικοφ (ΕΧΩΕ, Ζρευνα Εργατικοφ 

Δυναμικοφ 2006). 

Σι ειδικοί ςτόχοι 2 και 3 του Κεματικοφ Άξονα ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ τθσ 

ιςότθτασ των φφλων, κακϊσ αφοροφν ςε: α) ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν μζςω 

ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ, και β) ενεργοποίθςθ των μακροχρόνια ανζργων και 

των ατόμων από ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ, που απειλοφνται περιςςότερο από τον 

αποκλειςμό από τθν αγορά εργαςίασ μζςω τθσ εφαρμογισ ειδικά ςτοχευμζνων δράςεων.  
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Σι βαςικζσ ομάδεσ-ςτόχοι των Αξόνων Υροτεραιότθτασ 3.1, 3.2 και 3.3 του 

Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ είναι οι ακόλουκεσ: 

o Άνεργοι. 
o Άνεργεσ γυναίκεσ. 
o Άνεργοι νζοι/εσ (15-24 ετϊν). 
o Άνεργοι μεγαλφτερθσ θλικίασ (55-64 ετϊν). 
o Πακροχρόνια άνεργοι/εσ. 
o Άτομα ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων που απειλοφνται με αποκλειςμό από τθν 

αγορά εργαςίασ. 
o Ανενεργοί/ζσ (άτομα εκτόσ αγοράσ εργαςίασ). 
o Άτομα που διατρζχουν τον κίνδυνο να μείνουν άνεργοι/εσ. 

Σ Κεματικόσ Άξονασ Υροτεραιότθτασ 3 περιζχει δφο Ξατθγορίεσ Υαρεμβάςεων, οι οποίεσ 

περιλαμβάνουν Δράςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. Ειδικότερα, ςτθν 

Κατθγορία Ραρεμβάςεων 1 «Ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ» εντάςςονται οι Δράςεισ: 

α) 2. Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ, β) 3. Διευκόλυνςθ τθσ 

πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ ςε μακροχρόνια άνεργουσ και λοιπζσ ευπακείσ κοινωνικζσ και 

γ) 6. Χυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ ανζργων βάςει ςτοχευμζνθσ θλικιακισ και 

κλαδικισ προςζγγιςθσ. Χτθν Κατθγορία Ραρεμβάςεων 2 «Υποςτθρικτικά μζτρα για τθν 

προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτθν απαςχόλθςθ» εντάςςονται οι δράςεισ α) 

Εναρμόνιςθ επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ, και β) Ξατάργθςθ του επαγγελματικοφ 

διαχωριςμοφ. 

Χτο πλαίςιο τθσ Κατθγορίασ Ραρεμβάςεων 1 «Ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ» 

και ειδικότερα τθσ Δράςθσ «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ», ο 

Σργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΣΑΕΔ), το 2010 ξεκίνθςε τθν υλοποίθςθ 

Ρρογράμματοσ επιχοριγθςθσ 4.000 νζων ελευκζρων επαγγελματιϊν, γυναικϊν, θλικίασ 22-

64 ετϊν, με διακριτικό τίτλο «Επιχειρθματικότθτα ανζργων γυναικϊν θλικίασ 22-64», με 

ςτόχο τθν προϊκθςθ ανζργων γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ, μζςω τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ 

επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν. Ξατά τθν επιλογι των δικαιοφχων γυναικϊν προτεραιότθτα 

δόκθκε ςε άνεργεσ γυναίκεσ:  

o με δικαίωμα επιδότθςθσ ανεργίασ  
o που κα ςκόπευαν να αναπτφξουν δραςτθριότθτα ςε καινοτόμουσ κλάδουσ και 

ιδιαίτερα ςτθν πράςινθ οικονομία και  
o μζλθ εταιρείασ που μετζχουν με ποςοςτό από 51% ζωσ 60% ςτο εταιρικό κεφάλαιο. 
Χθμειϊνεται ότι κατά τον αρχικό ςχεδιαςμό του ΕΥ και ειδικότερα για τθ Δράςθ 

«Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ», περιλαμβάνονταν πλικοσ 

προτεινόμενων δράςεων για τθν προϊκθςθ των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ, ςτθν 

επιχειρθματικότθτα (start-ups) και ςτθν Ξοινωνικι Σικονομία, όπωσ:  

o Ψοποκετιςεισ ςε επιχειριςεισ, με επιδοτιςεισ κζςεων, ςτο πλαίςιο ςτοχευμζνθσ 
κατάρτιςθσ, για τθν απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ. 

o Υιλοτικι εφαρμογι κάλυψθσ κζςεων, τοποκετιςεων με επιδότθςθ, ςε κενζσ κζςεισ 
που προκφπτουν λόγω μθτρότθτασ κλπ για διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν μθνϊν. 

o Δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε ΠΠΕ (είτε ωσ επιχειρθματίεσ 
είτε ωσ εργαηόμενεσ). 
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o Δράςεισ τοποκζτθςθσ γυναικϊν επιςτθμόνων ςε επιχειριςεισ. 
o Δράςεισ κατάρτιςθσ-πιςτοποίθςθσ γνϊςεων-δεξιοτιτων ςε τομείσ ηιτθςθσ και 

αιχμισ αλλά με δυνατότθτα προςαρμογισ των προγραμμάτων ςτισ τοπικζσ ανάγκεσ 
και ιδιαιτερότθτεσ. 

o Ενίςχυςθ ΠΞΣ που δραςτθριοποιοφνται με γυναίκεσ ϊςτε να αναπτφξουν κζντρα 
πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τθν απαςχόλθςθ και τθν επιχειρθματικότθτα. 

o Δράςεισ άμβλυνςθσ των δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν οι γυναίκεσ επιχειρθματίεσ 
ςτθν πρόςβαςθ ςτισ χρθματοδοτιςεισ. 

o Επιδοτιςεισ για ζναρξθ επιχειριςεων (Γυναίκεσ επιχειρθματίεσ), ιδίωσ ςε τομείσ 
αιχμισ. 

o Υρόγραμμα ενίςχυςθσ του «ςυνεταιρίηεςκαι» των γυναικϊν. 
o Υρόγραμμα ενίςχυςθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ των γυναικϊν. 
Χε ότι αφορά τθ Δράςθ: «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ ςε 

μακροχρόνια άνεργουσ και λοιπζσ ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ» ο Σργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ 

Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΣΑΕΔ) υλοποιεί πλικοσ Υρογραμμάτων τα οποία δε ςτοχεφουν ςε 

ειδικά ςε γυναίκεσ, αλλά ςυχνά θ πλειοψθφία των ωφελοφμενων αφορά γυναίκεσ εξαιτίασ 

τθσ ποςοτικισ τουσ υπεροχισ ςτθν ομάδα-ςτόχο (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι/εσ).  

Για τθ Δράςθ 6 «Χυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ ανζργων βάςει ςτοχευμζνθσ 

θλικιακισ και κλαδικισ προςζγγιςθσ» ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ αναπτφςςονται προγράμματα 

υποχρεωτικισ - εγγυθμζνθσ απαςχόλθςθσ, υλοποιοφνται τρία (3) Ρρογράμματα Κατάρτιςθσ 

ανζργων, ςτισ ομάδεσ-ςτόχο των οποίων ςυμπεριλαμβάνονται οι γυναίκεσ. Τα Ρρογράμματα 

αυτά ςτοχεφουν ςτα ακόλουκα: 

 Πείωςθ τθσ ανεργίασ και θ βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ κζςθσ και του βιοτικοφ επιπζδου 
των ανζργων, με τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ όλων, με ζμφαςθ 
ςτθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ των νζων, των γυναικϊν και των μακροχρόνια 
ανζργων.  

 Εξοικείωςθ των καταρτιηομζνων με τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ ςτο χϊρο τθσ 
παραγωγισ, ςτο πλαίςιο τθσ πρακτικισ άςκθςθσ (on the job training).  

 Ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ με τθν τοποκζτθςθ των 
καταρτιςκζντων ςε κατάλλθλεσ κζςεισ πρακτικισ άςκθςθσ, με ςτόχο τθ 
μεγιςτοποίθςθ του ποςοςτοφ τθσ μετζπειτα απαςχόλθςισ τουσ από τισ 
ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ. 

 Λςότθτα των ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και θ διαςφάλιςθ τθσ αρχισ 
τθσ μθ διάκριςθσ. 
Ψο πρϊτο Υρόγραμμα με τίτλο: «Κατάρτιςθ ανζργων ςε πιςτοποιθμζνα Κζντρα 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) με υποχρεωτικι απαςχόλθςθ ςε κζςεισ ςυναφείσ με 

κζματα καταςκευαςτικϊν - τεχνικϊν ζργων» αφορά ςτθν κατάρτιςθ (κεωρθτικι και 

πρακτικι άςκθςθ) 7.000 ωφελοφμενων και ςτισ ομάδεσ-ςτόχουσ, εκτόσ από τισ γυναίκεσ, 

ςυμπεριλαμβάνονται και άτομα που προζρχονται από πλθκυςμιακζσ ομάδεσ που 

αποκλείονται ι απειλοφνται με αποκλειςμό από τθν αγορά εργαςίασ και ειδικότερα κφματα 

trafficking και κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ. 

Ψο δεφτερο Υρόγραμμα με τίτλο: «Κατάρτιςθ ανζργων ςε πιςτοποιθμζνα Κζντρα 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) με υποχρεωτικι απαςχόλθςθ ςε κζςεισ ςυναφείσ με 

κζματα αειφόρου περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (πράςινα επαγγζλματα)» αφορά ςτθν 
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κατάρτιςθ 7.500 ωφελοφμενων και ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ και δθμιουργία κζςεων 

απαςχόλθςθσ που ςυνδζονται με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν ορκολογικι 

χριςθ των φυςικϊν πόρων ςτο πλαίςιο των πολιτικϊν τθσ Ε.Ε. για τθν προαγωγι τθσ 

περιβαλλοντικισ αειφορίασ και τθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Αποτελείται από 

κεωρθτικό μζροσ και πρακτικι άςκθςθ, θ οποία ςυνδζεται με υποχρεωτικι πρόςλθψθ του 

30% τουλάχιςτον των καταρτιςκζντων, ςε κζςεισ εργαςίασ ςχετικζσ με το αντικείμενο 

κατάρτιςθσ. 

Ψο τρίτο Υρόγραμμα, με τίτλο: «Κατάρτιςθ ανζργων ςε πιςτοποιθμζνα Κζντρα 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) με υποχρεωτικι απαςχόλθςθ ςε κζςεισ ςυναφείσ με 

κζματα τουριςμοφ» αφορά ςτθν κατάρτιςθ 3.600 ωφελοφμενων ςε κζματα τουριςμοφ θ 

οποία αποτελείται από κεωρθτικό μζροσ και πρακτικι άςκθςθ και ςυνδζεται με υποχρεωτικι 

πρόςλθψθ του 30% τουλάχιςτον των καταρτιςκζντων, ςε κζςεισ εργαςίασ ςχετικζσ με το 

αντικείμενο κατάρτιςθσ. Χτισ ομάδεσ-ςτόχουσ του εν λόγω Υρογράμματοσ, εκτόσ από τισ 

γυναίκεσ, ςυμπεριλαμβάνονται και άτομα που προζρχονται από πλθκυςμιακζσ ομάδεσ που 

αποκλείονται ι απειλοφνται με αποκλειςμό από τθν αγορά εργαςίασ και ειδικότερα κφματα 

trafficking και κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ. 

Χτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «Εναρμόνιςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ» τθσ 

Κατθγορίασ Ραρεμβάςεων 2 του ίδιου Άξονα, ο ςχεδιαςμόσ του ΕΥ προζβλεπε τθν ανάπτυξθ 

δράςεων για τθν ενίςχυςθ γυναικϊν με ςκοπό τθν εναρμόνιςθ οικογενειακισ και 

επαγγελματικισ ηωισ για τθ ςτιριξθ τθσ γυναικείασ απαςχολθςιμότθτασ.  

Χε αυτιν τθ Δράςθ εντάςςονται τα Ζργα που αφοροφν ςτθ φιλοξενία παιδιϊν ςε 
παιδικοφσ ςτακμοφσ, με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθν διατιρθςθ των 
γυναικϊν (μθτζρων) ςε κζςεισ εργαςίασ. Ειδικότερα, ζχουν ολοκλθρωκεί τα ςχετικά Ζργα για 
τα ςχολικά ζτθ 2008-2009, 2009-2010 και 2010-2011, 2011-2012, ενϊ βρίςκεται ςε εξζλιξθ το 
αντίςτοιχο Ζργο για το ζτοσ 2012-2013 που υλοποιεί θ Ελλθνικι Εταιρεία Ψοπικισ Ανάπτυξθσ 
και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΕΨΑΑ), ωσ τελικόσ δικαιοφχοσ. Χτο πλαίςιο των παραπάνω Ζργων 
τθροφνται ςτατιςτικά δεδομζνα για τισ ωφελοφμενεσ τα οποία ςχετίηονται με τθν 
οικογενειακι τουσ κατάςταςθ, το μορφωτικό επίπεδο, τθν θλικιακι κατθγορία, τθν κατθγορία 

ειςοδιματοσ, τθν κατθγορία απαςχόλθςθσ κ.λπ.125  
Χτθν ίδια Δράςθ εντάςςεται το Ζργο «Εναρμόνιςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ 

ηωισ μζςω παροχισ κατϋοικον υπθρεςιϊν φροντίδασ ςε εξαρτϊμενα μζλθ των οικογενειϊν 
ανζργων και αναγνωριςμζνα επαπειλοφμενων με ανεργία εργαηόμενων που ωφελοφνται 
από ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ». Ψο Ζργο, που ξεκίνθςε το 2011 και βρίςκεται ςε 
εξζλιξθ, αφορά ςτθν παροχι Ωπθρεςιϊν φροντίδασ κατϋ οίκον ςε 30.000 άτομα (άνδρεσ και 
γυναίκεσ) είτε θλικιωμζνα που χριηουν κατοίκον βοικειασ, ι μθ θλικιωμζνα άτομα (ΑΠΕΑ, 
κλπ), και ςτοχεφει μεταξφ άλλων ςτα ακόλουκα: 

o Ενίςχυςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ των ζμμεςα 
ωφελουμζνων ατόμων ςτθν εργαςία μζςω τθσ υποςτιριξισ τουσ, με τθν παροχι 
φροντίδασ ςε θλικιωμζνα και λοιπά άτομα μθ δυνάμενα να αυτοεξυπθρετθκοφν 
απόλυτα. Πε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται θ ουςιαςτικι διευκόλυνςθ των 
ωφελοφμενων ατόμων ωσ προσ τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ενεργό εργαςιακά 

                                                           
125

 Ενδεικτικά, για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 βλ.: 
http://www.eetaa1.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2012/stats/statVfeloymenoi.pdf 

http://www.eetaa1.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2012/stats/statVfeloymenoi.pdf
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ανκρϊπινο δυναμικό, ςυμβάλλοντασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ ςε μια 
κοινωνία ίςων ευκαιριϊν. 

o Θ ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ με τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ όλων ςτθν αγορά 
εργαςίασ. 

Χτον ςχεδιαςμό του ΕΥ θ Δράςθ 2 «Ξατάργθςθ του επαγγελματικοφ διαχωριςμοφ» τθσ 

Κατθγορίασ Ραρεμβάςεων 2 του Κεματικοφ Άξονα Υροτεραιότθτασ 3 προβλεπόταν: «θ 

υλοποίθςθ ςυνοδευτικϊν –κυρίωσ- δράςεων χειραφζτθςθσ των γυναικϊν ςτθν πολιτικι και 

οικονομικι ηωι, προαγωγισ του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ, ενθμζρωςθσ-ευαιςκθτοποίθςθσ 

για τθν εξάλειψθ των ςτερεότυπων αντιλιψεων ςχετικά με το ρόλο των φφλων ςτθν 

οικογζνεια και ςτθν εργαςία και δράςεισ για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ 

διαφορετικότθτασ και τθν κατάργθςθ του επαγγελματικοφ διαχωριςμοφ λόγω φφλου, 

πολιτιςμικϊν και λοιπϊν ιδιαιτεροτιτων».  

Χθμειϊνεται ότι από τθν ζωσ τϊρα υλοποίθςθ του ΕΥ δεν προκφπτει θ ανάπτυξθ και 

υλοποίθςθ Ζργου ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ Δράςθσ, παρόλο που θ Γενικι Γραμματεία 

Λςότθτασ των Φφλων ςτον ςχεδιαςμό του «Εκνικοφ Υρογράμματοσ για τθν Συςιαςτικι 

Λςότθτα των Φφλων 2010-2013»126 ζχει ςυμπεριλάβει Ζργο για τθ μείωςθ του επαγγελματικοφ 

διαχωριςμοφ λόγω φφλου. Χφμφωνα με το Εκνικό Υρόγραμμα για τθν Συςιαςτικι Λςότθτα 

των Φφλων 2010-2013, το Ζργο αποςκοπεί: α) ςτθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε 

επαγγζλματα όπου αυτζσ υποεκπροςωποφνται, και β) ςτθν προϊκθςθ γυναικϊν και ανδρϊν 

ςε «ανδρικά» και «γυναικεία» επαγγζλματα αντίςτοιχα (διπλι κατεφκυνςθ) μζςω δράςεων 

ευαιςκθτοποίθςθσ, προκειμζνου να εξαλειφκοφν οι ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ ςχετικά με το 

ρόλο των φφλων ςτθν οικογζνεια και τθν εργαςία, κακϊσ και να ενςωματωκεί θ αρχι τθσ 

ιςότθτασ ςτο χϊρο εργαςίασ. Υαράλλθλα, το Ζργο περιλαμβάνει δράςεισ όπωσ:  

o Σλοκλθρωμζνθ δζςμθ δράςεων για τθν υποςτιριξθ του προςανατολιςμοφ ανζργων 
γυναικϊν ςε τεχνικά επαγγζλματα ι επαγγζλματα που οι γυναίκεσ 
υποεκπροςωποφνται και για τα οποία παρουςιάηεται αυξθμζνθ ηιτθςθ ςτθν αγορά 
εργαςίασ (Υαροχι εξειδικευμζνθσ ςυμβουλευτικισ και επαγγελματικοφ 
προςανατολιςμοφ άνεργων γυναικϊν και Υρογράμματα κατάρτιςθσ και εγγυθμζνθσ 
απαςχόλθςθσ των άνεργων ι απολυμζνων γυναικϊν ςε «ανδρικά» επαγγζλματα).  

o Δράςεισ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ, που κα περιλαμβάνουν παραγωγι 
ενθμερωτικϊν ςποτ, διεξαγωγι θμερίδων, ευρείασ μορφισ καμπάνια ενθμζρωςθσ 
του κοινοφ (τφποσ, ραδιόφωνο, τθλεόραςθ).  

 
Για τθν παρακολοφκθςθ των Δράςεων του Άξονα 3 χρθςιμοποιοφνται δείκτεσ που 

περιλαμβάνουν τον αρικμό των ωφελοφμενων γυναικϊν για τον ειδικό ςτόχο 2 «Ενίςχυςθ 

τθσ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν μζςω ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ». Ψζλοσ, οι 

αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ από τθν υλοποίθςθ των Δράςεων του εν λόγω Κεματικοφ Άξονα 

Υροτεραιότθτασ περιλαμβάνουν τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ των 

γυναικϊν, μζςω του περιοριςμοφ των ζμφυλων διακρίςεων ςτθν αγορά εργαςίασ και τθσ 

εναρμόνιςθσ τθσ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ των γυναικϊν. 
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 Βλ. ςχετικά: Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων (2011), Εκνικό Ρρόγραμμα για τθν Ουςιαςτικι Ιςότθτα των 
Φφλων 2010-2013, βϋ Ανακεωρθμζνθ Ζκδοςθ, ςελ. 68. 
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ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4. 
ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4.1, 4.2, 4.3: «ΡΛΘΘΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ ΣΕ ΜΛΑ ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΛΣΩΝ ΕΥΚΑΛΛΩΝ» 
 

Σι δράςεισ που αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο του Κεματικοφ Άξονασ Υροτεραιότθτασ 4 

του ΕΥΑΡΑΔ αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ με τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ 

όλων ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν πρόλθψθ φαινομζνων περικωριοποίθςθσ και 

αποκλειςμοφ. Χτουσ ειδικοφσ ςτόχουσ που τίκενται ςτθν εξειδίκευςθ του Άξονα δεν 

πραγματοποιείται ειδικι αναφορά ςτον παράγοντα φφλο. Ωςτόςο, ο ειδικόσ ςτόχοσ 1 

«Υροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ και επαγγελματικισ ενςωμάτωςθσ των ευπακϊν κοινωνικά 

ομάδων» αφορά και ςε γυναίκεσ που ανικουν ςε κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ και ιδιαίτερα 

ςε ομάδεσ ςτισ οποίεσ οι γυναίκεσ αποτελοφν ςυντριπτικι πλειοψθφία (πχ κφματα 

trafficking). 

Θ Κατθγορία Ραρεμβάςεων 1 «Ρρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ», του Κεματικοφ Άξονα Υροτεραιότθτασ 4, 

αφορά ςτθν υλοποίθςθ ςτοχευμζνων παρεμβάςεων για τθν κοινωνικι και επαγγελματικι 

ζνταξθ των ευάλωτων ομάδων πλθκυςμοφ (ΑμεΑ, παλιννοςτοφντεσ, μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ, 

μακροχρόνια άνεργοι, αιτοφντεσ άςυλο, κφματα trafficking, κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ, 

ομάδεσ με πολιτιςμικζσ ι/και κρθςκευτικζσ ιδιαιτερότθτεσ, χριςτεσ και πρϊθν χριςτεσ 

ουςιϊν, ανιλικοι παραβάτεσ, φυλακιςμζνοι, αποφυλακιςμζνοι, άςτεγοι, άτομα ευριςκόμενα 

ςε κατάςταςθ φτϊχειασ και απειλοφμενα από φτϊχεια κλπ) ανά κατθγορία ομάδασ. 

Ειδικότερα, θ Δράςθ 1 «Ραρεμβάςεισ για τθν κοινωνικο-οικονομικι ζνταξθ ευπακϊν 

ομάδων» προβλζπει τθν υλοποίθςθ οριηόντιασ δζςμθσ ενεργειϊν (π.χ. ψυχολογικι και 

νομικι υποςτιριξθ, κοινωνικι ενδυνάμωςθ και προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ για τθν 

απόκτθςθ ι βελτίωςθ δεξιοτιτων) με ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ 

κοινωνικά ευπακϊν ομάδων. Χτισ ομάδεσ αυτζσ περιλαμβάνονται τα 

κφματα trafficking και τα κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ  

Χτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ Δράςθσ υλοποιείται το Ζργο: «Ραρεμβάςεισ υπζρ 

ευπακϊν κοινωνικά ομάδων από πιςτοποιθμζνα Εξειδικευμζνα Κζντρα Κοινωνικισ και 

Επαγγελματικισ Ζνταξθσ Ατόμων με Αναπθρίεσ (ΑμεΑ) και απεξαρτθμζνων ατόμων ι 

ατόμων υπό απεξάρτθςθ, κακϊσ και από πιςτοποιθμζνα Κζντρα Επαγγελματικισ 

Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ)» το οποίο αφορά ςτθν παροχι προκατάρτιςθσ, κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και 

πρακτικισ άςκθςθσ των καταρτιηόμενων για τθν απόκτθςθ γενικϊν δεξιοτιτων και βαςικϊν 

ικανοτιτων (π.χ. βαςικζσ και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, ομαδικότθτα, δθμιουργικι ςκζψθ, 

ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων και λιψθσ αποφάςεων, κακϊσ και θ ανάπτυξθ μακθςιακισ 

κουλτοφρασ). Χτουσ/ςτισ ωφελοφμενουσ/εσ του Ζργου ςυμπεριλαμβάνονται κφματα 

trafficking και τα κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ. 

Χτισ άλλεσ δφο Δράςεισ τθσ Ξατθγορίασ Υαρεμβάςεων 1, Δράςθ 2 «Ενίςχυςθ 

επιχειριςεων για τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων ςτθν απαςχόλθςθ για άτομα 

προερχόμενα από ευάλωτεσ ομάδεσ» και Δράςθ 3 «Ψοπικζσ δράςεισ κοινωνικισ ζνταξθσ για 

ευάλωτεσ ομάδεσ», δεν πραγματοποιείται περεταίρω ανάλυςθ των ομάδων-ςτόχων, 
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προκειμζνου να αξιολογθκεί θ ςυμβολι τουσ ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. 

Ωςτόςο, δεδομζνθσ τθσ ειςαγωγικισ παρουςίαςθσ του Κεματικοφ Άξονα, προκφπτει θ πικανι 

υλοποίθςθ ενεργειϊν για γυναίκεσ που υφίςτανται πολλαπλζσ διακρίςεισ. Ειδικότερα, ςτο 

πλαίςιο τθσ εξειδίκευςθσ τθσ Δράςθσ 2 επιςθμαίνεται θ ανάπτυξθ δράςεων 

ενδοεπιχειρθςιακισ κατάρτιςθσ για τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων ςτουσ χϊρουσ 

εργαςίασ. 

Επιπλζον, ςτο πλαίςιο του ίδιου Άξονα υλοποιικθκε θ Δράςθ: «Υρογράμματα 

εκμάκθςθσ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ ςε πιςτοποιθμζνα Ξζντρα Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ, για 

άνεργουσ μετανάςτεσ - παλιννοςτοφντεσ - πρόςφυγεσ και λοιποφσ ανζργουσ προερχόμενουσ 

από ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ για τουσ οποίουσ θ ανεπαρκισ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 

λειτουργεί αναςταλτικά ςτθν κοινωνικι τουσ ενςωμάτωςθ». Ειδικότερα, υλοποιικθκαν 

προγράμματα προκατάρτιςθσ-κατάρτιςθσ που απευκφνονταν ςε μετανάςτεσ, 

παλιννοςτοφντεσ, πρόςφυγεσ και λοιποφσ ανζργουσ προερχόμενουσ από ευπακείσ κοινωνικά 

ομάδεσ (αιτοφντεσ άςυλο, κφματα trafficking, κλπ.) για τθν εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. 

Χτουσ δείκτεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν παρακολοφκθςθ των Δράςεων του Άξονα 4 

δεν λαμβάνεται υπόψθ ο παράγοντασ φφλο. Χτισ αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ από τθν 

υλοποίθςθ των ενεργειϊν και των Ζργων του Άξονα εντάςςονται: θ κοινωνικι και εργαςιακι 

ζνταξθ/επανζνταξθ ατόμων ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ που βιϊνουν κοινωνικό 

αποκλειςμό, θ πρόλθψθ του κινδφνου κοινωνικοοικονομικοφ αποκλειςμοφ για κατθγορίεσ 

ατόμων που προζρχονται ι μεταπίπτουν ςε ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, θ 

καταπολζμθςθ των προκαταλιψεων και των διακρίςεων ςτον κοινωνικό και εργαςιακό 

πεδίο, θ άμβλυνςθ τθσ κατάςταςθσ φτϊχειασ ςε ςτοχευμζνεσ κατθγορίεσ ατόμων που 

ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ και θ αναβάκμιςθ τθσ ςυμμετοχισ των 

ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ ςτο ςχεδιαςμό, τθ παρακολοφκθςθ και τθν εφαρμογι των 

παρεμβάςεων κοινωνικισ ζνταξθσ. 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 5. 
ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 5.1, 5.2, 5.3: «ΕΔΑΛΩΣΘ ΤΘΣ ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΘΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΘΣ 

ΨΥΧΛΚΘΣ ΥΓΕΛΑΣ. ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΘΣ ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑΣ ΦΟΝΤΛΔΑΣ ΥΓΕΛΑΣ, ΚΑΛ ΡΟΑΣΡΛΣΘ ΤΘΣ 

ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΥΓΕΛΑΣ ΤΟΥ ΡΛΘΚΥΣΜΟΥ» 
 
Σ Κεματικόσ Άξονασ Υροτεραιότθτασ 5 εξειδικεφεται και εξυπθρετείται από ειδικοφσ 

ςτόχουσ ςτον τομζα τθσ ψυχικισ υγείασ, ςτον τομζα τθσ Υρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Ωγείασ, και 
ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ υγείασ. Θ εξειδίκευςθ του Άξονα δεν περιλαμβάνει Δράςεισ με 
αναφορά ςτο φφλο. Ενδεικτικά, τα Ζργα που εντάςςονται ςτον ςυγκεκριμζνο Άξονα αφοροφν 
ςε υλοποίθςθ πράξεων λειτουργίασ Χτεγϊν Ωποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ (ΧΩ∆), εκςτρατείεσ 
ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα υγείασ (π.χ. Εκςτρατείεσ και Δράςεισ Ενθμζρωςθσ του 
Υλθκυςμοφ για Υρόλθψθ των Ροςθμάτων που υλοποιείται από το ΞΕΕΟΥΡΣ), προγράμματα 
αγωγισ υγείΑσ κ.ά. 

Ωςτόςο ςτισ αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ αναφζρεται «θ επίτευξθ υψθλοφ βακμοφ 
αποφόρτιςθσ των οικογενειϊν και των φροντιςτϊν των ατόμων με πρωτογενι ι δευτερογενι 
προβλιματα ψυχικισ υγείασ – και ιδιαίτερα των γυναικϊν– ϊςτε να παραμείνουν ενεργοί 
πολίτεσ ςτο κοινωνικό και εργαςιακό πεδίο». Χε ότι αφορά τθν Ενότθτα: «Χυνδρομι ςτθν 
ομάδα-ςτόχο» (Υαρ. ΧΧΛΛΛ Ξαν. 1828/06), όπου παρουςιάηεται το ςφνολο των ωφελοφμενων 
γυναικϊν από τον Κεματικό Άξονα Υροτεραιότθτασ, θ Ετιςια Ζκκεςθ Υεπραγμζνων του 2010 
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αναφζρει ότι: οι Ρράξεισ που ξεκίνθςαν να υλοποιοφνται ςτο ζτοσ αναφοράσ αφοροφν ςε 
παρεμβάςεισ ςτα ςυςτιματα και όχι ςε άτομα και ςυνεπϊσ, θ εφαρμογι τθσ απαίτθςθσ του 
Καν. 1828 και θ αποτφπωςθ ςτοιχείων του Παραρτιματοσ ΧΧΙΙΙ δεν ζχει εφαρμογι. 

 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6. 
ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6.1, 6.2 ΚΑΛ 6.3: «ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ»  

 
Σ Κεματικόσ Άξονασ Υροτεραιότθτασ 6 εμπεριζχει το ςφνολο των ενεργειϊν και 

δραςτθριοτιτων που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων, τθν παροχι οδθγιϊν και 
υποςτιριξθσ προσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ (δθμόςιουσ, ιδιωτικοφσ), τθν υποςτιριξθ και 
υποβοικθςθ όλων των διοικθτικϊν δομϊν και μθχανιςμϊν που ςυμμετζχουν ςτο Υρόγραμμα, 
κακϊσ επίςθσ και τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ και ευαιςκθτοποίθςθσ του ΕΥ. Χτισ ενδεικτικζσ 
δράςεισ που παρουςιάηονται ςτο ΕΥ, ςτο πλαίςιο του εν λόγω Άξονα, περιλαμβάνονται μεταξφ 
άλλων: θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ για τουσ φορείσ υλοποίθςθσ και 
τουσ μθχανιςμοφσ διαχείριςθσ, θ εκπόνθςθ μελετϊν για τθν υποςτιριξθ των δράςεων του 
Υρογράμματοσ, θ ενθμζρωςθ/ευαιςκθτοποίθςθ των ενδιαφερομζνων και τθσ κοινισ γνϊμθσ 
ςε κζματα που αφοροφν και ςχετίηονται με τισ παρεμβάςεισ και τισ πολιτικζσ του 
Υρογράμματοσ, θ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του (κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςισ του 
και εκ των υςτζρων κ.ά.).  

Χε ότι αφορά τθν Ενότθτα: «Χυνδρομι ςτθν ομάδα-ςτόχο» (Υαρ. ΧΧΛΛΛ Ξαν. 1828/06), 
όπου παρουςιάηεται το ςφνολο των ωφελοφμενων γυναικϊν από τον Κεματικό Άξονα 
Υροτεραιότθτασ, θ Ετιςια Ζκκεςθ Υεπραγμζνων του 2010 αναφζρει ότι: Οι πράξεισ του 
ςυγκεκριμζνου Θεματικοφ Άξονα Ρροτεραιότθτασ δεν ςυνδζονται άμεςα με τθν ιςότθτα 
ευκαιριϊν ι τθν ενςωμάτωςθ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων. Συνεπϊσ, θ εφαρμογι τθσ 
απαίτθςθσ του Άρκρου 10 του Καν.1081/06 δεν ζχει εφαρμογι. 
 

4. Σχόλια και Επιςθμάνςεισ για το ΕΡ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  
 

Ψο ςφνολο των Αξόνων Υροτεραιότθτασ και των παρεμβάςεων του ΕΥ «Ανάπτυξθ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό του, διζπεται από τθν αρχι τθσ ιςότθτασ 
ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, θ οποία τίκεται ςε προτεραιότθτα, και από τθν αρχι 
τθσ μθ διάκριςθσ. Τπωσ επιςθμαίνεται από τθν εκ των προτζρων αξιολόγθςθ του ΕΥ, θ 
προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, ςτο ςχεδιαςμό του ΕΥ, προκφπτει είτε μζςα από τθν 
ανάπτυξθ εξειδικευμζνων-ςτοχευμζνων μζτρων υποςτιριξθσ γυναικϊν (κετικζσ δράςεισ), 
είτε μζςω τθσ οριηόντιασ ζνταξθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτισ τομεακζσ και περιφερειακζσ 
πολιτικζσ (gender mainstreaming). 

Υράγματι θ παρουςίαςθ/τεκμθρίωςθ του ΕΥ ςυμπεριλαμβάνει τθν οπτικι του φφλου, 
ιδιαίτερα ςτουσ Άξονεσ 2,3 και 4, κυρίωσ μζςα από τθν ανάπτυξθ κετικϊν δράςεων. Ωςτόςο, 
από τθν καταγραφι τθσ μζχρι ςιμερα υλοποίθςθσ του ΕΥ θ ανάπτυξθ ςτοχευμζνων κετικϊν 
δράςεων είναι αρκετά περιοριςμζνθ και επιπλζον δεν αποτυπϊνεται θ οριηόντια ζνταξθ τθσ 
διάςταςθσ του φφλου ςτισ υπόλοιπεσ δράςεισ-παρεμβάςεισ του ΕΥ. Ειδικότερα, 
καταγράφονται δράςεισ από τισ οποίεσ οι γυναίκεσ ωφελοφνται «τυχαία» εξαιτίασ τθσ 
ποςοτικισ τουσ υπεροχισ ςτθν ομάδα-ςτόχο (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι/εσ), οι οποίεσ πικανά 
αξιολογοφνται ωσ δράςεισ gender mainstreaming. Επιπλζον, ο παράγοντασ φφλο απουςιάηει 
εντελϊσ από τον ςχεδιαςμό των ςυςτθμικϊν παρεμβάςεων (δθμιουργία δομϊν) παρόλο που 
αρχι τθσ ιςότθτασ των φφλων βρίςκεται ςε προτεραιότθτασ ςτο πλαίςιο του ΕΥ.  
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4. ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘ» 

 

ΡΕΔΛΑ ΔΛΕΕΥΝΘΣΘΣ 
ΕΝΤΟΡΛΣΜΟΣ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΩΚΘΣΘ ΤΘΣ 

ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΓΕΝΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΕΡ 

o Υεριοριςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ αποτυχίασ, τθσ πρόωρθ 
εγκατάλειψθσ του ςχολείου και των ανεπαρκϊν βαςικϊν δεξιοτιτων.  
o Θ εφαρμογι πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων μζςω των εκνικϊν και 
ευρωπαϊκϊν πλαιςίων πιςτοποίθςθσ προςόντων ςθμαντικό για τθν 
προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ κακόςον πολλά άτομα από λιγότερο ευνοθμζνεσ 
ομάδεσ επιλζγουν να αποκτιςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ με μθ τυπικι ι 
άτυπθ μάκθςθ.  
o Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν 
o Υαροχι καλφτερων ευκαιριϊν για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων.  
o Θ προςζλκυςθ του ενιλικου πλθκυςμοφ ςτα προγράμματα τθσ 
δια -βίου μάκθςθσ μζςω τθσ παροχισ κινιτρων  
o Θ μείωςθ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων και του αποκλειςμοφ.  

ΚΕΜΑΤΛΚΟΛ ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1 

«Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ 
Σφγκλιςθσ» 

 

Ειδικι μζριμνα/ειδικοί ςτόχοι: Ρροϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και των ίςων ευκαιριϊν ςτθν εκπαίδευςθ 

Ομάδεσ-ςτόχοι: Πακθτζσ, Χπουδαςτζσ, Φοιτθτζσ και Εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Αναμενόμενεσ Επιπτϊςεισ: Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ, εκςυγχρονιςμόσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, 

αξιοποίθςθ ΨΥΕ ςτθ εκπαίδευςθ, ςτιριξθ εκπαίδευςθσ ΑμεΑ ςτισ 8 Υεριφζρειεσ Χφγκλιςθσ. 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 1 : «Αναμόρφωςθ, εκςυγχρονιςμόσ και αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ– ενίςχυςθ 

τθσ κινθτικότθτασ του μακθτικοφ και φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ» 

Ρράξθ 1: «Αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν και εμπλουτιςμόσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ 

βακμίδεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςχολικισ αγωγισ, ϊςτε να ανταποκρίνονται πλθρζςτερα ςτισ ςφγχρονεσ 

εκπαιδευτικζσ προτεραιότθτεσ και ςτισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ ςε μία κοινωνία τθσ γνϊςθσ. Θ αναμόρφωςθ αυτι 

κα περιλάβει, μεταξφ άλλων, προςαρμογι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, ενςωμάτωςθ 

πολιτιςτικϊν ςτοιχείων και των ξζνων γλωςςϊν όπωσ προβλζπεται από τθν ευρωπαϊκι πολιτικι για τθν εκπαίδευςθ κακϊσ 

επίςθσ και ςτοιχεία που αφοροφν κεματικοφσ τομείσ όπωσ θ ναυτιλία, αλιεία, τουριςμόσ κλπ. Σ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ τθσ 

αειφορίασ ςτθν εκπαίδευςθ αποτελεί προτεραιότθτα που διαςφαλίηεται μζςα από τα προγράμματα ςπουδϊν, το 

εκπαιδευτικό υλικό και κυρίωσ με τθν ειςαγωγι βιωματικϊν εφαρμογϊν.» 

 Ζργο: «Υόλθ και Υολιτιςτικι ταυτότθτα: Χχεδιαςμόσ και παραγωγι παιδαγωγικϊν εργαλείων για τθν ανάδειξθ τθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ των οκτϊ περιφερειϊν ςφγκλιςθσ του Άξονα Υροτεραιότθτασ 1» 

Δράςεισ Ζργου: Διεξαγωγι επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων - εργαςτθρίων - Δθμιουργία Διαδικτυακοφ κόμβου 
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Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

- 1.550 επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
- 18.000 επωφελοφμενοι άνδρεσ μακθτζσ Υρωτοβάκμιασ και 
- Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
- 17.000 επωφελοφμενεσ γυναίκεσ μακιτριεσ Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

 

 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΛ ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1-2-3 

«Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ 13 Ρεριφζρειεσ» 
 

Ειδικι μζριμνα/ειδικοί ςτόχοι: Ρροϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και των ίςων ευκαιριϊν ςτθν εκπαίδευςθ 

Ομάδεσ-ςτόχοι: Πακθτζσ,  Χπουδαςτζσ, Φοιτθτζσ και  Εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Αναμενόμενεσ Επιπτϊςεισ: Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ, εκςυγχρονιςμόσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, 

αξιοποίθςθ ΨΥΕ ςτθ εκπαίδευςθ, ςτιριξθ εκπαίδευςθσ ΑμεΑ ςτισ 13 Υεριφζρειεσ. 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 1 «Αναμόρφωςθ, εκςυγχρονιςμόσ και αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ– ενίςχυςθ τθσ 

κινθτικότθτασ του μακθτικοφ και φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ» 

Δράςθ 1 «Αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν και εμπλουτιςμόσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ 

βακμίδεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςχολικισ αγωγισ, ϊςτε να ανταποκρίνονται πλθρζςτερα ςτισ ςφγχρονεσ 

εκπαιδευτικζσ προτεραιότθτεσ και ςτισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ ςε μία κοινωνία τθσ γνϊςθσ. Θ αναμόρφωςθ αυτι 

κα περιλάβει, μεταξφ άλλων, προςαρμογι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, ενςωμάτωςθ 

πολιτιςτικϊν ςτοιχείων και των ξζνων γλωςςϊν όπωσ προβλζπεται από τθν ευρωπαϊκι πολιτικι για τθν εκπαίδευςθ κακϊσ 

επίςθσ και ςτοιχεία που αφοροφν κεματικοφσ τομείσ όπωσ θ ναυτιλία, αλιεία, τουριςμόσ κλπ. Σ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ τθσ 

αειφορίασ ςτθν εκπαίδευςθ αποτελεί προτεραιότθτα που διαςφαλίηεται μζςα από τα προγράμματα ςπουδϊν, το 

εκπαιδευτικό υλικό και κυρίωσ με τθν ειςαγωγι βιωματικϊν εφαρμογϊν.»  

Ζργο «Χτα ίχνθ τθσ Γραφισ: θ ιςτορία τθσ γραφισ και τθσ γλϊςςασ ςτον Ελλαδικό χϊρο» 

Δράςεισ Ζργου: Χχεδιαςμόσ και παραγωγι ζντυπου και ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ (εκπαιδευτικοφ φακζλου). - 

Χχεδιαςμόσ και παραγωγι ψθφιακισ ταινίασ με κινοφμενα ςχζδια «Ψο ςχιμα του γράμματοσ». - Δθμιουργία κεματικισ 

εικονικισ ζκκεςθσ με τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ και προβολι τθσ ςτο Διαδίκτυο, και ςε μουςεία. - Ψθφιοποίθςθ του ζντυπου 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ, μετάφραςθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα και ανάρτθςι του ςτο διαδίκτυο. - Αποςτολι τθσ μουςειοςκευισ και 

του εκπαιδευτικοφ φακζλου ςτισ Διευκφνςεισ Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των 13 Υεριφερειϊν. - 

Διεξαγωγι επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων, και πειραματικι εφαρμογι των εκπαιδευτικϊν δράςεων. 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων:  

- 100,000.00 γυναίκεσ μακιτριεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
- 100,000.00 άντρεσ μακθτζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
- 8,000.00 επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
- 3,000.00 επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
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Κατθγορία παρζμβαςθσ 5 Ενίςχυςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ επιμόρφωςθσ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ 

προςχολικισ, πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία και ςτθν χριςθ Ψεχνολογιϊν 

Υλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν 

Δράςθ 1: Θ κεςμοκζτθςθ υποχρεωτικισ περιοδικισ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν (ανά τακτά χρονικά διαςτιματα) ςτο 

γνωςτικό τουσ αντικείμενο και ςτισ νζεσ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ για βελτιςτοποίθςθ των γνϊςεων τουσ, με ζμφαςθ ςτισ ΨΥΕ 

και τισ κετικζσ και τεχνολογικζσ επιςτιμεσ με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ των ΨΥΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Ζργο: «ΡΕΣ ΧΧΣΟΕΛΣ (Χχολείο 21ου αιϊνα) – Υιλοτικι Εφαρμογι ςτουσ Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 1, 2, 3, - Σριηόντια Υράξθ» 

Δράςεισ Ζργου: Υιλοτικι εφαρμογι διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ ςε θλεκτρονικι πλατφόρμα - Επιμόρφωςθ ςτελεχϊν τθσ 

εκπαίδευςθσ και Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτϊν για τθν πιλοτικι εφαρμογι - Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν των πιλοτικϊν 

ςχολικϊν μονάδων ςτα Υ.Ε.Ξ. - Χχεδιαςμόσ, παρακολοφκθςθ και εςωτερικι/διαμορφωτικι αξιολόγθςθ τθσ πιλοτικισ 

εφαρμογισ του προγράμματοσ και των διαδικαςιϊν τθσ επιμόρφωςθσ - Διοικθτικι και Διαχειριςτικι και τεχνικι υποςτιριξθ 

τθσ Υράξθσ. - Ενθμζρωςθ/ευαιςκθτοποίθςθ – Διάχυςθ αποτελεςμάτων  (Δθμοςιότθτα). 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

- 14.000 επωφελοφμενοι άνδρεσ μακθτζσ Α/κμιασ και Β/κμιασ 
- 14.000 επωφελοφμενεσ γυναίκεσ μακιτριεσ Α/κμιασ και Β/κμιασ 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 2: «Αναμόρφωςθ, εκςυγχρονιςμόσ και αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ–ενίςχυςθ τθσ 

κινθτικότθτασ του μακθτικοφ και φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ .» 

Δράςθ 2: «Ξατάργθςθ των τυπικϊν φραγμϊν κακ’ όλθ τθν εκπαιδευτικι διαδρομι και ειςαγωγι τθσ αναγκαίασ ευελιξίασ 

(οριηόντια και κάκετα) ςε όλεσ τισ βακμίδεσ και τα επίπεδα εκπαίδευςθσ και ςτθ δια βίου μάκθςθ. Διευκόλυνςθ τθσ 

κινθτικότθτασ με ενζργειεσ αναγνϊριςθσ / πιςτοποίθςθσ μονάδων φοίτθςθσ ςτο πλαίςιο εκνικοφ ςυςτιματοσ μεταφοράσ και 

ςυςςϊρευςθσ πιςτωτικϊν μονάδων (E.C.T.S.). Ενίςχυςθ των διαδικαςιϊν αναγνϊριςθσ τίτλων ςπουδϊν και αναγνϊριςθσ των 

επαγγελματικϊν δικαιωμάτων των αποφοίτων. Θ ελλθνικι πολιτεία ςεβόμενθ τθν οδθγία 2005/36/EC αναφορικά με τθν 

αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν προςόντων-δικαιωμάτων κα προβεί ςτισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ προςαρμογισ τθσ εκνικισ 

νομοκεςίασ ζτςι ϊςτε αυτι να καταςτεί ςυμβατι με τθν Σδθγία» 

Ζργο: «Διαφοροποιθμζνεσ και Διαβακμιςμζνεσ Εκνικζσ Εξετάςεισ Γλωςςομάκειασ» 

Ομάδεσ-ςτόχοι:Χχολικόσ πλθκυςμόσ, Ενιλικεσ μακθτζσ, Ανκρϊπινο δυναμικό τθσ χϊρασ 

Δράςεισ Ζργου: Τργανα μζτρθςθσ γλωςςομάκειασ - Εκπαιδευτικά υλικά και επιμόρφωςθ αξιολογθτϊν - Υρόγραμμα 

προετοιμαςίασ για τισ εξετάςεισ του κρατικοφ πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ - Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ και προβολισ καινοτόμων δράςεων του ΞΥΓ 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

- 240 μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ επιμορφοφμενων εκπαιδευτικϊν Υρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
- 242 μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ επιμορφοφμενων εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 2: «Αναμόρφωςθ, εκςυγχρονιςμόσ και αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ–ενίςχυςθ τθσ 

κινθτικότθτασ του μακθτικοφ και φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ .» 

Δράςθ 2: «Ξατάργθςθ των τυπικϊν φραγμϊν κακ’ όλθ τθν εκπαιδευτικι διαδρομι και ειςαγωγι τθσ αναγκαίασ ευελιξίασ 

(οριηόντια και κάκετα) ςε όλεσ τισ βακμίδεσ και τα επίπεδα εκπαίδευςθσ και ςτθ δια βίου μάκθςθ. Διευκόλυνςθ τθσ 
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κινθτικότθτασ με ενζργειεσ αναγνϊριςθσ / πιςτοποίθςθσ μονάδων φοίτθςθσ ςτο πλαίςιο εκνικοφ ςυςτιματοσ μεταφοράσ και 

ςυςςϊρευςθσ πιςτωτικϊν μονάδων (E.C.T.S.). Ενίςχυςθ των διαδικαςιϊν αναγνϊριςθσ τίτλων ςπουδϊν και αναγνϊριςθσ των 

επαγγελματικϊν δικαιωμάτων των αποφοίτων. Θ ελλθνικι πολιτεία ςεβόμενθ τθν οδθγία 2005/36/EC αναφορικά με τθν 

αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν προςόντων-δικαιωμάτων κα προβεί ςτισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ προςαρμογισ τθσ εκνικισ 

νομοκεςίασ ζτςι ϊςτε αυτι να καταςτεί ςυμβατι με τθν Σδθγία» 

Ζργο: ««Δθμιουργία ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν εξετάςεων για το ΞΥΓ και Υλατφόρμα τθλεκατάρτιςθσ για τθν εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ των εξεταςτϊν »» 

Ομάδεσ-ςτόχοι: Ευρφτεροσ πλθκυςμόσ και ειδικότερα ΑμεΑ, Εξεταςτζσ 

Δράςεισ Ζργου: 

o Δθμιουργία ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν εξετάςεων για το ΞΥΓ 
o Υλατφόρμα τθλεκατάρτιςθσ για τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ των εξεταςτϊν  
Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

240 μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ επιμορφοφμενων εκπαιδευτικϊν Υρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

242 μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ επιμορφοφμενων εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 5: «Ενίςχυςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ επιμόρφωςθσ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ 

προςχολικισ, πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία και ςτθν χριςθ Ψεχνολογιϊν 

Υλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν» 

Ρράξθ 1: «Θ κακιζρωςθ προγραμμάτων ειςαγωγικισ επιμόρφωςθσ ετιςιασ διάρκειασ, με ζμφαςθ ςτο διδακτικό, παιδαγωγικό 

και ψυχοπαιδαγωγικό περιεχόμενο, που να οδθγεί ςε πιςτοποίθςθ εκπαιδευτικισ επάρκειασ ωσ προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ 

του εκπαιδευτικοφ ζργου. Θ κακιζρωςθ προγραμμάτων ειςαγωγικισ επιμόρφωςθσ ετιςιασ διάρκειασ, με ζμφαςθ ςτο 

διδακτικό, παιδαγωγικό και ψυχοπαιδαγωγικό περιεχόμενο, που να οδθγεί ςε πιςτοποίθςθ εκπαιδευτικισ επάρκειασ ωσ 

προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου». 

 Ζργο: «Ειςαγωγικι επιμόρφωςθ για νεοδιόριςτουσ και προςλαμβανόμενουσ ωσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ ςχολικοφ ζτουσ 

2008-2012» 

Ομάδεσ-ςτόχοι: Ρεοδιόριςτοι εκπαιδευτικοί ςτθν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ - Υροςλαμβανόμενοι ωσ 

αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

Δράςεισ Ζργου: Χυντονιςμόσ και Επιςτθμονικι Υαρακολοφκθςθ του Ζργου - Αναπαραγωγι & Διανομι Ζντυπου Ωλικοφ - 

Ωλοποίθςθ τθσ Ειςαγωγικισ Επιμόρφωςθσ - Υροβολι, ενθμζρωςθ, διάχυςθ των αποτελεςμάτων τθσ Υράξθσ - Εξωτερικι 

Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

- 12.000 επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί ανά ζτοσ  
- 4.480 επιμορφοφμενεσ γυναίκεσ εκπαιδευτικοί Α/κμιασ Εκπ/ςθσ ςε προγράμματα ειςαγωγικισ επιμόρφωςθσ 
- 3.468  επιμορφοφμενεσ γυναίκεσ εκπαιδευτικοί Β/κμιασ Γενικισ Εκπ/ςθσ ςε προγράμματα ειςαγωγικισ επιμόρφωςθσ 
- 393  επιμορφοφμενεσ γυναίκεσ εκπαιδευτικοί Β/κμιασ Ψεχνικισ Εκπ/ςθσ ςε προγράμματα ειςαγωγικισ επιμόρφωςθσ 
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Κατθγορία παρζμβαςθσ 4: «Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ ςυμμετοχισ όλων ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και 

καταπολζμθςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ, με ζμφαςθ ςτα άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ ) και τισ ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (ΕΞΣ)»  

Ρράξθ 2: «Ξαταπολζμθςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ προςχολικισ και πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, του 

ολοιμερου νθπιαγωγείο και δθμοτικοφ ςχολείου κακϊσ και τθσ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ ςτθν πρϊτθ βακμίδα τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (γυμνάςιο).» 

Ζργο: «Ωποςτιριξθ Σλοιμερων Χχολείων» 

Στόχοσ δράςθσ:  

o Λκανοποίθςθ τθσ αναγκαιότθτασ υποςτιριξθσ των οικογενειϊν και δθ των εργαηόμενων μθτζρων ςτθν προςπάκεια 
μίασ ιςόρροπθσ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ. 
o Βελτίωςθ των επιδόςεων μεγάλου αρικμοφ μακθτϊν 
Δράςεισ Ζργου: Ξάλυψθ του κόςτουσ των επιπρόςκετων εκπαιδευτικϊν ωρϊν με εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων που αφοροφν 

τα επιπρόςκετα ι ενιςχυμζνα γνωςτικά αντικείμενα (διδαςκαλία ζνων γλωςςϊν, Ρζεσ Ψεχνολογίεσ ςτθν εκπαίδευςθ, 

Εικαςτικι Αγωγι, Κεατρικι Αγωγι, Πουςικι Αγωγι, Ακλθτιςμόσ, Χορόσ). 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

- 170.139 επωφελοφμενοι άντρεσ μακθτζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
- 170.139 επωφελοφμενεσ γυναίκεσ μακιτριεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 1: «Αναμόρφωςθ, εκςυγχρονιςμόσ και αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ– ενίςχυςθ 

τθσ κινθτικότθτασ του μακθτικοφ και φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ» 

Ρράξθ 1: «Αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν και εμπλουτιςμόσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ 

βακμίδεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςχολικισ αγωγισ, ϊςτε να ανταποκρίνονται πλθρζςτερα ςτισ ςφγχρονεσ 

εκπαιδευτικζσ προτεραιότθτεσ και ςτισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ ςε μία κοινωνία τθσ γνϊςθσ. Θ αναμόρφωςθ αυτι 

κα περιλάβει, μεταξφ άλλων, προςαρμογι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, ενςωμάτωςθ 

πολιτιςτικϊν ςτοιχείων και των ξζνων γλωςςϊν όπωσ προβλζπεται από τθν ευρωπαϊκι πολιτικι για τθν εκπαίδευςθ κακϊσ 

επίςθσ και ςτοιχεία που αφοροφν κεματικοφσ τομείσ όπωσ θ ναυτιλία, αλιεία, τουριςμόσ κλπ. Σ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ τθσ 

αειφορίασ ςτθν εκπαίδευςθ αποτελεί προτεραιότθτα που διαςφαλίηεται μζςα από τα προγράμματα ςπουδϊν, το 

εκπαιδευτικό υλικό και κυρίωσ με τθν ειςαγωγι βιωματικϊν εφαρμογϊν.» 

Ζργο: «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Χχολεία» 

Δράςεισ Ζργου: Διοργάνωςθ περιοδείασ με διαδραςτικζσ μουςικό-κεατρικζσ παραςτάςεισ, ειδικά για παιδιά, ςε ολοιμερα 

δθμοτικά ςχολεία τθσ επικράτειασ με ενιαίο αναμορφωμζνο πρόγραμμα, όπωσ αυτό ιςχφει ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του 

«Ρζου Χχολείου». - Εκπαίδευςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ διαδραςτικϊν μουςικό κεατρικϊν 

παραςτάςεων, θ οποία κα γίνει παράλλθλα με τθν προετοιμαςία και τθ διενζργεια τθσ παράςταςθσ. - Δθμιουργία 

διαδικτυακοφ κόμβου και ψθφιοποίθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

- 155 επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
- 4.712 επωφελοφμενοι άνδρεσ μακθτζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
- 4.528 επωφελοφμενεσ γυναίκεσ μακιτριεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 1: «Αναμόρφωςθ, εκςυγχρονιςμόσ και αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ– ενίςχυςθ 
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τθσ κινθτικότθτασ του μακθτικοφ και φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ .» 

Ρράξθ 1: «Αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν και εμπλουτιςμόσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ 

βακμίδεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςχολικισ αγωγισ, ϊςτε να ανταποκρίνονται πλθρζςτερα ςτισ ςφγχρονεσ 

εκπαιδευτικζσ προτεραιότθτεσ και ςτισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ ςε μία κοινωνία τθσ γνϊςθσ. Θ αναμόρφωςθ αυτι 

κα περιλάβει, μεταξφ άλλων, προςαρμογι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, ενςωμάτωςθ 

πολιτιςτικϊν ςτοιχείων και των ξζνων γλωςςϊν όπωσ προβλζπεται από τθν ευρωπαϊκι πολιτικι για τθν εκπαίδευςθ κακϊσ 

επίςθσ και ςτοιχεία που αφοροφν κεματικοφσ τομείσ όπωσ θ ναυτιλία, αλιεία, τουριςμόσ κλπ. Σ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ τθσ 

αειφορίασ ςτθν εκπαίδευςθ αποτελεί προτεραιότθτα που διαςφαλίηεται μζςα από τα προγράμματα ςπουδϊν, το 

εκπαιδευτικό υλικό και κυρίωσ με τθν ειςαγωγι βιωματικϊν εφαρμογϊν.» 

 Ζργο: «Χτιριξθ των Χχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο  Εκπαιδευτικό Υρόγραμμα» 

Δράςεισ Ζργου: Εμπλουτιςμόσ του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ - Ωποςτιριξθ και Ενθμζρωςθ των Εκπαιδευτικϊν και των 

Χτελεχϊν Διοίκθςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ (π.χ. Χχολικοί Χφμβουλοι των αντίςτοιχων Ειδικοτιτων) για τισ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ - Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, προβολισ και δθμοςιότθτασ του Κεςμοφ 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

- 43.656 επωφελοφμενοι άνδρεσ μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
- 44.557 επωφελοφμενεσ γυναίκεσ μακιτριεσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 5: «Ενίςχυςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ επιμόρφωςθσ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ 

προςχολικισ, πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία και ςτθν χριςθ Ψεχνολογιϊν 

Υλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν» 

Ρράξθ 1: «Θ κεςμοκζτθςθ υποχρεωτικισ περιοδικισ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν (ανά τακτά χρονικά διαςτιματα) ςτο 

γνωςτικό τουσ αντικείμενο και ςτισ νζεσ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ για βελτιςτοποίθςθ των γνϊςεων τουσ, με ζμφαςθ ςτισ ΨΥΕ 

και τισ κετικζσ και τεχνολογικζσ επιςτιμεσ με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ των ΨΥΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.» 

 Ζργο: «Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των ΨΥΕ ςτθ Διδακτικι Υράξθ» 

Δράςεισ Ζργου: διοίκθςθ, οργάνωςθ και διαχείριςθ τθσ πράξθσ - ανάπτυξθ επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν εργαλείων - 

εγκατάςταςθ και λειτουργία ςυςτθμάτων και υποδομϊν υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ - ανάπτυξθ επιςτθμονικϊν εργαλείων, 

λειτουργία υποδομϊν παιδαγωγικισ ςτιριξθσ τθσ πράξθσ - υλοποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν - υλοποίθςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ των επιμορφωτϊν - υλοποίθςθ τθσ πιςτοποίθςθσ ςτα ΞΕΥΛΧ - ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και δθμοςιότθτα τθσ 

πράξθσ - προμικεια υλικοφ και λογιςμικοφ για εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ - διαμονι και διατροφι επιμορφωτϊν - παροχι 

υπθρεςιϊν ςυμβοφλου τεχνικισ υποςτιριξθσ 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

28.260 εκπαιδευτικό προςωπικό εκπαιδευμζνο ςε ΨΥΕ 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 4: «Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ ςυμμετοχισ όλων ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και 

καταπολζμθςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ, με ζμφαςθ ςτα άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ ) και τισ ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (ΕΞΣ)» 

Ρράξθ 2: «Ξαταπολζμθςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ προςχολικισ και πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, του 

ολοιμερου νθπιαγωγείο και δθμοτικοφ ςχολείου κακϊσ και τθσ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ ςτθν πρϊτθ βακμίδα τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (γυμνάςιο)» 
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 Ζργο: «Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Υροτεραιότθτασ» 

Δράςεισ Ζργου: Επιςτθμονικι κακοδιγθςθ του ζργου - Εφαρμογι Υιλοτικοφ Υρογράμματοσ - Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν και 

ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ - Ειςαγωγι εξάπλωςθσ του κεςμοφ 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

- 20.412 Πζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και διαπολιτιςμικισ 
εκπαίδευςθσ 

- 52 επιμορφοφμενοι Εκπαιδευτικοί Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
- 416 επιμορφοφμενοι Εκπαιδευτικοί Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 3: «Επιτάχυνςθ του ρυκμοφ ζνταξθσ των νζων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία.» 

Ρράξθ 1: «Δθμιουργία κετικϊν ςυνκθκϊν και δυνατοτιτων για ίςεσ ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ςτθν αξιοποίθςθ των ςφγχρονων 

τεχνολογιϊν από όλουσ όςουσ μετζχουν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και ςτα προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ, κυρίωσ με 

τθν απόκτθςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ και του απαραίτθτου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ.» 

 Ζργο: «Εκπαίδευςθ αλλοδαπϊν και παλιννοςτοφντων μακθτϊν» 

Ομάδεσ-ςτόχοι: Πακθτζσ γθγενισ-αλλοδαποί-παλλινοςτοφντεσ - Εκπαιδευτικοί Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ 

Δράςεισ Ζργου: Ωποςτιριξθ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ του κεςμοφ των Ψάξεων Ωποδοχισ - Γλωςςικι ενίςχυςθ αλλοδαπϊν και 

παλιννοςτοφντων μακθτϊν που αντιμετωπίηουν προβλιματα ςτθ γλϊςςα - Διαμόρφωςθ κλίματοσ διαπολιτιςμικοφ διαλόγου, 

ςεβαςμοφ και επικοινωνίασ ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ - Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν - Αξιολόγθςθ προγράμματοσ-πρόταςθ 

για τθν ενίςχυςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ των μακθτϊν τθσ ομάδασ-ςτόχου - Δράςεισ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ- 

Δραςτθριότθτεσ που προτείνουν μια παρζμβαςθ ενδυνάμωςθσ του ρόλου των γονζων - Εςωτερικι και εξωτερικι δικτφωςθ 

των ςυνεργαηόμενων ςχολικϊν μονάδων - Χυμπλθρωματικζσ ενζργειεσ για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων του προγράμματοσ και 

διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ διαμόρφωςθσ και διείςδυςθσ των παρεμβάςεων του ζργου ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

- 35.000 μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και 
διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ 

- 7.000 επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
- 8.000 επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 4 : «Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ ςυμμετοχισ όλων ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και 

καταπολζμθςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ, με ζμφαςθ ςτα άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ ) και τισ ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ 

(ΕΞΣ).» 

Ρράξθ 3: «Υροϊκθςθ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ ςε ομάδεσ πλθκυςμοφ με γλωςςικζσ και πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ» 

 Ζργο: «Εκπαίδευςθ των παιδιϊν τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ ςτθ Κράκθ» 

Ομάδα ςτόχοσ: Υαιδιά του ςυνόλου τθσ μειονότθτασ 

Δράςεισ Ζργου: Δράςεισ ενιςχυτικζσ τθσ ελλθνομάκειασ και τθσ επίδοςθσ των μουςουλμάνων μακθτϊν & μακθτριϊν, 
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αναςταλτικζσ του φαινόμενου τθσ διαρροισ/πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου- Δράςεισ ενιςχυτικζσ μακθτϊν/τριϊν με 

χαμθλι επίδοςθ/αςτακι φοίτθςθ - Δράςεισ ενιςχυτικζσ μακθτϊν/τριϊν με ελλιπι ζνταξθ ςτο ςχολείο - Δράςεισ 

ελλθνομάκειασ και κοινωνικοποίθςθσ μακθτϊν - Σργάνωςθ και λειτουργία κζντρων ςτιριξθσ (ΞΕΧΥΕΠ) κεντρικά, 

περιφερειακά, κινθτά - Δθμιουργικά εργαςτιρια νζων - Χτιριξθ και ενίςχυςθ Ρθπιαγωγείων - Πακιματα ςε ενιλικεσ 

*Ελλθνικά ςε γονείσ, τουρκικά ςε εκπαιδευτικοφσ+ - Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ, Χυνεργατϊν ζργου Β/κμιασ και 

ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ - Εκπαιδευτικό υλικό: δθμιουργία νζου εκπαιδευτικοφ υλικοφ, Διόρκωςθ και επικαιροποίθςθ 

υπάρχοντοσ υλικοφ - Αναπαραγωγι εκπαιδευτικοφ και επιμορφωτικοφ υλικοφ - Δράςεισ επιμόρφωςθσ ςυνεργατϊν του 

προγράμματοσ - Ενζργειεσ διαβοφλευςθσ, μελζτθσ και τεκμθρίωςθσ προτάςεων προσ το Ωπουργείο Υαιδείασ - Δικτφωςθ 

ςχολείων / δθμοςιότθτα τθσ πράξθσ 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

- 5.000 μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και 
διαπολιτιςμικισ 

- Εκπαίδευςθσ 
- 350 επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
- 150 επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 1: «Αναμόρφωςθ, εκςυγχρονιςμόσ και αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ–ενίςχυςθ τθσ 

κινθτικότθτασ του μακθτικοφ και φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ» 

Ρράξθ 3: «Ωποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του Διεκνοφσ Υανεπιςτθμίου με ζμφαςθ ςτθν εφαρμογι ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ και 

μεταφοράσ πιςτωτικϊν μονάδων ςτο πλαίςιο διεκνϊν προγραμμάτων ςπουδϊν που κα αναπτυχκοφν.» 

Ζργο: «Διεκνζσ Υανεπιςτιμιο Ελλάδασ (λειτουργία-ανάπτυξθ)» 

Δράςεισ Ζργου: Υροπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν - Πεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

- 150 φοιτθτζσ προπτυχιακϊν προγραμμάτων 
- 500 φοιτθτζσ μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 5: «Ενίςχυςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ επιμόρφωςθσ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ 

προςχολικισ, πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία και ςτθν χριςθ Ψεχνολογιϊν 

Υλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν» 

Ρράξθ 1: «Θ κεςμοκζτθςθ υποχρεωτικισ περιοδικισ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν (ανά τακτά χρονικά διαςτιματα) ςτο 

γνωςτικό τουσ αντικείμενο και ςτισ νζεσ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ για βελτιςτοποίθςθ των γνϊςεων τουσ, με ζμφαςθ ςτισ ΨΥΕ 

και τισ κετικζσ και τεχνολογικζσ επιςτιμεσ με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ των ΨΥΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.» 

 Ζργο: «ΡΕΣ ΧΧΣΟΕΛΣ (Χχολείο 21ου αιϊνα)-Θ Πετάβαςθ: Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν νζων ειδικοτιτων και δαςκάλων 

ςτα δθμοτικά ςχολεία» 

Δράςεισ Ζργου: Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν που δεν ζχουν εμπειρία διδαςκαλίασ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ και κα 

διδάξουν ςτα ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία με ενιαίο αναμορφωμζνο πρόγραμμα - Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν που κα 

διδάξουν ςτα προγράμματα υποδοχισ και ζνταξθσ μακθτϊν από ΕΞΣ, οι οποίοι δεν διακζτουν επαρκι ςχετικι γνϊςθ και 

εμπειρία. 
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Αρικμόσ Ωφελουμζνων 

- 3.725 επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί Α/κμιασ εκπαίδευςθσ 
 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 1: «Αναμόρφωςθ, εκςυγχρονιςμόσ και αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ– ενίςχυςθ 

τθσ κινθτικότθτασ του μακθτικοφ και φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ .» 

Ρράξθ 1: «Αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν και εμπλουτιςμόσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ 

βακμίδεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςχολικισ αγωγισ, ϊςτε να ανταποκρίνονται πλθρζςτερα ςτισ ςφγχρονεσ 

εκπαιδευτικζσ προτεραιότθτεσ και ςτισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ ςε μία κοινωνία τθσ γνϊςθσ. Θ αναμόρφωςθ αυτι 

κα περιλάβει, μεταξφ άλλων, προςαρμογι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, ενςωμάτωςθ 

πολιτιςτικϊν ςτοιχείων και των ξζνων γλωςςϊν όπωσ προβλζπεται από τθν ευρωπαϊκι πολιτικι για τθν εκπαίδευςθ κακϊσ 

επίςθσ και ςτοιχεία που αφοροφν κεματικοφσ τομείσ όπωσ θ ναυτιλία, αλιεία, τουριςμόσ κλπ. Σ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ τθσ 

αειφορίασ ςτθν εκπαίδευςθ αποτελεί προτεραιότθτα που διαςφαλίηεται μζςα από τα προγράμματα ςπουδϊν, το 

εκπαιδευτικό υλικό και κυρίωσ με τθν ειςαγωγι βιωματικϊν εφαρμογϊν.» 

Ζργο: «ΡΕΣ ΧΧΣΟΕΛΣ (Χχολείο 21ου αιϊνα)-Θ Πετάβαςθ: Υολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΞΣ ςτα Δθμοτικά Χχολεία» 

Δράςεισ Ζργου: Εμπλουτιςμόσ του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ των Σλοιμερων δθμοτικϊν Χχολείων και ιδιαίτερα των 

δθμοτικϊν Χχολείων με ενιαίο αναμορφωμζνο πρόγραμμα, με εκπαιδευτικοφσ με ειδίκευςθ ςτθν Κεατρικι Αγωγι, ςτθ 

Πουςικι και ςτα Εικαςτικά - Εμπλουτιςμόσ του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ όςων δθμοτικϊν ςχολείων εμφανίηουν ανάγκθ για 

υποςτιριξθ τθσ ζνταξθσ μακθτϊν από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ–ΕΞΣ. 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων 

- 154.248 επωφελοφμενοι άνδρεσ μακθτζσ Α/κμιασ 
- 154.248 επωφελοφμενεσ γυναίκεσ μακιτριεσ Α/κμιασ 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 4: «Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ ςυμμετοχισ όλων ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και 

καταπολζμθςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ, με ζμφαςθ ςτα άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ ) και τισ ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (ΕΞΣ)» 

Ρράξθ 3: «Υροϊκθςθ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ ςε ομάδεσ πλθκυςμοφ με γλωςςικζσ και πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ» 

 Ζργο: «Εκπαίδευςθ των παιδιϊν Φομά» 

Ομάδα –ςτόχοσ: Υαιδιά Φομά - Ρζοι και ενιλικεσ Φομά (ιδιαίτερα γυναίκεσ) 

Δράςεισ Ζργου: Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ και φοίτθςθσ ςτθν προςχολικι αγωγι - Ενδοςχολικζσ παρεμβάςεισ για τθ ςχολικι 

ζνταξθ και τθν υποςτιριξθ τθσ τακτικισ φοίτθςθσ - Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτα Ξζντρα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και ςτα 

Χχολεία δεφτερθσ Ευκαιρίασ.- Επιμορφωτικι ςτιριξθ εκπαιδευτικϊν - Υαροχι ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ - Χφνδεςθ ςχολείου, 

οικογζνειασ και τοπικισ κοινωνίασ.- Δικτφωςθ ςχολείων 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

4.050 μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςε  προγράμματα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και διαπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ 

1.520 επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί Α/κμιασ εκπαίδευςθσ 
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200 επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί Β/κμιασ εκπαίδευςθσ 

 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΛ ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4-5-6 

«Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ ςτισ 13 Ρεριφζρειεσ» 

 

Στόχοσ των αξόνων:  

Δθμιουργία ελκυςτικϊν ευκαιριϊν για νζουσ και ειδικότερα για γυναίκεσ, ιδίωσ μεταχποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ  

Ομάδεσ-ςτόχοι: 

o Πακθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ τεχνικοεπαγγελματικισ εκπαίδευςθσ,  
o Χπουδαςτζσ ΛΕΞ και λοιπϊν δθμόςιων Χχολϊν Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ,  
o Φοιτθτζσ.. 
Αναμενόμενεσ Επιπτϊςεισ : 

Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ τθσ 

τεχνικοεπαγγελματικισ εκπαίδευςθσ (π.χ ΕΥΑΟ) και ενίςχυςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ ςτισ 13 Υεριφζρειεσ  

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 3: Αποτελεςματικότερθ ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ  

Ρράξθ 2: Επαναςχεδιαςμόσ και επζκταςθ του κεςμοφ τθσ Χυμβουλευτικισ και του Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ (Χ.Ε.Υ) 

ςτθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και τθν αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ 

αποτελεςματικότθτάσ του. Μδρυςθ διοικθτικϊν μονάδων /δομϊν Χ.Ε.Υ. ςτισ περιφερειακζσ διευκφνςεισ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ με επιςτθμονικι ςτελζχωςθ των υφιςτάμενων και νζων δομϊν και τθ δικτφωςθ τουσ για τθν αξιοποίθςθ 

ςχετικϊν εφαρμογϊν. Ξακιζρωςθ βιογραφικοφ δελτίου μακθτι και προϊκθςθ τθσ ατομικισ ςυμβουλευτικισ. Αναμόρφωςθ 

του προγράμματοσ μακθμάτων Χ.Ε.Υ., ανάπτυξθ κατάλλθλου εκπαιδευτικοφ υλικοφ και προϊκθςθ προγραμμάτων 

ακαδθμαϊκισ και επαγγελματικισ αναβάκμιςθσ των εκπαιδευτικϊν που παρζχουν υπθρεςίεσ Χ.Ε.Υ με δυνατότθτα απόκτθςθσ 

μεταπτυχιακϊν τίτλων εξειδίκευςθσ 

Ζργο: «Διαδικτυακι Διαδραςτικι Υφλθ Χυμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ για εφιβουσ» 

Δράςεισ Ζργου: 

o Ανάπτυξθ πλθροφορικοφ ςυςτιματοσ Διαδικτυακισ Διαδραςτικισ Υφλθσ Χυμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ 
Υροςανατολιςμοφ για εφιβουσ. 
o Διαδικτυακό διαδραςτικό εργαλείο διαχείριςθσ ςταδιοδρομίασ 
o Υαραγωγι βίντεο παρουςίαςθσ επαγγελμάτων και βαςικϊν δεξιοτιτων. 
o Eμπλουτιςμόσ τθσ Διαδικτυακισ Υφλθσ με ερωτθματολόγια αυτοδιερεφνθςθσ–αυτοαξιολόγθςθσ για Επαγγελματικό 
Υροςανατολιςμό των εφιβων  
o E-portfolio: Δθμιουργία ενόσ εργαλείου για τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ από το μακθτι του ατομικοφ του φακζλου  
o Ανανζωςθ και εμπλουτιςμόσ του περιεχομζνου τθσ Εκνικισ Βάςθσ Δεδομζνων Εκπαιδευτικϊν Ευκαιριϊν «ΥΟΣΘΓΣΧ» 
που ζχει αναπτφξει το ΕΞΕΥ και ςφνδεςθ με τθν Υφλθ 
o Αναβάκμιςθ του περιεχομζνου του Χυςτιματοσ Υλθροφόρθςθσ - Διαδικτυακι Βάςθ Δεδομζνων «Λχνθλάτθσ» που ζχει 
αναπτφξει το ΕΞΕΥ και ςφνδεςθ με τθν Υφλθ. 
o Δθμοςιότθτα τθσ Διαδικτυακισ Διαδραςτικισ Υφλθσ Χυμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ για 
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εφιβουσ και του Υλοθγοφ 
Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

Δεν προςδιορίηεται ο αρικμόσ ωφελοφμενων μακθτϊν / ςπουδαςτϊν από ενζργειεσ ΧΕΥ 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 3: «Αποτελεςματικότερθ ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ» 

Ρράξθ 4: «Υροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ των νζων ςτθν κατεφκυνςθ ανάπτυξθσ του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ, των 

δεξιοτιτων διαχείριςθσ διαδικαςιϊν οργάνωςθσ και διοίκθςθσ μονάδων, και τθσ εξοικείωςθσ των νζων ςε κζματα ζρευνασ και 

τεχνολογίασ. Θ ειςαγωγι μακθμάτων, ενοτιτων και ςτοιχείων επιχειρθματικότθτασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν, κακϊσ 

και μζςω τθσ δθμιουργίασ εικονικϊν επιχειριςεων και τθσ ανάπτυξθσ κυρίδων επιχειρθματικότθτασ με παράλλθλθ παροχι 

κινιτρων ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ενκάρρυνςθ ςυςτθματικϊν επιςκζψεων μακθτϊν, ςπουδαςτϊν και φοιτθτϊν ςε 

επιχειριςεισ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ. Υροωκείται θ ανάπτυξθ κινιτρων για δράςεισ κοινωνικισ» 

Ζργο: «Αναβάκμιςθ και Επζκταςθ τθσ λειτουργίασ των Κυρίδων Επιχειρθματικότθτασ για τθν ενκάρρυνςθ και ςτιριξθ τθσ 

Ρεανικισ Επιχειρθματικότθτασ» 

Δράςεισ Ζργου: 

o Δράςεισ για τθν Αναβάκμιςθ & Επζκταςθ του Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ των Κυρίδων.  
o Δράςεισ για τθν Επικαιροποίθςθ του υφιςτάμενου Εκπαιδευτικοφ Ωλικοφ.  
o Δράςεισ για τθν Δθμιουργία νζου Εκπαιδευτικοφ Ωλικοφ (ςτουσ τομείσ τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ, των ΑμεΑ, των 
παλιννοςτοφντων και του απόδθμου Ελλθνιςμοφ).  
o Δράςεισ για τθν Εκπαίδευςθ Χτελεχϊν Κυρίδων ςτισ διαδικαςίεσ και ςτο υφιςτάμενο και νζο εκπαιδευτικό υλικό.  
o Δράςεισ για τθν Αναπαραγωγι Ωφιςτάμενου Εκπαιδευτικοφ Ωλικοφ και Αρχικι Υαραγωγι του νζου Εκπαιδευτικοφ 
Ωλικοφ.  
o Δράςεισ για τθν Υροςομοίωςθ Επιχειρθματικϊν Πονάδων.  
o Δράςεισ για τθ Δθμοςιότθτα τθσ Υράξθσ και Αναςχεδιαςμόσ του Ωλικοφ Υροϊκθςθσ και Δθμοςιότθτασ του Ζργου.  
Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

300.000 επωφελοφμενοι νζοι από τισ Δράςεισ των Κυρίδων Ρεανικισ Επιχειρθματικότθτασ  

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 3: «Αποτελεςματικότερθ ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ» 

Ρράξθ 1: «Επζκταςθ και κεςμικι κάλυψθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ςπουδϊν ςτισ βακμίδεσ και 

τα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ, που ζχουν ζξοδο ςτθν αγορά εργαςίασ. Ανάπτυξθ πλαιςίου κινιτρων τόςο για τθν αφξθςθ των 

ςυμμετεχόντων μακθτϊν, ςπουδαςτϊν, φοιτθτϊν όςο και για τθν προςζλκυςθ περιςςότερων επιχειριςεων υποδοχισ τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ.» 

Ζργο: «Δομζσ απαςχόλθςθσ και ςταδιοδρομίασ (ΔΑΧΨΑ) Υανεπιςτθμίων»  

Δράςεισ Ζργου: 

o Ανάπτυξθ Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ τθσ ΔΑΧΨΑ 
o Δικτυακόσ Ψόποσ τθσ ΔΑΧΨΑ 
o Δικτφωςθ ΔΑΧΨΑ 
Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 
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Αρικμόσ ωφελοφμενων φοιτθτϊν / φοιτθτριϊν από δράςεισ τθσ Δομισ Απαςχόλθςθσ και Χταδιοδρομίασ (ΔΑΧΨΑ) 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 3: «Αποτελεςματικότερθ ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ» 

Ρράξθ 1: «Επζκταςθ και κεςμικι κάλυψθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ςπουδϊν ςτισ βακμίδεσ και 

τα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ, που ζχουν ζξοδο ςτθν αγορά εργαςίασ. Ανάπτυξθ πλαιςίου κινιτρων τόςο για τθν αφξθςθ των 

ςυμμετεχόντων μακθτϊν, ςπουδαςτϊν, φοιτθτϊν όςο και για τθν προςζλκυςθ περιςςότερων επιχειριςεων υποδοχισ τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ.» 

Ζργο: «Δομζσ απαςχόλθςθσ και ςταδιοδρομίασ (ΔΑΧΨΑ) ΨΕΛ»  

Δράςεισ Ζργου: 

o Ανάπτυξθ Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ τθσ ΔΑΧΨΑ ΨΕΛ 
o Δικτυακόσ Ψόποσ τθσ ΔΑΧΨΑ ΨΕΛ 
o Δικτφωςθ ΔΑΧΨΑ ΨΕΛ 
Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

Αρικμόσ ωφελοφμενων φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν από δράςεισ τθσ Δομισ Απαςχόλθςθσ και Χταδιοδρομίασ (ΔΑΧΨΑ) ΨΕΛ 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 3: «Αποτελεςματικότερθ ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ» 

Ρράξθ 1: «Επζκταςθ και κεςμικι κάλυψθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ςπουδϊν ςτισ βακμίδεσ και 

τα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ, που ζχουν ζξοδο ςτθν αγορά εργαςίασ. Ανάπτυξθ πλαιςίου κινιτρων τόςο για τθν αφξθςθ των 

ςυμμετεχόντων μακθτϊν, ςπουδαςτϊν, φοιτθτϊν όςο και για τθν προςζλκυςθ περιςςότερων επιχειριςεων υποδοχισ τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ.» 

Ζργο: «Γραφεία Διαςφνδεςθσ γ’ βάκμιασ εκπαίδευςθσ» 

Δράςεισ Ζργου: 

o Ζνταξθ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ ςτο ενιαίο πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ Δικτυακόσ Ψόποσ του Γραφείου 
Διαςφνδεςθσ 
o Ανάπτυξθ μθχανιςμϊν ςφνδεςθσ των αποφοίτων με τα Λδρφματά τουσ 
o Δικτφωςθ με τουσ φορείσ προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ 
o Δικτφωςθ ςε Διεκνζσ επίπεδο 
o Χυγκζντρωςθ και καταχϊριςθ ςτοιχείων για τθν παρακολοφκθςθ / αξιολόγθςθ 
o Σλοκλθρωμζνθ Ωπθρεςία Υλθροφόρθςθσ / Εξυπθρζτθςθσ & Χυμβουλευτικισ των φοιτθτϊν-τελειοφοίτων 
o Υαρεμβάςεισ για φοιτθτζσ ΑμεΑ και φοιτθτζσ προερχόμενουσ από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ 
Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

Αρικμόσ ωφελοφμενων φοιτθτϊν / φοιτθτριϊν από δράςεισ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 3: «Αποτελεςματικότερθ ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ» 

Ρράξθ 1: «Επζκταςθ και κεςμικι κάλυψθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ςπουδϊν ςτισ βακμίδεσ και 

τα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ, που ζχουν ζξοδο ςτθν αγορά εργαςίασ. Ανάπτυξθ πλαιςίου κινιτρων τόςο για τθν αφξθςθ των 
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ςυμμετεχόντων μακθτϊν, ςπουδαςτϊν, φοιτθτϊν όςο και για τθν προςζλκυςθ περιςςότερων επιχειριςεων υποδοχισ τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ.» 

Ζργο: «Γραφεία Διαςφνδεςθσ ΨΕΛ» 

Δράςεισ Ζργου: 

o Ζνταξθ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ ςτο ενιαίο πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ Δικτυακόσ Ψόποσ του Γραφείου 
Διαςφνδεςθσ 
o Ανάπτυξθ μθχανιςμϊν ςφνδεςθσ των αποφοίτων με τα Λδρφματά τουσ 
o Δικτφωςθ με τουσ φορείσ προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ 
o Δικτφωςθ ςε Διεκνζσ επίπεδο 
o Χυγκζντρωςθ και καταχϊριςθ ςτοιχείων για τθν παρακολοφκθςθ / αξιολόγθςθ 
o Σλοκλθρωμζνθ Ωπθρεςία Υλθροφόρθςθσ / Εξυπθρζτθςθσ & Χυμβουλευτικισ των φοιτθτϊν-τελειοφοίτων 
o Υαρεμβάςεισ για φοιτθτζσ ΑμεΑ και φοιτθτζσ προερχόμενουσ από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ 
Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

Αρικμόσ ωφελοφμενων φοιτθτϊν / φοιτθτριϊν από δράςεισ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 3: «Αποτελεςματικότερθ ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ» 

Ρράξθ 1: «Επζκταςθ και κεςμικι κάλυψθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ςπουδϊν ςτισ βακμίδεσ και 

τα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ, που ζχουν ζξοδο ςτθν αγορά εργαςίασ. Ανάπτυξθ πλαιςίου κινιτρων τόςο για τθν αφξθςθ των 

ςυμμετεχόντων μακθτϊν, ςπουδαςτϊν, φοιτθτϊν όςο και για τθν προςζλκυςθ περιςςότερων επιχειριςεων υποδοχισ τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ.» 

Ζργο: «Υρακτικι Άςκθςθ γ’βάκμιασ εκπαίδευςθσ» 

Δράςεισ Ζργου: 

o Ζνταξθ του γραφείου πρακτικισ άςκθςθσ ςτο ενιαίο πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ ΔΑΧΨΑ 
o Δικτυακόσ Ψόποσ του Γραφείου Υρακτικισ Άςκθςθσ 
o Χυγκζντρωςθ και καταχϊριςθ ςτοιχείων για τθν παρακολοφκθςθ / αξιολόγθςθ 
o Δικτφωςθ και Χυνεργαςία 
o Χυςτθματικι παρακολοφκθςθ και εποπτεία των προγραμμάτων Υρακτικισ Άςκθςθσ 
o Άμεςθ επικοινωνία φοιτθτι-εργοδότθ με το Γραφείο Υρακτικισ Άςκθςθσ κατά τθ διάρκεια 
o εκπόνθςθσ τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ 
o Σργάνωςθ δυνατότθτασ Υρακτικισ Άςκθςθσ για φοιτθτζσ ΑμεΑ και φοιτθτζσ προερχόμενουσ από ευάλωτεσ 
κοινωνικζσ ομάδεσ 
o Σργάνωςθ δυνατότθτασ Υρακτικισ Άςκθςθσ ςτο εξωτερικό 
Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

Αρικμόσ ωφελοφμενων φοιτθτϊν / φοιτθτριϊν από ενζργειεσ πρακτικισ άςκθςθσ 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 3: «Αποτελεςματικότερθ ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ» 

Ρράξθ 1: «Επζκταςθ και κεςμικι κάλυψθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ςπουδϊν ςτισ βακμίδεσ και 

τα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ, που ζχουν ζξοδο ςτθν αγορά εργαςίασ. Ανάπτυξθ πλαιςίου κινιτρων τόςο για τθν αφξθςθ των 

ςυμμετεχόντων μακθτϊν, ςπουδαςτϊν, φοιτθτϊν όςο και για τθν προςζλκυςθ περιςςότερων επιχειριςεων υποδοχισ τθσ 
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πρακτικισ άςκθςθσ.» 

Ζργο: «Υρακτικι Άςκθςθ ΨΕΛ» 

Δράςεισ Ζργου: 

o Ζνταξθ του γραφείου πρακτικισ άςκθςθσ ςτο ενιαίο πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ ΔΑΧΨΑ 
o Δικτυακόσ Ψόποσ του Γραφείου Υρακτικισ Άςκθςθσ 
o Χυγκζντρωςθ και καταχϊριςθ ςτοιχείων για τθν παρακολοφκθςθ / αξιολόγθςθ 
o Δικτφωςθ και Χυνεργαςία 
o Χυςτθματικι παρακολοφκθςθ και εποπτεία των προγραμμάτων Υρακτικισ Άςκθςθσ 
o Άμεςθ επικοινωνία φοιτθτι-εργοδότθ με το Γραφείο Υρακτικισ Άςκθςθσ κατά τθ διάρκεια 
o εκπόνθςθσ τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ 
o Σργάνωςθ δυνατότθτασ Υρακτικισ Άςκθςθσ για φοιτθτζσ ΑμεΑ και φοιτθτζσ προερχόμενουσ από ευάλωτεσ 
κοινωνικζσ ομάδεσ 
o Σργάνωςθ δυνατότθτασ Υρακτικισ Άςκθςθσ ςτο εξωτερικό 
Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

Αρικμόσ ωφελοφμενων φοιτθτϊν / φοιτθτριϊν από ενζργειεσ πρακτικισ άςκθςθσ 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 3: «Αποτελεςματικότερθ ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ» 

Ρράξθ 1: «Επζκταςθ και κεςμικι κάλυψθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ςπουδϊν ςτισ βακμίδεσ και 

τα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ, που ζχουν ζξοδο ςτθν αγορά εργαςίασ. Ανάπτυξθ πλαιςίου κινιτρων τόςο για τθν αφξθςθ των 

ςυμμετεχόντων μακθτϊν, ςπουδαςτϊν, φοιτθτϊν όςο και για τθν προςζλκυςθ περιςςότερων επιχειριςεων υποδοχισ τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ.» 

Ζργο: «Επιχειρθματικότθτα Ρζων γ’ βάκμιασ εκπαίδευςθσ» 

Δράςεισ Ζργου: Ειςαγωγι και διδαςκαλία κεςμοκετθμζνων Πακθμάτων επιχειρθματικότθτασ (ενταγμζνων ςτα Υρογράμματα 

Χπουδϊν) - Ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων, όπωσ επιςκζψεισ, ςεμινάρια, mentoring 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

Αρικμόσ ωφελοφμενων φοιτθτϊν / φοιτθτριϊν από δράςεισ τθσ Πονάδασ Ξαινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 3: «Αποτελεςματικότερθ ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ» 

Ρράξθ 1: «Επζκταςθ και κεςμικι κάλυψθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ςπουδϊν ςτισ βακμίδεσ και 

τα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ, που ζχουν ζξοδο ςτθν αγορά εργαςίασ. Ανάπτυξθ πλαιςίου κινιτρων τόςο για τθν αφξθςθ των 

ςυμμετεχόντων μακθτϊν, ςπουδαςτϊν, φοιτθτϊν όςο και για τθν προςζλκυςθ περιςςότερων επιχειριςεων υποδοχισ τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ.» 

Ζργο: «Πονάδα Ξαινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ ΨΕΛ» 

Δράςεισ Ζργου: 

o Ειςαγωγι και διδαςκαλία κεςμοκετθμζνων Πακθμάτων επιχειρθματικότθτασ (ενταγμζνων ςτα Υρογράμματα 
Χπουδϊν) 
o Ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων, όπωσ επιςκζψεισ, ςεμινάρια, mentoring 
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Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

Αρικμόσ ωφελοφμενων φοιτθτϊν / φοιτθτριϊν από δράςεισ τθσ Πονάδασ Ξαινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 2: «Αναβάκμιςθ τθσ τεχνικοεπαγγελματικισ εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 

ελκυςτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ» 

Ρράξθ 1: «Αναβάκμιςθ του ρόλου και τθσ ποιότθτασ τθσ δευτεροβάκμιασ τεχνικοεπαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων και των αντίςτοιχων ςχολϊν λοιπϊν Ωπουργείων, όπωσ Χχολζσ Ψουριςτικισ Εκπαίδευςθσ, Χχολζσ 

αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ υγείασ, ΣΑΕΔ κλπ), ιδίωσ μζςω τθσ ανάπτυξθσ και εφαρμογισ κατάλλθλων προγραμμάτων 

ςπουδϊν και εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθν ενίςχυςθ των γενικϊν, τεχνικϊν και επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων των 

μακθτϊν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ ι για τθν διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ τουσ ςε ανϊτερθ βακμίδα και 

επίπεδο εκπαίδευςθσ.» 

Ζργο: «Υρακτικι Άςκθςθ των ΕΥΑΧ Πακθτείασ του ΣΑΕΔ» 

Δράςεισ Ζργου: 

o Χφνταξθ εγχειριδίων πρακτικισ άςκθςθσ με οδθγίεσ και κατευκφνςεισ για τισ δεξιότθτεσ που πρζπει να αποκτιςει ο 
μακθτισ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ όπου πρόκειται να αςκθκεί 
o Πζκοδοι ςυνεργαςίασ των ΞΥΑ (Ξζντρα Υροϊκθςθσ Απαςχόλθςθσ) του ΣΑΕΔ με τισ ΕΥΑΧ Πακθτείασ όςον αφορά 
τθν απαςχόλθςθ και τθν πρακτικι άςκθςθ των μακθτϊν (διαςφνδεςθ με εργοδότεσ) 
o Πζκοδοι ςυνεργαςίασ Διευκυντϊν και εκπαιδευτϊν των ΕΥΑΧ του ΣΑΕΔ με τουσ μακθτζσ-τριεσ προκειμζνου να 
βρουν τισ πλζον κατάλλθλεσ κζςεισ πρακτικισ άςκθςθσ 
o Εκπόνθςθ αναλυτικϊν προγραμμάτων πρακτικισ άςκθςθσ ανά ειδικότθτα 
o Χχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ςυςτιματοσ ετιςιασ τακτικισ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ 
Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

7.130 μακθτζσ και μακιτριεσ ςτισ ΕΥΑΧ μακθτείασ του ΣΑΕΔ για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 3: «Αποτελεςματικότερθ ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ» 

Ρράξθ 1: «Επζκταςθ και κεςμικι κάλυψθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ςπουδϊν ςτισ βακμίδεσ και 

τα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ, που ζχουν ζξοδο ςτθν αγορά εργαςίασ. Ανάπτυξθ πλαιςίου κινιτρων τόςο για τθν αφξθςθ των 

ςυμμετεχόντων μακθτϊν, ςπουδαςτϊν, φοιτθτϊν όςο και για τθν προςζλκυςθ περιςςότερων επιχειριςεων υποδοχισ τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ.» 

Ζργο: «Υρακτικι Άςκθςθ Αϋετϊν Χπουδαςτϊν ΑΕΡ επί πλοίου» 

Δράςεισ Ζργου: 

o Υρακτικι εκπαίδευςθ των Αϋ ετϊν ςπουδαςτϊν, ϊςτε μετά τθν απόκτθςθ του πτυχίου τθσ Χχολισ να μποροφν να 
ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ κζςθσ τουσ ςε Εμπορικά πλοία που διακζτουν εξοπλιςμό ακόμθ και τθσ πλζον ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ (ςυςτιματα αυτοματιςμοφ, δορυφορικισ επικοινωνίασ, δορυφορικισ ναυτιλίασ κ.α.) 
Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

1.926 επωφελοφμενοι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ από προγράμματα πρακτικισ άςκθςθσ για τα ζτθ 2008-2010 
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Κατθγορία παρζμβαςθσ 1: «Επαναπροςδιοριςμόσ του ρόλου τθσ αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και 

ενίςχυςθ του περιεχομζνου τθσ» 

Ρράξθ 2: «Διεφρυνςθ του κοινωνικοφ χαρακτιρα και ρόλου τθσ Αρχικισ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 

ανάπτυξθσ ειδικϊν δομϊν και προγραμμάτων κατάρτιςθσ και τθν ςτοχευμζνθ παροχι υποτροφιϊν, με προτεραιότθτα ςτισ 

ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ πλθκυςμοφ και τα άτομα με αναπθρία. Ειδικζσ δράςεισ κα ςυμπεριλθφκοφν με ςτόχο τθν 

ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε προγράμματα αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ και ςτον 

επαγγελματικό τουσ προςανατολιςμό.» 

 Ζργο: «Ωποτροφίεσ ςπουδαςτϊν αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΛΕΞ)» 

Δράςεισ Ζργου: 

Ωποτροφίεσ ςε καταρτιηόμενουσ με Γενικό Πζςο Τρο Βακμολογίασ μεγαλφτερο ι ίςο του 15 και ςε ειδικζσ κατθγορίεσ 

καταρτιηομζνων με προτεραιότθτα τισ ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ πλθκυςμοφ και άτομα με αναπθρία. Χτθν περίπτωςθ που 

ιςοβακμοφν δφο (2) ι περιςςότεροι δικαιοφχοι, θ υποτροφία χορθγείται ςτον δικαιοφχο που ζχει το χαμθλότερο ειςόδθμα. Χε 

περίπτωςθ εκ νζου ιςοβακμίασ χορθγείται  ςτο δικαιοφχο που κατά προτεραιότθτα ζχει τθν ιδιότθτα του αναπιρου και 

κατόπιν του πολυτζκνου, του τριτζκνου ι του μζλουσ μονογονεϊκισ οικογζνειασ. 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 11.294 επωφελοφμενοι Ξαταρτιηόμενοι Λδιωτικϊν ΛΕΞ από Ωποτροφίεσ 

 

 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΛ ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 7-8-9 

«Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτισ 13 Ρεριφζρειεσ» 
 

Στρατθγικι των αξόνων: 

o Θ διεφρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε δράςεισ δια βίου εκπαίδευςθσ για τθν απόκτθςθ 
γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων, που κα προωκιςουν τθν προςωπικι ανάπτυξθ, κα αυξιςουν τθν ενεργό ςυμμετοχι 
ςτθν αγορά εργαςίασ, ιδιαίτερα των γυναικϊν, και κα ςυμβάλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, μειϊνοντασ τον 
κοινωνικό αποκλειςμό και διευκολφνοντασ τθν πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ. 
o Ζμφαςθ ςτθν ςυμμετοχι των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, των ατόμων με αναπθρία και των γυναικϊν ςε δράςεισ 
δια βίου εκπαίδευςθσ. 
Ομάδεσ-ςτόχοι:Ενιλικοι - Πακθτζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ - Γονείσ - Εκπαιδευτικοί - Άτομα με 

κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ. 

Αναμενόμενεσ Επιπτϊςεισ: Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων όλων των κοινωνικϊν ομάδων ςτισ 13 Υεριφζρειεσ 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 1: «Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν δια βίου εκπαίδευςθσ και τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ 

ςε αυτι -αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ μζςω παροχισ ειδικϊν κινιτρων» 

Ρράξθ 2: «Θ ενίςχυςθ των Λνςτιτοφτων Δια Βίου Εκπαίδευςθσ ςτα Υανεπιςτιμια, τα Ανϊτατα Ψεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Λδρφματα και ςτουσ λοιποφσ φορείσ» 
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Ζργο: Δράςεισ Διά Βίου Πάκθςθσ για το περιβάλλον και τθν αειφορία» 

Ομάδεσ-ςτόχοι: Ενιλικεσ - Εκπαιδευτζσ ενθλίκων - Εκπαιδευτικοί - Γονείσ - Υαιδιά και ζφθβοι που φοιτοφν ςτθν Υρωτοβάκμια 

και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 

Δράςεισ Ζργου: Διαχείριςθ των Ξζντρων Δια Βίου Πάκθςθσ για το περιβάλλον και τθν αειφορία-Οειτουργία Λδρφματοσ 

Ρεολαίασ και Δια Βίου Πάκθςθσ - Υρογράμματα, Χεμινάρια ςτθν Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και ςτθν Εκπαίδευςθ για τθν 

αειφορία 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

- 187.850 ςυμμετοχζσ ατόμων ςε προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ 
- 60.910 ςυμμετοχζσ ατόμων 25-64 ετϊν ςε προγράμματα δια βίου  εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ τυπικισ και άτυπθσ) 

 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 1: «Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν δια βίου εκπαίδευςθσ και τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ 

ςε αυτι -αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ μζςω παροχισ ειδικϊν κινιτρων» 

Ρράξθ 5: «Δράςεισ δια βίου μάκθςθσ για τθν υποςτιριξθ γονζων και τθσ τοπικισ κοινωνίασ.» 

Ζργο: «Χχολζσ Γονζων» 

Δράςεισ Ζργου:Χυςτθματικι ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ ςε γονείσ, μελλοντικοφσ γονείσ ι ςε οποιονδιποτε ενδιαφερόμενο 

ενιλικο πολίτθ 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

- 18.086 ςυμμετοχζσ ατόμων ςε προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ 
- 16.086 ςυμμετοχζσ ατόμων 25-64 ετϊν ςε προγράμματα διά βίου εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ-τυπικισ και άτυπθσ) 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 1: «Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν δια βίου εκπαίδευςθσ και τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ 

ςε αυτι -αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ μζςω παροχισ ειδικϊν κινιτρων» 

Ρράξθ 2: «Θ ενίςχυςθ των Λνςτιτοφτων Δια Βίου Εκπαίδευςθσ ςτα Υανεπιςτιμια, τα Ανϊτατα Ψεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Λδρφματα και ςτουσ λοιποφσ φορείσ» 

Ζργο: «Ερμείον 2-Υρογράμματα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ για το ανκρϊπινο δυναμικό των εμπορικϊν επιχειριςεων» 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ: Σι υποψιφιοι/εσ κα πρζπει να ζχουν βαςικζσ γνϊςεισ χειριςμοφ Θ/Ω και δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο 

διαδίκτυο, δεδομζνου ότι τμιμα τθσ εκπαίδευςθσ κα πραγματοποιθκεί μζςω ειδικισ διαδικτυακισ εκπαιδευτικισ εφαρμογισ 

(e-learning). 

Ομάδεσ-ςτόχοι:ζμποροι (εργοδότεσ και αυτοαπαςχολοφμενοι) - εργαηόμενοι εμπορικϊν επιχειριςεων - υποψιφιοι ζμποροι 

επιχειρθματίεσ 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

- 879 ςυμμετοχζσ ατόμων ςε προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ 
- 863 ςυμμετοχζσ ατόμων 25-64 ετϊν ςε προγράμματα δια βίου  εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ τυπικισ και άτυπθσ) 
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Κατθγορία παρζμβαςθσ 1: «Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν δια βίου εκπαίδευςθσ και τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ 

ςε αυτι -αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ μζςω παροχισ ειδικϊν κινιτρων» 

Ρράξθ 2: «Θ ενίςχυςθ των Λνςτιτοφτων Δια Βίου Εκπαίδευςθσ ςτα Υανεπιςτιμια, τα Ανϊτατα Ψεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Λδρφματα και ςτουσ λοιποφσ φορείσ.» 

Ζργο: «Υρογράμματα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ Δθμοςίων υπαλλιλων» 

Ομάδεσ-ςτόχοι: Ανκρϊπινο δυναμικό των μελϊν τθσ ΑΔΕΔΩ (Ρομαρχιακά Ψμιματα, Σμοςπονδίεσ, ςωματεία),  - Εργαηόμενοι 

ςτο χϊρο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ που εκπροςωπεί θ ΑΔΕΔΩ 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

- 1.838 ςυμμετοχζσ ατόμων 25-64 ετϊν ςε προγράμματα Δια Βίου εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ-τυπικισ και άτυπθσ) 
- 2.042 ςυμμετοχζσ ατόμων ςε προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ 

 

Ρράξθ 1: «Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν δια βίου εκπαίδευςθσ και τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ ςε αυτι -αφξθςθ τθσ 

ςυμμετοχισ μζςω παροχισ ειδικϊν κινιτρων» 

Ζργο 2: «Θ ενίςχυςθ των Λνςτιτοφτων Δια Βίου Εκπαίδευςθσ ςτα Υανεπιςτιμια, τα Ανϊτατα Ψεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Λδρφματα και ςτουσ λοιποφσ φορείσ» 

Δράςεισ Ζργου: «Υρογράμματα Δια βίου εκπαίδευςθσ για το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ μικρισ επιχείρθςθσ» 

Ομάδεσ-ςτόχοι: Εργοδότεσ - Εργαηόμενοι/νεσ - Αυτοαπαςχολοφμενοι/νεσ  - Χυμβοθκοφντα μζλθ μικρϊν επιχειριςεων άνω 

των 18 ετϊν  

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

9.574 ςυμμετοχζσ ατόμων ςε προγράμματα διά βίου εκπαίδευςθσ 

8.459 ςυμμετοχζσ ατόμων 25-64 ετϊν ςε προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ τυπικισ και άτυπθσ) 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 1: «Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν δια βίου εκπαίδευςθσ και τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ 

ςε αυτι -αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ μζςω παροχισ ειδικϊν κινιτρων» 

Ρράξθ 2: «Θ ενίςχυςθ των Λνςτιτοφτων Δια Βίου Εκπαίδευςθσ ςτα Υανεπιςτιμια, τα Ανϊτατα Ψεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Λδρφματα και ςτουσ λοιποφσ φορείσ» 

Ζργο: «Υρογράμματα Δια Βίου εκπαίδευςθσ για το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» 

Ομάδεσ-ςτόχοι: Ανκρϊπινο δυναμικό κεντρικισ διοίκθςθσ - Ανκρϊπινο δυναμικό Υεριφερειακισ διοίκθςθσ - Ανκρϊπινο 

δυναμικό τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ α’ και β’ βακμοφ - Ανκρϊπινο δυναμικό Ρ.Υ.Δ.Δ.  Χυνδικαλιςτικά ςτελζχθ και  Εκπρόςωποι 

εργαηομζνων του δθμόςιου τομζα. 

Δράςεισ Ζργου: Ανάπτυξθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευςθσ 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

- 3.160 ςυμμετοχζσ ατόμων ςε προγράμματα διά βίου εκπαίδευςθσ 
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- 3.160 ςυμμετοχζσ ατόμων 25-64 ετϊν ςε προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ τυπικισ και άτυπθσ) 
 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 1: «Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν δια βίου εκπαίδευςθσ και τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ 

ςε αυτι -αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ μζςω παροχισ ειδικϊν κινιτρων» 

Ρράξθ 2: «Θ ενίςχυςθ των Λνςτιτοφτων Δια Βίου Εκπαίδευςθσ ςτα Υανεπιςτιμια, τα Ανϊτατα Ψεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Λδρφματα και ςτουσ λοιποφσ φορείσ» 

Ζργο: «Υρογράμματα Δια Βίου εκπαίδευςθσ για το ανκρϊπινο δυναμικό του Λδιωτικοφ τομζα» 

Ομάδεσ-ςτόχοι: Χυνδικαλιςτζσ - Εργαηόμενοι 

Δράςεισ Ζργου: Χυνδικαλιςτικι Εκπαίδευςθ - Εξειδικευμζνα Υρογράμματα Χυνδικαλιςτικισ Εκπαίδευςθσ  - Υρογράμματα Δια 

Βίου Εκπαίδευςθσ Εργαηομζνων ςτον Λδιωτικό Ψομζα - Υρογράμματα για τθν Ξοινωνικι Σικονομία και τα Δικαιϊματα του 

Ξαταναλωτι 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

- 3.504 ςυμμετοχζσ ατόμων ςε προγράμματα διά βίου εκπαίδευςθσ 
- 3.154 ςυμμετοχζσ ατόμων 25-64 ετϊν ςε προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ τυπικισ και άτυπθσ) 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 1: «Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν δια βίου εκπαίδευςθσ και τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ 

ςε αυτι -αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ μζςω παροχισ ειδικϊν κινιτρων» 

Ρράξθ 1: «Θ επζκταςθ των Χχολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ και των Ξζντρων Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων» 

Ζργο: «Εκπαίδευςθ των μεταναςτϊν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, τθν ελλθνικι ιςτορία και τον ελλθνικό πολιτιςμό («ΣΔΩΧΧΕΑΧ»)»  

(για τουσ Α.Υ. 8&9) 

Δράςεισ Ζργου: Ωλοποίθςθ, ςτιριξθ και παρακολοφκθςθ του ζργου (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ) - Χεμινάρια εκπαίδευςθσ 

υπεφκυνων εκπαίδευςθσ- Ειδικι επιμόρφωςθ εκπαιδευτϊν 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

- 15.400 ςυμμετοχζσ ατόμων ςε προγράμματα διά βίου εκπαίδευςθσ 
- 13.589 ςυμμετοχζσ ατόμων 25-64 ετϊν ςε προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ τυπικισ και άτυπθσ) 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 1: «Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν δια βίου εκπαίδευςθσ και τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ 

ςε αυτι -αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ μζςω παροχισ ειδικϊν κινιτρων» 

Ρράξθ 1: «Θ επζκταςθ των Χχολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ και των Ξζντρων Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων» 

Ζργο: «Εκπαίδευςθ ενθλίκων ςτθν απόκτθςθ βαςικϊν δεξιοτιτων-ΘΦΩΡ 2» (για τον Α.Υ. 7) 

Ομάδεσ-ςτόχοι: Ξάκε ενιλικασ (άτομο άνω των 18 ετϊν)  

Δράςεισ Ζργου: Ειςαγωγι των εκπαιδευομζνων ςτισ βαςικζσ λειτουργίεσ και χριςεισ του υπολογιςτι και του διαδικτφου 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 
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- 32.983 ςυμμετοχζσ ατόμων ςε προγράμματα διά βίου εκπαίδευςθσ 
- 29.354 ςυμμετοχζσ ατόμων 25-64 ετϊν ςε προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ τυπικισ και άτυπθσ) 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 1: «Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν δια βίου εκπαίδευςθσ και τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ 

ςε αυτι -αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ μζςω παροχισ ειδικϊν κινιτρων» 

Ρράξθ 1: «Θ επζκταςθ των Χχολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ και των Ξζντρων Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων» 

Ειδικοί ςτόχοι: Δυνατότθτα εναλλακτικϊν τρόπων χρθματοδότθςθσ με κατάλλθλεσ κεςμικζσ παρεμβάςεισ, όπωσ, θ παροχι 

άτοκων δανείων ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, θ χοριγθςθ εκπαιδευτικϊν κουπονιϊν (vouchers) ι εκπαιδευτικϊν αδειϊν, με 

πρωταρχικοφσ ςκοποφσ τθν αφξθςθ των επενδφςεων ςτθ δια βίου εκπαίδευςθ και τθν προςζλκυςθ περιςςότερων ατόμων ςε 

ενζργειεσ δια βίου μάκθςθσ, ιδιαίτερα των γυναικϊν, κακϊσ επίςθσ των ατόμων με αναπθρία και των ατόμων που ανικουν ςε 

ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, όπωσ οι μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ, άτομα εκνικϊν μειονοτιτων κλπ. 

Ζργο: «Χχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (ΧΔΕ)»  

Κεματικι προτεραιότθτα: Πζτρα για τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθ διά βίου εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ - Πζτρα για τθ 

μείωςθ του αρικμοφ των μακθτϊν που εγκαταλείπουν το ςχολείο ςε μικρι θλικία και του διαχωριςμοφ βάςει του φφλου, και 

αφξθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ βαςικι, επαγγελματικι και τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 

Αρικμόσ Ωφελουμζνων: 

219 ςυμμετοχζσ ατόμων ςε προγράμματα διά βίου εκπαίδευςθσ 

213 ςυμμετοχζσ ατόμων 25-64 ετϊν ςε προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ τυπικισ και άτυπθσ 

 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΛ ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 10-11-12 «Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου για τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ και 
τθσ καινοτομίασ ςτισ 13 Ρεριφζρειεσ» 

 

Ειδικοί ςτόχοι-ειδικι μζριμνα: 

o Ειδικι μζριμνα για τθν προϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ των δυο φφλων με ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των 
γυναικϊν ςτθν διδακτορικι και μεταδιδακτορικι εκπαίδευςθ  
o Λςότθτα ευκαιριϊν με τθν πρόβλεψθ υποτροφιϊν με ζμφαςθ ςτισ οικονομικά αςκενζςτερεσ ι κοινωνικά ευάλωτεσ 
ομάδεσ του πλθκυςμοφ. 
Ομάδεσ-ςτόχοι: Φοιτθτζσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, - Πεταπτυχιακοί φοιτθτζσ και ςπουδαςτζσ, Ερευνθτζσ 

Αναμενόμενεσ Επιπτϊςεισ: Αναβάκμιςθ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, ενίςχυςθ ζρευνασ και καινοτομίασ, προςζλκυςθ αλλά και 

παραγωγι άρτια καταρτιςμζνου επιςτθμονικοφ και ερευνθτικοφ προςωπικοφ ςτισ 13 Υεριφζρειεσ 

 

Κατθγορία παρζμβαςθσ 1: «Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ μζςω προγραμμάτων βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ 

ζρευνασ και τθσ προςζλκυςθσ ερευνθτϊν υψθλοφ επιπζδου από το εξωτερικό» 

Ρράξθ 1: «Δράςεισ ενίςχυςθσ του ανκρϊπινου ερευνθτικοφ δυναμικοφ μζςω τθσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων διδακτορικισ, 

μεταδιδακτορικισ και γενικότερθσ βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ (ΥΕΡΕΔ, Θράκλειτοσ, Υυκαγόρασ, Αρχιμιδθσ κλπ).»  
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Ζργο: «Ενίςχυςθ μεταδιδακτορικϊν ερευνθτϊν/τριϊν» 

Ομάδεσ-ςτόχοι: Ερευνθτζσ/τριεσ που ςυμμετζχουν ςε ενιςχυόμενα ερευνθτικά Υρογράμματα - Πετακαλοφμενοι ερευνθτζσ 

από το εξωτερικό 

Δράςεισ Ζργου: Ενίςχυςθ Πεταδιδακτόρων Ερευνθτϊν/τριϊν (ΠΕ) για τθν απόκτθςθ νζων ερευνθτικϊν δεξιοτιτων που κα 

αναβακμίςουν τισ προοπτικζσ τθσ επαγγελματικισ τουσ εξζλιξθσ ςε οποιονδιποτε τομζα ι/και κα βοθκιςουν ςτθν - 

Επανεκκίνθςθ τθσ καριζρασ τουσ μετά από μια διακοπι - Απόκτθςθ νζων ερευνθτικϊν δεξιοτιτων - Υροςζλκυςθ ΠΕ από το 

εξωτερικό - Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ δεςμϊν ςυνεργαςίασ με ερευνθτζσ και φορείσ τθσ αλλοδαπισ - Χρθματοδότθςθ των 

Πεταδιδακτόρων Ερευνθτϊν/τριϊν για τθν εκπόνθςθ ερευνθτικοφ ζργου. 
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1. Συνοπτικι Ραρουςίαςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ  

Ψο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘ» είναι δομθμζνο ςε 

πζντε ενότθτεσ ςτισ οποίεσ παρουςιάηεται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτο χϊρο τθσ 

εκπαίδευςθσ, αναλφεται θ αναπτυξιακι ςτρατθγικι για τθν περίοδο 2007-2013, 

παρουςιάηονται οι άξονεσ προτεραιότθτασ του επιχειρθςιακοφ, παρατίκενται χρθματοδοτικοί 

πίνακεσ ςχετικοί με το πρόγραμμα και παρουςιάηονται οι διατάξεισ εφαρμογισ του 

προγράμματοσ. Χτθν παροφςα εργαςία επιχειροφμε τθν καταγραφι και αποτίμθςθ τθσ δομισ 

του επιχειρθςιακοφ με κατθγορία αναφοράσ το φφλο.  

 

Θ Αναπτυξιακι Στρατθγικι για τθν περίοδο 2007-2013  

Ψο βαςικό πλαίςιο ανάπτυξθσ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν παιδεία για τθν 

προγραμματικι περίοδο 2007-2013 είναι το τετράπτυχο «Ανάπτυξθ-Ανταγωνιςτικότθτα-

Εκπαίδευςθ-Απαςχόλθςθ». Ψο πολιτικό υπόβακρο για τθν ανάπτυξθ μιασ τζτοιασ ςτρατθγικισ 

ζχει ιδθ διαμορφωκεί ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ψο Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο, ςτα 

Χυμπεράςματα τθσ Εαρινισ Χυνόδου του (23-24.3.2006), διλωςε ότι θ εκπαίδευςθ και θ 

επαγγελματικι κατάρτιςθ αποτελοφν κρίςιμουσ παράγοντεσ για τθν ανάπτυξθ μιασ 

μακροπρόκεςμθσ δυναμικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για ανταγωνιςτικότθτα και κοινωνικι 

ςυνοχι. Υαράλλθλα, ςτο Εκνικό Υρόγραμμα Πεταρρυκμίςεων 2005-2008 για τθν Ανάπτυξθ 

και τθν Απαςχόλθςθ που υπζβαλλε θ Ελλάδα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, αποτυπϊνεται ςαφϊσ 

θ ζμφαςθ ςτον ανκρωποκεντρικό χαρακτιρα τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ και 

δραςτθριότθτασ. Σι ανωτζρω ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ και επιλογζσ ζχουν διαμορφωκεί ςτα 

πλαίςια ενόσ ςυγκεκριμζνου αναπτυξιακοφ προτφπου που ζχει υιοκετιςει θ χϊρα, για τθν 

Ξοινωνία τθσ Γνϊςθσ και τθν Ξαινοτομία, όπωσ περιγράφεται ςτο Εκνικό Χτρατθγικό Υλαίςιο 

Αναφοράσ 2007-2013. Στο πλαίςιο του ΕΣΡΑ, οι επενδφςεισ για τθν εκπαίδευςθ ανζρχονται 

ςε 2,6 δισ. ευρϊ δθμόςιασ δαπάνθσ (μζςω του ΕΡ Εκπαίδευςθ και Δια βίου Μάκθςθ και 

των ΡΕΡ τθσ περιόδου 2007-2013) χωρίσ να  γίνεται αναφορά ςε επενδφςεισ για το φφλο. 

Σ βαςικόσ ςτόχοσ ανάδειξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ωσ τθσ πλζον ανταγωνιςτικισ 

οικονομίασ ςε παγκόςμιο επίπεδο, θ οποία κα ςτθρίηει τθν πρωτοπορία τθσ ςτθν γνϊςθ, 

αποτελεί τον καταλφτθ για τθν αναγνϊριςθ τθσ παιδείασ ωσ το βαςικότερο μζςο επίτευξθσ 

τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και ςτιριξθσ του Ευρωπαϊκοφ κοινωνικοφ μοντζλου. Χτο πλαίςιο του 

ςτόχου αυτοφ ζχουν ιδθ αναδειχκεί, ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ποςοτικοποιθμζνα δεδομζνα, 

οι δείκτεσ, και οι κεματικζσ περιοχζσ που τεκμθριϊνουν τθν πρόοδο για τθν επίτευξι του.  

Σι δείκτεσ αυτοί κζτουν ωσ ορόςθμο το ζτοσ 2010, και ωσ προσ τθν εκπαίδευςθ είναι πζντε 

και αποτυπϊνονται ςτον ακόλουκο πίνακα, ο οποίοσ ςτθρίχκθκε ςτα πλζον πρόςφατα 

διακζςιμα ςτοιχεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Ζκκεςθ Υροόδου 2006, SEC (2006)639, 

16.5.2006). 
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ΡΛΝΑΚΑΣ Λ: ΣΤΟΧΟΛ ΛΛΣΣΑΒΟΝΑΣ 2010 

Στόχοι Λιςςαβόνασ 2010 

 (ειδικά για εκπαίδευςθ)  

Μ.Ο.  

(ΕΕ 25)  

Ελλάδα  Στόχοσ ΕΣΡΑ 

2013  

Στόχοσ ΕΕ για το 

2010  

Υρόωρθ εγκατάλειψθ ςχολείου  

(ςε % μακθτϊν)  

14,9% 13% 10% 10% 

Σλοκλιρωςθ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ (ςε % μακθτϊν)  

77% 83% 86% 85% 

Βαςικζσ Δεξιότθτεσ (ποςοςτό 

μακθτϊν με χαμθλζσ δεξιότθτεσ) 

PISA επίπεδο 1  

19,8% 25,2% - 15,5% 

Αποφοίτθςθ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 
ςε Πακθματικά, Κετικζσ Επιςτιμεσ 
και Ψεχνολογία  
(ςε % κατοίκων θλικίασ 20-29 ετϊν)  

12,5%  Δεν 
τθροφνται 
ςτοιχεία
127

 

-  15%  

Χυμμετοχι ςε προγράμματα Δια 

Βίου Πάκθςθσ (ςε % γενικοφ 

πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64)  

10,8%  1,8%  6%  12,5%  

 

Σι ποςοτικοί ςτόχοι αποτελοφν τθ βάςθ εναρμόνιςθσ του επιχειρθςιακοφ με τουσ 

δείκτεσ τθσ Ε.Ε. και δεν νοοφνται ωσ απλά ςτατιςτικά μεγζκθ, αλλά ωσ δείκτεσ ποιοτικισ 

ενίςχυςθσ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ςτα κράτθ μζλθ. Χτουσ ςτόχουσ αυτοφσ 

παρατθροφμε ότι για τθν εκπαίδευςθ δεν υπάρχει καμία ποςόςτωςθ για τισ γυναίκεσ. 

 

2. Γενικοί και ειδικοί ςτόχοι του ΕΡ 

 

Ο γενικόσ ςτόχοσ του επιχειρθςιακοφ είναι θ αφξθςθ τθσ ποςότθτασ, τθσ ποιότθτασ και 

τθσ αποτελεςματικότθτασ των επενδφςεων ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο προκειμζνου να 

αναβακμιςτεί το ελλθνικό ςφςτθμα εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ χωρίσ να 

γίνεται καμία αναφορά ςτουσ άντρεσ και τισ γυναίκεσ χωριςτά. 

                                                           
127

 Οι απόφοιτοι ςε MST (ISCED 5A, 5B and 6), ωσ ποςοςτό όλων των αποφοίτων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ αποτελοφν 
το 27,3% (Eurostat, 2004), όταν το αντίςτοιχο ποςοςτό είναι 23,6% ςτθν ΕΕ25 ενϊ το 40,1% των αποφοίτων 
μακθματικϊν, κετικϊν και επιςτθμϊν τεχνολογίασ (MST) είναι γυναίκεσ (Eurostat, 2004), γεγονόσ που καταδεικνφει 
τθν φπαρξθ ςχετικισ ιςορροπίασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν.   
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Οι ειδικοί ςτόχοι του επιχειρθςιακοφ αφοροφν ςε μία ςειρά προτάςεων όπωσ: 

 Ανάδειξθ τθσ ποιότθτασ τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ,  

 Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ των ολοιμερων ςχολείων και 
ολοιμερων νθπιαγωγείων. Δίνεται θ δυνατότθτα για ςυμφιλίωςθ τθσ επαγγελματικισ 
και οικογενειακισ ηωισ.  

 Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

 Υεριοριςμό τθσ εκπαιδευτικισ αποτυχίασ, τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου 
και των ανεπαρκϊν βαςικϊν δεξιοτιτων.  

 Αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ ποιότθτασ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ. 

 Διευκόλυνςθ τθσ εφαρμογισ πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων μζςω των εκνικϊν και 
ευρωπαϊκϊν πλαιςίων πιςτοποίθςθσ προςόντων. Αυτό είναι ςθμαντικό για τθν 
προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ κακόςον πολλά άτομα από λιγότερο ευνοθμζνεσ ομάδεσ 
επιλζγουν να αποκτιςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ με μθ τυπικι ι άτυπθ μάκθςθ.  

 Βελτίωςθ περαιτζρω τθσ ποιότθτασ τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν (τθσ αρχικισ 
αλλά και τθσ εν υπθρεςία).  

 Ανάπτυξθ υψθλοφ επιπζδου ςπουδϊν τόςο για τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ όςο και για 
τισ μεταπτυχιακζσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 

 Υαροχι καλφτερων ευκαιριϊν για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και ανταποκριςιμότθτασ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτισ 
ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ.  

 Χυνζχιςθ τθσ προςπάκειασ μείωςθσ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων και του 
αποκλειςμοφ.  

Χτουσ ειδικοφσ αυτοφσ ςτόχουσ δε γίνεται άμεςα αναφορά ςτο φφλο αλλά ζμμεςα 

αναφζρεται θ άρςθ των ανιςοτιτων, θ προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ και θ παροχι καλφτερων 

ευκαιριϊν.  

 

Οι πυλϊνεσ χρθματοδότθςθσ τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν παιδεία  

 

Θ ςυνολικι ςτρατθγικι για τθν παιδεία θ οποία κα χρθματοδοτθκεί ςτθν προγραμματικι 

περίοδο 2007-2013 από τρεισ πυλϊνεσ χρθματοδότθςθσ το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο 

(ΕΞΨ), το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΨΥΑ) και Αμιγϊσ εκνικοφσ πόρουσ  

δε γίνεται άμεςθ αναφορά ςτθ διάκεςθ πόρων για δράςεισ ςχετικά με το φφλο αλλά ζμμεςα 

ςτο πλαίςιο τθσ βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ και του επιπζδου των βαςικϊν δεξιοτιτων όλων, 

τθσ ενίςχυςθσ τθσ δια βίου μάκθςθσ με τθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ κατάλλθλων 

κινιτρων (ιδιαίτερα των ατόμων με χαμθλά προςόντα ι μεγαλφτερθσ θλικίασ, των ατόμων 

που εγκατζλειψαν πρόωρα το τυπικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα), τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ 

πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου με τθσ καταπολζμθςθσ τθσ ςχολικισ αποτυχίασ και 

διαρροισ και τθν ανάπτυξθ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ και τθσ βελτίωςθσ τθσ 

ποιότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ μζςω τθσ 

ανακεϊρθςθσ του τρόπου δόμθςθσ και ςυνάρκρωςθσ των ειδικοτιτων και των 
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προγραμμάτων ςπουδϊν ςτον τομζα τθσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, του 

κακοριςμοφ επαγγελματικϊν δικαιωμάτων και τθσ κζςπιςθσ ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ τθσ 

τυπικισ πιςτοποίθςθσ τθσ μάκθςθσ, ςε επίπεδο ενόσ ευρωπαϊκοφ πλαιςίου επαγγελματικϊν 

προςόντων. 

  
Ψο ΕΥ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ» επικεντρϊνεται ςε τζςςερισ (4) Χτρατθγικοφσ 

Χτόχουσ.  

1οσ Χτρατθγικόσ Χτόχοσ: «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ 

κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ» 

2οσ Χτρατθγικόσ Χτόχοσ: «Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ» 

3οσ Χτρατθγικόσ Χτόχοσ: «Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων»  

4οσ Χτρατθγικόσ Χτόχοσ: «Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου για τθν προαγωγι τθσ 

ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ» 

Σ 3οσ Χτρατθγικόσ ςτόχοσ αναφζρεται ςτουσ άντρεσ και τισ γυναίκεσ. Θ δικαιολογθτικι βάςθ 

τθσ ενίςχυςθσ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτθρίηεται ςτθ διαπιςτωμζνθ μικρι 

ςυμμετοχι των ενθλίκων θλικίασ 25-64 ετϊν ςε επιμορφωτικά προγράμματα. Θ Ελλάδα 

εμφανίηει το χαμθλότερο ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθ δια βίου μάκθςθ ςε ςφγκριςθ ακόμα και 

με νζα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ωςτόςο, επειδι το ποςοςτό ςυμμετοχισ δεν 

διαφζρει αιςκθτά μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν δε γίνεται καμία ειδικι αναφορά ςτο φφλο. 

Διαπιςτϊνεται μόνο ότι υπάρχει ανάγκθ ενίςχυςθσ τθσ δια βίου μάκθςθσ ςε όλεσ τισ 

παραγωγικζσ θλικιακζσ ομάδεσ και ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ 

χϊρασ με τθν προϊκθςθ ευζλικτων προγραμμάτων κατάρτιςθσ. Σι υπόλοιποι τρεισ 

ςτρατθγικοί ςτόχοι δε εντάςςουν άμεςα τθν οπτικι του φφλου ςε καμία από τισ προτάςεισ 

τουσ.  

Ξάκε Χτρατθγικόσ Χτόχοσ του Υρογράμματοσ αντιςτοιχεί ςε τρεισ κεματικοφσ Άξονεσ 

Υροτεραιότθτασ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ (ζνασ για κάκε κατθγορία περιφερειϊν). 

Ξάκε κεματικόσ Άξονασ Υροτεραιότθτασ αντιςτοιχεί ςε μια κατθγορία περιφερειϊν 

(Χφγκλιςθσ, Χταδιακισ Εξόδου και Χταδιακισ Ειςόδου) και ωσ εκ τοφτου οι Άξονεσ 

Υροτεραιότθτασ είναι 15 ςυμπεριλαμβανομζνων και τριϊν αξόνων για τθν υποςτιριξθ του 

Υρογράμματοσ. 

 

3. Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ του ΕΡ 

Θ διάρκρωςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ ζχει τθν ακόλουκθ δομι:  

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1,2,3 : Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ 

τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ (ανά κατθγορία Υεριφερειϊν)  
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Χτο πλαίςιο αυτό, οι ειδικοί ςτόχοι του άξονα είναι:  

 Αναμόρφωςθ, εκςυγχρονιςμόσ και αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ– 
ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ του μακθτικοφ και φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ  
 Αποτίμθςθ τθσ προόδου ςτθν εκπαίδευςθ μζςω τθσ εφαρμογισ ςυςτθμάτων 
διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ - αξιολόγθςθσ των ςυντελεςτϊν του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ  
 Επιτάχυνςθ του ρυκμοφ ζνταξθσ των νζων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και 
επικοινωνιϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία  
 Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ ςυμμετοχισ όλων ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και 
καταπολζμθςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ, με ζμφαςθ ςτα άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ ) και τισ 
ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (ΕΞΣ)  
 Ενίςχυςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ επιμόρφωςθσ του εκπαιδευτικοφ 
προςωπικοφ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ζμφαςθ ςτθν 
καινοτομία και ςτθν χριςθ Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν ΨΥΕ  
 

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4,5,6 : Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά 

εργαςίασ (ανά κατθγορία Υεριφερειϊν)  

Χτο πλαίςιο αυτό, οι ειδικοί ςτόχοι του άξονα είναι:  

 Επαναπροςδιοριςμόσ του ρόλου τθσ αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ και ενίςχυςθ του περιεχομζνου τθσ  

 Αναβάκμιςθ τθσ τεχνικο-επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 
ελκυςτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ  
 Αποτελεςματικότερθ ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ  
 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 7,8,9 : Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων (ανά 

κατθγορία Υεριφερειϊν)  

Χτο πλαίςιο αυτό, οι ειδικοί ςτόχοι του άξονα είναι:  

 Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν δια βίου εκπαίδευςθσ και τθσ ίςθσ 
πρόςβαςθσ ςε αυτιν - αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ μζςω παροχισ ειδικϊν κινιτρων  

 Ενίςχυςθ των ενεργειϊν δια βίου εκπαίδευςθσ και κακιζρωςθ κινιτρων για τθν 
αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ  
 Ανάπτυξθ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ  
 

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 10,11,12 : Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου για τθν 

προαγωγι τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ (ανά κατθγορία Υεριφερειϊν)  

Χτο πλαίςιο αυτό, οι ειδικοί ςτόχοι του άξονα είναι:  

 Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ μζςω προγραμμάτων βαςικισ και 
εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και τθσ προςζλκυςθσ ερευνθτϊν υψθλοφ επιπζδου από το εξωτερικό  
 Αναβάκμιςθ του επιπζδου μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθν 
παραγωγι και τθ διάχυςθ νζα γνϊςθσ με ζμφαςθ ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ και τισ ΨΥΕ  
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ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 13,14,15: Ψεχνικι Ωποςτιριξθ Εφαρμογισ (ανά κατθγορία 

Υεριφερειϊν)  

Χτο πλαίςιο αυτό, οι ειδικοί ςτόχοι του άξονα είναι:  

 Θ ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διαχείριςθσ.  
 Δθμοςιότθτα και πλθροφόρθςθ.  

 

Σι άξονεσ πορτεραιότθτασ δεν εξειδικεφονται αναφορικά με το φφλο αλλά αναφζρονται 

ςτθ ςυμμετοχι όλων ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και ςτθ Δια βίου εκπαίδευςθ των ενθλίκων 

δθλαδι αναφζρονται ςτθν κακολικότθτα παροχισ τθσ εκπαίδευςθσ. 

Χτθ ςφνοψθ των ποριςμάτων τθσ εκ των προτζρων αξιολόγθςθσ  γίνεται αναφορά ςτθν 

επάρκεια τθσ κοινωνικοοικονομικισ ανάλυςθσ και τθσ ανάλυςθσ SWOT. Για τθν αξιολόγθςθ 

τθσ επάρκειασ τθσ κοινωνικοοικονομικισ ανάλυςθσ που περιζχεται ςτο προγραμματικό 

κείμενο του ΕΥ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ 2007-13, θ εκ των προτζρων αξιολόγθςθ 

ζλαβε υπόψθ τισ απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ των ΕΥ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτα ςχετικά 

Εκνικά και Ξοινοτικά ζγγραφα αναφοράσ για τθν κατάρτιςθ των ΕΥ τθσ περιόδου 2007-13. Πε 

βάςθ τισ απαιτιςεισ αυτζσ, θ κοινωνικοοικονομικι ανάλυςθ που περιλαμβάνεται ςτο ΕΥ 

αξιολογείται με υψθλό βακμό επάρκειασ και τεκμθρίωςθσ και μεταξφ άλλων αναφζρει ότι 

περιλαμβάνεται ικανοποιθτικι ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ όςον αφορά ςτθν ιςότθτα μεταξφ 

ανδρϊν και γυναικϊν ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ και αναφορά 

ςτουσ υφιςτάμενουσ περιοριςμοφσ για ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. Χτο πλαίςιο του 

ΕΥ θ ανάδειξθ των κεμάτων ιςότθτασ αποτελεί βαςικι αναπτυξιακι επιλογι, κατά τρόπο που 

να κακιςτά τθν αντιμετϊπιςι τουσ ενιαίο και αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ υλοποίθςθσ τθσ 

εκπαιδευτικισ πολιτικισ.  

 

Συνάφεια – ςυμβολι ςτρατθγικισ και των προτεραιοτιτων του ΕΡ με εκνικζσ και 

ευρωπαϊκζσ προτεραιότθτεσ  

Χφμφωνα με τθ ςυνάφεια τθσ ςτρατθγικισ του ΕΥ με το Εκνικό Χτρατθγικό Υλαίςιο 

Αναφοράσ (ΕΧΥΑ) το ΕΥ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ ςυνειςφζρει ςτουσ δείκτεσ του 

ΕΧΥΑ, εκ των οποίων τζςςερισ (4) αποτελοφν και δείκτεσ του ΕΥ. Χτον ακόλουκο πίνακα 

παρουςιάηονται τα αποτελζςματα ςυνειςφοράσ των Αξόνων Υροτεραιότθτασ  (ΑΥ) και των 

Εξειδικευμζνων ςτόχων (ΕΧ) του ΕΥ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ ςτουσ Δείκτεσ ΕΧΥΑ. 

Υαρατθροφμε ότι δεν αναφζρεται ποςοςτό ανά φφλο. 
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Ωςτόςο παρατθροφμε ότι γίνεται αναφορά ςτθν προϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ 

των φφλων και τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν ςτθν αναπτυξιακι ςτρατθγικι για τθν περίοδο 2007-

2013, παρά τθν απουςία τθσ κεματικισ για το φφλο ςτθν ειςαγωγικι προςζγγιςθ του 

επιχειρθςιακοφ τθσ δια βίου μάκθςθσ. Χφμφωνα με το Ε.Υ. θ οπτικι του φφλου εκφράηεται 

από το κατά πόςον το ΕΥ ανταποκρίνεται ςτθν προϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ των 

φφλων και τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν πρόςβαςθσ για όλουσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ 

εκπαίδευςθσ και ςτθν προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν πρόςβαςθσ ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων 

του πλθκυςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν αγορά εργαςίασ και διαςφάλιςθ εφαρμογισ τθσ 

αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ (άρκρο 16 του Γενικοφ Ξανονιςμοφ1083/2006), με ιδιαίτερθ αναφορά 

ςτθν προςβαςιμότθτα των Ατόμων με Αναπθρία. Αναφζρεται ότι ςτο πλαίςιο του 

Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ αποτελεί βαςικι αναπτυξιακι επιλογι θ ανάδειξθ των 

κεμάτων ιςότθτασ των δυο φφλων κατά τρόπο που να κακιςτά τθν αντιμετϊπιςι τουσ ενιαίο 

και αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ υλοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ. Ψα κζματα αυτά 

πλζον αποδεςμεφονται από τθν κατθγορία των περικωριακϊν κεμάτων και ανάγονται ςε 

βαςικά ςτοιχεία πολιτικισ με ςθμαντικό πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό 

χαρακτιρα. Επίςθσ λαμβάνεται υπόψθ το πλαίςιο του Άρκρου 16 του Ξαν. 1083/2006, 

αναφορικά με τθν Λςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και τθ μθ διάκριςθ, κακϊσ και τθν 

προςζγγιςθ του Γενικοφ Χτόχου 11 του ΕΧΥΑ με αποτζλεςμα το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα 

Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ να διαςφαλίηει τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και 

τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςφνολο των παρεμβάςεϊν του. Για τθν 

προαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν επίτευξθ των ςτόχων του Επιχειρθςιακοφ 

Υρογράμματοσ ςτον τομζα αυτό πρόκειται να υπάρξει θ προςφορότερθ δυνατι πρόβλεψθ 

για χρθματοδότθςθ των ςχετικϊν πράξεων κατόπιν απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ 

Υαρακολοφκθςθσ του Υρογράμματοσ. Υροβλζπεται να αναδειχκοφν δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ 

ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε προγράμματα αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και 

εκπαίδευςθσ με ζμφαςθ ςε δράςεισ για τον επαγγελματικό προςανατολιςμό, ςε δράςεισ 

επιχειρθματικότθτασ για καλφτερθ επαγγελματικι εξζλιξθ, ςε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και 

διδακτορικά προγράμματα ςπουδϊν κακϊσ και ςε ερευνθτικζσ δράςεισ μζςω τθσ παροχισ 

κινιτρων, κ.α.  

Χτο Ε.Υ. θ ιςότθτα ευκαιριϊν πρόςβαςθσ για όλουσ αποτελεί ζμμεςο ςτόχο προϊκθςθσ 

τθσ ιςότθτασ των φφλων διότι ειςζρχεται και ζνα επιπλζον κοινωνικό ςτοιχείο ςτθ 

ςτοχοκζτθςθ. Θ προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ πρόςβαςθσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα δεν 

περιορίηεται μόνο ςτθ βάςθ του φφλου, αλλά επεκτείνεται και ςτθ βάςθ τθσ κοινωνικισ 

ςτρωμάτωςθσ, με ζμφαςθ ςε άτομα που απειλοφνται με κοινωνικό ι και εργαςιακό 

αποκλειςμό λόγω φτϊχειασ, των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν-αδυναμιϊν των ςυγκεκριμζνων 

κοινωνικϊν ςτρωμάτων ι λόγω γεωγραφικισ απομόνωςθσ όπωσ είναι οι νθςιωτικζσ και 

απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. Για τθν ενίςχυςθ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν και τθσ δυνατότθτασ 

πρόςβαςθσ για όλουσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, κατά το ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ του ΕΥ κα 

προωκθκοφν ειδικά ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ όπωσ ενδεικτικά είναι τα προγράμματα 

ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ ςτθν πρϊτθ βακμίδα δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (γυμνάςιο), 

υποτροφίεσ ςτα επίπεδα τθσ μεταδευτεροβάκμιασ και ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, με ζμφαςθ 

ςτισ οικονομικά αςκενζςτερεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. 
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4. Αποτίμθςθ τθσ ζνταξθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ του Ε.Ρ. 

Θ ανάλυςθ των 15 Αξόνων Υροτεραιότθτασ και θ εξειδίκευςι τουσ ςε ειδικότερουσ 

ςτόχουσ παρουςιάηεται ςυνοπτικά ςτον πίνακα ΛΛ και ςτθ ςυνζχεια επιχειροφμε παρουςίαςθ 

των αξόνων με κριτιριο τθν ζνταξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτουσ ςτόχουσ και τισ 

προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΛΛ: ΔΟΜΘ ΕΡ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘΣ 

Αρίκμθςθ 

Α.Ρ. 
Τίτλοσ Άξονα Ρροτεραιότθτασ  

Α.Υ.1  Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ 8 

Υεριφζρειεσ Χφγκλιςθσ  

Α.Υ.2  Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ 3 

Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Εξόδου  

Α.Υ.3  Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ 2 

Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Ειςόδου  

  

Α.Υ.4  Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ ςτισ 8 Υεριφζρειεσ Χφγκλιςθσ  

Α.Υ.5  Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ ςτισ 3 Υεριφζρειεσ Χταδιακισ 

Εξόδου  

Α.Υ.6  Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ ςτισ 2 Υεριφζρειεσ Χταδιακισ 

Ειςόδου  

  

Α.Υ.7  Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτισ 8 Υεριφζρειεσ Χφγκλιςθσ  

Α.Υ.8  Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτισ 3 Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Εξόδου  

Α.Υ.9  Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτισ 2 Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Ειςόδου  

  

Α.Υ.10  Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου για τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ ςτισ 8 

Υεριφζρειεσ Χφγκλιςθσ  

Α.Υ.11  Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου για τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ ςτισ 3 

Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Εξόδου  

Α.Υ.12  Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου για τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ ςτισ 2 
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Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Ειςόδου  

  

Α.Υ.13  Ψεχνικι Ωποςτιριξθ Εφαρμογισ ςτισ 8 Υεριφζρειεσ Χφγκλιςθσ  

Α.Υ.14  Ψεχνικι Ωποςτιριξθ Εφαρμογισ ςτισ 3 Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Εξόδου  

Α.Υ.15  Ψεχνικι Ωποςτιριξθ Εφαρμογισ ςτισ 2 Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Ειςόδου  

πθγι: Ε.Υ. «ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘ» 

 

Χτο ακόλουκο ςχιμα εικονίηεται θ διάρκρωςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ 

Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ ςε επίπεδο ειδικοφ ςτόχου. Χτθν εικονιηόμενθ διάρκρωςθ 

δεν περιζχεται θ χωρικι διάςταςθ του προγράμματοσ (ανά κατθγορία περιφερειϊν) για 

λόγουσ απλότθτασ, κακϊσ υπάρχει ομοιογζνεια ςτόχων και παρεμβάςεων ανά επιλζξιμθ 

κατθγορία περιφζρειασ. 
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ΣΧΘΜΑ Λ: Διάρκρωςθ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ ςε 

επίπεδο ειδικοφ ςτόχου. 

 

 

πθγι: Ε.Υ. «ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘ» 

 

5. Αναλυτικι Ραρουςίαςθ των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ και των ςυναφϊν δεικτϊν 

 

1. ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1-2-3: «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και 
προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ» ςτισ 8 Υεριφζρειεσ Χφγκλιςθσ, ςτισ 3 Υεριφζρειεσ 
Χταδιακισ Εξόδου, ςτισ 2 Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Ειςόδου 
 

Στρατθγικι  

Χτρατθγικι των αξόνων 1, 2 & 3 αποτελεί θ ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των 

αποκεντρωμζνων δομϊν του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτάσ 

του ϊςτε να αναβακμιςτοφν οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του και να ανταποκρικεί πλθρζςτερα 

ςτισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ και οικονομίασ. Ειδικι μζριμνα πρζπει να δίνεται ςτθν 

προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και των ίςων ευκαιριϊν ςτθν εκπαίδευςθ. 
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Στόχοσ των αξόνων  

Γενικόσ ςτόχοσ του άξονα είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ όλων των ςυντελεςτϊν τθσ 

εκπαίδευςθσ, ϊςτε να επιτευχκεί θ ςυνεχισ αναβάκμιςθ του επιπζδου γνϊςεων, δεξιοτιτων 

και ικανοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ που απαιτοφνται για τισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ 

κοινωνίασ και αγοράσ εργαςίασ, θ ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και θ περαιτζρω 

οικονομικι ανάπτυξθ μζςω τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. 

 

Ειδικοί ςτόχοι των αξόνων  

Σι ειδικοί ςτόχοι των αξόνων δεν αναφζρουν πουκενά ότι οι γυναίκεσ αποτελοφν ςτόχο 

προτεραιότθτασ. Αντικζτωσ, ςτουσ ςτόχουσ αναφζρεται θ ιςότθτα ευκαιριϊν για όλουσ, ο 

μακθτικόσ και φοιτθτικόσ πλθκυςμόσκαι οι ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ.  

 

Ροςοτικοποιθμζνοι ςτόχοι και δείκτεσ 

Σι Ειδικοί Χτόχοι (ΕΧ) των Αξόνων Υροτεραιότθτασ (ΑΥ) ποςοτικοποιοφνται με τθ χριςθ 

δεικτϊν εκροϊν (Ε) και αποτελεςμάτων (Α). Χτουσ δείκτεσ παρατθροφμε ότι δεν αναφζρονται 

οι άνδρεσ και οι γυναίκεσ αλλά ςτουσ δείκτεσ εκροϊν παρουςιάηεται ο αρικμόσ μακθτϊν και 

εκπαιδευτικϊν ανά φφλο. Επίςθσ ςτουσ δείκτεσ αποτελεςμάτων δεν αναφζρεται το ποςοςτό 

των μακθτϊν ανά φφλο αλλά παρουςιάηεται το ποςοςτό ςτο ςφνολο των μακθτϊν. 

 

Αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ  

Σι αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ περιλαμβάνουν τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 

εκπαίδευςθσ, τον εκςυγχρονιςμό του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, τθν αξιοποίθςθ ΨΥΕ ςτθ 

νεκπαίδευςθ και τθ ςτιριξθ εκπαίδευςθσ ΑμεΑ.  

 

Στόχευςθ ςε όρουσ ομάδων ςτόχων/ωφελουμζνων 

Σι ομάδεσ ςτόχων των αξόνων και οι ωφελοφμενοι από τισ παρεμβάςεισ είναι γενικά 

μακθτζσ, ςπουδαςτζσ, φοιτθτζσ και εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και δε γίνεται χωριςτι αναφορά ςε άνδρεσ ι γυναίκεσ. 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4-5-6: «Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά 

εργαςίασ» ςτισ 8 Υεριφζρειεσ Χφγκλιςθσ, ςτισ 3 Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Εξόδου, ςτισ 2 

Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Ειςόδου 
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Σι άξονεσ περιλαμβάνουν δράςεισ οι οποίεσ κα ςυμβάλλουν ςτθν αναβάκμιςθ των 

ςυςτθμάτων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ και ςτθ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ.   

 

Στρατθγικι  

Θ ανάπτυξθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου ςτο πλαίςιο τθσ αναβάκμιςθσ τθσ αρχικισ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, με δυνατότθτεσ για ςυνεχι 

βελτίωςθ των προςόντων και των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων των νζων. Εφόδια απαραίτθτα 

για τθν ομαλότερθ ζνταξι τουσ ιδίωσ ςτο εργαςιακό, αλλά και ςτο ευρφτερο κοινωνικό 

περιβάλλον. Χτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ των εν λόγω αξόνων κα λθφκεί ειδικι μζριμνα για 

τθν προϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ των δυο φφλων και τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν. 

 

Στόχοσ των αξόνων  

Πζςα από το ςφνολο των παρεμβάςεων των αξόνων όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο 

επιχειρθςιακό αναμζνεται να δθμιουργθκοφν ελκυςτικζσ ευκαιρίεσ για νζουσ και ειδικότερα 

για γυναίκεσ, ιδίωσ μεταχποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, με παρεμβάςεισ που αποςκοποφν ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ και ςτθν παροχι ικανϊν επαγγελματικϊν δεξιοτιτων και 

κατευκφνςεων, που να ςυνδζονται με τθν αγορά εργαςίασ και να ενιςχφουν τθν κοινωνικι 

ζνταξθ, κακϊσ και τθν ανταγωνιςτικότθτα γενικότερα. 

 

Ειδικοί ςτόχοι των αξόνων: 

Χτουσ ειδικοφσ ςτόχουσ των αξόνων γίνεται ειδικι αναφορά ςτο φφλο. Χτον ειδικό ςτόχο 

4.1. για τον επαναπροςδιοριςμό του ρόλου τθσ αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ και τθν ενίςχυςθ του περιεχομζνου τθσ προτείνεται θ 4.1.2. παρζμβαςθ. 

Χφμφωνα με αυτιν προτείνεται θ διεφρυνςθ του κοινωνικοφ χαρακτιρα και ρόλου τθσ 

Αρχικισ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ ειδικϊν δομϊν και 

προγραμμάτων κατάρτιςθσ και τθν ςτοχευμζνθ παροχι υποτροφιϊν, με προτεραιότθτα ςτισ 

ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ πλθκυςμοφ και τα άτομα με αναπθρία. Ειδικζσ δράςεισ κα 

ςυμπεριλθφκοφν με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε προγράμματα 

αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ και ςτον επαγγελματικό τουσ 

προςανατολιςμό.  

Χτουσ υπολοίπουσ ςτόχουσ οι οποίοι προωκοφν τθν αναβάκμιςθ τθσ 

τεχνικοεπαγγελματικισ εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ και τθν αποτελεςματικότερθ ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ προτείνονται παρεμβάςεισ για το ςφνολο των μακθτϊν, 

ςπουδαςτϊν και φοιτθτϊν.  
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Ροςοτικοποιθμζνοι ςτόχοι και δείκτεσ 

Σι Ειδικοί Χτόχοι (ΕΧ) των Αξόνων Υροτεραιότθτασ (ΑΥ) ποςοτικοποιοφνται με τθ χριςθ 

δεικτϊν εκροϊν (Ε) και αποτελεςμάτων (Α). Χτουσ δείκτεσ παρατθροφμε ότι δεν αναφζρονται 

οι άνδρεσ και οι γυναίκεσ αλλά ςτουσ δείκτεσ εκροϊν παρουςιάηεται ο αρικμόσ μακθτϊν και 

εκπαιδευτικϊν ανά φφλο. Επίςθσ ςτουσ δείκτεσ αποτελεςμάτων δεν αναφζρεται το % των 

μακθτϊν ανά φφλο αλλά παρουςιάηεται το ποςοςτό ςτο ςφνολο των μακθτϊν. 

 

Αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ  

Χτισ αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ περιγράφεται θ αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ τθσ 

τεχνικοεπαγγελματικισ εκπαίδευςθσ (π.χ ΕΥΑΟ) και ενίςχυςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά 

εργαςίασ αλλά δε γίνεται ανάλυςθ ανά φφλο.  

 

Ομάδεσ ςτόχων / Ωφελοφμενοι: 

Σι ομάδεσ ςτόχων των αξόνων και ςτουσ ωφελοφμενουσ από τισ παρεμβάςεισ 

περιλαμβάνεται το ςφνολο των μακθτϊν τθσ δευτεροβάκμιασ τεχνικοεπαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ, των φοιτθτϊν και ςπουδαςτϊν ΛΕΞ και λοιπϊν δθμόςιων Χχολϊν 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ χωρίσ να γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςτο φφλο. 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 7-8-9: «Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων» ςτισ 8 

Υεριφζρειεσ Χφγκλιςθσ, ςτισ τρεισ (3) Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Εξόδου και ςτισ δφο (2) 

Υεριφζρεισ Χταδιακισ Ειςόδου 

 

Σι άξονεσ περιλαμβάνουν δράςεισ που κα ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ δια βίου 

εκπαίδευςθσ. 

 

Στρατθγικι  

Θ ςτρατθγικι των αξόνων 7, 8 και 9 είναι θ διεφρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ ςε δράςεισ δια βίου εκπαίδευςθσ για τθν απόκτθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και 

ικανοτιτων, που κα προωκιςουν τθν προςωπικι ανάπτυξθ, κα αυξιςουν τθν ενεργό 

ςυμμετοχι ςτθν αγορά εργαςίασ, ιδιαίτερα των γυναικϊν, και κα ςυμβάλουν ςτθν ενίςχυςθ 

τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, μειϊνοντασ τον κοινωνικό αποκλειςμό και διευκολφνοντασ τθν 
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πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ. Υροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι δίνεται ζμφαςθ ςτθν ςυμμετοχι των 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, των ατόμων με αναπθρία και των γυναικϊν ςε δράςεισ δια 

βίου εκπαίδευςθσ.  

 

Στόχοσ των αξόνων  

Χτο γενικό ςτόχο των αξόνων περιλαμβάνεται θ ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ αρκρωτοφ 

ςυςτιματοσ δια βίου εκπαίδευςθσ, ο ςχεδιαςμόσ ευζλικτων προγραμμάτων που να 

ανταποκρίνονται ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των ατόμων που ςυμμετζχουν ςε αυτά, κακϊσ και θ 

χριςθ μεκόδων, όπωσ θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, που κα επιτρζπουν τθ ςυμμετοχι των 

ενδιαφερομζνων χωρίσ τθν παρακϊλυςθ άλλων δραςτθριοτιτων και υποχρεϊςεων τουσ.  

Θ ανάπτυξθ επίςθσ ενόσ μόνιμου και ανοικτοφ ςυςτιματοσ επικφρωςθσ πιςτωτικϊν 

μονάδων και εκπαιδευτικϊν ενοτιτων, που κα διευκολφνουν και κα παρακινοφν τα άτομα να 

ςυνκζτουν μόνα τουσ τθν εκπαίδευςι τουσ ανάλογα με τθν πρότερθ εμπειρία τουσ και τισ 

ελλείψεισ τουσ ςε γνϊςεισ και ςε δεξιότθτεσ, κακϊσ και θ κεςμοκζτθςθ τθσ διαδικαςίασ 

αναγνϊριςθσ τθσ πρότερθσ εμπειρίασ και γνϊςθσ. Χτο ςτόχο δεν αναφζρεται θ ζνταξθ τθσ 

ιςότθτασ των φφλων.  

 

Ειδικοί ςτόχοι των αξόνων  

Χτον ειδικό ςτόχο 7.1. προτείνεται θ ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν δια βίου 

εκπαίδευςθσ και τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ ςε αυτι μζςω τθσ αφξθςθσ τθσ ςυμμετοχισ μζςω 

παροχισ ειδικϊν κινιτρων. Υροβλζπεται θ επζκταςθ και ενίςχυςθ των δομϊν δια βίου 

εκπαίδευςθσ και ςχεδιάηεται θ δυνατότθτα εναλλακτικϊν τρόπων χρθματοδότθςθσ με 

κατάλλθλεσ κεςμικζσ παρεμβάςεισ, όπωσ, θ παροχι άτοκων δανείων ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ, θ χοριγθςθ εκπαιδευτικϊν κουπονιϊν (vouchers) ι εκπαιδευτικϊν 

αδειϊν, με πρωταρχικοφσ ςκοποφσ τθν αφξθςθ των επενδφςεων ςτθ δια βίου εκπαίδευςθ και 

τθν προςζλκυςθ περιςςότερων ατόμων ςε ενζργειεσ δια βίου μάκθςθσ, ιδιαίτερα των 

γυναικϊν. 

Επιμζρουσ παρεμβάςεισ που κα ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ του ςτόχου είναι:  

7.1.1. Θ επζκταςθ των Χχολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ και των Ξζντρων Εκπαίδευςθσ 

Ενθλίκων.  

7.1.2. Θ ενίςχυςθ των Λνςτιτοφτων Δια Βίου Εκπαίδευςθσ ςτα Υανεπιςτιμια, τα 

Ανϊτατα Ψεχνολογικά Εκπαιδευτικά Λδρφματα και ςτουσ λοιποφσ φορείσ.  

7.1.3. Θ επζκταςθ και θ ποιοτικι αναβάκμιςθ των προγραμμάτων και υπθρεςιϊν του 

Ανοικτοφ Υανεπιςτθμίου.  
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7.1.4. Θ ανάπτυξθ ανοικτοφ ςυςτιματοσ επικφρωςθσ πιςτωτικϊν μονάδων και 

εκπαιδευτικϊν ενοτιτων, κακϊσ και θ κεςμοκζτθςθ τθσ διαδικαςίασ αναγνϊριςθσ τθσ 

πρότερθσ εμπειρίασ και γνϊςθσ. 

 7.1.5. Δράςεισ δια βίου μάκθςθσ για τθν υποςτιριξθ γονζων και τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

 

Ροςοτικοποιθμζνοι ςτόχοι και δείκτεσ  

Σι Ειδικοί Χτόχοι (ΕΧ) του Άξονα Υροτεραιότθτασ (ΑΥ) ποςοτικοποιοφνται ςτον πίνακα που 

ακολουκεί με τθ χριςθ δεικτϊν εκροϊν (Ε) και αποτελεςμάτων (Α). Χτουσ 

ποςοτικοποιθμζνουσ ςτόχουσ δε δίνεται κανζνα ποςοτικό ςτοιχείο ανά φφλο. 

 

Αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ  

Σι αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ περιλαμβάνουν τθν ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ 

ενθλίκων όλων των κοινωνικϊν ομάδων χωρίσ να περιλαμβάνεται άμεςα θ αναφορά ςτισ 

γυναίκεσ.  

 

Ομάδεσ ςτόχων / Ωφελοφμενοι 

Χτισ ομάδεσ ςτόχων των αξόνων και ςτουσ ωφελοφμενουσ περιλαμβάνονται ςυνολικά οι 

ενιλικοι, μακθτζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, γονείσ, εκπαιδευτικοί και 

άτομα με κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ. Υαρατθροφμε ότι δε γίνεται άμεςθ 

αναφορά ςτο φφλο αλλά οφτε ςυμπεριλαμβάνεται ζμμεςα θ διάςταςθ του φφλου λόγω 

μεγάλθσ ςυμμετοχισ του ενόσ φφλου ςτθν ομάδα ςτόχο.  

 

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 10-11-12: «Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου για τθν 

προαγωγι τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ» ςτισ 8 Υεριφζρειεσ Χφγκλιςθσ, ςτισ τρεισ (3) 

Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Εξόδου και ςτισ δφο (2) Υεριφζρεισ Χταδιακισ Ειςόδου 

Σι άξονεσ 10-11-12 περιλαμβάνουν δράςεισ που κα ςυμβάλλουν ςτθν προαγωγι τθσ 

κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ και ειδικότερα ςτθν ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου ςτθν ζρευνα 

και καινοτομία και ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. 

 

Στρατθγικι  

Θ ςτρατθγικι των αξόνων είναι θ ανάπτυξθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου μζςω α) τθσ 

προϊκθςθσ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ και β) τθσ ποιοτικισ αναβάκμιςθσ και του 

ςτοχευμζνου κεματικοφ προςανατολιςμοφ των προγραμμάτων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, ςτα 
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Λδρφματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, αυτοτελϊσ ι ςε ςυνεργαςία με ερευνθτικά κζντρα και 

άλλουσ ερευνθτικοφσ και τεχνολογικοφσ φορείσ, προκειμζνου να ενιςχυκοφν περαιτζρω οι 

δεξιότθτεσ του ερευνθτικοφ δυναμικοφ ςφμφωνα με τισ προοπτικζσ τθσ επιςτιμθσ και τισ 

ανάγκεσ του παραγωγικοφ τομζα. Χτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ των εν λόγω αξόνων 

αναφζρεται ότι κα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ειδικι μζριμνα για τθν προϊκθςθ και 

ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ των δυο φφλων με ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν 

διδακτορικι και μεταδιδακτορικι εκπαίδευςθ και τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν με τθν πρόβλεψθ 

υποτροφιϊν με ζμφαςθ ςτισ οικονομικά αςκενζςτερεσ ι κοινωνικά ευάλωτεσ ομάδεσ του 

πλθκυςμοφ.  

 

Στόχοσ των αξόνων  

Γενικόσ ςτόχοσ των αξόνων είναι θ προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ και θ 

προςζλκυςθ υψθλοφ επιπζδου ερευνθτϊν από το εξωτερικό, θ ποιοτικι αναβάκμιςθ 

κεματικά ςτοχευμζνων προγραμμάτων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και θ χοριγθςθ υποτροφιϊν 

με ζμφαςθ ςτισ οικονομικά αςκενζςτερεσ ι κοινωνικά ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ με 

ςτόχο τον εμπλουτιςμό του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνίασ τθσ 

γνϊςθσ. Χτο γενικό ςτόχο των αξόνων δεν περιλαμβάνονται οι γυναίκεσ ωσ άμεςοσ ι ζμμεςοσ 

ςτόχοσ. 

Ειδικοί ςτόχοι των αξόνων  

Χτουσ ειδικοφσ ςτόχουσ των αξόνων περιλαμβάνεται θ ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και τθσ 

καινοτομίασ μζςω προγραμμάτων βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και τθσ προςζλκυςθσ 

ερευνθτϊν υψθλοφ επιπζδου από το εξωτερικό και θ αναβάκμιςθ του επιπζδου 

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθν παραγωγι και τθ διάχυςθ νζα γνϊςθσ με 

ζμφαςθ ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ και τισ ΨΥΕ. Χτισ επιμζρουσ παρεμβάςεισ που κα ςυμβάλλουν 

ςτθν επίτευξθ των ςτόχων περιλαμβάνονται δράςεισ ενίςχυςθσ του ανκρϊπινου ερευνθτικοφ 

δυναμικοφ μζςω τθσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων διδακτορικισ, μεταδιδακτορικισ και 

γενικότερθσ βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ (ΥΕΡΕΔ, Θράκλειτοσ, Υυκαγόρασ, Αρχιμιδθσ 

κλπ), δράςεισ προςζλκυςθσ υψθλοφ επιπζδου ερευνθτϊν από το εξωτερικό – ενίςχυςθ 

Ξζντρων Αριςτείασ. Επιπλζον περιλαμβάνονται δράςεισ για τθν ανάπτυξθ, αναμόρφωςθ και 

κεματικό προςανατολιςμό των μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν (ΥΠΧ) 

προςαρμοςμζνων ςτισ προκλιςεισ τθσ επιςτιμθσ τθσ οικονομίασ και τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ 

και χοριγθςθ Ωποτροφιϊν με ζμφαςθ ςτισ οικονομικά αςκενζςτερεσ ι κοινωνικά ευάλωτεσ 

ομάδεσ του πλθκυςμοφ.  

Χτουσ ειδικοφσ ςτόχουσ δεν περιλαμβάνεται θ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ 

παρεμβάςεισ όπωσ ζγινε ςχετικι αναφορά ςτθ ςτρατθγικι των αξόνων. 
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Ροςοτικοποιθμζνοι ςτόχοι και δείκτεσ  

Σι Ειδικοί Χτόχοι (ΕΧ) του Άξονα Υροτεραιότθτασ (ΑΥ) ποςοτικοποιοφνται ςτον πίνακα που 

ακολουκεί με τθ χριςθ δεικτϊν εκροϊν (Ε) και αποτελεςμάτων (Α). Χτουσ 

ποςοτικοποιθμζνουσ ςτόχουσ δε δίνεται κανζνα ποςοτικό ςτοιχείο ανά φφλο. 

 

Αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ  

Σι αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ των παρεμβάςεων αφοροφν ςτθν αναβάκμιςθ τθσ Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ, ενίςχυςθ ζρευνασ και καινοτομίασ, προςζλκυςθ αλλά και παραγωγι άρτια 

καταρτιςμζνου επιςτθμονικοφ και ερευνθτικοφ προςωπικοφ χωρίσ να γίνεται αναφορά κατά 

φφλο. 

 

Ομάδεσ ςτόχων / Ωφελοφμενοι:  

Χτισ ομάδεσ ςτόχων των αξόνων και ςτουσ ωφελοφμενουσ περιλαμβάνονται ςυνολικά οι 

φοιτθτζσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ και ςπουδαςτζσ, ερευνθτζσ ωσ 

γενικζσ κατθγορίεσ χωρίσ να ζχουμε άμεςθ ι ζμμεςθ αναφορά ςτο φφλο.  

 

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 13-14-15: «Τεχνικι Υποςτιριξθ Εφαρμογισ» ςτισ 8 

Υεριφζρειεσ Χφγκλιςθσ, ςτισ τρεισ (3) Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Εξόδου και ςτισ δφο (2) 

Υεριφζρεισ Χταδιακισ Ειςόδου 

 

Στόχοσ των αξόνων  

Σι Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 13, 14 και 15 ςτοχεφουν ςτθ χρθματοδότθςθ δράςεων που 

υποςτθρίηουν οργανωτικά και διοικθτικά τθν υλοποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ 

ςτισ 8 Υεριφζρειεσ Χφγκλιςθσ, ςτισ τρεισ (3) Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Εξόδου και ςτισ δφο (2) 

Υεριφζρεισ Χταδιακισ Ειςόδου. Θ Ψεχνικι Ωποςτιριξθ Εφαρμογισ καλφπτει διαχειριςτικζσ 

δαπάνεσ, που προκφπτουν από τθν ανάγκθ παρακολοφκθςθσ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των ζργων, 

δαπάνεσ μελετϊν, δθμοςιότθτασ, αξιολογιςεων προτάςεων και παραδοτζων.  

 

Ροςοτικοποιθμζνοι ςτόχοι και δείκτεσ  

Οόγω τθσ φφςεωσ των αξόνων, οι δράςεισ δεν ποςοτικοποιοφνται ςε επίπεδο ςτόχων και 

δεικτϊν. Εν δυνάμει δείκτεσ εκροισ υπολογίηονται οι μελζτεσ–ζρευνεσ, Ψεχνικοί Χφμβουλοι, 

Χφμβουλοι αξιολόγθςθσ, Χφμβουλοσ δθμοςιότθτασ και άλλοι.  
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Αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ  

Σργανωτικι και διοικθτικι αποτελεςματικότθτα του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ  

 

Ομάδεσ ςτόχων και Ωφελοφμενοι 

Ωσ ομάδεσ ςτόχων των αξόνων και ωφελοφμενοι από τισ παρεμβάςεισ είναι οι μακθτζσ, 

ςπουδαςτζσ, φοιτθτζσ όλων των εκπαιδευτικϊν βακμίδων, γονείσ και τελικοί δικαιοφχοι. 

Χυνεπϊσ παρατθροφμε ότι και ςε αυτοφσ τουσ άξονεσ δεν υπάρχει άμεςθ ι ζμμεςθ αναφορά 

ςτθ διάςταςθ του φφλου. 

 

ΣΥΝΟΨΘ 

Θ αποτίμθςθ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ τθσ «Εκπαίδευςθσ και Δια Βίου Πάκθςθσ» 

δείχνει ότι αν και αποτελεί βαςικι αναπτυξιακι επιλογι θ ανάδειξθ των κεμάτων ιςότθτασ 

των φφλων και εντάςςεται ςτουσ ςτόχουσ και τισ προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ των αξόνων 

προτεραιότθτασ θ προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ και ενίςχυςθ των γυναικϊν δεν αναφζρεται 

πουκενά θ πρόβλεψθ για χρθματοδότθςθ πράξεων προσ τθν κατεφκυνςθ άρςθσ των 

ανιςοτιτων λόγω φφλου ςτθν εκπαίδευςθ και δεν παρζχονται ςτοιχεία ςχετικά με τουσ 

ποςοτικοποιθμζνουσ ςτόχουσ και δείκτεσ, τισ αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ και τισ ομάδεσ 

ςτόχων των αξόνων και των ωφελουμζνων γυναικϊν από ςχετικζσ παρεμβάςεισ. 

 

6. Ετιςια Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ 2011 (Ακινα, Λοφνιοσ 2012)  

 

6.1. Ειςαγωγι 

Θ Ειδικι Ωπθρεςία Διαχείριςθσ (ΕΩΔ) του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και 

Δια Βίου Πάκθςθ», ςυντάςςει κάκε ζτοσ Ετιςια Ζκκεςθ των πεπραγμζνων τθσ εφαρμογισ 

και υλοποίθςθσ του Υρογράμματοσ, ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό (ΕΞ) 1083/11-7-2006 του 

Χυμβουλίου περί «κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο και το Ψαμείο Χυνοχισ». 

Θ Ετιςια Ζκκεςθ υποβάλλεται και εγκρίνεται από τθν οικεία Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ 

(ΕπΥα) μζςα ςτο Αϋ εξάμθνο του επομζνου ζτουσ. Χτθν ςυνζχεια θ Ειδικι Ωπθρεςία 

Δαχείριςθσ (ΕΩΔ, αποςτζλλει τθν Ετιςια Ζκκεςθ, βάςει του άρκρου 67 του Ξανονιςμοφ ΕΞ 

1083/2006, ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

Θ Ετιςια Ζκκεςθ του ΕΥ «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Πάκθςθ» που παρουςιάηεται ςτθ 

ςυνζχεια ςτθρίηεται ςτα ςτοιχεία του ζτουσ 2011 και όχι του 2012 διότι δεν ζγινε καμία 

Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ οφτε το Φεβρουάριο οφτε τον Λοφνιο του ιδίου ζτουσ. 



 169 

 

6.2. Επιςκόπθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ΕΡ  

 

Χτο 1ο Ξεφάλαιο τθσ Ζκκεςθσ παρουςιάηεται ςυνοπτικά θ επιςκόπθςθ τθσ προόδου τθσ 

υλοποίθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ ςε φυςικοφσ και οικονομικοφσ όρουσ, για το 

ςφνολο του ΕΥΕΔΒΠ, κακϊσ και όλεσ οι αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τα βιματα που γίνονται 

για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικισ εφαρμογισ του. 

 

Αποτφπωςθ τθσ φυςικισ προόδου του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 

Θ αποτφπωςθ τθσ φυςικισ προόδου του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ που ςθμειϊκθκε 

κατά το ζτοσ αναφοράσ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ γίνεται μζςω δεικτϊν παρακολοφκθςθσ και των 

τιμϊν που λαμβάνουν το ςυγκεκριμζνο ζτοσ. Χφμφωνα με το εγκεκριμζνο Επιχειρθςιακό 

Υρόγραμμα οι δείκτεσ αναφζρονται ςε επίπεδο Άξονα Υροτεραιότθτασ και 

παρακολουκοφνται ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Ψουσ δείκτεσ που αφοροφν το ανκρϊπινο 

δυναμικό παρουςιάηουμε ςτον ΥΛΡΑΞΑ Λ, ΛΛ, ΛΛΛ &ΛV.  

 

ΡΛΝΑΚΑΣ Λ Δείκτεσ ανκρϊπινου δυναμικοφ Α.Ρ. 1,2,3 

 

Δείκτεσ Α.Ρ. 1,2,3,  2007 2008 2009 2010 2011 ΣΥΝΟΛΟ 

Πζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ μακθτϊν 

που ςυμμετζχουν ςε 

προγράμματα ενιςχυτικισ 

διδαςκαλίασ και διαπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ 

Σλοκλιρωςθ     17.325  

Χτόχοσ      35.700 

Αφετθρία 94.267      

Πζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ 

εκπαιδευτικϊν α/κμιασ και 

β/κμιασ που επιμορφϊνονται 

Σλοκλιρωςθ   12.403 35.441 37.182  

Χτόχοσ ?? ??     

Αφετθρία       

Αρικμόσ εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ εκπαιδευμζνου ςε 

ΨΥΕ 

Σλοκλιρωςθ 0 0 0 0 6.156  

Χτόχοσ      55.400 

Αφετθρία 50.000      

Πείωςθ του ποςοςτοφ μακθτϊν 

που δεν ολοκλιρωςαν τθν 

Σλοκλιρωςθ 0 0 0 0 0  

Χτόχοσ      5.5% (1) 
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κατϊτερθ β/κμια εκπαίδευςθ Αφετθρία 6,1%      

Υοςοςτό εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ α/κμιασ και β/κμιασ 

εκπαιδευμζνου και 

πιςτοποιθμζνου ςε ΨΥΕ 

Σλοκλιρωςθ 0 0 0 0 0  

Χτόχοσ      79% 

Αφετθρία 36,6%      

(1) Θ τιμι ςτόχοσ αναφζρεται ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ κακϊσ ο δείκτθσ δεν ζχει γεωγραφικι αναφορά 
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ΡΛΝΑΚΑΣ ΛΛ Δείκτεσ ανκρϊπινου δυναμικοφ Α.Ρ. 4,5,6 

 

Δείκτεσ Α.Ρ. 4,5,6  2007 2008 2009 2010 2011 ΣΥΝΟΛΟ 

Αρικμόσ ωφελοφμενων 

μακθτϊν/ςπουδαςτϊν από 

ενζργειεσ ΧΕΥ 

Σλοκλιρωςθ 0 0 0 0 0  

Χτόχοσ      996.500 

Αφετθρία 500.000      

Υοςοςτό 

μακθτϊν/ςπουδαςτϊν ΕΥΑΟ 

/ΕΥΑΧ ςτο ςφνολο 

μακθτϊν/ςπουδαςτϊν 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

Σλοκλιρωςθ 0 0 0 0 0  

Χτόχοσ      23% 

Αφετθρία 17,7%      

Πζςο ετιςιο ποςοςτό 

ωφελοφμενων από ενζργειεσ 

πρακτικισ άςκθςθσ ςτο ςφνολο 

των τελειοφοίτων μακθτϊν και 

ςπουδαςτϊν τθσ β/βάκμιασ και 

γ/βάκμιασ εκπαίδευςθσ και τθσ 

αρχικισ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ 

Σλοκλιρωςθ 0 0 0 0 0  

Χτόχοσ      6% 

Αφετθρία 2,5%      

 

 

 

Υαρατθροφμε ότι δεν καταχωρικθκε αρικμόσ ωφελοφμενων μακθτϊν/ςπουδαςτϊν από 

ενζργειεσ ΧΕΥ, ποςοςτό μακθτϊν/ςπουδαςτϊν ΕΥΑΟ/ΕΥΑΧ ςτο ςφνολο 

μακθτϊν/ςπουδαςτϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και μζςο ετιςιο ποςοςτό 

ωφελοφμενων από ενζργειεσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο ςφνολο των τελειοφοίτων μακθτϊν 

και ςπουδαςτϊν τθσ β/βάκμιασ και γ/βάκμιασ εκπαίδευςθσ και τθσ αρχικισ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ.  
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ΡΛΝΑΚΑΣ ΛΛΛ Δείκτεσ ανκρϊπινου δυναμικοφ Α.Ρ. 7,8,9 

 

Δείκτεσ Α.Ρ. 7,8,9  2007 2008 2009 2010 2011 ΣΥΝΟΛΟ 

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ατόμων 

25-64 ετϊν ςε προγράμματα 

δια βίου εκπαίδευςθσ 

(τυπικισ, μθ-τυπικισ και 

άτυπθσ) ςτο πλαίςιο των  

ΑΥ7, ΑΥ8, ΑΥ9 

Σλοκλιρωςθ 0 0 8.277 149.382 252.235  

Χτόχοσ      235.300 

Αφετθρία 209.073      

Υοςοςτό ατόμων 25-64 ετϊν 

που ςυμμετζχουν ςε 

προγράμματα δια βίου 

εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ- 

τυπικισ και άτυπθσ) ςτο 

πλαίςιο του ΑΥ3 ςτο ςφνολο 

ατόμων αυτισ τθσ θλικιακισ 

κατθγορίασ (2) 

Σλοκλιρωςθ 0 0 0 0 0  

Χτόχοσ       

Αφετθρία       

Υοςοςτό ατόμων 25-64 ετϊν 

που ζχουν ωφελθκεί από 

προγράμματα εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 

(2) 

Σλοκλιρωςθ       

Χτόχοσ      1,2% (1) 

Αφετθρία       

(1) Σ ςυνολικόσ αρικμόσ ατόμων που αναμζνεται να ωφελθκοφν από προγράμματα εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ ςε επίπεδο χϊρασ ανζρχεται ςε περίπου 57.750. Αντίςτοιχα, ο πλθκυςμόσ 
ςτόχοσ τθσ παρζμβαςθσ ανζρχεται ςε περίπου 5.000.000 άτομα. 
 

Δεν υπάρχει κανζνα ποςοτικό ςτοιχείο για τισ ςυμμετζχουςεσ  ςε προγράμματα δια βίου 

εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ-τυπικισ και άτυπθσ) ςτο πλαίςιο του Άξονα Υροτεραιότθτασ 3 

ςτο ςφνολο ατόμων αυτισ τθσ θλικιακισ κατθγορίασ, και γυναικϊν που ζχουν ωφελθκεί 

από προγράμματα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ ΛV Δείκτεσ ανκρϊπινου δυναμικοφ Α.Ρ. 4,5,6 

 

Δείκτεσ Α.Ρ. 10,11,12 2007 2008 2009 2010 2011 ΣΥΝΟΛΟ 

Αρικμόσ ερευνθτϊν που 

ςυμμετζχουν ςε ενιςχυόμενα 

ερευνθτικά προγράμματα 

Σλοκλιρωςθ 0 0 0 0 0  

Χτόχοσ 
     

15.250 

(2) 

Αφετθρία 15.392      

Αρικμόσ 

μετακαλοφμενων 

ερευνθτϊν από το 

εξωτερικό 

Σλοκλιρωςθ 0 0 0 0 2  

Χτόχοσ      330 

Αφετθρία 136      

 

 

Από τθν υλοποίθςθ των ςχετικϊν προγραμμάτων δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι ςτόχοι που 

αφοροφν τον αρικμό των ερευνθτϊν που ςυμμετζχουν ςε ενιςχυμζνα ερευνθτικά 

προγράμματα και ο αρικμόσ των μετακαλοφμενων ερευνθτϊν από το εξωτερικό. Και πάλι 

δεν παρατίκενται τα ςτοιχεία με βάςθ το φφλο. 

 

Ροιοτικι ανάλυςθ επιτευγμάτων και μζτρα που ζχουν λθφκεί για τθ βελτίωςθ τθσ 

προόδου εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ 

 

Από τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και ζωσ το τζλοσ του 

ζτουσ αναφοράσ θ υλοποίθςθ των Υράξεων που ζχουν ενταχκεί ςτουσ άξονεσ 1,2,3 είχε τα 

ακόλουκα αποτελζςματα ωσ προσ το φυςικό αντικείμενο: 

257.943 μακθτζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

24.693 εκπαιδευτικοί ςυμμετείχαν ςε προγράμματα περιβαλλοντικισ επιμόρφωςθσ 

37.182 εκπαιδευτικοί ςυμμετείχαν ςε προγράμματα ειςαγωγικισ επιμόρφωςθσ 

474 φοιτθτζσ παρακολουκοφν μεταπτυχιακά προγράμματα ςτο διεκνζσ Υανεπιςτιμιο 

634 εκπαιδευτικοί ςυμμετείχαν ςε προγράμματα επιμόρφωςθσ για ΑμεΑ 

2.265 εκπαιδευτικοί ςυμμετείχαν ςε προγράμματα επιμόρφωςθσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ για το Ρζο Χχολείο 
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7.804 εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ ςυμμετείχαν ςε προγράμματα 

επιμόρφωςθσ μζςω του Πείηονοσ Υρογράμματοσ Επιμόρφωςθσ 

540.278 μακθτζσ εκπαίδευςθσ επωφελικθκαν από προγράμματα υποςτιριξθσ Σλοιμερων 

Χχολείων 

17.325 (μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ) παιδιά ΦΣΠΑ, αλλοδαποί, παλλινοςτοφντεσ μακθτζσ και 

μουςουλμανόπαιδεσ ζχουν ςυμμετάςχει ςε προγράμματα διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ 

 

Από τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και ζωσ το τζλοσ του ζτουσ 

αναφοράσ θ υλοποίθςθ των Υράξεων που ζχουν ενταχκεί ςτουσ Άξονεσ 4,5,6 είχε τα 

ακόλουκα αποτελζςματα ωσ προσ το φυςικό αντικείμενο: 

19.788 ςπουδαςτζσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ επωφελικθκαν από προγράμματα πρακτικισ 

άςκθςθσ ςε 13.315 ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ 

1.397 ςπουδαςτζσ ΛΕΞ επωφελικθκαν από προγράμματα πρακτικισ άςκθςθσ 

79.677 φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ επωφελικθκαν από δράςεισ τθσ Δομισ Απαςχόλθςθσ και 

Χταδιοδρομίασ (ΔΑΧΨΑ) 

88.088 φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ επωφελικθκαν από δράςεισ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ 

114.500 νζοι/νζεσ επωφελικθκαν από δράςεισ 14 Κυρίδων για τθν Ενκάρρυνςθ τθσ 

Ρεανικισ Επιχειρθματικότθτασ 

 

Από τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και ζωσ το τζλοσ του ζτουσ 

αναφοράσ θ υλοποίθςθ των Υράξεων που ζχουν ενταχκεί ςτουσ Άξονεσ 7,8,9 είχε τα 

ακόλουκα αποτελζςματα ωσ προσ το φυςικό αντικείμενο: 

43.664 άτομα ςυμμετείχαν ςε προγράμματα των ςχολϊν γονζων εκ των οποίων τα 39.298 

είναι θλικίασ 25-64. 

10.706 άτομα ςυμμετείχαν ςε προγράμματα των Χχολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ εκ των 

οποίων τα 7.990 είναι θλικίασ 25-64. 

116.008 άτομα ςυμμετείχαν ςε προγράμματα των Ξζντρων Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων εκ των 

οποίων τα 100.609 είναι θλικίασ 25-64. 

17.301 άτομα ςυμμετείχαν ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ των μεταναςτϊν ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα, τθν ελλθνικι ιςτορία και τον ελλθνικό πολιτιςμό εκ των οποίων τα 14.546 είναι 

θλικίασ 25-64. 

48.171 άτομα ςυμμετείχαν ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτθν απόκτθςθ 

βαςικϊν δεξιοτιτων ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ εκ των οποίων τα 44.399 είναι θλικίασ 25-64. 
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9.236 άτομα ςυμμετείχαν ςε προγράμματα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτϊν και 

ςτελεχϊν δια βίου μάκθςθσ εκ των οποίων τα 9.115 είναι θλικίασ 25-64. 

26.317 άτομα ςυμμετείχαν ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο (ΕΑΥ) εκ των οποίων τα 

26.240 είναι θλικίασ 25-64. 

2.491 άτομα ςυμμετείχαν ςε προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ για το ανκρϊπινο 

δυναμικό του ιδιωτικοφ τομζα εκ των οποίων τα 2.414 είναι θλικίασ 25-64 

 

Από τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και ζωσ το τζλοσ του ζτουσ 

αναφοράσ θ υλοποίθςθ των Υράξεων που ζχουν ενταχκεί ςτουσ Άξονεσ 10,11,12 είχε τα 

ακόλουκα αποτελζςματα ωσ προσ το φυςικό αντικείμενο: 

778 υποτροφίεσ μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων μζςω του ΛΞΩ 

198 ολοκλθρωμζνα ενιςχυόμενα προγράμματα διδακτορικισ ζρευνασ 

μζςω του προγράμματοσ ΘΦΑΞΟΕΛΨΣΧ ΛΛ 

14 ενιςχυόμενα μεταδιδακτορικά προγράμματα 

 

Από τθν παρουςίαςθ των ποςοτικϊν ςτοιχείων του επιχειρθςιακοφ διαπιςτϊνουμε ότι 

δεν παρουςιάηονται ςτοιχεία ανά φφλο που ςθμαίνει ότι δεν ζγινε πρόβλεψθ για ειδικζσ 

κατθγορίεσ γυναικϊν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του επιχειρθςιακοφ.  

 

Συμβολι του Ρρογράμματοσ ςτο ΕΣΡΑ 

Ψο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ ςυμβάλλει ςτθ 

κεματικι προτεραιότθτα «Απαςχόλθςθ και κοινωνικι ςυνοχι» και τον Γενικό Χτόχο 11 για 

τθν ανάδειξθ του οικονομικοφ, κοινωνικοφ και αναπτυξιακοφ χαρακτιρα των κεμάτων 

ιςότθτασ των φφλων, με τθν άμεςθ ςφνδεςι τουσ με τισ κυρίαρχεσ εκνικζσ πολιτικζσ 

προτεραιότθτεσ που είναι θ ανάπτυξθ, απαςχόλθςθ και θ κοινωνικι ςυνοχι. Χτθν ανάλυςθ 

ςυνάφειασ δεν γίνεται διάκριςθ άξονα προτεραιότθτασ ανά κατθγορία επιλζξιμων 

περιφερειϊν λόγω τθσ ομοιογζνειασ των παρεμβάςεων ςε αυτζσ. Θ ςυνάφεια 

χαρακτθρίηεται είτε ωσ Άμεςθ Χυμβολι (ΑΧ) είτε ωσ Ζμμεςθ Χυμβολι (ΕΧ).  

 

Σι Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 1,2,3 ςυμβάλλουν ςτθ κεματικι προτεραιότθτα «Ξοινωνία 

τθσ Γνϊςθσ και Ξαινοτομία» και τον Γενικό Χτόχο 11 ζμμεςα. Αναφορικά με τον Γενικό Χτόχο 

11 «Ανάδειξθ του οικονομικοφ, κοινωνικοφ και αναπτυξιακοφ χαρακτιρα των κεμάτων 

ιςότθτασ των φφλων με τθν άμεςθ ςφνδεςι τουσ με τισ κυρίαρχεσ εκνικζσ πολιτικζσ 

προτεραιότθτεσ (ανάπτυξθ-απαςχόλθςθ–κοινωνικι ςυνοχι)» εξειδικεφονται και 

υλοποιοφνται παρεμβάςεισ ωσ προσ τθν προϊκθςθ μζτρων υποςτιριξθσ των γυναικϊν και 
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τθσ προςαρμογισ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτθν πολιτικι προτεραιοτιτων του 

Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ. Χτο πλαίςιο του ανωτζρω ςτόχου λαμβάνεται ζμμεςα 

μζριμνα για τθν εκπλιρωςθ του ανωτζρω κριτθρίου κακϊσ δεν υπάρχουν εξειδικευμζνεσ 

παρεμβάςεισ. 

 

Σι Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 4,5,6 ςυμβάλλουν άμεςα ςτθ κεματικι προτεραιότθτα 

«Ανάπτυξθ βιϊςιμθσ επιχειρθματικισ πρωτοβουλίασ» και τον Γενικό Χτόχο 11 του ΕΧΥΑ για 

τθν ανάδειξθ του οικονομικοφ, κοινωνικοφ και αναπτυξιακοφ χαρακτιρα των κεμάτων 

ιςότθτασ των φφλων με τθν άμεςθ ςφνδεςι τουσ με τισ κυρίαρχεσ εκνικζσ πολιτικζσ 

προτεραιότθτεσ (ανάπτυξθ–απαςχόλθςθ–κοινωνικι ςυνοχι). Χφμφωνα με τθν ζκκεςθ 

εξειδικεφονται και υλοποιοφνται παρεμβάςεισ ωσ προσ τθν προϊκθςθ μζτρων υποςτιριξθσ 

των γυναικϊν και τθν προςαρμογι τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτθν πολιτικι 

προτεραιοτιτων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ. Χτο πλαίςιο του ςτόχου προωκοφνται 

παρεμβάςεισ που αφοροφν τθ διεφρυνςθ του κοινωνικοφ χαρακτιρα και ρόλου τθσ Αρχικισ 

Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ ειδικϊν δομϊν και προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ και τθν ςτοχευμζνθ παροχι υποτροφιϊν, με προτεραιότθτα ςτισ ευάλωτεσ 

κοινωνικά ομάδεσ πλθκυςμοφ και τα άτομα με αναπθρία. Επζκταςθ και κεςμικι κάλυψθ 

τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ςπουδϊν ςτισ βακμίδεσ και τα 

επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ, που ζχουν ζξοδο ςτθν αγορά εργαςίασ. Ανάπτυξθ πλαιςίου 

κινιτρων τόςο για τθν αφξθςθ των ςυμμετεχόντων μακθτϊν, ςπουδαςτϊν, φοιτθτϊν όςο 

και για τθν προςζλκυςθ περιςςότερων επιχειριςεων υποδοχισ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 

Ανάπτυξθ των Γραφείων Διαςφνδεςθσ γ/βάκμιασ, δικτφωςθ υφιςτάμενων και νζων 

Γραφείων Διαςφνδεςθσ. 

Δράςεισ που προωκοφνται ι/και υλοποιοφνται είναι: 

•Ωποτροφίεσ Αρχικισ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ 

•Υρακτικι Άςκθςθ γ/βακμιασ εκπαίδευςθσ 

•Δομζσ Απαςχόλθςθσ και Χταδιοδρομίασ (ΔΑΧΨΑ) 

•Υρακτικι Άςκθςθ ΛΕΞ και άλλων φορζων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

•Υρακτικι Άςκθςθ ΕΥΑΧ Πακθτείασ 

•Ειδικά Υρογράμματα Υρακτικισ Άςκθςθσ / Επαγγελματικισ Εμπειρίασ 

•Γραφεία Διαςφνδεςθσ γ/βακμιασ εκπαίδευςθσ 

 

Σι Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 7,8,9 ςυμβάλλουν ςτθ κεματικι προτεραιότθτα «Ξοινωνία 

τθσ Γνϊςθσ και Ξαινοτομία» και τον Γενικό Χτόχο 11 (ΕΧ) του ΕΧΥΑ. Αναφορικά με το Γενικό 

Χτόχο 11 «Ανάδειξθ του οικονομικοφ, κοινωνικοφ και Αναπτυξιακοφ χαρακτιρα των 

κεμάτων ιςότθτασ των φφλων με τθν άμεςθ ςφνδεςι τουσ με τισ κυρίαρχεσ εκνικζσ 

πολιτικζσ προτεραιότθτεσ (ανάπτυξθ–απαςχόλθςθ–κοινωνικι ςυνοχι)» εξειδικεφονται και 
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υλοποιοφνται παρεμβάςεισ ωσ προσ τθν προϊκθςθ μζτρων υποςτιριξθσ των γυναικϊν και 

τθσ προςαρμογισ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτθν πολιτικι προτεραιοτιτων του 

Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ. 

Χτο πλαίςιο του ανωτζρω ςτόχου προωκοφνται οι παρακάτω παρεμβάςεισ: 

• Επζκταςθ των Χχολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ και των Ξζντρων Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 

• Υρογράμματα Δια Βίου Πάκθςθσ 

• Επζκταςθ και θ ποιοτικι αναβάκμιςθ των προγραμμάτων και υπθρεςιϊν του Ανοικτοφ 

Υανεπιςτθμίου. 

• Δράςεισ δια βίου μάκθςθσ για τθν υποςτιριξθ γονζων και τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

• Χχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ προγραμμάτων εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

Δράςεισ που προωκοφνται και υλοποιοφνται: 

• Χχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ 

• Ξζντρα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 

• Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ςτθν απόκτθςθ βαςικϊν δεξιοτιτων ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ 

• Εκπαίδευςθ μεταναςτϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 

• Υρογράμματα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ 

• Υρογράμματα Δια Βίου με ζμφαςθ ςτον Υολιτιςμό 

• Χχολζσ Γονζων 

• Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο 

• Υρογράμματα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 

 

Σι Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 10,11,12 ςυμβάλλουν ςτθ κεματικι προτεραιότθτα 

«Ξοινωνία τθσ Γνϊςθσ και Ξαινοτομία» και τον Γενικό Χτόχο 11 (ΕΧ) του ΕΧΥΑ. Χτο πλαίςιο 

του ανωτζρω ςτόχου προωκοφνται οι παρακάτω παρεμβάςεισ: 

•Δράςεισ ενίςχυςθσ του ανκρϊπινου ερευνθτικοφ δυναμικοφ μζςω τθσ υλοποίθςθσ 

προγραμμάτων διδακτορικισ, μεταδιδακτορικισ και γενικότερθσ βαςικισ και 

εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ 

•Δράςεισ προςζλκυςθσ υψθλοφ επιπζδου ερευνθτϊν από το εξωτερικό.-Ενίςχυςθ 

Ξζντρων Αριςτείασ. 

• Χοριγθςθ Ωποτροφιϊν με ζμφαςθ ςτισ οικονομικά αςκενζςτερεσ ι κοινωνικά 

ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. 
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Δράςεισ που υλοποιοφνται: 

• Ενίςχυςθ Πεταδιδακτόρων Ερευνθτϊν/τριϊν 

• Υρόγραμμα ΑΦΧΛΠΘΔΘΧ 

• Ωποςτιριξθ Ερευνθτικϊν Σμάδων 

• Υρόγραμμα ΘΦΑΞΟΕΛΨΣΧ 

• Αριςτεία 

• Υρόγραμμα Καλισ 

• Χοριγθςθ Ωποτροφιϊν με ζμφαςθ ςτισ οικονομικά αςκενζςτερεσ ι κοινωνικά 

ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. 

 

6.3. Υλοποίθςθ των δράςεων του άρκρου 10 του ΕΚ 1081/2006 των Αξόνων 

Ρροτεραιότθτασ 1, 2, 3 

 

Ψο ΕΥΕΔΒΠ περιλαμβάνει ςθμαντικό αρικμό παρεμβάςεων που ανταποκρίνονται ςτισ 

απαιτιςεισ του αρ. 10 του Ξαν. 1081/2006. Σριςμζνεσ από τισ απαιτιςεισ αυτζσ είναι 

ενςωματωμζνεσ (mainstreaming) τόςο ςτθν ςτρατθγικι όςο και ςτουσ ςτόχουσ και 

προτεραιότθτεσ του ΕΥΕΔΒΠ. 

Αναλυτικά θ παρουςίαςθ των παρεμβάςεων αυτϊν αναφζρεται ςτισ παρακάτω 

κατθγορίεσ: 

Ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου και κάκε ειδικι δράςθ που ςχετίηεται με τθν 

ιςότθτα των φφλων 

Ψο ΕΥΕΔΒΠ διαςφαλίηει τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν ενςωμάτωςθ 

τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςφνολο των παρεμβάςεϊν του και ζχει ςυμπεριλάβει τθν 

ιςότθτα των φφλων ωσ μία από τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ ςτρατθγικισ των Αξόνων 

Υροτεραιότθτασ 1,2,3. 

Ακολοφκωσ παρατίκενται ςτοιχεία ςε επίπεδο ςυμμετοχισ φφλου ενδεικτικϊν 

ενταγμζνων δράςεων του ΕΥΕΔΒΠ για τουσ Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 1,2,3 κατά το ζτοσ 

2011. Ζχει επιχειρθκεί θ αναφορά ςε επίπεδο δράςεων οφτωσ ϊςτε να παρουςιάηεται μια 

ςυνολικι εικόνα για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των δφο φφλων και τθν ενςωμάτωςθ τθσ 

διάςταςθσ του φφλου ςε οριηόντιο επίπεδο του ΕΥΕΔΒΠ: 

• Ρζο ςχολείο (ςχολείο 21ου αιϊνα) -Αναμόρφωςθ νζων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 

και πιλοτικι εφαρμογι 

• Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ - Αναμόρφωςθ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ 
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• Εφαρμογι ξενόγλωςςων προγραμμάτων ςπουδϊν ςτθν Υρωτοβάκμια & 

Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

• Δράςεισ για τον Υολιτιςμό ςτθν Εκπαίδευςθ 

• Δίκτυο εκπαιδευτικϊν πρωτοβουλιϊν - ΗΕΥ 

• Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν - Υιςτοποίθςθ παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ 

• Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ςε ICT 

• Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν / Ειςαγωγικι Επιμόρφωςθ 

• Υρογράμματα ευαιςκθτοποίθςθσ 

Χυνολικά ςτισ παραπάνω δράςεισ ζχουν ενταχκεί 59 πράξεισ προχπολογιςμοφ 604,1 εκ. 

Ευρϊ. 

 

6.4. Υλοποίθςθ των δράςεων του άρκρου 10 του ΕΚ 1081/2006 των Αξόνων 

Ρροτεραιότθτασ 4,5,6. 

 

Ψο ΕΥΕΔΒΠ περιλαμβάνει ςθμαντικό αρικμό παρεμβάςεων που ανταποκρίνονται ςτισ 

απαιτιςεισ του αρ. 10 του Ξαν. 1081/2006. Σριςμζνεσ από τισ απαιτιςεισ αυτζσ είναι 

ενςωματωμζνεσ (mainstreaming) τόςο ςτθν ςτρατθγικι όςο και ςτουσ ςτόχουσ και 

προτεραιότθτεσ του ΕΥΕΔΒΠ. 

Αναλυτικά θ παρουςίαςθ των παρεμβάςεων αυτϊν αναφζρεται ςτισ παρακάτω 

κατθγορίεσ: 

Ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου και κάκε ειδικι δράςθ που ςχετίηεται με τθν 

ιςότθτα των φφλων 

Ψο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ διαςφαλίηει τθν 

προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο 

ςφνολο των παρεμβάςεϊν του και ζχει ςυμπεριλάβει τθν ιςότθτα των φφλων ωσ μία από 

τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ ςτρατθγικισ των Αξόνων Υροτεραιότθτασ 4,5,6. Ειδικζσ δράςεισ με 

ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν υλοποιοφνται ςτουσ Άξονεσ 

Υροτεραιότθτασ 4,5 και 6 και ςυγκεκριμζνα ςτον Ειδικό Χτόχο «Επαναπροςδιοριςμόσ του 

ρόλου τθσ αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και ενίςχυςθ του 

περιεχομζνου τθσ». 

Ακολοφκωσ παρατίκενται ςτοιχεία ενδεικτικϊν ενταγμζνων δράςεων του ΕΥΕΔΒΠ για 

τουσ Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 4,5,6 μζχρι το ζτοσ 2011. Ζχει επιχειρθκεί θ αναφορά ςε 

επίπεδο δράςεων οφτωσ ϊςτε να παρουςιάηεται μια ςυνολικι εικόνα για τθν προϊκθςθ 

τθσ ιςότθτασ των δφο φφλων και τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςε οριηόντιο 

επίπεδο του ΕΥΕΔΒΠ: 
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• Ωποτροφίεσ Αρχικισ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ 

• Υρακτικι Άςκθςθ γϋβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

• Υρακτικι Άςκθςθ ΛΕΞ και άλλων φορζων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

• Υρακτικι Άςκθςθ ΕΥΑΧ Πακθτείασ 

• Κυρίδεσ Επιχειρθματικότθτασ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ 

• Υαρεμβάςεισ ανάδειξθσ και υποςτιριξθσ; καινοτόμων επιχειρθματικϊν ιδεϊν 

Χυνολικά ςτισ παραπάνω δράςεισ ζχουν ενταχκεί 64 πράξεισ προχπολογιςμοφ 194,6 Μ€. 

 

6.5. Υλοποίθςθ των δράςεων του άρκρου 10 του ΕΚ 1081/2006 των Αξόνων 

Ρροτεραιότθτασ 7,8,9. 

 

Ψο ΕΥΕΔΒΠ περιλαμβάνει ςθμαντικό αρικμό παρεμβάςεων που ανταποκρίνονται ςτισ 

απαιτιςεισ του αρ. 10 του Ξαν. 1081/2006. Σριςμζνεσ από τισ απαιτιςεισ αυτζσ είναι 

ενςωματωμζνεσ (mainstreaming) τόςο ςτθν ςτρατθγικι όςο και ςτουσ ςτόχουσ και 

προτεραιότθτεσ του ΕΥΕΔΒΠ. 

Αναλυτικά θ παρουςίαςθ των παρεμβάςεων αυτϊν αναφζρεται ςτισ παρακάτω 

κατθγορίεσ: 

Ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου και κάκε ειδικι δράςθ που ςχετίηεται με τθν 

ιςότθτα των φφλων 

Ψο ΕΥΕΔΒΠ διαςφαλίηει τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν ενςωμάτωςθ 

τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςφνολο των παρεμβάςεϊν του και ζχει ςυμπεριλάβει τθν 

ιςότθτα των φφλων ωσ μία από τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ ςτρατθγικισ των Αξόνων 

Υροτεραιότθτασ 7, 8 και 9. Ειδικζσ δράςεισ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των 

γυναικϊν υλοποιοφνται ςτουσ Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 7,8 και 9 και ςτον Ειδικό Χτόχο 

‘Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν δια βίου εκπαίδευςθσ και τθσ ίςθσ 

πρόςβαςθσ ςε αυτι αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ μζςω παροχισ ειδικϊν κινιτρων. 

Ακολοφκωσ παρατίκενται ςτοιχεία ςε επίπεδο ςυμμετοχισ φφλου ενδεικτικϊν 

ενταγμζνων δράςεων του ΕΥΕΔΒΠ για τουσ Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 7,8,9 κατά το ζτοσ 

2011. Ζχει επιχειρθκεί θ αναφορά ςε επίπεδο δράςεων οφτωσ ϊςτε να παρουςιάηεται μια 

ςυνολικι εικόνα για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των δφο φφλων και τθν ενςωμάτωςθ τθσ 

διάςταςθσ του φφλου ςε οριηόντιο επίπεδο του ΕΥΕΔΒΠ: 

• Χχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ 

• Ξζντρα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων__Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ςτθν απόκτθςθ βαςικϊν 

δεξιοτιτων ςτισ νζεσ 
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τεχνολογίεσ 

• Εκπαίδευςθ μεταναςτϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 

• Οοιποί Φορείσ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ 

• Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο 

• Χχολζσ γονζων και τθσ τοπικισ κοινωνίασ 

• Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

Χυνολικά ςτισ παραπάνω δράςεισ ζχουν ενταχκεί 41 πράξεισ προχπολογιςμοφ 118,4 Μ€. 

 

6.6. Υλοποίθςθ των δράςεων του άρκρου 10 του Καν. ΕΚΤ 1081/2006 των Αξόνων 

Ρροτεραιότθτασ 10, 11, 12 

 

Ψο ΕΥΕΔΒΠ περιλαμβάνει ςθμαντικό αρικμό παρεμβάςεων που ανταποκρίνονται ςτισ 

απαιτιςεισ του αρ. 10 του Ξαν. 1081/2006. Σριςμζνεσ από τισ απαιτιςεισ αυτζσ είναι 

ενςωματωμζνεσ (mainstreaming) τόςο ςτθν ςτρατθγικι όςο και ςτουσ ςτόχουσ και 

προτεραιότθτεσ του ΕΥΕΔΒΠ. 

Αναλυτικά θ παρουςίαςθ των παρεμβάςεων αυτϊν αναφζρεται ςτισ παρακάτω 

κατθγορίεσ: 

Ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου και κάκε ειδικι δράςθ που ςχετίηεται με τθν 

ιςότθτα των φφλων 

Ψο ΕΥΕΔΒΠ διαςφαλίηει τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν ενςωμάτωςθ 

τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςφνολο των παρεμβάςεϊν του και ζχει ςυμπεριλάβει τθν 

ιςότθτα των φφλων ωσ μία από τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ ςτρατθγικισ των Αξόνων 

Υροτεραιότθτασ 10,11 και 12. 

Ακολοφκωσ παρατίκενται ςτοιχεία ςε επίπεδο ςυμμετοχισ φφλου ενδεικτικϊν 

ενταγμζνων δράςεων του ΕΥΕΔΒΠ για τουσ Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 10,11,12 κατά το ζτοσ 

2011 

• Ωποτροφίεσ ΛΞΩ 

• Θράκλειτοσ ΛΛ 

• Ενίςχυςθ μεταδιδακτόρων ερευνθτϊν 

• Αριςτεία 

Ειδικότερα ςτθν πρόςκλθςθ τθσ πράξθσ ΘΦΑΞΟΕΛΨΣΧ υπιρχε προςαφξθςθσ ςτθν 

βακμολογία ςε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ διδάκτορασ ιταν γυναίκα. Χυνολικά ςτισ 

παραπάνω δράςεισ ζχουν ενταχκεί 26 πράξεισ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 185 εκ. ευρϊ. 
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6.7. Οριηόντια κζματα κατά τθν εφαρμογι του ΕΡ  

 

Χτο κεφάλαιο αυτό τθσ ζκκεςθσ περιλαμβάνονται ςθμαντικά οριηόντια κζματα που 

ςχετίηονται με τθν εφαρμογι του Υρογράμματοσ όπωσ είναι τα ςτοιχεία για τθ 

ςυμμόρφωςθ με το άρκρο 16 του Ξαν. 1083/2006 αναφορικά με τθν αρχι τθσ μθ διάκριςθσ 

και τθν προςβαςιμότθτα των Ατόμων με Αναπθρία. 

Συμβολι του Ρρογράμματοσ ςτθν προϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ των 

φφλων, τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν πρόςβαςθσ για Ευάλωτεσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ (ΕΚΟ) και 

υλοποίθςθ των δράςεων του άρκρου 10 του Καν. ΕΚΤ 1081/2006 Λςότθτα Φφλων 

Χτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ 

αποτελεί βαςικι αναπτυξιακι επιλογι θ ανάδειξθ των κεμάτων ιςότθτασ των δυο φφλων 

κατά τρόπο που να κακιςτά τθν αντιμετϊπιςι τουσ ενιαίο και αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ 

υλοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ. Οαμβάνοντασ υπόψθ το πλαίςιο του Άρκρου 16 

του Ξαν. 1083/2006, αναφορικά με τθν Λςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και τθ μθ 

διάκριςθ, κακϊσ και τθν προςζγγιςθ του Γενικοφ Χτόχου 11 του ΕΧΥΑ, το Επιχειρθςιακό 

Υρόγραμμα Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ διαςφαλίηει τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των 

φφλων και τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςφνολο των παρεμβάςεϊν του. 

Για τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν επίτευξθ των ςτόχων του 

Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ ςτον τομζα αυτό χρθματοδοτοφνται ςχετικζσ πράξεισ 

κατόπιν απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ του Υρογράμματοσ. 

Ειδικότερα κατά το ζτοσ 2011 υλοποιικθκαν πράξεισ που προωκοφν τθν Λςότθτα Φφλων 

ςτισ ακόλουκεσ παρεμβάςεισ του ΕΥΕΔΒΠ: 

• Ρζο ςχολείο (ςχολείο 21ου αιϊνα) -Αναμόρφωςθ νζων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 

και πιλοτικι εφαρμογι 

• Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ - Αναμόρφωςθ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ 

• Εφαρμογι ξενόγλωςςων προγραμμάτων ςπουδϊν ςτθν Υρωτοβάκμια & 

Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

• Σλοιμερα Χχολεία 

• Δίκτυο εκπαιδευτικϊν πρωτοβουλιϊν – ΗΕΥ 

• Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν - Υιςτοποίθςθ παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ 

• Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ςε ICT 

• Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν / Ειςαγωγικι Επιμόρφωςθ 

• Υρογράμματα ευαιςκθτοποίθςθσ 
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• Ωποτροφίεσ Αρχικισ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ 

• Υρακτικι Άςκθςθ γϋβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

• Υρακτικι Άςκθςθ ΛΕΞ και άλλων φορζων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

• Υρακτικι Άςκθςθ ΕΥΑΧ Πακθτείασ 

• ΧΕΥ αϋβάκμιασ και βϋβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ΕΥΑΟ, ΕΥΑΧ 

• Γραφεία 3ιαςφνδεςθσ γϋβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

• Κυρίδεσ Επιχειρθματικότθτασ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ 

• ΧΔΕ 

• ΞΕΕ 

• Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ςτθν απόκτθςθ βαςικϊν δεξιοτιτων ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ 

• Εκπαίδευςθ μεταναςτϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 

• Οοιποί Φορείσ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ 

• ΕΑΥ 

• Χχολζσ γονζων και τθσ τοπικισ κοινωνίασ 

• Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

• Χοριγθςθ Ωποτροφιϊν με ζμφαςθ ςτισ οικονομικά αςκενζςτερεσ ι 

κοινωνικά ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. 

 

Λςότθτα ευκαιριϊν πρόςβαςθσ για όλουσ 

Θ προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ πρόςβαςθσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα δεν περιορίηεται μόνο 

ςτθ βάςθ του φφλου, αλλά επεκτείνεται και ςτθ βάςθ των κοινωνικϊν ςτρωμάτων, με 

ζμφαςθ ςε άτομα που απειλοφνται με κοινωνικό ικαι εργαςιακό αποκλειςμό λόγω 

φτϊχειασ, των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν-αδυναμιϊν των ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν 

ςτρωμάτων ι γεωγραφικισ απομόνωςθ (νθςιωτικζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ) και 

λοιπά. Για τθν ενίςχυςθ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν και τθσ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ για 

όλουσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, υλοποιοφνται ειδικά ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ όπωσ 

ενδεικτικά είναι τα προγράμματα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ ςτθν πρϊτθ βακμίδα 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Σλοιμερα Χχολεία-Δίκτυο εκπαιδευτικϊν πρωτοβουλιϊν 

ΗΕΥ), υποτροφίεσ ςτα επίπεδα τθσ μεταδευτεροβάκμιασ και ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, με 

ζμφαςθ ςτισ οικονομικά αςκενζςτερεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, κακϊσ και γενικότερεσ 

παρεμβάςεισ / πρωτοβουλίεσ για τθν ιςότιμθ ζνταξθ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα των 

μακθτϊν από περιοχζσ με χαμθλοφσ εκπαιδευτικοφσ και κοινωνικοοικονομικοφσ δείκτεσ. 
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7. Σχόλια και επιςθμάνςεισ για το ΕΡ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 

 

Χυνοψίηοντασ τθν αποτίμθςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια 

Βίου Πάκθςθ» διαπιςτϊνυμε ότι ο γενικόσ ςτόχοσ του επιχειρθςιακοφ, οι ειδικοί και οι 

ςτρατθγικοί ςτόχοι του δεν αναφζρουν τθν ζνταξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ωσ παράγοντα 

ανάπτυξθσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και βελτίωςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

Ωςτόςο γίνεται αναφορά ςτθν προϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθσ 

ιςότθτασ ευκαιριϊν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ και ςτθν προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν 

πρόςβαςθσ ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων του πλθκυςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν 

αγορά εργαςίασ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ θ 

οποία περιλαμβάνεται ςτο Γενικό Ξανονιςμοφ Ξανονιςμό 1083/2006.  

Χτο ςτρατθγικό ςτόχο των αξόνων προτεραιότθτασ 1-2-3 για τθν αναβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ αναφζρεται ότι κα 

πρζπει να λθφκεί ειδικι μζριμνα ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και των ίςων 

ευκαιριϊν ςτθν εκπαίδευςθ αλλά οι ποςοτικοποιθμζνοι ςτόχοι και δείκτεσ, οι 

αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ και θ ςτόχευςθ ςε όρουσ ομάδων ςτόχων και ωφελουμζνων δεν 

αναφζρεται θ ζνταξθ τθσ ιςότθτασ ςε κανζνα ςτοιχείο. 

Χτο ςτρατθγικό ςτόχο των αξόνων προτεραιότθτασ 4-5-6 για τθν αναβάκμιςθ των 

ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 

ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ αναφζρεται ότι κα πρζπει να λθφκεί 

ειδικι μζριμνα για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και των ίςων ευκαιριϊν ςτθν 

εκπαίδευςθ. Χτουσ ςτόχουσ, γενικοφσ και ειδικοφσ, αναφζρεται ότι κα πρζπει να δοκοφν 

ελκυςτικζσ ευκαιρίεσ για νζουσ και ειδικότερα για γυναίκεσ και να ενιςχυκεί θ ςυμμετοχι 

τουσ ςε προγράμματα αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ. Σι 

ποςοτικοποιθμζνοι ςτόχοι και δείκτεσ των αξόνων, οι αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ και θ 

ςτόχευςθ ςε όρουσ ομάδων ςτόχων και ωφελουμζνων δεν παρζχουν κανζνα ςτοιχείο ανά 

φφλο. 

Χτο ςτρατθγικό ςτόχο των αξόνων προτεραιότθτασ 7-8-9 για τθν Ενίςχυςθ τθσ δια βίου 

εκπαίδευςθσ ενθλίκων αναφζρεται ότι κα δοκεί ζμφαςθ ςτθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςε 

δράςεισ δια βίου εκπαίδευςθσ. Χτουσ ειδικοφσ ςτόχουσ των αξόνων προτείνεται θ ενίςχυςθ 

του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν δια βίου εκπαίδευςθσ με πρωταρχικό ςκοπό τθν 

προςζλκυςθ περιςςότερων ατόμων ςε ενζργειεσ δια βίου μάκθςθσ, ιδιαίτερα των 

γυναικϊν.Ωςτόςο, οι ποςοτικοποιθμζνοι ςτόχοι και δείκτεσ των αξόνων, οι αναμενόμενεσ 

επιπτϊςεισ και θ ςτόχευςθ ςε όρουσ ομάδων ςτόχων και ωφελουμζνων δεν παρζχουν 

κανζνα ςτοιχείο ανά φφλο. 

Χτο ςτρατθγικό ςτόχο των αξόνων προτεραιότθτασ 10-11-12 για τθν ενίςχυςθ του 

ανκρϊπινου κεφαλαίου για τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ αναφζρεται ότι 

κα λθφκεί ειδικι μζριμνα για τθν προϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων με 

ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν διδακτορικι και μεταδιδακτορικι εκπαίδευςθ 
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και τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν με τθν πρόβλεψθ υποτροφιϊν με ζμφαςθ ςτισ οικονομικά 

αςκενζςτερεσ ι κοινωνικά ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. Χτουσ ειδικοφσ ςτόχουσ όμωσ 

δεν περιλαμβάνεται θ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ παρεμβάςεισ όπωσ ζγινε 

ςχετικι αναφορά ςτθ ςτρατθγικι των αξόνων αλλά και οι ποςοτικοποιθμζνοι ςτόχοι και 

δείκτεσ των αξόνων, οι αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ και θ ςτόχευςθ ςε όρουσ ομάδων ςτόχων 

και ωφελουμζνων δεν παρζχουν κανζνα ςτοιχείο ανά φφλο. 

Ψζλοσ, ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ υλοποίθςθσ και προόδου του προγράμματοσ για κάκε άξονα 

προτεραιότθτασ γίνεται ειδικι αναφορά ςτθ ςυμβολι του Υρογράμματοσ ςτθν προϊκθςθ 

και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν πρόςβαςθσ για 

Ευάλωτεσ Ξοινωνικζσ Σμάδεσ (ΕΞΣ) και υλοποίθςθ των δράςεων του άρκρου 10 του Ξαν. 

ΕΞΨ 1081/2006 Λςότθτα Φφλων. Υαρουςιάηονται οι δράςει σκαι παρεμβάςεισ που αφοροφν 

τισ γυναίκεσ και τισ πρωκοφν άμεςα ι ζμμεςα ςε όλα τα επίπεδα τθσ εκαιδευτικισ 

διαδικαςίασ όπωσ είναι οι δράςεισ με τισ οποίεσ ζμμεςα ενιςχφεται θ ςυμμετοχι των 

γυναικϊν ςε προγράμματα αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ με 

ζμφαςθ ςε δράςεισ για τον επαγγελματικό προςανατολιςμό, ςε δράςεισ 

επιχειρθματικότθτασ για καλφτερθ επαγγελματικι εξζλιξθ, ςε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά 

και διδακτορικά προγράμματα ςπουδϊν κακϊσ και ςε ερευνθτικζσ δράςεισ μζςω τθσ 

παροχισ κινιτρων. Υαρατθροφμε ωςτόςο, ότι δεν εξειδικεφεται καμία δράςθ αμιγϊσ για τισ 

γυναίκεσ αν και εντάςςεται ςτουσ άξονεσ προτεραιότθτασ θ λογικι τθσ ιςότθτασ των φφλων 

και τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν πρόςβαςθσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ ενϊ τα 

ςτατιςτικά και χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που παρουςιαηονται ςτο Επιχειρθςιακό 

Υρόγραμμα και ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ προόδου του προγράμματοσ δεν παρακζτουν κανζνα 

ςτοιχείο ανά φφλο.  
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5. ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ  ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘ ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΘ 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Λ: ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘ ΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΡΟΛΛΤΛΚΩΝ, ΕΚΣΥΓΧΟΝΛΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΥΚΜΛΣΤΛΚΟΥ ΡΛΑΛΣΛΟΥ ΚΑΛ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΘΣ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1, 2, 3: Αναβάκμιςθ των δθμοςίων πολιτικϊν, εκςυγχρονιςμόσ του 

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και των δομϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ ςφγκλιςθσ, ςτισ 3 

Ρεριφζρειεσ ςταδιακισ εξόδου & ςτισ 2 Ρεριφζρειεσ ςταδιακισ ειςόδου . 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 

Ε.Σ. 1.1: Ενδυνάμωςθ των μθχανιςμϊν 

ςχεδιαςμοφ, εφαρμογισ και ελζγχου των 

δθμόςιων πολιτικϊν. 

Ρροϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ 

ευκαιριϊν μζςω ενδεικτικϊν δράςεων: 

- Ενίςχυςθ μθχανιςμϊν ςυντονιςμοφ και 

παρακολοφκθςθσ τθσ καλισ εφαρμογισ 

τωνμζτρων/δράςεων για τισ ίςεσ ευκαιρίεσ. 

- Εξειδίκευςθ ςυςτθμάτων 

ςτοχοκεςίασ/αποδοτικότθτασ ςε ευπακείσ 

ομάδεσ δθμοςίων υπαλλιλων (κατά 

περίπτωςθ ςε κεντρικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο). 

1.1.1. Ενίςχυςθ ςχεδιαςμοφ (οριοκζτθςθ πεδίων πολιτικισ 

μζςα από άρςθ επικαλφψεων), παρακολοφκθςθσ,  

ςυντονιςμοφ και  αξιολόγθςθσ τθσ πολιτικισ ςε κεντρικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

1.1.2. Δράςεισ οργανωτικοφ και επιχειρθςιακοφ 

αναςχεδιαςμοφ (ςυςτιματα ςτοχοκεςίασ και αποδοτικότθτασ) 

φορζων κεντρικισ και περιφερειακισ 

διοίκθςθσ και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. 

1.1.3 Δράςεισ για ενδυνάμωςθ πολιτικισ προςταςίασ. 

 

Ε.Σ. 1.2: Ρροϊκθςθ των αρχϊν τθσ 

διαφάνειασ και τθσ λογοδοςίασ. 

Ρροϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ 

ευκαιριϊν μζςω ενδεικτικϊν δράςεων: 

- Ξατά τθ δθμιουργία δομϊν/υποδομϊν 

διαβοφλευςθσ ςτο κζντρο και τθν 

περιφζρεια κα λθφκεί μζριμνα για τθν 

ακϊλυτθ ζκφραςθ των ατόμων με ειδικζσ 

ανάγκεσ. 

1.2.1. Δράςεισ εκςυγχρονιςμοφ του ςυςτιματοσ 

προχπολογιςμοφ και δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

1.2.2. Ενςωμάτωςθ των ποριςμάτων των ελεγκτικϊν ςωμάτων 

και του Χυνθγόρου του Υολίτθ ςτισ οικείεσ πολιτικζσ 

προκειμζνου να επζλκουν ρυκμιςτικζσ και οργανωτικζσ 

αλλαγζσ που οδθγοφν ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαφκοράσ. 

1.2.3. Ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των οργανϊςεων 

των κοινωνικϊν εταίρων και των ΠΞΣ, μζςω και διακρατικϊν 

ςυνεργαςιϊν. 

1.2.4. Δράςεισ αναβάκμιςθσ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των 

δικαςτθρίων 

Ε.Σ. 1.3: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των 

νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων 

Ρροϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ 

ευκαιριϊν μζςω δράςεων όπωσ: 

- Ανάδειξθ μζςω εξειδικευμζνθσ ανάλυςθσ 

1.3.1. Εφαρμογι πολιτικισ για αξιολόγθςθ ποιότθτασ και 

αποτελεςματικότθτασ νομοκετικϊν ρυκμίςεων ςε 

επιλεγμζνουσ τομείσ βάςει Εγκυκλίου Υρωκυπουργοφ 

Ω190/2006 

1.3.2 Υαρακολοφκθςθ, ςυντονιςμόσ και επίςπευςθ 



 187 

επιπτϊςεων νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν 

ρυκμίςεων από επιλεγμζνα πεδία 

πολιτικισ των επαχκϊν/κετικϊν ςυνεπειϊν 

τθσ αναπθρίασ. 

- Ξωδικοποίθςθ των διάςπαρτων 

διατάξεων που αφοροφν τα άτομα με 

αναπθρίεσ. 

ενςωμάτωςθσ του Ξοινοτικοφ Δικαίου με εφαρμογι Αρχϊν 

Εγκυκλίου Υρωκυπουργοφ Ω190/2006. 

1.3.3. Διοικθτικζσ κωδικοποιιςεισ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου 

δθμόςιασ δράςθσ. 

Ε.Σ. 1.4: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 

εξυπθρζτθςθσ των ςυναλλαςςόμενων με 

τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ πολιτϊν και 

επιχειριςεων 

Ρροϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ 

ευκαιριϊν μζςω δράςεων όπωσ: 

- Ενδυνάμωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των 

ατόμων με αναπθρία ςτα ςθμεία 

εξυπθρζτθςθσ- και, ιδίωσ ςτισ «υπθρεςίεσ 

μιασ ςτάςθσ». 

1.4.1 Δράςεισ απλοφςτευςθσ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν που 

οδθγοφν ςε μείωςθ των διοικθτικϊν επιβαρφνςεων και του 

διοικθτικοφ κόςτουσ για τισ επιχειριςεισ. 

1.4.2. Χχεδιαςμόσ και εφαρμογι ςυςτθμάτων πλθροφορικισ 

ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, για εξυπθρζτθςθ πολιτϊν και 

επιχειριςεων. 

1.4.3. Χχεδιαςμόσ και εφαρμογι των απαραίτθτων 

οργανωτικϊν αλλαγϊν ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ 

ζχουν εγκαταςτακεί ςυςτιματα ΨΥΕ, για τθν εξυπθρζτθςθ 

πολιτϊν και επιχειριςεων. 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΛ - Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 
- Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
- Υολίτεσ και επιχειριςεισ.  

* Σι ωφελοφμενοι/ ωφελοφμενεσ δεν καταγράφονται κατά 

φφλο ςε καμία κατθγορία πράξθσ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΛΡΤΩΣΕΛΣ Σι δράςεισ του Άξονα αναμζνεται ότι κα ςυμβάλλουν ςτουσ 

εξισ ςτόχουσ των Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν: 

• Κοινοτικζσ Στρατθγικζσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθν 

Συνοχι. 

- ΞΓ 1.3.4 Διοικθτικζσ ικανότθτεσ. 
• Ολοκλθρωμζνεσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τισ 

οικονομικζσ πολιτικζσ. 

- ΣΞΓ 9. Διευκόλυνςθ τθσ διάδοςθσ και τθσ 
πραγματικισ χριςθσ των ΨΥΕ για τθν οικοδόμθςθ 
μιασ Ξοινωνίασ τθσ Υλθροφορίασ χωρίσ 
αποκλειςμοφσ. 

- ΣΞΓ 12. Ανάπτυξθ ςε ζκταςθ και ςε βάκοσ τθσ 
εςωτερικισ αγοράσ. 

- ΣΞΓ 13. Εξαςφάλιςθ ανοικτϊν και ανταγωνιςτικϊν 
αγορϊν εντόσ και εκτόσ Ευρϊπθσ και προςκόμιςθ 
οφελϊν από τθν παγκοςμιοποίθςθ. 

- ΣΞΓ 14. Δθμιουργία ελκυςτικότερου επιχειρθματικοφ 
περιβάλλοντοσ και ενκάρρυνςθ τθσ ιδιωτικισ 
πρωτοβουλίασ μζςω τθσ βελτίωςθσ των κανονιςτικϊν 
ρυκμίςεων. 

• Ολοκλθρωμζνεσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τισ 
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οικονομικζσ πολιτικζσ. 

- ΣΞΓ 21. Υροϊκθςθ τθσ ευελιξίασ ςε ςυνδυαςμό με 
τθν αςφάλεια τθσ απαςχόλθςθσ και τθ μείωςθ του 
κατακερματιςμοφ τθσ αγοράσ εργαςίασ, 
λαμβανομζνου δεόντωσ υπόψθ του ρόλου των 
κοινωνικϊν εταίρων. 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΛ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ - Θ Ειδικι Ωπθρεςία Εφαρμογισ Υρογραμμάτων ΞΥΧ 
του ΩΥΕΧΔΔΑ. 

- Θ Διοικθτικι Αναδιοργάνωςθ ΑΕ (πρϊθν ΞτΥ ΑΕ). 
- Δθμόςιεσ Ωπθρεςίεσ και εποπτευόμενοι φορείσ. 
- Ρομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. 
- Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ. 
- ΣΨΑ (α’ και β’ βακμοφ). 
- Ξοινωνικοί εταίροι. 
- Θ Βουλι των Ελλινων. 
- Ρ.Υ.Λ.Δ. μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. 
- Πθ Ξυβερνθτικζσ Σργανϊςεισ. 
- Εταιρικζσ ςχζςεισ μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν 

φορζων για τθ διεξαγωγι καινοτόμων δράςεων. 
 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΛΛ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΟΥ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ ΤΘΣ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4, 5, 6: Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτισ 8 

Ρεριφζρειεσ ςφγκλιςθσ, ςτισ 3 Ρεριφζρειεσ ςταδιακισ εξόδου και ςτισ 2 Ρεριφζρειεσ ςταδιακισ ειςόδου. 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 

Ε.Σ.2.1: Ενίςχυςθ τθσ πολιτικισ ανάπτυξθσ 

των ανκρϊπινων πόρων μζςω 

διαρκρωτικϊν και κεςμικϊν αλλαγϊν. 

Ρροϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ 

ευκαιριϊν μζςω δράςεων όπωσ: 

- Χυμπερίλθψθ δράςεων πολιτικισ για τθν 

υποςτιριξθ των ατόμων με αναπθρίεσ ςτα 

ςχζδια ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ των Ωπουργείων, Γενικϊν 

Γραμματειϊν και ΡΥΔΔ. 

- Εφαρμογι των ειδικϊν διατάξεων του 

υπαλλθλικοφ κϊδικα για τα τα άτομα με 

αναπθρίεσ ςτο ςφνολο των δθμοςίων 

υπθρεςιϊν τθσ επικράτειασ. 

2.1.1. Δράςεισ υποςτιριξθσ και εφαρμογισ κεςμικϊν αλλαγϊν 

για αποτελεςματικό,αποδοτικό και αξιοκρατικό ςφςτθμα 

ανάπτυξθσ ανκρϊπινων πόρων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

2.1.2. Δράςεισ ενίςχυςθσ οργανωτικισ και επιχειρθςιακισ 

επάρκειασ Διευκφνςεων Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. 

Ε.Σ.2.2: Βελτίωςθ ποιότθτασ και 

αποτελεςματικότθτασ ςυςτιματοσ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ για 

υποςτιριξθ κεςμικϊν/ διαρκρωτικϊν 

2.2.1. Δράςεισ βελτίωςθσ  ποιότθτασ ςχεδιαςμοφ & 

εφαρμογισ  προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 

2.2.2. Δράςεισ ενδυνάμωςθσ και προςαρμογισ δεξιοτιτων και 

τεχνογνωςίασ ανκρϊπινου δυναμικοφ δθμόςιασ διοίκθςθσ 
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αλλαγϊν ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 

Ρροϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ 

ευκαιριϊν μζςω δράςεων όπωσ: 

- Χτο πλαίςιο τθσ ςτοχευμζνθσ κατάρτιςθσ 

κα εκπονθκοφν προγραμμάτα κατάρτιςθσ 

και εκπαιδευτικά βοθκιματα 

προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ των ατόμων 

με αναπθρία. 

ςτισ διαρκρωτικζσ και κεςμικζσ αλλαγζσ. 

 

Στθ ΚΡ 2.2.2. προβλζπονται δράςεισ κατάρτιςθσ ςε οριηόντια 

κζματα όπωσ είναι θ ιςότθτα των φφλων, θ ιςότθτα των 

ευκαιριϊν και τθσ αντιμετϊπιςθσ των διακρίςεων.  

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΛ - Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 
- Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
- Υολίτεσ και επιχειριςεισ.  

* Σι ωφελοφμενοι/ ωφελοφμενεσ δεν καταγράφονται κατά 

φφλο ςε καμία κατθγορία πράξθσ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΛΡΤΩΣΕΛΣ Σι δράςεισ του Άξονα αναμζνεται ότι κα ςυμβάλλουν ςτουσ 

εξισ ςτόχουσ των Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν: 

• Κοινοτικζσ Στρατθγικζσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθ 

Συνοχι. 

- ΞΓ 1.3.3 Αφξθςθ των επενδφςεων ςτο ανκρϊπινο 
κεφάλαιο μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και 
των δεξιοτιτων. 

- ΞΓ 1.3.4 Διοικθτικζσ ικανότθτεσ. 
• Ολοκλθρωμζνεσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τισ 

οικονομικζσ πολιτικζσ. 

- ΣΞΓ 9. Διευκόλυνςθ τθσ διάδοςθσ και τθσ 
πραγματικισ χριςθσ των ΨΥΕ για τθν οικοδόμθςθ 
μιασ Ξοινωνίασ τθσ Υλθροφορίασ χωρίσ 
αποκλειςμοφσ. 

• Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ των πολιτικϊν Απαςχόλθςθσ. 

- ΞΓ 23: Αφξθςθ και βελτίωςθ των επενδφςεων ςε 
ανκρϊπινο κεφάλαιο. 

- ΞΓ 24: Υροςαρμογι των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ ςτισ νζεσ απαιτιςεισ ωσ προσ τισ 
δεξιότθτεσ. 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΛ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ - Θ αναφερόμενθ ςτoυσ Άξονεσ 4Α, 4Β, 4Γ δομι 
τεχνικισ υποςτιριξθσ. 

- Θ Ειδικι Ωπθρεςία Εφαρμογισ Υρογραμμάτων ΞΥΧ 
του ΩΥΕΧΔΔΑ. 

- Δθμόςιοι οργανιςμοί εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ 
δθμοςίων υπαλλιλων. 

- Λδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
- Σργανιςμοί κεντρικισ διοίκθςθσ και περιφερειακισ 

διοίκθςθσ. 
- Ρομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. 
-  Θ Βουλι των Ελλινων. 
- Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ. 
- ΣΨΑ (α και β βακμοφ). 
- Ξοινωνικοί εταίροι. 
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- Ρ.Υ.Λ.Δ. μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. 
- Πθ Ξυβερνθτικζσ Σργανϊςεισ. 
- Εταιρικζσ ςχζςεισ μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν 

φορζων για τθ διεξαγωγι καινοτόμων δράςεων. 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΛΛΛ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘ ΤΩΝ ΡΟΛΛΤΛΚΩΝ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΟΣ ΤΘΣ ΔΘΜΟΣΛΑΣ 

ΔΑΣΘΣ 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ  7, 8,9: Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ 
δθμόςιασ δράςθσ ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ ςφγκλιςθσ ςτισ 3 Ρεριφζρειεσ ςταδιακισ εξόδου και ςτισ 2 

Ρεριφζρειεσ ςταδιακισ ειςόδου. 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 

Ε.Σ. 3.1: Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των πολιτικϊν 

ιςότθτασ, και των μθχανιςμϊν και δομϊν 

εφαρμογισ, παρακολοφκθςθσ και 

αξιολόγθςθσ για κζματα ιςότθτασ των 

φφλων. 

 

3.1.1 «Ξωδικοποιιςεισ και απλουςτεφςεισ νομοκετικϊν & 

κανονιςτικϊν ρυκμίςεων για ιςότθτα των φφλων ςε τομείσ 

πολιτικισ» 

3.1.2. Αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων δθμόςιων πολιτικϊν ςτθν 

ιςότθτα των φφλων 

3.1.3 «Υροαγωγι τθσ ενςωμάτωςθσ (gender mainstreaming) 

τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ» 

3.1.4 «Ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του πυρινα 

παραγωγισ  των πολιτικϊν ιςότθτασ για τθν ενςωμάτωςθ, 

παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ 

κακϊσ και των ςυμβουλευτικϊν, ςυντονιςτικϊν και ελεγκτικϊν 

μθχανιςμϊν τθσ ιςότθτασ των φφλων» 

ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ 

* Αρικμόσ κετικϊν ενεργειϊν για  προαγωγι  ενςωμάτωςθσ  

ιςότθτασ φφλων ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ.  

ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΩ 2013: 31 

* Αρικμόσ δράςεων για  ενίςχυςθ  ςυμβουλευτικϊν, 

ςυντονιςτικϊν και ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν τθσ ιςότθτασ 

φφλων. 

ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΩ 2013: 14 

* Αρικμόσ ετιςιων εκκζςεων για  πρόοδο  εφαρμογισ  

πολιτικϊν ιςότθτασ. 

ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΩ 2013: 6 

Είναι όλεσ νζοι τφπου παρεμβάςεισ 

ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

* Υοςοςτό δθμόςιων φορζων  κεντρικισ κυβζρνθςθσ που 
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προάγουν  ενςωμάτωςθ  πολιτικισ ιςότθτασ 

ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΩ 2013:85% 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 

Ε.Σ. 3.2: Θ ενίςχυςθ τθσ κζςθσ των 

γυναικϊν ςτο δθμόςιο και κοινωνικό 

τομζα. 

 

Ρροϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ 

ευκαιριϊν μζςω δράςεων όπωσ: 

- Χτο πλαίςιο τθσ ενίςχυςθσ των δράςεων 

τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ προσ 

όφελοσ των γυναικϊν και τθσ υποςτιριξθσ 

των ΠΞΣ, κα λάβουν χϊρα ενζργειεσ 

για τισ γυναίκεσ με αναπθρίεσ. 

 

 

3.2.1. Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα κζντρα 

λιψθσ αποφάςεων.  

3.2.2. Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και κατάρτιςθσ του ςυνόλου 

τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςε 

κζματα ιςότθτασ των φφλων. 

3.2.3. Ενίςχυςθ των δράςεων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ 

όφελοσ των γυναικϊν και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ. 

3.2.4. Ωποςτιριξθ των ΠΞΣ (γυναικείων οργανϊςεων). 

ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ 

* Αρικμόσ ενεργειϊν για  ενίςχυςθ κζςθσ γυναικϊν 

ςτο δθμόςιο και κοινωνικό τομζα 

ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΩ 2013:40 

* Αρικμόσ καταρτιηομζνων ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων. 

ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ: 0 ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΩ 2013: 1.000 

* Αρικμόσ ενεργειϊν για  πρόλθψθ και καταπολζμθςθ ΒκΓ. 

ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ: 0 ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΩ 2013: 20 

* Αρικμόσ ενεργειϊν για υποςτιριξθ ΠΞΣ 

ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ: 52 ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΩ 2013: 72 

ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

* Υοςοςτό υψθλόβακμων κζςεων του Δθμοςίου που 

καταλαμβάνονται από γυναίκεσ. 

ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ: 43% (Υροϊςτάμενοι Πονάδων και Διευκφνςεων) 

ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΩ 2013: 46% 

* Υοςοςτό αφξθςθσ του λόγου των γυναικϊν που κατζχουν 

κάποια υψθλι κζςθ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ προσ το ςυνολικό 

αρικμό των γυναικϊν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. 

ΨΛΠΘ ΒΑΧΘΧ:0 Πετριζται αρικμόσ Υροϊςταμζνων ςε κζςεισ 

Διευκφνςεων. 

ΨΛΠΘ ΧΨΣΧΣΩ 2013: 10% 
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ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΛ - Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 
- Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
- Υολίτεσ και επιχειριςεισ.  

* Σι ωφελοφμενοι/ ωφελοφμενεσ δεν καταγράφονται κατά 

φφλο ςε καμία κατθγορία πράξθσ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΛΡΤΩΣΕΛΣ Σι δράςεισ του Άξονα αναμζνεται ότι κα ςυμβάλλουν ςτουσ 

εξισ ςτόχουσ των Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν: 

• Κοινοτικζσ Στρατθγικζσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθν 

Συνοχι. 

- ΞΓ 1.3.3 «Αφξθςθ των επενδφςεων ςτο ανκρϊπινο 
κεφάλαιο μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και 
των δεξιοτιτων». 

- ΞΓ 1.3.4 «Διοικθτικζσ ικανότθτεσ». 
• Ολοκλθρωμζνεσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθν Ανάπτυξθ 

και τθν Απαςχόλθςθ. 

- ΣΞΓ 14. «Ρα δθμιουργθκεί ελκυςτικότερο 
επιχειρθματικό περιβάλλον και να ενκαρρυνκεί θ 
ιδιωτικι πρωτοβουλία μζςω τθσ βελτίωςθσ των 
κανονιςτικϊν ρυκμίςεων». 

- ΣΞΓ 23. «Ρα αυξθκοφν και να βελτιωκοφν οι 
επενδφςεισ ςε ανκρϊπινο κεφάλαιο». 

- ΣΞΓ 24. «Ρα προςαρμοςκοφν τα ςυςτιματα 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτισ νζεσ απαιτιςεισ ωσ 
προσ τισ δεξιότθτεσ». 
 
 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΛ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ - Θ Ειδικι Ωπθρεςία Εφαρμογισ ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ, του 
ΕΧΥΑ και λοιπϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων 
επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Λςότθτασ ι /και θ Γενικι Γραμματεία 
Λςότθτασ. 

- Ψο ΞΕΚΛ. 
- Θ αναφερόμενθ δομι ςτον Άξονα Ψεχνικι Ωποςτιριξθ 

τθσ Εφαρμογισ. 
- Δθμόςιεσ Ωπθρεςίεσ. 
- Ρομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. 
- Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ. 
- ΣΨΑ (α’ και β’ βακμοφ). 
- Ξοινωνικοί εταίροι. 
- Θ Βουλι των Ελλινων. 
- Ρ.Υ.Λ.Δ. μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. 
- Πθ Ξυβερνθτικζσ Σργανϊςεισ. 
- Εταιρικζσ ςχζςεισ μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν 

φορζων για τθ διεξαγωγι καινοτόμων δράςεων. 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΛV: ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΤΘΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 10,11, 12: Τεχνικι υποςτιριξθ εφαρμογισ ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ ςφγκλιςθσ ςτισ 3 

Ρεριφζρειεσ ςταδιακισ εξόδου και ςτισ 2 Ρεριφζρειεσ ςταδιακισ ειςόδου. 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 
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Ε.Σ. 4.1: Δθμιουργία μθχανιςμϊν 

υποςτιριξθσ τθσ διοικθτικισ αλλαγισ. 

4.1.1: Δράςεισ δθμιουργίασ και υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ 

μθχανιςμϊν υποςτιριξθσ τθσ διοικθτικισ αλλαγισ. 

Ε.Σ. 4.2: Δράςεισ τεχνικισ υποςτιριξθσ του 

προγράμματοσ 

4.2.1: Δράςεισ υποςτιριξθσ τθσ προετοιμαςίασ, τθσ 

εφαρμογισ, τθσ παρακολοφκθςθσ και των επικεωριςεων του 

προγράμματοσ 

4.2.2: Δράςεισ πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ. 

4.2.3: Δράςεισ εκπόνθςθσ μελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν και 

αξιολογιςεων 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΛ Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων του ΕΥ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΛΡΤΩΣΕΛΣ Δεν αφορά τοφσ άξονεσ 10, 11, 12 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΛ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ - Θ Ειδικι Ωπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΥ 
- Θ Ειδικι Ωπθρεςία Εφαρμογισ Υρογραμμάτων ΞΥΧ 

του ΩΥΕΧΔΔΑ 
- Θ Διοικθτικι Αναδιοργάνωςθ ΑΕ (πρϊθν ΞτΥΑΕ) 
- Δθμόςιεσ Ωπθρεςίεσ. 
- Ρομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. 
- Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ. 
- ΣΨΑ (α’ και β’ βακμοφ) 
- Θ Ειδικι Ωπθρεςία Εφαρμογισ ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ, του 

ΕΧΥΑ και λοιπϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων 
επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Λςότθτασ ι /και θ Γενικι Γραμματεία 
Λςότθτασ. 
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1. Ειςαγωγικζσ επιςθμάνςεισ  

1.1. Θ ιςότθτα ευκαιριϊν και θ ιςότθτα των φφλων ςτο πλαίςιο του ΕΠ Διοικθτικι 

Μεταρρφκμιςθ 

Α. Θ ιςότθτα ευκαιριϊν 

Θ ιςότθτα των ευκαιριϊν και θ αντιμετϊπιςθ των κάκε είδουσ διακρίςεων είτε αυτζσ 

αφοροφν κοινωνικζσ ομάδεσ, πολιτιςμικζσ ομάδεσ ι μειονότθτεσ, είτε γενικότερα ευπακείσ 

ομάδεσ και ομάδεσ που απειλοφνται από, ι υφίςτανται, κοινωνικό αποκλειςμό -όπωσ τα 

άτομα με αναπθρίεσ- αποτελεί οριηόντιο ςτόχο που διατρζχει όλεσ τισ προτεραιότθτεσ και 

άξονεσ του Ε.Ρ.  Σι ίςεσ ευκαιρίεσ εντάςςονται οργανικά ωσ οριηόντιοσ ςτόχοσ του Ε.Υ. 

Υροκειμζνου να ςυνειςφζρει ςτο ςτόχο αυτό, το Ε.Υ. υποςτθρίηει τθν προϊκθςθ και 

ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν,  ςε όλο το εφροσ των δράςεων των τεςςάρων (4) 

αξόνων του Υρογράμματοσ, ςε ότι αφορά και το ςχεδιαςμό των δθμόςιων πολιτικϊν και 

τθν εφαρμογι τουσ ςε όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ δράςθσ.  Χε αυτό το πλαίςιο κα 

ςυμβάλλουν, ςε ςυνδυαςμό με τισ δράςεισ των άλλων επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων που 

υποςτθρίηουν τθν πολιτικι τθσ Λςότθτασ, ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του Εκνικοφ 

Υρογράμματοσ Πεταρρυκμίςεων 2005-2008 και του Εκνικοφ Χτρατθγικοφ Υλαιςίου 

Ανάπτυξθσ (για τθν ανάδειξθ του οικονομικοφ, κοινωνικοφ και αναπτυξιακοφ χαρακτιρα 

των κεμάτων ιςότθτασ και τθν άμεςθ ςφνδεςι τουσ με τισ κεντρικζσ εκνικζσ πολιτικζσ 

προτεραιότθτεσ - ανάπτυξθ, απαςχόλθςθ, κοινωνικι ςυνοχι).  

Θ ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ του Ε.Υ. ςτο κζμα των ίςων ευκαιριϊν εκφράηεται επίςθσ με 

τθν επιςιμανςθ και καταγραφι των ειδικϊν αναγκϊν των ευπακϊν ομάδων, τον εντοπιςμό 

των ςθμείων και όψεων των δθμόςιων πολιτικϊν που ςυντθροφν, εκοφςια είτε ακοφςια, τισ 

διακρίςεισ και τισ ανιςότθτεσ, και τθν ενςωμάτωςθ τθσ εμπειρίασ που αποκτικθκε από 

προθγοφμενεσ κοινοτικζσ δράςεισ («π.χ. Equal») κακϊσ και καλζσ πρακτικζσ άλλων 

διοικιςεων.  

Θ προςζγγιςθ αυτι εξειδικεφεται ςε αντίςτοιχεσ ενδεικτικζσ δράςεισ που κα ενταχκοφν 

κατά περίπτωςθ ςτισ κατθγορίεσ ενδεικτικϊν δράςεων των αξόνων του προγράμματοσ ωσ 

εξισ:  

 Ε.. 1.1.: Ενδυνάμωςθ των μθχανιςμϊν ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ των δθμόςιων 
πολιτικϊν 

- Ενίςχυςθ μθχανιςμϊν ςυντονιςμοφ και παρακολοφκθςθσ τθσ καλισ εφαρμογισ των 
μζτρων/δράςεων για τισ ίςεσ ευκαιρίεσ. 

- Εξειδίκευςθ ςυςτθμάτων ςτοχοκεςίασ/αποδοτικότθτασ ςε ευπακείσ ομάδεσ 
δθμοςίων υπαλλιλων (κατά περίπτωςθ ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο). 

 Ε.. 1.2.: Διαφάνεια και Λογοδοςία  

- Ξατά τθ δθμιουργία δομϊν/υποδομϊν διαβοφλευςθσ ςτο κζντρο και τθν 
περιφζρεια κα λθφκεί μζριμνα για τθν ακϊλυτθ ζκφραςθ των ατόμων με ειδικζσ 
ανάγκεσ. 
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 Ε.. 1.3: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων  

- Ανάδειξθ μζςω εξειδικευμζνθσ ανάλυςθσ επιπτϊςεων («διικθςθ» / «screening») 
νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων από επιλεγμζνα πεδία πολιτικισ των 
επαχκϊν/κετικϊν ςυνεπειϊν τθσ αναπθρίασ. 

- Ξωδικοποίθςθ των διάςπαρτων διατάξεων (ιδίωσ των ευεργετθμάτων) που 
αφοροφν τα άτομα με αναπθρίεσ. 

 Ε.. 1.4: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εξυπθρζτθςθσ των ςυναλλαςςομζνων με τισ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ πολιτϊν και επιχειριςεων 

- Ενδυνάμωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία ςτα ςθμεία 
εξυπθρζτθςθσ- και, ιδίωσ ςτισ «υπθρεςίεσ μιασ ςτάςθσ».  

 Ε.. 2.1: Ενίςχυςθ τθσ πολιτικισ ανάπτυξθσ των ανκρϊπινων πόρων μζςω 
διαρκρωτικϊν και κεςμικϊν αλλαγϊν 

- Χυμπερίλθψθ δράςεων πολιτικισ για τθν υποςτιριξθ των ατόμων με αναπθρίεσ ςτα 
ςχζδια ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ των Ωπουργείων, Γενικϊν 
Γραμματειϊν και ΡΥΔΔ. 

- Εφαρμογι των ειδικϊν διατάξεων του υπαλλθλικοφ κϊδικα για τα τα άτομα με 
αναπθρίεσ ςτο ςφνολο των δθμοςίων υπθρεςιϊν τθσ επικράτειασ. 

 Ε..2.2: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ για τθν υποςτιριξθ κεςμικϊν και διαρκρωτικϊν 
αλλαγϊν ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 

- Χτο πλαίςιο τθσ ςτοχευμζνθσ κατάρτιςθσ κα εκπονθκοφν προγραμμάτα κατάρτιςθσ 
και εκπαιδευτικά βοθκιματα προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ των ατόμων με 
αναπθρία. 

 Ε..3.2: Θ ενίςχυςθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςτο δθμόςιο και κοινωνικό τομζα. 

Επίςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ ενίςχυςθσ των δράςεων τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ προσ όφελοσ 
των γυναικϊν και τθσ υποςτιριξθσ των ΜΚΟ, κα υλοποιθκοφν ειδικζσ  ενζργειεσ για τισ 
γυναίκεσ με αναπθρίεσ.  

Χθμειϊνεται πωσ ειδικά ςε ότι αφορά τθν ζνταξθ του φφλου ςτισ δράςεισ για τισ ίςεσ 

ευκαιρίεσ ι τθν αντιμετϊπιςθ των πολλαπλϊν διακρίςεων κατά των γυναικϊν (που 

ςτθρίηονται ςτθν θλικία, τθν αναπθρία, τθ φυλι, τθν εκνοτικι καταγωγι, τθ κρθςκεία ι 

άλλεσ διαςτάςεισ τθσ ταυτότθτασ και αλλθλοδιαπλζκονται με το φφλο) το ΕΥ δεν 

εξειδικεφει περαιτζρω είτε τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ, είτε τισ προτεινόμενεσ κατθγορίεσ 

πράξεων. Επίςθσ οι ςχετικζσ δεςμεφςεισ για τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων (ζμφυλων 

και άλλων που δεν κατονομάηονται επαρκϊσ) είναι μάλλον γενικόλογεσ και χωρίσ να 

αποτυπϊνονται ςε ςχετικοφσ ςτόχουσ ι δείκτεσ (εκροισ και αποτελζςματοσ), παρά το 

γεγονόσ ότι προβλζπεται μελζτθ αξιολόγθςθσ για το ηιτθμα: 

"Η Διαχειριςτικι Αρχι του Ε.Ρ. αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να περιλάβει ςτισ Ετιςιεσ 

Εκκζςεισ του Ε.Ρ., ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία από τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν για τθν 

προϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν ςτο πλαίςιο των Α.Π.  του 

παρόντοσ Ε.Π., και ειδικότερα, για τισ ενζργειεσ που ςτοχεφουν ςτθν καταπολζμθςθ των 

διακρίςεων με ςυςτθμικό/κεςμικό χαρακτιρα, που αφοροφν όλο το φάςμα τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ.   Επίςθσ, κα εκπονθκεί μελζτθ αξιολόγθςθσ, πριν το μζςο τθσ προγραμματικισ 

περιόδου, προκειμζνου να γίνει μια αποτίμθςθ ποςοτικι και ποιοτικι των αποτελεςμάτων 
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των ενεργειϊν για τθν προϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν και τθν 

αντιμετϊπιςθ των κάκε είδουσ διακρίςεων.  το πλαίςιο των ποριςμάτων τθσ εν λόγω 

μελζτθσ, κα γίνουν οι δζουςεσ ενζργειεσ." 

 

Β.  Θ ιςότθτα των φφλων και θ ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ι τθσ ιςότθτασ ςτο ΕΠ 

Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 

 

Ψο ΕΥ Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ είναι το μοναδικό ΕΥ του ΕΧΥΑ ςτο οποίο θ ιςότθτα των 

φφλων και ιδιαιτζρωσ θ ζνταξθ τθσ οπτικισ του φφλου ζχουν τόςο κομβικι ςθμαςία. Αυτό 

αποτυπϊνεται ςτο γεγονόσ ότι ζνασ από τουσ τζςςερισ (4) Γενικοφσ Χτόχουσ του ΕΥ και 

ςυγκεκριμζνα ο Γενικόσ Χτόχοσ ΛΛΛ αφορά και ςτοχεφει ςτθν ΕΡΔΩΡΑΠΩΧΘ ΨΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ 

ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΧΕ ΣΟΣ ΨΣ ΕΩΦΣΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΦΑΧΘΧ. Για τα δεδομζνα τθσ χϊρασ αυτό 

ςυνιςτά γεγονόσ εξαιρετικισ ςθμαςίασ. 

Οόγω τθσ ςθμαςίασ του Γενικοφ Χτόχου ΛΛΛ για το παρόν ζργο κα παρουςιαςτεί 

αναλυτικότερα ςτθ ςυνζχεια. Για τουσ Γενικοφσ Χτόχουσ Λ, ΛΛ, και IV βλζπε αναλυτικότερα το 

παράρτθμα και τουσ επιμζρουσ Υίνακεσ (1-8).  

 

1.2. Ο Γενικόσ τόχοσ ΙΙΙ - Ενδυνάμωςθ των Πολιτικϊν Ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

 

Χτόχοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των μθχανιςμϊν και των 

δομϊν ςχεδιαςμοφ, εφαρμογισ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των μζτρων και των 

πολιτικϊν ιςότθτασ κακϊσ  και θ αποτελεςματικι ζνταξθ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των 

φφλων  ςε όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ δράςθσ, ςτο επίπεδο τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και τθσ 

αυτοδιοίκθςθσ μζςα από τθν ενεργοποίθςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και των ΠΞΣ. 

Ζμφαςθ επίςθσ κα δοκεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ παρουςίασ και ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτο 

δθμόςιο και κοινωνικό τομζα και ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων. 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ 

- Ε.Χ. 3.1: Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των πολιτικϊν 
ιςότθτασ, και των μθχανιςμϊν και δομϊν εφαρμογισ, παρακολοφκθςθσ και 
αξιολόγθςθσ για κζματα ιςότθτασ των φφλων. 

- Ε.Χ. 3.2: Θ ενίςχυςθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςτο δθμόςιο και κοινωνικό τομζα. 

 

 Ε.. 3.1: Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των πολιτικϊν 
ιςότθτασ, και των μθχανιςμϊν και δομϊν εφαρμογισ, παρακολοφκθςθσ και 
αξιολόγθςθσ για κζματα ιςότθτασ των φφλων. 

Ωπό τον ειδικό αυτό ςτόχο προβλζπεται να υλοποιθκεί ζνα ςυνεκτικό ςφνολο παρεμβάςεων 
οι οποίεσ κα ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των  
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πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων που διαμορφϊνονται και εφαρμόηονται ςτθ χϊρα, ςτθν 
ζνταξθ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ δράςθσ, 
κακϊσ και ςτθν ενίςχυςθ των μθχανιςμϊν και των δομϊν ςχεδιαςμοφ, εφαρμογισ, 
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ  των μζτρων και πολιτικϊν Λςότθτασ.  

Ειδικότερα προβλζπονται δράςεισ, κωδικοποίθςθσ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν 

ρυκμίςεων για τθν ιςότθτα των φφλων, αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των δθμόςιων 

πολιτικϊν ςτθν ιςότθτα των φφλων, προαγωγισ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων 

ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ, και ενίςχυςθσ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του πυρινα παραγωγισ 

πολιτικϊν ιςότθτασ και των μθχανιςμϊν τθσ ιςότθτασ των φφλων για τθν ενςωμάτωςθ, 

παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ . 

 

Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων/ ζργα ςθμαίεσ / λοιπζσ ενδεικτικζσ δράςεισ  -   

Ροςοτικοποιθμζνοι ςτόχοι και δείκτεσ 

 

3.1.1. Κωδικοποιιςεισ και απλουςτεφςεισ νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων για 

τθν ιςότθτα των φφλων ςε τομείσ πολιτικισ. 

Θ παροφςα κατθγορία πράξεων αφορά ςτθ ςυςτθματικι καταγραφι και μελζτθ τθσ 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ, ςτο δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα και τθσ ςχετικισ νομολογίασ, με 

ςτόχο τθ βελτίωςθ και απλοφςτευςθ των κανονιςτικϊν ρυκμίςεων  προκειμζνου να 

εφαρμόηεται αποτελεςματικότερα από τθ διοίκθςθ, τα δικαςτιρια και τουσ ελεγκτικοφσ 

μθχανιςμοφσ. 

Ζργο - Σθμαία  

 Διοικθτικι Ξωδικοποίθςθ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων  ςτον 
τομζα τθσ ιςότθτασ των φφλων.  
Θ υλοποίθςθ του παρόντοσ κα γίνει με κωδικοποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ.  

Άμεςα επωφελοφμενοι είναι οι μθχανιςμοί χάραξθσ, προϊκθςθσ και εφαρμογισ 

πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων κακϊσ επίςθσ και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ΡΥΔΔ και 

ΣΨΑ Α’ και Β’ βακμοφ. Ζμμεςα επωφελοφμενοι είναι άνδρεσ και γυναίκεσ κακϊσ 

επίςθσ και οι ευπακείσ ομάδεσ γυναικϊν (που υφίςτανται πολλαπλζσ διακρίςεισ), 

ΠΞΣ, κοινωνικοί εταίροι και επιχειριςεισ.  

 

3.1.2. Αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων δθμόςιων πολιτικϊν ςτθν ιςότθτα των φφλων.  

Θ παροφςα κατθγορία πράξεων αφορά ςτθ ςυςτθματικι αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων 

νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων και των αποτελεςμάτων εφαρμογισ τουσ, 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ και διαδικαςίεσ τθσ καλισ νομοκζτθςθσ ωσ προσ τθν ιςότθτα των 

φφλων.  

Ζργο - Σθμαία  

 Aποτίμθςθ των επιπτϊςεων 100 νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων 
ςτθν πολιτικι ιςότθτασ των φφλων. 
Αντικείμενο του ζργου είναι θ αξιολόγθςθ των ςυνεπειϊν 100 περίπου 

νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων και των αποτελεςμάτων εφαρμογισ τουσ 
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ωσ προσ τθν ιςότθτα των φφλων.  Κα γίνει επιλογι των νομοκετικϊν και 

κανονιςτικϊν ρυκμίςεων που θ διοίκθςθ δεν ζχει εξαλείψει τισ διακρίςεισ λόγω 

φφλου κακϊσ επίςθσ και ρυκμίςεων που εκ πρϊτθσ όψεωσ περιζχουν ουδζτερεσ 

διατάξεισ που μπορεί όμωσ να κζςουν ςε μειονεκτικι κζςθ το ζνα φφλο ςε ςχζςθ 

με το άλλο.  Άμεςα επωφελοφμενοι από το ζργο είναι οι δθμόςιοι φορείσ 

ενςωμάτωςθσ και εφαρμογισ πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων ςτθ χϊρα μασ ςε όλα 

τα επίπεδα διοίκθςθσ. Ζμμεςα επωφελοφμενοι  είναι άνδρεσ και γυναίκεσ, κακϊσ   

επίςθσ και οι ευπακείσ ομάδεσ γυναικϊν (που υφίςτανται πολλαπλζσ διακρίςεισ), 

ΠΞΣ, κοινωνικοί εταίροι και επιχειριςεισ. 

Ενδεικτικό Ζργο 

 Χυςτθματικι αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ δθμόςιεσ 
πολιτικζσ.  

Χτόχοσ είναι θ εν γζνει βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν 

ρυκμίςεων και θ απαραίτθτθ τεκμθρίωςθ για τθν ενςωμάτωςθ  τθσ διάςταςθσ τθσ 

ιςότθτασ των  φφλων ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ. 

 

3.1.3. Ρροαγωγι τθσ ενςωμάτωςθσ (gender mainstreaming) τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ 

δθμόςιεσ πολιτικζσ.  

Θ διάςταςθ τθσ ιςότθτασ κα πρζπει να διατρζχει όλεσ τισ τομεακζσ και περιφερειακζσ 

πολιτικζσ και δράςεισ. Υροβλζπεται θ δθμιουργία και αξιοποίθςθ των διακρατικϊν 

κεματικϊν δικτφων (βλ. Ξ.Υ. Equal) για τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθ τθσ ιςότθτασ ςε όλεσ 

τισ πολιτικζσ. 

Ενδεικτικά Ζργα 

 Δθμιουργία μεκοδολογιϊν και εργαλείων ζνταξθσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου 
τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε όλεσ τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ. 

Αφορά ςτθν εκπόνθςθ μεκοδολογιϊν και εργαλείων ζνταξθσ παρακολοφκθςθσ και 

ελζγχου τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτο ςχεδιαςμό,  τθν εφαρμογι τθν 

υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ πολιτικϊν και δράςεων.  

 Πελζτθ και υλοποίθςθ πλαιςίου διαδικαςιϊν για τθ δθμιουργία πολιτικισ 
προχπολογιςμϊν με βάςθ και το φφλο  (gender budgeting). 

Αφορά ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ και ςτθν πιλοτικι εφαρμογι  του κατάλλθλου 

πλαιςίου για τθ δθμιουργία πολιτικισ  προχπολογιςμϊν με βάςθ και το φφλο 

(gender budgeting), κακϊσ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ για τθν 

εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ςυνεκτίμθςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτθ κατάρτιςθ του 

κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 

 Ωποςτιριξθ για τθν ενςωμάτωςθ των ποριςμάτων του Χυνθγόρου του Υολίτθ ςε 
κζματα ιςότθτασ των φφλων ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ και δραςτθριοποίθςθ του 
Ξφκλου Λςότθτασ. 

Αφορά ςε μελζτεσ εφαρμογισ των ποριςμάτων του Χυνθγόρου του Υολίτθ και 

τεχνικι υποςτιριξθ ςε άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και ΡΥΔΔ για οργανωτικζσ 
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αλλαγζσ με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ  και τθ μεταφορά καλϊν πρακτικϊν.    

Επίςθσ προβλζπονται ενζργειεσ για τθν ενίςχυςθ του Ξφκλου Λςότθτασ του 

Χυνθγόρου του Υολίτθ (θμερίδεσ, ςυνζδρια κ.α). 

 

3.1.4. Ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του πυρινα παραγωγισ  των πολιτικϊν 

ιςότθτασ για τθν ενςωμάτωςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ 

κακϊσ και των ςυμβουλευτικϊν, ςυντονιςτικϊν και ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν τθσ ιςότθτασ 

των φφλων. 

Αφορά ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του πυρινα παραγωγισ τθσ πολιτικισ 

και των μζτρων ιςότθτασ κακϊσ  και των δομϊν εφαρμογισ και ελζγχου τουσ ςε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Χε αυτό το πλαίςιο κα ενιςχυκεί θ Γενικι Γραμματεία 

Λςότθτασ, και οι δομζσ που λειτουργοφν υπό τθν εποπτεία τθσ.   

Θ ενδυνάμωςθ και εκςυγχρονιςμόσ των μθχανιςμϊν και δομϊν ιςότθτασ ςε περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο κακϊσ και θ μεταξφ τουσ δικτφωςθ αποτελοφν αναγκαία μζςα για τον 

αναπτυξιακό ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι των πολιτικϊν ιςότθτασ και τθν καλφτερθ 

εξυπθρζτθςθ και υποςτιριξθ των γυναικϊν. 

Χε περιφερειακό επίπεδο, παράλλθλα με τθ λειτουργία των 13 Υεριφερειακϊν Επιτροπϊν 
Λςότθτασ (ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν και εκπρόςωποι τοπικϊν φορζων) προβλζπεται θ 
ςφςταςθ διοικθτικϊν υπθρεςιϊν ςτισ 13 Υεριφζρειεσ τθσ χϊρασ με ςτόχο τθν υλοποίθςθ 
και τθν παρακολοφκθςθ εφαρμογισ των πολιτικϊν ιςότθτασ. Χε αυτό το πλαίςιο, κα  
υποςτθριχκεί θ οργάνωςι τουσ (μελζτεσ οργάνωςθσ, ανάπτυξθ εργαλείων, τεχνικι 
υποςτιριξθ κ.α.) και θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν.  

 

Ζργο – Σθμαία 

 Σργάνωςθ υπθρεςιϊν για τθν ενςωμάτωςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των 
πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ δράςθσ. 
Ψο παρόν ζργο αφορά ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν και εμπειρογνωμοςυνϊν για τθν 

ίδρυςθ και οργάνωςθ τθσ ειδικισ υπθρεςίασ, ανάπτυξθ εργαλείων, και τθν 

απαραίτθτθ τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εν λόγω υπθρεςίασ.  Θ υπθρεςία αυτι  κα 

αποτελζςει τον κατάλλθλο μθχανιςμό  που κα: 

 υποςτθρίηει τθν εφαρμογι των οριηόντιων πολιτικϊν για κζματα Λςότθτασ 
ςε τομείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, φορολογικϊν και αναπτυξιακϊν 
κινιτρων, εκπαίδευςθσ, απαςχόλθςθσ, αποκζντρωςθσ, περιφερειακισ και 
τοπικισ ανάπτυξθσ,  

 εκπονεί ςτατιςτικοφσ δείκτεσ, κριτιρια και δείκτεσ αξιολόγθςθσ  τθσ ζνταξθσ 
τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ,  

 παρακολουκεί τθν εναρμόνιςθ  τθσ εκνικισ νομοκεςίασ με τθ διεκνι και 
κοινοτικι  ςε όλουσ τουσ τομείσ παρζμβαςθσ που αφοροφν ςτισ γυναίκεσ 
(κα αναπτφξει  ερευνθτικό και μελετθτικό ζργο για τουσ επί μζρουσ τομείσ 
άςκθςθσ πολιτικισ τθσ  Γ.Γ.Λ.), 
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 δικτυωκεί με εξειδικευμζνα Ξζντρα και φορείσ ςε Διεκνζσ,  Ευρωπαϊκό και 
Εκνικό (κεντρικό και Υεριφερειακό) επίπεδο. 

Λοιπζσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ 

 Πελζτθ, ανάπτυξθ εργαλείων και τεχνικι υποςτιριξθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ για τθν 
Λςότθτα των Φφλων. 

Πε το άρκρο 8 του Ρ. 3491/2006 κεςπίςτθκε, για πρϊτθ φορά, Εκνικι Επιτροπι για 

τθν Λςότθτα μεταξφ Γυναικϊν και Ανδρϊν ωσ μόνιμο βιμα κοινωνικοφ διαλόγου. 

Ζργο τθσ Επιτροπισ είναι θ ςυμβολι ςτθ διαμόρφωςθ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν 

ιςότθτα μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν, θ διαμόρφωςθ των αναγκαίων πολιτικϊν και 

μζτρων και θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ, κακϊσ και θ αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων τουσ ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο.  

To παρόν ζργο αφορά ςτθν δθμιουργία κατάλλθλου υλικοτεχνικοφ πλαιςίου που κα 

υποςτθρίξει τθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ Εκνικισ Επιτροπισ για τθν Λςότθτα 

μεταξφ Γυναικϊν και Ανδρϊν.  

 Αξιολόγθςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν (κεντρικϊν, 
περιφερειακϊν, τοπικϊν) που κα κλθκοφν να εφαρμόςουν δράςεισ για τθν 
ενίςχυςθ τθσ ιςότθτασ, όπωσ και των επιτελικϊν υπθρεςιϊν που κα επιφορτιςκοφν 
με τα κακικοντα επεξεργαςίασ και παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ 
ιςότθτασ. 

Θ αξιολόγθςθ κα εςτιαςκεί ςτον κεντρικό πυρινα  παραγωγισ πολιτικισ και 

μζτρων ιςότθτασ (Γ.Γ. Λςότθτασ, εποπτευόμενοι φορείσ) αλλά κα καλφψει επίςθσ και 

άλλεσ δθμόςιεσ δομζσ με αρμοδιότθτα τθν παραγωγι μζτρων πολιτικισ που 

αφοροφν τθν ιςότθτα, κακϊσ επίςθσ και τισ δθμόςιεσ δομζσ (οργανιςμοί 

αυτοδιοίκθςθσ), και ΠΞΣ που ςυμμετζχουν ςτθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και των 

μζτρων για τθν ιςότθτα. 

 Διεφρυνςθ του πεδίου δράςθσ των ΞΕΥ με τθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ 
και εξυπθρζτθςθσ ςε κζματα ιςότθτασ κακϊσ και παραπομπισ –δικτφωςθσ ςε 
εξειδικευμζνεσ δομζσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ 

Θ δράςθ αφορά ςτθν παροχι υποςτιριξθσ (μελζτεσ, εμπειρογνωμοςφνεσ, εργαλεία, 

τεχνικι υποςτιριξθ) για τθ διεφρυνςθ του πεδίου δράςθσ των ΞΕΥ με τθν ανάπτυξθ 

τμθμάτων και υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ και εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν ςε κζματα 

ιςότθτασ και τθ δικτφωςι τουσ με τισ εξειδικευμζνεσ δομζσ ςυμβουλευτικισ 

υποςτιριξθσ των γυναικϊν ςε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο.  

Χτόχοσ είναι θ δθμιουργία ενόσ πανελλαδικοφ δικτφου ενθμζρωςθσ, εξυπθρζτθςθσ 

και παραπομπισ των γυναικϊν ςε εξειδικευμζνα κζντρα ςυμβουλευτικισ και 

υποςτιριξθσ. 

Α/Α 
Κατθγορία 

δείκτθ 
Δείκτθσ Ρθγι / Ζτοσ Τιμι βάςθσ 

Τιμι ςτόχου 

2013* 

1. Εκροι Αρικμόσ κετικϊν ενεργειϊν για 

τθν προαγωγι τθσ ενςωμάτωςθσ 

τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ 

Γ.Γ.Λ., 

ΩΥΕΧΔΔΑ/2006 

Πθδζν – νζου τφπου 

παρζμβαςθ 31* 
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- Ε.. 3.2: Θ ενίςχυςθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςτο δθμόςιο και κοινωνικό τομζα 

 

Ωπό τον Ειδικό Χτόχο 2 προβλζπονται δράςεισ, για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των 

γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων, ευαιςκθτοποίθςθσ και ειδικϊν προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων,  υποςτιριξθσ των ΠΞΣ (γυναικείων 

οργανϊςεων), και ςε τοπικό επίπεδο προσ όφελοσ των γυναικϊν και τθν καταπολζμθςθ τθσ 

βίασ.     

Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων/ ζργα ςθμαίεσ / λοιπζσ ενδεικτικζσ δράςεισ  -   

Ροςοτικοποιθμζνοι ςτόχοι και δείκτεσ 

 

3.2.1. Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων. 

– Βαςικόσ ςτόχοσ των παρεμβάςεων είναι θ ενίςχυςθ του προφίλ και των 
δυνατοτιτων των γυναικϊν, θ αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων και των γνϊςεων τουσ, θ 
προςωπικι τουσ ενδυνάμωςθ και υποςτιριξθ ϊςτε να διευρυνκεί και θ ςυμμετοχι τουσ 
ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων ςε κάκε επίπεδο.  

– Για το ςκοπό αυτό ςχεδιάηεται να αναπτυχκοφν ενζργειεσ εξατομικευμζνθσ 
ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ, ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ, κακϊσ και καινοτομικά 
ςχζδια για τθ δικτφωςθ των αιρετϊν γυναικϊν  για τθν ανταλλαγι εμπειριϊν, καλϊν 
πρακτικϊν και τθν ενδυνάμωςθ τουσ, αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία τθσ λειτουργίασ 
κεματικϊν δικτφων τθσ Equal.  

Ενδεικτικό Ζργο 

 Ενίςχυςθ των δυνατοτιτων εξζλιξθσ των γυναικϊν ςε κζςεισ ευκφνθσ ςτθ Δθμόςια 
Διοίκθςθ με τθν εφαρμογι ολοκλθρωμζνων ςχεδίων προςωπικισ ενδυνάμωςθσ  
και βελτίωςθσ των δεξιοτιτων, ικανοτιτων και γνϊςεων των γυναικϊν ςτθ Δθμόςια 
Διοίκθςθ και τον ευρφτερο Δθμόςιο Ψομζα. 

δθμόςιεσ πολιτικζσ.  

2. Εκροι Αρικμόσ δράςεων  για τθν 

ενίςχυςθ των ςυμβουλευτικϊν, 

ςυντονιςτικϊν και ελεγκτικϊν 

μθχανιςμϊν τθσ ιςότθτασ των 

φφλων. 

Γ.Γ.Λ., 

ΩΥΕΧΔΔΑ/2006 

Πθδζν – νζου τφπου 

παρζμβαςθ.Ωπάρχουν 

13 Υεριφερειακζσ 

Επιτροπζσ και μια 

κεντρικι δομι. 

14* 

3. Εκροι Αρικμόσ ετιςιων εκκζςεων για 

τθν πρόοδο τθσ εφαρμογισ των 

πολιτικϊν ιςότθτασ.   

Γ.Γ.Λ., 

ΩΥΕΧΔΔΑ/2006 

Πθδζν – νζου τφπου 

παρζμβαςθ. Ζξι 

εκκζςεισ (ζναρξθ το 

2008) 

6* 

4. Αποτζλεςμα Υοςοςτό των δθμόςιων φορζων 

τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ  που 

προάγουν τθν ενςωμάτωςθ τθσ 

πολιτικισ τθσ ιςότθτασ.  

Γ.Γ.Λ., 

ΩΥΕΧΔΔΑ/2006 

Πθδζν – νζου τφπου 

παρζμβαςθ. 

Ωπάρχουν 19 

Ωπουργεία 

85% 
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Αφορά ςτθν ενίςχυςθ των δεξιοτιτων και των γνϊςεϊν τουσ με εξειδικευμζνεσ 

παρεμβάςεισ κατά ομάδα ςτόχο.  Σι ωσ άνω ενζργειεσ κα προδιαγραφοφν ςε 

ςχετικι εμπειρογνωμοςφνθ που κα προθγθκεί και κα ποςοτικοποιιςει τουσ 

ςτόχουσ, και κα εξειδικεφςει τισ εν λόγω ενζργειεσ και το αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμά τουσ.  

 Ωποςτιριξθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε κζςεισ ευκφνθσ ςτουσ τομείσ τθσ 
διοίκθςθσ και αυτοδιοίκθςθσ, των οργανϊςεων των κοινωνικϊν εταίρων και λοιπϊν 
φορζων. 

Αφορά ςτθ διεφρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε κζςεισ ευκφνθσ ςτουσ 

τομείσ τθσ διοίκθςθσ και αυτοδιοίκθςθσ, των οργανϊςεων των κοινωνικϊν εταίρων 

και λοιπϊν φορζων ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τθν εφαρμογι 

ειδικϊν, ανά ομάδα παρεμβάςεων για τθν ενίςχυςθ των δυνατοτιτων των αιρετϊν 

γυναικϊν.  

 

3.2.2. Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και κατάρτιςθσ του ςυνόλου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων. 

Θ δράςθ αφορά ςτθν υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων ςχεδίων ευαιςκθτοποίθςθσ (και 

αξιοποίθςθ καλϊν πρακτικϊν τθσ Ξ.Υ Equal) και εκπαίδευςθσ των ςτελεχϊν τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ, ςχετικά με τθν ιςότθτα των δφο φφλων, με ζμφαςθ ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ 

διάςταςθσ του φφλου ςτισ πολιτικζσ που υλοποιοφν οι υπθρεςίεσ των Ωπουργείων, των 

Υεριφερειϊν και των ΣΨΑ. Σι παραπάνω ενζργειεσ κα απευκφνονται ςε ςτελζχθ των 

Ωπουργείων, των Υεριφερειϊν και των ΣΨΑ που εμπλζκονται ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν 

εφαρμογι πολιτικϊν ιςότθτασ, αλλά και γενικότερα ςε ςτελζχθ δθμόςιασ διοίκθςθσ, 

προκειμζνου να υιοκετθκεί θ διάςταςθ του φφλου ςε οριηόντια βάςθ κατά τθν ανάπτυξθ 

πολιτικϊν και θ υιοκζτθςθ κετικϊν μζτρων υπζρ των γυναικϊν για τθν προϊκθςθ τθσ 

ιςότθτασ των φφλων.   

Ενδεικτικό Ζργο 

 Ενζργειεσ επικοινωνίασ και δθμοςιότθτασ, ευαιςκθτοποίθςθσ ςτελεχϊν τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ για τθν καταπολζμθςθ των ςτερεοτφπων 
ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν υποςτιριξθ των πολιτικϊν ιςότθτασ.  

Αφορά ςτθν υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων ςχεδίων καταπολζμθςθσ των 

ςτερεοτφπων με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ιεραρχικισ εξζλιξθσ των γυναικϊν 

εργαηομζνων ςτο δθμόςιο τομζα. 

 Χχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ειδικϊν προγραμμάτων κατάρτιςθσ ανκρϊπινου 
δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που κα ςτελεχϊςει τουσ μθχανιςμοφσ για τθν 
εφαρμογι, τθν παρακολοφκθςθ, το ςυντονιςμό και τον ζλεγχο των πολιτικϊν 
ιςότθτασ. 

Αφορά ςτθν υλοποίθςθ ειδικϊν προγραμμάτων κατάρτιςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

που κα προςδιοριςκοφν από τισ ςυγκεκριμζνεσ ελλείψεισ που κα τεκμθριωκοφν 

από τισ μελζτεσ οργάνωςθσ. 
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3.2.3. Ενίςχυςθ των δράςεων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ όφελοσ των γυναικϊν και 

τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ 

Θ παροφςα κατθγορία αφορά ςτθν υλοποίθςθ ςχεδίων από φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

για τθν πολφπλευρθ ςτιριξθ των γυναικϊν, με ζμφαςθ ςτθ μζριμνα των γυναικϊν κυμάτων 

βίασ και των γυναικϊν με αναπθρίεσ.  

Σ νζοσ Δθμοτικόσ και Ξοινοτικόσ Ξϊδικασ (Ρόμοσ 3463/2006) προβλζπει ωσ νζα 

αρμοδιότθτα των ΣΨΑ πρϊτου βακμοφ τθ ςυμβουλευτικι ςτιριξθ των κυμάτων 

ενδοοικογενειακισ βίασ και βίασ ςυνοικοφντων προςϊπων και παράνομθσ εμπορίασ  και 

διακίνθςθσ (trafficking).  Ψα ςχζδια μπορεί να υλοποιθκοφν με τθ ςυνεργαςία των ΣΨΑ, των 

κοινωνικϊν εταίρων και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν με ςτόχο:   

 Ενίςχυςθ του ρόλου τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ςε δράςεισ για τθν πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν. 

 Σλοκλθρωμζνθ υποςτιριξθ γυναικϊν που είναι κφματα βίασ. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ των τοπικϊν κοινωνιϊν για τθν εξάλειψθ των διακρίςεων υπζρ 
των γυναικϊν κυμάτων βίασ. 

 Αναβάκμιςθ των δθμόςιων πολιτικϊν και παρεμβάςεων ιςότθτασ για τθ 
ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςτόχου.  

Υροβλζπεται θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των καλϊν πρακτικϊν τθσ Ξ.Υ. Equal. 

 

3.2.4. Υποςτιριξθ των ΜΚΟ (γυναικείων οργανϊςεων) 

Θ κατθγορία δράςεων αφορά ςτθν υποςτιριξθ τθσ διοικθτικισ και επιχειρθςιακισ  
ικανότθτασ των ΠΞΣ ϊςτε να ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων, και 
εφαρμογι ςχεδίων και δράςεων υποςτιριξθσ γυναικϊν και προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των 
φφλων.  Επίςθσ  ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και των ΠΞΣ 
προκειμζνου να μποροφν με ποιο ςυςτθματικό  και οργανωμζνο τρόπο να αναπτφξουν τον 
ρόλο τουσ και ειδικότερα τθ ςυμβολι τουσ ωσ εταίρων τθσ πολιτείασ, ςτθν παραγωγι 
πολιτικισ κακϊσ και τον κοινωνικό τουσ ρόλο για τθν ςτιριξθ των γυναικϊν ευπακϊν 
κοινωνικϊν ομάδων (που υφίςτανται πολλαπλζσ διακρίςεισ) και γυναικϊν με αναπθρίεσ 
μζςω ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων. Θ εν λόγω δράςθ κα ςυμβάλλει ςτθν ουςιαςτικι 
ανάμιξθ τουσ ςτισ πολιτικζσ προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων.  
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Α/Α 
Κατθγορία 

δείκτθ 
Δείκτθσ Ρθγι / Ζτοσ Τιμι βάςθσ 

Τιμι ςτόχου 

2013* 

1. Εκροι Αρικμόσ ενεργειϊν για τθν 

ενίςχυςθ τθσ κζςθσ των 

γυναικϊν ςτο δθμόςιο και 

κοινωνικό τομζα. 

Γενικι 

Γραμματεία 

Λςότθτασ 

(ΩΥΕΧΔΔΑ)/2006 

Πθδζν (νζου τφπου 

παρζμβαςθ). Σι 

δυνθτικά 

ωφελοφμενοι από 

αυτζσ τισ οριηόντιεσ 

δράςεισ είναι 19 

Ωπουργεία, 13 Γενικζσ 

Γραμματείεσ 

Υεριφερειϊν, 56 

Ρομαρχίεσ και 900 

Διμοι) 

40* 

2 Εκροι Αρικμόσ καταρτιηομζνων ςε 

κζματα ιςότθτασ των φφλων. 

Γενικι 

Γραμματεία 

Λςότθτασ 

(ΩΥΕΧΔΔΑ)/2006 

Πθδζν (νζου τφπου 

παρζμβαςθ). Σι 

δυνθτικά 

ωφελοφμενοι από 

αυτζσ τισ οριηόντιεσ 

δράςεισ είναι 19 

Ωπουργεία, 13 Γενικζσ 

Γραμματείεσ 

Υεριφερειϊν, 56 

Ρομαρχίεσ και 900 

Διμοι) 

1.000* 

3. Εκροι Αρικμόσ ενεργειϊν για τθν 

πρόλθψθ και τθν 

καταπολζμθςθ τθσ βίασ με 

κφματα γυναίκεσ. 

Γενικι 

Γραμματεία 

Λςότθτασ 

(ΩΥΕΧΔΔΑ)/2006 

Πθδζν (νζου τφπου 

παρζμβαςθ).Ωπάρχουν 

228 Διμοι με 

πλθκυςμό πάνω από 

10.000 άτομα 

20* 

4. Εκροι Αρικμόσ ενεργειϊν για τθν 

υποςτιριξθ των ΠΞΣ 

(γυναικείων οργανϊςεων) ωσ 

προσ τθν ικανότθτά τουσ να 

ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 

λιψθσ αποφάςεων και για τθν 

εφαρμογι δράςεων 

υποςτιριξθσ των γυναικϊν. 

Γενικι 

Γραμματεία 

Λςότθτασ 

(ΩΥΕΧΔΔΑ)/20066 
52 72* 

5. Αποτζλεςμα Υοςοςτό υψθλόβακμων κζςεων 

του  Δθμοςίου που 

καταλαμβάνονται από γυναίκεσ. 

ΩΥΕΧΔΔΑ/2006 43% (Υροϊςτάμενοι 

Πονάδων και 

Διευκφνςεων) 

46%* 

6. Αποτζλεςμα Υοςοςτό αφξθςθσ του λόγου 

των γυναικϊν που κατζχουν 

ΩΥΕΧΔΔΑ/2006 Πθδζν (νζου τφπου 

παρζμβαςθ). 
10%* 
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* Οι δείκτεσ αφοροφν το ςφνολο τθσ χϊρασ.   

  

Αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ 

Σι δράςεισ του Άξονα αναμζνεται ότι κα ςυμβάλλουν ςτουσ εξισ ςτόχουσ των Ευρωπαϊκϊν 

πολιτικϊν: 

 Κοινοτικζσ Στρατθγικζσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθν Συνοχι. 

 ΞΓ 1.3.3 «Αφξθςθ των επενδφςεων ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο μζςω τθσ 
βελτίωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και των δεξιοτιτων». 

 ΞΓ 1.3.4 «Διοικθτικζσ ικανότθτεσ». 

 Ολοκλθρωμζνεσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθν Ανάπτυξθ και τθν Απαςχόλθςθ.  

 ΣΞΓ 14. «Ρα δθμιουργθκεί ελκυςτικότερο επιχειρθματικό περιβάλλον και να 
ενκαρρυνκεί θ ιδιωτικι πρωτοβουλία μζςω τθσ βελτίωςθσ των κανονιςτικϊν 
ρυκμίςεων». 

 ΣΞΓ 23. «Ρα αυξθκοφν και να βελτιωκοφν οι επενδφςεισ ςε ανκρϊπινο 
κεφάλαιο». 

 ΣΞΓ 24. «Ρα προςαρμοςκοφν τα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτισ 
νζεσ απαιτιςεισ ωσ προσ τισ δεξιότθτεσ». 

Ενδεικτικοί Δικαιοφχοι:  

 Ειδικι Ωπθρεςία Εφαρμογισ ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ, του ΕΧΥΑ και λοιπϊν 
ςυγχρθματοδοτοφμενων επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Λςότθτασ ι /και θ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ. 

 ΞΕΚΛ. 

 Θ αναφερόμενθ δομι ςτον Άξονα Ψεχνικι Ωποςτιριξθ τθσ Εφαρμογισ.  

 Δθμόςιεσ Ωπθρεςίεσ. 

 Ρομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. 

 Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ. 

 ΣΨΑ (α’ και β’ βακμοφ). 

 Ξοινωνικοί εταίροι. 

 Βουλι των Ελλινων.  

 Ρ.Υ.Λ.Δ. μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. 

 Πθ Ξυβερνθτικζσ Σργανϊςεισ. 

 Εταιρικζσ ςχζςεισ μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων για τθ διεξαγωγι 
καινοτόμων δράςεων.  

 

Ωφελοφμενοι 

 Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 

κάποια υψθλι κζςθ ςτθ 

Δθμόςια Διοίκθςθ προσ το 

ςυνολικό αρικμό των γυναικϊν 

ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. 

Πετριζται ο αρικμόσ 

των Υροϊςταμζνων ςε 

κζςεισ Διευκφνςεων. 
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 Γυναίκεσ Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 

 Υολίτεσ και επιχειριςεισ.  

Χωρικι Στόχευςθ: οι προβλεπόμενεσ δράςεισ περιλαμβάνουν δράςεισ πανελλαδικισ 

εμβζλειασ χωροκετοφμενεσ ςτο επίπεδο των περιφερειϊν αμιγοφσ ςτόχου «Χφγκλιςθ», των 

περιφερειϊν ςτατιςτικισ ςφγκλιςθσ και των περιφερειϊν ςταδιακισ ειςόδου ςτο ςτόχο 

«Υεριφερειακι Ανταγωνιςτικότθτα και Απαςχόλθςθ». 

ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ ΣΥΓΚΛΛΣΘΣ (8): Ανατολικι Πακεδονία και Κράκθ, Κεςςαλία, Ιπειροσ, Δυτικι 

Ελλάδα, Υελοπόννθςοσ, Λόνια Ρθςιά, Ξριτθ, Βόρειο Αιγαίο. 

ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ ΣΤΑΔΛΑΚΘΣ ΕΞΟΔΟΥ (3): Ξεντρικι Πακεδονία, Δυτικι Πακεδονία, Αττικι. 

ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ ΣΤΑΔΛΑΚΘΣ ΕΛΣΟΔΟΥ (2): Χτερεά Ελλάδα, Ρότιο Αιγαίο. 

ΣΥΝΟΛΟ: 13 ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ 

 

 

1.3. Θ οργανωτικι δομι του ΕΡ Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ  

1. Φορείσ που εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ του ΕΡ Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 

 

Α. Διαχειριςτικι Αρχι ΕΥ Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ 

 

Β. Ενδιάμεςοι Φορείσ Διαχείριςθσ (ΕΦΔ) ΕΥ Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ:  

 ΩΥΕΧ / Eιδικι Ωπθρεςία Χτρατθγικοφ Χχεδιαςμοφ, Χυντονιςμοφ και 
Εφαρμογισ Υρογραμμάτων (ΕΩΧΧΕΥ) για δράςεισ των ΑΞΟΝΩΝ 
ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1 & 2 του ΕΡ 

 Ειδικι Ωπθρεςία Εφαρμογισ ςυγχρθματοδοτοφμενων Επιχειρθςιακϊν 
Υρογραμμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ των Φφλων (ΕΩΕ/ΓΓΛΦ)  
για δράςεισ του ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3 του ΕΡ 

 Ελλθνικι Εταιρία Ψοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΕΨΑΑ) για 
δράςεισ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ του ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1 του ΕΡ. 

 

 

http://www.espa.gr/el/Pages/staticMAPublicAdministrationReform.aspx?leftmenu_id=staticOSPublicAdministrationReform.aspx
http://www.espa.gr/el/Pages/staticMIAMAStrategicPlanning,MonitoringApplication.aspx?leftmenu_id=staticOSPublicAdministrationReform.aspx
http://www.espa.gr/el/Pages/staticMIAMAStrategicPlanning,MonitoringApplication.aspx?leftmenu_id=staticOSPublicAdministrationReform.aspx
http://www.espa.gr/el/Pages/staticMAApplicationCoFundedOPGeneralSecretariatofEquality.aspx?leftmenu_id=staticOSPublicAdministrationReform.aspx
http://www.espa.gr/el/Pages/staticMAApplicationCoFundedOPGeneralSecretariatofEquality.aspx?leftmenu_id=staticOSPublicAdministrationReform.aspx
http://www.espa.gr/el/Pages/staticHellenicAgencyForLocalDevelopmentAndLocalGovernment.aspx?leftmenu_id=staticOSPublicAdministrationReform.aspx
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2. Συνειςφορά του ΕΡ ςτουσ ςτόχουσ του ΕΣΡΑ, του ΕΡΜ και τθ Στραγθτικι τθσ 

Λιςαβόνασ  

 

Χφμφωνα με τθν Ετιςια Ζκκεςθ 2008128, θ ςυνειςφορά του Ε.Υ.  και ειδικότερα του Γενικοφ 

Χτόχου ΛΛΛ: ΕΡΔΩΡΑΠΩΧΘ ΨΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΧΕ ΣΟΣ ΨΣ ΕΩΦΣΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ 

ΔΦΑΧΘΧ, αναμζνεται να ζχει άμεςθ ςθμαντικι ςυμβολι ςε τρεισ (3) γενικοφσ ςτόχουσ του 

ΕΣΡΑ.  Χυγκεκριμζνα: 

 

Σι κατθγορίεσ πράξθσ  

 3.1.1. «Ξωδικοποιιςεισ και απλουςτεφςεισ νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν 
ρυκμίςεων για τθν ιςότθτα των φφλων ςε τομείσ πολιτικισ»,  

 3.1.2. «Αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων δθμόςιων πολιτικϊν ςτθν ιςότθτα των φφλων»  

 3.1.3. «Υροαγωγι τθσ ενςωμάτωςθσ (gender mainstreaming) τθσ ιςότθτασ των 
φφλων ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ»  

 3.2.1. «Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων» 

 3.2.2. «Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και κατάρτιςθσ του ςυνόλου τθσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ και τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων» 

 3.2.4.  «Ωποςτιριξθ των ΠΞΣ (γυναικείων οργανϊςεων)» 
 

αναμζνεται να ζχουν άμεςθ ςθμαντικι ςυμβολι ςτο γενικό ςτόχο 11 του ΕΣΡΑ «θ 

ανάδειξθ του οικονομικοφ, κοινωνικοφ και αναπτυξιακοφ χαρακτιρα των κεμάτων 

ιςότθτασ των φφλων με τθν άμεςθ ςφνδεςθ τουσ με τισ κυρίαρχεσ εκνικζσ πολιτικζσ 

προτεραιότθτεσ (ανάπτυξθ-απαςχόλθςθ- κοινωνικι ςυνοχι)».  

 

Θ κατθγορία πράξθσ  

 3.1.4. «Ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του πυρινα παραγωγισ των πολιτικϊν 
ιςότθτασ για τθν ενςωμάτωςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν 
ιςότθτασ κακϊσ και των ςυμβουλευτικϊν, ςυντονιςτικϊν και ελεγκτικϊν 
μθχανιςμϊν τθσ ιςότθτασ των φφλων»  

αναμζνεται να ζχει άμεςθ ςθμαντικι ςυμβολι ςτουσ γενικοφσ ςτόχουσ του ΕΣΡΑ 

«ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ των εργαηομζνων των επιχειριςεων» και 

«διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ».  

Ξαι τζλοσ, θ κατθγορία πράξθσ  

 3.2.3. «Ενίςχυςθ των δράςεων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ όφελοσ των 
γυναικϊν και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ»  

                                                           
128

 ΕΩΔ ΕΥ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘ 2007 - 2013, ΕΤΘΣΛΑ ΕΚΚΕΣΘ 2008, ΑΚΘΡΑ ΛΣΩΡΛΣΧ 2009 
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αναμζνεται να ζχει άμεςθ ςθμαντικι ςυμβολι ςτο γενικό ςτόχο του ΕΣΡΑ «θ βελτίωςθ 

τθσ ποιότθτασ των δθμόςιων πολιτικϊν και θ αποτελεςματικι εφαρμογι τουσ για τθν 

διευκόλυνςθ τθσ επιχειρθματικισ δράςθσ και τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 

πολιτϊν».  

 

Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν ίδια Ζκκεςθ, αναμζνεται ότι οι ςχεδιαηόμενεσ παρεμβάςεισ κα 

ζχουν άμεςθ ςθμαντικι ςυμβολι ςε δφο (2) προτεραιότθτεσ του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ 

Μεταρρυκμίςεων (ΕΡΜ) και ζμμεςθ ςυμβολι ςτισ λοιπζσ δφο  (2) προτεραιότθτζσ του.  

Ειδικότερα ο Γενικόσ Χτόχοσ ΛΛΛ Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλεσ το εφροσ τθσ 

δθμόςιασ δράςθσ, αναμζνεται να ζχει άμεςθ ςθμαντικι ςυμβολι ςτισ εξισ προτεραιότθτεσ: 

 

Θ κατθγορία δράςθσ  

 3.2.1. «Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων» 
 

αναμζνεται να ζχει άμεςθ ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν προτεραιότθτα «Αφξθςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ μζςα από τθν αντιμετϊπιςθ των διαρκρωτικϊν προβλθμάτων ςτθ 

λειτουργία των αγορϊν, τισ επενδφςεισ ςε ανκρϊπινο κεφάλαιο και τθν προϊκθςθ τθσ 

κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ». 

 

Σι κατθγορίεσ δράςεων 

 3.1.2 : «Αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων δθμόςιων πολιτικϊν ςτθν ιςότθτα των φφλων, 
προαγωγι τθσ ενςωμάτωςθσ (gender mainstreaming) τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ 
δθμόςιεσ πολιτικζσ, δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και κατάρτιςθσ του ςυνόλου τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςε κζματα ιςότθτασ των 
φφλων»,  

 3.2.3. «Ενίςχυςθ των δράςεων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ όφελοσ των 
γυναικϊν και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ» και 3.2.4. «Ωποςτιριξθ των ΠΞΣ 
(γυναικείων οργανϊςεων)». 

 

αναμζνεται να ζχουν άμεςθ ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν προτεραιότθτα «Αφξθςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ, μείωςθ τθσ ανεργίασ, κακϊσ και αποτελεςματικότερθ λειτουργία των 

ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε μια ςειρά από ςτοχευμζνεσ δράςεισ που 

περιορίηουν παράλλθλα τον κίνδυνο του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.» 

 

Θ κατθγορία δράςθσ 

 3.1.4: «Ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του πυρινα παραγωγισ των πολιτικϊν 
ιςότθτασ για τθν ενςωμάτωςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν 
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ιςότθτασ κακϊσ και των ςυμβουλευτικϊν, ςυντονιςτικϊν και ελεγκτικϊν 
μθχανιςμϊν τθσ ιςότθτασ των φφλων» 

 

αναμζνεται να ζχει ζμμεςθ ςυμβολι ςτθν προτεραιότθτα «Βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ 

περιβάλλοντοσ, ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ, άνοιγμα των αγορϊν, αφξθςθσ τθσ 

εξωςτρζφειασ και αξιοποίθςθ τθσ γεωπολιτικισ κζςθσ τθσ χϊρασ ωσ πόλου ζλξθσ 

επενδυτικϊν δραςτθριοτιτων με προοπτικζσ επζκταςθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 

νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ». 

 

Χφμφωνα με τα ςτοιχεία για το 2011129 θ ςυμβολι του Γενικοφ Στόχου ΛΛΛ ςτο ΕΡΜ ζχει ωσ 

εξισ: 

Στόχοσ: Χτόχοσ για τθ Φτϊχεια & βαςικά μζτρα πολιτικισ για τθν επίτευξι του 

Ρολιτικζσ: Ξοινωνικι ζνταξθ και καταπολζμθςθ των διακρίςεων / Λςότθτα των φφλων 

Μζτρα που ζχουν εφαρμοςτεί ι προγραμματίηονται: Ειδικά προγράμματα για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν, μζςω ειδικϊν κζντρων ςτιριξθσ κυμάτων 

κακοποίθςθσ, ειδικϊν μζτρων ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ, ςτιριξθσ Γυναικείων 

ΠΞΣ αλλά και για τθν οριηόντια ενςωμάτωςθ πολιτικϊν φφλου μζςω ειδικϊν δράςεων 

όπωσ θ κωδικοποίθςθ νομοκεςίασ και παρακολοφκθςθ πολιτικϊν υλοποιοφνται μζςα ςτθν 

περίοδο αναφοράσ από τθ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ. 

Ραρεμβάςεισ που χρθματοδοτοφνται από το ΕΡ - ςυμβολι 2011: Χτο πλαίςιο του Γενικοφ 

Χτόχου ΛΛΛ, θ Ειδικι Ωπθρεςία Εφαρμογισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ των Φφλων 

υλοποιεί είτε ωσ δικαιοφχοσ είτε ωσ ΕΦΔ, ςτοχευμζνεσ δράςεισ για τθν βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των πολιτικϊν ιςότθτασ, και των μθχανιςμϊν και 

δομϊν εφαρμογισ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ για κζματα ιςότθτασ των φφλων 

κακϊσ και ενίςχυςθσ τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςτο δθμόςιο και κοινωνικό τομζα 

Το ζτοσ 2011, ςτο πλαίςιο του Γενικοφ Στόχου ΛΛΛ,  εκδόκθκαν πζντε (5)  νζεσ Ρροςκλιςεισ, 

ςυνολικοφ πρ/ςμοφ 14.100.000€ που χρθματοδοτοφν ζργα: 

- Υροαγωγισ τθσ ενςωμάτωςθσ (gender mainstreaming) τθσ ιςότθτασ των 
φφλων ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ 

- Ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων. 

- Ευαιςκθτοποίθςθσ και κατάρτιςθσ του ςυνόλου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων 

- Ενίςχυςθσ των δράςεων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ όφελοσ των 
γυναικϊν και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ. 

                                                           
129

 ΕΩΔ ΕΥ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘ 2007 - 2013, ΕΨΘΧΛΑ ΕΞΚΕΧΘ 2011, ΑΚΘΡΑ, ΛΣΩΡΛΣΧ 2012 
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Ψο ζτοσ 2011, εντάχκθκαν ζργα ςυνολικοφ πρ/ςμοφ 7.458.260€, προκθρφχκθκαν ζργα 

φψουσ 9.146.473€, υπεγράφθςαν νομικζσ δεςμεφςεισ φψουσ 5.973.514€ και 

πιςτοποιικθκαν δαπάνεσ φψουσ 763.682€ 

 

Επίςθσ θ ςυνειςφορά του ΕΡ ςτθ Στρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ αφορά ςτα εξισ: 

Χτο πλαίςιο του Γενικοφ Στόχου Λ: ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΘ ΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ, 

ΕΞΧΩΓΧΦΣΡΛΧΠΣΧ ΨΣΩ ΦΩΚΠΛΧΨΛΞΣΩ ΥΟΑΛΧΛΣΩ ΞΑΛ ΨΩΡ ΔΣΠΩΡ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 

Θ κατθγορία πράξθσ  

 1.1.1 «Ενίςχυςθ του ςχεδιαςμοφ (οριοκζτθςθ των πεδίων πολιτικισ μζςα από τθν 
άρςθ των επικαλφψεων) τθσ παρακολοφκθςθσ, του ςυντονιςμοφ και τθσ 
αξιολόγθςθσ τθσ πολιτικισ ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» ςτο 
πλαίςιο τθσ οποίασ προβλζπονται «Υαρεμβάςεισ για τθν καλφτερθ εφαρμογι τθσ 
μεταναςτευτικισ πολιτικισ»  

Χτο πλαίςιο του Γενικοφ Στόχου ΛΛ ΑΡΑΥΨΩΘ ΨΣΩ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΨΘΧ 

ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 

Θ κατθγορία πράξθσ 

 2.2.1 αφορά ςε δράςεισ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ των 
προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ 

αναμζνεται να ςυμβάλλουν ςτον κωδικό 73 «Πζτρα για τθν αφξθςθ τθσ δια βίου 

ςυμμετοχισ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ ςυμπεριλαμβάνοντασ δράςεισ για τθ 

μείωςθ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ από το ςχολείο, του διαχωριςμοφ ςτα γνωςτικά 

αντικείμενα με διακρίςεισ φφλου, και για τθ διεφρυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτα αντικείμενα 

και ςτθν ποιότθτα τθσ υποχρεωτικισ/ επαγγελματικισ και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ».  

Χτο πλαίςιο του Γενικοφ Στόχου ΛΛ ΑΡΑΥΨΩΘ ΨΣΩ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΨΘΧ 

ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 

Θ κατθγορία πράξθσ 

 2.2.2 «Δράςεισ ενδυνάμωςθσ και προςαρμογισ των δεξιοτιτων και τθσ 
τεχνογνωςίασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτισ 
διαρκρωτικζσ και κεςμικζσ αλλαγζσ» ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ προβλζπονται δράςεισ 
κατάρτιςθσ ςε οριηόντια κζματα όπωσ είναι θ ιςότθτα των φφλων, θ ιςότθτα των 
ευκαιριϊν και τθσ αντιμετϊπιςθσ των διακρίςεων  

που αναμζνονται να ςυμβάλουν ςτον ΚΩΔΛΚΟ 69 «Πζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ 

προςβαςιμότθτασ ςτθν εργαςία και τθν ενδυνάμωςθ τθσ βιϊςιμθσ εργαςιακισ ςυμμετοχισ 

και εξζλιξθσ τθσ γυναίκασ, ϊςτε να μειωκοφν οι διακρίςεισ φφλου ςτθν αγορά εργαςίασ, και 

να εναρμονιςκεί θ εργαςιακι με τθν ιδιωτικι ηωι, όπωσ οι διευκολφνςεισ παροχισ 

υπθρεςιϊν φροντίδασ παιδιϊν και φροντίδασ εξαρτθμζνων προςϊπων». Θ ίδια κατθγορία 

δράςεων αναμζνεται να ςυμβάλλει κφρια ςτον ΚΩΔΛΚΟ 73 «Πζτρα για τθν αφξθςθ τθσ δια 
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βίου ςυμμετοχισ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ ςυμπεριλαμβάνοντασ δράςεισ για 

μείωςθ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ από το ςχολείο, του διαχωριςμοφ ςτα γνωςτικά 

αντικείμενα με διακρίςεισ φφλου, και για τθ διεφρυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτα αντικείμενα και 

ςτθν ποιότθτα τθσ υποχρεωτικισ/ επαγγελματικισ και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθ».  

Ο Γενικόσ Στόχοσ ΛΛΛ, «Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ 

δράςθσ», αναμζνεται να ςυμβάλλει κατεξοχιν:  

- ςτον ΚΩΔΛΚΟ 69 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτθν εργαςία και 
τθν ενδυνάμωςθ τθσ βιϊςιμθσ εργαςιακισ ςυμμετοχισ και εξζλιξθσ τθσ γυναίκασ, 
ϊςτε να μειωκοφν οι διακρίςεισ φφλου ςτθν αγορά εργαςίασ, και να 
εναρμονιςκεί θ εργαςιακι με τθν ιδιωτικι ηωι, όπωσ οι διευκολφνςεισ παροχισ 
υπθρεςιϊν φροντίδασ παιδιϊν και φροντίδασ εξαρτθμζνων προςϊπων»  

με τισ κάτωκι Ξατθγορίεσ Υράξθσ  

 3.1.1 «Ξωδικοποιιςεισ και απλουςτεφςεισ νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν 
ρυκμίςεων για τθν ιςότθτα των φφλων ςε τομείσ πολιτικισ» 

 3.1.2 «Αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων δθμόςιων πολιτικϊν ςτθν ιςότθτα των φφλων» 

 3.1.3 «Υροαγωγι τθσ ενςωμάτωςθσ (gender mainstreaming)  τθσ ιςότθτασ των 
φφλων ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ» 

 3.1.4 «Ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του πυρινα παραγωγισ των πολιτικϊν 
ιςότθτασ για τθν ενςωμάτωςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν 
ιςότθτασ κακϊσ και των ςυμβουλευτικϊν, ςυντονιςτικϊν και ελεγκτικϊν 
μθχανιςμϊν τθσ ιςότθτασ των φφλων», 

 3.2.1 «Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων» 

 3.2.3 «Ενίςχυςθ των δράςεων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ όφελοσ των 
γυναικϊν και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ» 

 3.2.4 «Ωποςτιριξθ των ΠΞΣ» 

- και ςτον ΚΩΔΛΚΟ 73 «Μζτρα για τθν αφξθςθ τθσ δια βίου ςυμμετοχισ ςτθν 
εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ ςυμπεριλαμβάνοντασ δράςεισ για μείωςθ τθσ 
πρόωρθσ εγκατάλειψθσ από το ςχολείο, του διαχωριςμοφ ςτα γνωςτικά 
αντικείμενα με διακρίςεισ φφλου, και για τθ διεφρυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτα 
αντικείμενα και ςτθν ποιότθτα τθσ υποχρεωτικισ/ επαγγελματικισ και 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθ»  

με τθν κάτωκι κατθγορία δράςθσ: 

 Θ κατθγορία δράςθσ 3.2.2 «Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και κατάρτιςθσ του 
ςυνόλου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςε κζματα 
ιςότθτασ των φφλων»  
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Χε ότι αφορά τθ ςυμβολι του Ε.Υ. ςτισ  Ολοκλθρωμζνεσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ δεν 

κρίνεται ςκόπιμο να αναφερκοφν αναλυτικά διότι καμία εξ' αυτϊν δεν αφορά τθν ιςότθτα 

των φφλων είτε ζμμεςα, είτε άμεςα.  

Επίςθσ, ςτο πλαίςιο του Γενικοφ Χτόχου ΛΛΛ (Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 07, 08, 09) του Ε.Υ 

Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ ςυγχρθματοδοτοφνται δράςεισ οι οποίεσ ςυμβάλλουν ζμμεςα 

ςτουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότθτεσ τθσ ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ για τθν απαςχόλθςθ 

ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ  2008-2010 και άμεςα 

ςτθν κοινωνικι ζνταξθ και καταπολζμθςθ των διακρίςεων του ΕΡΜ 2011-2014. 

Ενδεικτικά αναφζρουμε τα εξισ: 

- Στθν κατθγορία πράξθσ 3.1.1 «Ξωδικοποιιςεισ και απλουςτεφςεισ νομοκετικϊν και 
κανονιςτικϊν ρυκμίςεων για τθν ιςότθτα των φφλων ςε τομείσ πολιτικισ» 
υλοποιείται το ζργο «Ξωδικοποιιςεισ και απλουςτεφςεισ των νομοκετικϊν και 
κανονιςτικϊν ρυκμίςεων  ςτον τομζα τθσ ιςότθτασ των φφλων», ςυνολικοφ 
πρ/ςμοφ 529.279,95€. 

- Στθν κατθγορία πράξθσ 3.1.4 «Ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του πυρινα 
παραγωγισ των πολιτικϊν ιςότθτασ για τθν ενςωμάτωςθ, παρακολοφκθςθ και 
αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ κακϊσ και των ςυμβουλευτικϊν, ςυντονιςτικϊν 
και ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν τθσ ιςότθτασ των φφλων»: Υεριλαμβάνονται δράςεισ 
υποςτιριξθσ τθσ ίδρυςθσ και τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ Πθχανιςμοφ-Δομισ 
Υαρακολοφκθςθσ τθσ Λςότθτασ των Φφλων για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ 
των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ δράςθσ. Ειδικότερα, ςτο 
πλαίςιο τθσ παραπάνω δομισ κα εκπονθκοφν μελζτεσ, ςχετικοί δείκτεσ και κα 
διεξαχκοφν ζρευνεσ ςτα παρακάτω πεδία πολιτικισ: 

 Απαςχόλθςθ, ανεργία 
 Αμοιβζσ, ειςόδθμα, φτϊχεια, γιρανςθ πλθκυςμοφ  
 Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ και ψθφιακόσ αλφαβθτιςμόσ 

Χτόχοσ των παρεμβάςεων αυτϊν είναι θ βελτίωςθ των πολιτικϊν απαςχόλθςθσ των 

γυναικϊν και θ βελτίωςθ τθσ κζςθσ αυτϊν ςτθν αγορά εργαςίασ.  

Ψο ζτοσ 2011, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ζργου ςθμαία: «Σργάνωςθ υπθρεςιϊν 

για τθν ενςωμάτωςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο 

το εφροσ τθσ Δθμόςιασ Δράςθσ», προχπολογιςμοφ 3.500.000 € (Υρόςκλθςθ υπ’ αρικμ. 

15) υπεγράφθςαν νομικζσ δεςμεφςεισ φψουσ 518.343€ και πιςτοποιικθκαν δαπάνεσ 

φψουσ 99.578,15€.  

- Στθν κατθγορία πράξθσ 3.2.2 «Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και κατάρτιςθσ του 
ςυνόλου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςε κζματα 
ιςότθτασ των φφλων»: Υεριλαμβάνονται δράςεισ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ 
ειδικϊν προγραμμάτων κατάρτιςθσ των κοινωνικϊν επικεωρθτϊν του Χϊματοσ 
Επικεωρθτϊν Εργαςίασ. Σι δράςεισ αυτζσ αποςκοποφν ςτθν βελτίωςθ τθσ κζςθσ 
των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Ψο ζτοσ 2011, ενεργοποιικθκε θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία πράξθσ με τθν ζκδοςθ τθσ υπ. 

αρικμ.  53 Υρόςκλθςθσ ςυνολικοφ προ/ςμοφ 900.000€ 

- Στθν κατθγορία πράξθσ 3.2.3 «Ενίςχυςθ των δράςεων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 
προσ όφελοσ των γυναικϊν και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ»: Ξφριοσ ςτόχοσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ δράςεων είναι θ αντιμετϊπιςθ και καταπολζμθςθ των 
βίασ κατά των γυναικϊν και θ πολλαπλι υποςτιριξθ των κυμάτων. Θ υποςτιριξθ 
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και αρωγι των κυμάτων βίασ αποτελοφν αρμοδιότθτα των δομϊν υποςτιριξθσ 
(Χυμβουλευτικϊν Ξζντρων, ενϊνων) που κα δθμιουργθκοφν ι κα αναβακμιςτοφν 
μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ πράξθσ, ενϊ προβλζπεται και θ παροχι 
υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ (για ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ, ςυμμετοχι ςε 
ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ, ςυνδρομι για εφρεςθ ςτζγθσ/φκθνισ 
κατοικίασ, επιδότθςθ ενοικίου, καταβολι προνοιακϊν επιδομάτων κλπ.), 
παραπομπισ ι/και ςυνοδείασ, ςε φορείσ αρμόδιουσ για προνοιακά ι άλλα 
επιδόματα, ςε φορείσ απαςχόλθςθσ, ςε φορείσ φφλαξθσ και υποςτιριξθσ παιδιϊν 
κλπ. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ προβλζπεται θ ςυνεργαςία των δομϊν υποςτιριξθσ 
Χυμβουλευτικϊν Ξζντρων-ενϊνων με όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ ςε 
τοπικό/περιφερειακό επίπεδο (π.χ. ΣΑΕΔ, Ξζντρα Υροϊκθςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ, 
Σργανιςμόσ Εργατικισ Ξατοικίασ, Σργανιςμοί Υρόνοιασ, Ρομαρχίεσ κλπ). 

 

Ψο ζτοσ 2011, εκδόκθκε θ υπ. αρικμ. 8 Υρόςκλθςθ από τον ΕΦΔ ΕΩΕ/ΓΓΛΦ, ςυνολικοφ 

πρ/ςμοφ 10.700.000€ με αντικείμενο τθν ανάπτυξθ δομϊν και υπθρεςιϊν τθσ Ψοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ προσ όφελοσ των γυναικϊν και για τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ - 

ανάπτυξθ και λειτουργία ενϊνων Φιλοξενίασ. 

Επίςθσ θ υλοποίθςθ των ζργων ςτο πλαίςιο τθσ 1θσ Υρόςκλθςθσ του ΕΦΔ παρουςίαςε 

νομικζσ δεςμεφςεισ φψουσ 1.481.695,31 και πιςτοποίθςθ δαπανϊν φψουσ 427.406,36€ 

- Στθν κατθγορία πράξθσ 3.2.4 «Ωποςτιριξθ των ΠΞΣ (γυναικείων οργανϊςεων)»: 
Υεριλαμβάνονται δράςεισ ενίςχυςθσ των ΠΞΣ-γυναικείων οργανϊςεων για τθν 
υλοποίθςθ παρεμβάςεων υποςτιριξθσ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων γυναικϊν και 
προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων. Ειδικότερα οι ΠΞΣ κα ενιςχυκοφν για να 
υλοποιιςουν ςχζδια δράςθσ που αποςκοποφν ςτθν  υποςτιριξθ γυναικϊν 
κοινωνικϊν ομάδων που υφίςτανται πολλαπλζσ διακρίςεισ (μετανάςτριεσ, κφματα 
βίασ κάκε μορφισ, φυλακιςμζνεσ, αποφυλακιςμζνεσ, γυναίκεσ με αναπθρίεσ, ρομά 
κ.λπ.), μζςω ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων. 

Ψο ζτοσ 2011, ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ υπ’ αρικμ. 34 εντάχκθκε ζν α(1) ζργο 

ςυνολικοφ πρ/ςμοφ 150.000€ και ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ «Ωποςτιριξθ των 

ΠΞΣ (γυναικείων οργανϊςεων)» ςυνολικοφ πρ/ςμοφ 3.755.000€,  δθμοςιεφτθκε 

προκιρυξθ προσ ΠΞΣ φψουσ 3.680.000€. 

 

3. Ρορεία υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του ΕΡ, 2009 -2011 

3.1. Ζτοσ αναφοράσ 2009130 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Λ / Ρροςκλιςεισ ανά ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1 «Αναβάκμιςθ των δθμοςίων πολιτικϊν μζςω του 

εκςυγχρονιςμοφ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και των δομϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτισ 8 

περιφζρειεσ ςφγκλιςθσ» 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 13 

                                                           
130

 ΕΩΔ ΕΥ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘ 2007 - 2013, ΕΤΘΣΛΑ ΕΚΚΕΣΘ 2009, ΑΚΘΡΑ ΠΑΝΣΧ 2010. 
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- Προςκλιςεισ:  Πία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 3.076.923,08 ευρϊ 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων - Δθμόςιοι υπάλλθλοι - Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Δεν πραγματοποιικθκαν εντάξεισ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 14 

- Προςκλιςεισ: Πία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 2.075.215,62 ευρϊ 
- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι. - Υολίτεσ και 

επιχειριςεισ. 
- Εντάξεισ: Δεν πραγματοποιικθκαν εντάξεισ. 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 63 

- Προςκλιςεισ: Ψζςςερισ (4) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 
14.032.192,62 ευρϊ 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι. - Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 4.991.392,58 ευρϊ 
 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 81 

- Προςκλιςεισ: Υζντε (5) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 28.148.074 
ευρϊ 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι. - Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 352.771,86 ευρϊ 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2 «Αναβάκμιςθ των δθμοςίων πολιτικϊν μζςω του 

εκςυγχρονιςμοφ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και των δομϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτισ 3 

περιφζρειεσ ςταδιακισ εξόδου» 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 13 

- Προςκλιςεισ: Πία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.153.846,15 ευρϊ 
- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων.- Δθμόςιοι υπάλλθλοι. Υολίτεσ και 

επιχειριςεισ. 
- Εντάξεισ: Δεν πραγματοποιικθκαν εντάξεισ. 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 14 
- Προςκλιςεισ: Πία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.576.339,59 ευρϊ 
- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. Δθμόςιοι υπάλλθλοι. Υολίτεσ και 

επιχειριςεισ. 
- Εντάξεισ: Δεν πραγματοποιικθκαν εντάξεισ. 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 63 

- Προςκλιςεισ: Ψζςςερισ (4) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 6.479.814,22 
ευρϊ 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. Δθμόςιοι υπάλλθλοι. Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 3.089.579,97 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 81 
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- Προςκλιςεισ: Υζντε (5) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 13.148.425 
ευρϊ 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων.-Δθμόςιοι υπάλλθλοι. - Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 280.322,66 ευρϊ 
 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 3 «Αναβάθμιςη των δημοςίων πολιτικών μέςω του 

εκςυγχρονιςμού του ρυθμιςτικού πλαιςίου και των δομών τησ δημόςιασ 

διοίκηςησ ςτισ 2 περιφέρειεσ ςταδιακήσ ειςόδου» 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 13 

- Προςκλιςεισ: Πία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 769.230,77 ευρϊ 
- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων.- Δθμόςιοι υπάλλθλοι. - Υολίτεσ και 

επιχειριςεισ. 
- Εντάξεισ: Δεν πραγματοποιικθκαν εντάξεισ. 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 14 

- Προςκλιςεισ: Πία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 348.444,79 ευρϊ. 
- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων.- Δθμόςιοι υπάλλθλοι. - Υολίτεσ και 

επιχειριςεισ. 
- Εντάξεισ: Δεν πραγματοποιικθκαν εντάξεισ. 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 63 

- Προςκλιςεισ:  Ψζςςερισ (4) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 
3.257.993,16 ευρϊ 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων.- Δθμόςιοι υπάλλθλοι. - Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 998.127,45 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 81 

- Προςκλιςεισ: Υζντε (5) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 6.603.501 ευρϊ 
- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων.- Δθμόςιοι υπάλλθλοι. - Υολίτεσ και 

επιχειριςεισ. 
- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 63.532,37 ευρϊ 

 

Σθμειϊνεται ότι επειδι καμία από τισ προαναφερόμενεσ προςκλιςεισ  του ΓΕΝΛΚΟΥ 

ΣΤΟΧΟΥ Λ δεν αφοροφςε τθν ζνταξθ τθσ οπτικισ του φφλου ι κετικζσ δράςεισ για 

γυναίκεσ και αντίςτοιχα δεν αποτυπϊνονται ςχετικοί δείκτεσ εκροισ και αποτελεςμάτων.  

Επίςθσ, καμία από τισ προςκλιςεισ δεν αφοροφςε τον ΚΩΔΛΚΟ 69 «Πζτρα για τθ βελτίωςθ 

τθσ προςβαςιμότθτασ ςτθν εργαςία και τθν ενδυνάμωςθ τθσ βιϊςιμθσ εργαςιακισ 

ςυμμετοχισ και εξζλιξθσ τθσ γυναίκασ, ϊςτε να μειωκοφν οι διακρίςεισ φφλου ςτθν αγορά 

εργαςίασ, και να εναρμονιςκεί θ εργαςιακι με τθν ιδιωτικι ηωι, όπωσ οι διευκολφνςεισ 

παροχισ υπθρεςιϊν φροντίδασ παιδιϊν και φροντίδασ εξαρτθμζνων προςϊπων» 

ι τον ΚΩΔΛΚΟ 73  «Πζτρα για τθν αφξθςθ τθσ δια βίου ςυμμετοχισ ςτθν εκπαίδευςθ και 

τθν κατάρτιςθ ςυμπεριλαμβάνοντασ δράςεισ για μείωςθ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ από το 

ςχολείο, του διαχωριςμοφ ςτα γνωςτικά αντικείμενα με διακρίςεισ φφλου, και για τθ 
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διεφρυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτα αντικείμενα και ςτθν ποιότθτα τθσ υποχρεωτικισ/ 

επαγγελματικισ και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθ».  

 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΛΛ / ΡΟΣΚΛΘΣΕΛΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τησ 

δημόςιασ διοίκηςησ ςτισ 8 περιφέρειεσ ςύγκλιςησ» 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 63 
- Ρροςκλιςεισ: Πία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 972.307,69 ευρϊ 
- Ωφελοφμενοι: 

o Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 
o Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
o Υολίτεσ και επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 21.969,34 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 72 
- Ρροςκλιςεισ: Πία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 338.358,09 ευρϊ 
- Ωφελοφμενοι: 

o Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 
o Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
o Υολίτεσ και επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Δεν πραγματοποιικθκαν εντάξεισ ζργων  
 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 73 
- Ρροςκλιςεισ: Ψρεισ (3) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 30.800.173,34 

ευρϊ 
- Ωφελοφμενοι: 

o Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 
o Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
o Υολίτεσ και επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 21.054.532,83 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 81 

- Ρροςκλιςεισ: Πία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.389.171 ευρϊ 
- Ωφελοφμενοι: 

o Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 
o Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
o Υολίτεσ και επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Δεν πραγματοποιικθκαν εντάξεισ ζργων. 
 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τησ 

δημόςιασ διοίκηςησ ςτισ 3 περιφέρειεσ ςταδιακήσ εξόδου»  

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 63 
- Ρροςκλιςεισ: Πία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 364.615,38 ευρϊ 
- Ωφελοφμενοι: 

o Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 
o Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
o Υολίτεσ και επιχειριςεισ. 
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- Εντάξεισ:Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 8.239,39 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 72 
- Ρροςκλιςεισ: Πία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 256.511,53 ευρϊ 
- Ωφελοφμενοι: 

o Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 
o Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
o Υολίτεσ και επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Δεν πραγματοποιικθκαν εντάξεισ ζργων  

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 73 
- Ρροςκλιςεισ:  Ψρεισ (3) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 27.093.121,14 

ευρϊ 
- Ωφελοφμενοι: 

o Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 
o Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
o Υολίτεσ και επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 16.826.222,28 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 81 
- Ρροςκλιςεισ: Πία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.389.171 ευρϊ 
- Ωφελοφμενοι: 

o Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 
o Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
o Υολίτεσ και επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Δεν πραγματοποιικθκαν εντάξεισ ζργων. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6 «Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ ςτισ 2 περιφζρειεσ ςταδιακισ ειςόδου»  

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 63 
- Ρροςκλιςεισ:  Πία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 243.076,92 ευρϊ 
- Ωφελοφμενοι: 

o Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 
o Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
o Υολίτεσ και επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 5.490,55 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 72 
- Ρροςκλιςεισ: Πία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 35.130,38 ευρϊ 
- Ωφελοφμενοι: 

o Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 
o Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
o Υολίτεσ και επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Δεν πραγματοποιικθκαν εντάξεισ ζργων  

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 73 
- Ρροςκλιςεισ: Ψρεισ (3) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 3.408.705,72 

ευρϊ  
- Ωφελοφμενοι: 

o Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 
o Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
o Υολίτεσ και επιχειριςεισ. 
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- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 2.598.247,98 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 81 
- Ρροςκλιςεισ:  Πία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 4.221.658 ευρϊ 
- Ωφελοφμενοι: 

o Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 
o Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
o Υολίτεσ και επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Δεν πραγματοποιικθκαν εντάξεισ ζργων. 
 

 

Ππωσ και ςτθν περίπτωςθ του ΓΕΝΛΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Λ, ζτςι και ςτθν περίπτωςθ του ΓΕΝΛΚΟΥ 

ΣΤΟΧΟΥ ΛΛ καμία από τισ προαναφερόμενεσ προςκλιςεισ δεν αφοροφςε τθν ζνταξθ τθσ 

οπτικισ του φφλου ι κετικζσ δράςεισ για γυναίκεσ και αντίςτοιχα δεν αποτυπϊνονται 

ςχετικοί δείκτεσ εκροισ και αποτελεςμάτων.  

Ενδεικτικό επίςθσ ςε όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ περιπτϊςεισ είναι από ςθμειωτικισ άποψθσ ότι θ 

αναφορά ςτουσ ωφελοφμενουσ αφορά μόνο και πάντα το αρςενικό γζνοσ. Ψο γεγονόσ αυτό 

είναι μικρισ ςθμαςία αλλά ςυνιςτά ζνδειξθ τθν οποία οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψιν.  

 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΛΛΛ/ ΡΟΣΚΛΘΣΕΛΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 7 «Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ 

δθμόςιασ δράςθσ ςτισ 8 περιφζρειεσ ςφγκλιςθσ» 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 69 
- Ρροςκλιςεισ: Ψρεισ (3) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 4.061.564,61 

ευρϊ 
- Δικαιοφχοι: 

o ΓΓΛ και εποπτευόμενοι φορείσ τθσ 
o Πονάδα Γ «Ωλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων» τθσ Ειδικισ 

Ωπθρεςίασ Εφαρμογισ «Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων του ΞΥΧ 2000-
2006, του ΕΧΥΑ και λοιπϊν Χυγχρθματοδοτοφμενων Επιχειρθςιακϊν 
Υρογραμμάτων» τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ (ΕΩΕ/ ΓΓΛ) 

o Εκνικό Ξζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ  
- Ωφελοφμενοι: 

o Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 
o Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
o Υολίτεσ και επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 415.066,08 ευρϊ 
- Δθμοπρατιςεισ: Χυνολικι δθμόςια δαπάνθ 61.817,45 ευρϊ  
- Συμβάςεισ: Χυμβάςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 61.817,45 ευρϊ 
- Δαπάνεσ: Χυνολικι δθμόςια δαπάνθ 15.205,08 ευρϊ. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 8 «Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ 

δθμόςιασ δράςθσ ςτισ 3 περιφζρειεσ ςταδιακισ εξόδου»  

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 69 
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- Ρροςκλιςεισ: Ψρεισ (3) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.523.129,23 
ευρϊ 

- Δικαιοφχοι: 
o ΓΓΛ και εποπτευόμενοι φορείσ τθσ 
o Πονάδα Γ «Ωλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων» τθσ Ειδικισ 

Ωπθρεςίασ Εφαρμογισ «Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων του ΞΥΧ 2000-
2006, του ΕΧΥΑ και λοιπϊν Χυγχρθματοδοτοφμενων Επιχειρθςιακϊν 
Υρογραμμάτων» τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ (ΕΩΕ/ ΓΓΛ) 

o Εκνικό Ξζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ  
- Ωφελοφμενοι: 

o Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 
o Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
o Υολίτεσ και επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 316.195,15 ευρϊ 
- Δθμοπρατιςεισ: Χυνολικι δθμόςια δαπάνθ 47.092,20 ευρϊ 
- Συμβάςεισ: Χυμβάςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 47.092,20 ευρϊ 
- Δαπάνεσ: Χυνολικι δθμόςια δαπάνθ 11.583,15 ευρϊ. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 9 «Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ 

δθμόςιασ δράςθσ ςτισ 2 περιφζρειεσ ςταδιακισ ειςόδου»  

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 69 
- Ρροςκλιςεισ: Ψρεισ (3) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.015.306,16 

ευρϊ 
- Δικαιοφχοι: 

o ΓΓΛ και εποπτευόμενοι φορείσ τθσ 
o Πονάδα Γ «Ωλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων» τθσ Ειδικισ 

Ωπθρεςίασ Εφαρμογισ «Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων του ΞΥΧ 2000-
2006, του ΕΧΥΑ και λοιπϊν Χυγχρθματοδοτοφμενων Επιχειρθςιακϊν 
Υρογραμμάτων» τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ (ΕΩΕ/ ΓΓΛ) 

o Εκνικό Ξζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ  
- Ωφελοφμενοι: 

o Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. 
o Δθμόςιοι υπάλλθλοι. 
o Υολίτεσ και επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 68.018,72 ευρϊ 
- Δθμοπρατιςεισ: Χυνολικι δθμόςια δαπάνθ 10.130,30 ευρϊ 
- Συμβάςεισ: Χυμβάςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 10.130,30 ευρϊ 
- Δαπάνεσ: Χυνολικι δθμόςια δαπάνθ 2.491,72 ευρϊ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τθν Ετιςια Ζκκεςθ του 2009 (ςελ: 118 -119)131 προζκυψαν 

μια ςειρά ςθμαντικά προβλιματα κατά τθν εξειδίκευςθ των Αξόνων Υροτεραιότθτασ του 

Γενικοφ Χτόχου ΛΛΛ που αφοροφςαν ςτα εξισ: 

- Δυςκολίεσ ωσ προσ τθν εξειδίκευςθ και υλοποίθςθ των δράςεων που αφοροφςαν 
ςτθν ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 
(gender mainstreaming). Αυτό ςυνζβθ διότι οι δράςεισ gender mainstreaming  είναι 
οριηόντιου χαρακτιρα και απαιτοφν τθν αποτελεςματικι ςυνεργαςία και ςυνζργεια 

                                                           
131
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πολλϊν φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, των 
κοινωνικϊν εταίρων κ.λπ., ενϊ ταυτοχρόνωσ ςυνιςτοφν ειδικζσ πολιτικζσ.   

 Ψθ διαδικαςία περαιτζρω εξειδίκευςθσ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 
επαναςχεδιαςμοφ των δράςεων, κακϊσ και κακοριςμοφ των εκάςτοτε δικαιοφχων.  

 To βαρφ και απαιτθτικό διαχειριςτικό πλαίςιο που ςτο επίπεδο του δικαιοφχου 
ςυμπυκνϊνει πλικοσ δυςχερειϊν και όςον αφορά τθν διαχείριςθ, αλλά και τθν 
ςχζςθ- ανταπόκριςθ  από τουσ ωφελοφμενουσ και τισ ωφελοφμενεσ.  

 

3.2. Ζτοσ αναφοράσ 2010132 

Χφμφωνα με τθν Ετιςια Ζκκεςθ, κατά το 2010 παρατθρικθκαν ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ 

ςτθν υλοποίθςθ του ΕΥ που οφείλονται κυρίωσ ςτα ακόλουκα: 

1. Χτθ δυςκολία που παρουςιάηουν οι δράςεισ του Ε.Υ. ςτθν εφαρμογι των 

μεταρρυκμίςεων αφοφ είναι οριηόντιου, ςυςτθμικοφ χαρακτιρα και απαιτοφν τθν 

εξαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου ςυντονιςμοφ και αποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ, τόςο 

κατά τον ςχεδιαςμό όςο και κατά τθν υλοποίθςθ των ζργων, μεταξφ των κακ’ φλθν 

εμπλεκομζνων ςυναρμόδιων φορζων. 

2. Χτθν ζλλειψθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ ςε αρκετοφσ από τουσ φορείσ του δθμοςίου 

τομζα, ικανοφ για τθν μετουςίωςθ των επιδιωκόμενωνμεταρρυκμίςεων και των 

επιχειρθςιακϊν αναγκϊν ςε ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ. 

3. Χτθν μθ ζγκαιρθ υλοποίθςθ των Ζργων-Σθμαία του Ε.Ρ., τα οποία είναι ζργα με ορατά 

και άμεςα αποτελζςματα, αποτελοφν καινοτόμα ςτοιχεία του παρόντοσ Ε.Υ. και 

αναμενόταν να ζχουν πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ ςτθν εξειδίκευςθ και ςτθν εφαρμογι του 

Υρογράμματοσ. 

4. Ψο γεγονόσ ότι τα δφο πρϊτα χρόνια τθσ εφαρμογισ του Ε.Υ. (2007-2009) δόκθκε 

ιδιαίτερο βάροσ ςτθν υλοποίθςθ δράςεων ωρίμανςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ 

αποκλειςτικά των φορζων του Υπουργείου (ΕΩΧΧΕΥ, ΕΕΨΑΑ, ΕΩΕ/ΓΓΛ, Ξεντρικι Ωπθρεςία 

ΩΥΕΧ) με αποτζλεςμα τθν μικρι "αναγνωριςιμότθτα" από τουσ αρμόδιουσ φορείσ 

πολιτικισ των κεματικϊν προτεραιοτιτων του ΕΥ και τθν ζγκαιρθ προετοιμαςία τουσ. 

5. Θ ελλιπισ ςτελζχωςθτθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ ζωσ και το φκινόπωρο του 

2010. 

 

Κατά το 2010 προζκυψαν και μια ςειρά νζα δεδομζνα που είχαν να κάνουν με τθν κρίςθ 

που διζρχεται θ χϊρα, κακϊσ και τθν προςφυγι ςε δανειςμό από τθν ΕΕ, το ΔΝΤ και τθν 

ΕΚΤ και οδιγθςαν ςε ςχετικζσ τροποποιιςεισ των παρεμβάςεων και ςε αντίςτοιχθ 

προςαρμογι του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ. 
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Χφμφωνα με τα ςυμπεράςματα τθσ 3θσ Χυνεδρίαςθσ τθσ Επ.Υα. (8 Λουνίου 2010) οι 

προτεραιότθτεσ του προγραμματιςμοφ τθσ πορείασ εφαρμογισ του Ε.Υ.  για το ζτοσ 2010, 

καταγράφθκαν ωσ εξισ: 

- Συνειςφορά του Ε.Ρ. «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2007-2013» ςτο Ρρόγραμμα 
Στακερότθτασ και Ανάπτυξθσ και ςτο Μνθμόνιο Συνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ, 
Ε.Ε., ΔΝΤ και ΕΚΤ. 

Θ ΕΩΔ παρουςίαςε τθ ςυμβολι του Ε.Υ. Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ 2007- 2013 ςτθν 

υποςτιριξθ και υλοποίθςθ των δεκατεςςάρων (14) μεταρρυκμίςεων του Μνθμονίου 

Οικονομικισ και Χρθματοπιςτωτικισ Ρολιτικισ που ςχετίηονται με τον εκςυγχρονιςμό του 

Δθμοςίου Ψομζα και των πζντε (5) μεταρρυκμίςεων/παρεμβάςεων του Ρρογράμματοσ 

Στακερότθτασ και Ανάπτυξθσ (ΡΣΑ) τονίηοντασ ότι τόςο το Πνθμόνιο όςο και το ΥΧΑ 

αποτζλεςαν ςθμαντικοφσ παράγοντεσ δζςμευςθσ για τουσ φορείσ οδθγϊντασ τθν 

επιτάχυνςθ τθσ ενεργοποίθςθσ του ΕΥ. 

 

Ρροςαρμοςμζνο Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2007-2013» 

Θ ΕΩΔ παρουςίαςε αναλυτικά τθ δομι του προςαρμοςμζνου Ε.Υ. ςτισ πολιτικζσ οι οποίεσ 

ςυνάδουν με εκείνεσ του Πνθμονίου Χυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ, Ε.Ε., ΔΡΨ και ΕΞΨ, του 

Υρογράμματοσ Χτακερότθτασ και Ανάπτυξθσ, κακϊσ και με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

εξειδίκευςθσ του προγράμματοσ. 

 

Ειδικότερα παρουςίαςε τισ δζκα (10) κεματικζσ προτεραιότθτεσ και τα είκοςι (20) ζργα-

ςθμαία του Ε.Ρ., όπωσ προκφπτουν από τθν προςαρμοςμζνθ δομι του Ε.Ρ. 

 

Χτο πλαίςιο αυτό, θ ΕΩΔ ενθμζρωςε ότι οι κεματικζσ προτεραιότθτεσ του Ε.Ρ.Αγροτικι 

Ρολιτικι και Ρολιτικι Ρροςταςία απαλείφονται, ενϊ προςτίκενται οι κάτωκι: 

 Φορολογία - Αναδιανομι του πλοφτου 

 Ψουριςμόσ 

 Υεριβάλλον – Υράςινθ Ανάπτυξθ 

 Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ 
 

Χθμειϊκθκε, ότι τα ζργα-ςθμαία:  

- Επιχειρθςιακι λειτουργία τθσ κεντρικισ Πονάδασ ελζγχου ποιότθτασ Φυκμίςεων 
ςτθ ΓΓΞ και ςυντονιςμόσ τθσ με τισ ΠΑΨ πολιτικισ των Ωπουργείων και  

- Δθμιουργία Πονάδων Ανάλυςθσ και Ψεκμθρίωςθσ πολιτικισ ςτα Ωπουργεία υπό το 
ςυντονιςμό τθσ ΓΓΞ 

αντικακίςτανται από τα αντίςτοιχα 

- Χφςταςθ, οργάνωςθ και λειτουργία Πονάδων Υρογραμματιςμοφ και 
Υροχπολογιςμοφ ςτα Ωπουργεία και 

- Πονάδεσ εφαρμογισ των αρχϊν Ξαλισ Ρομοκζτθςθσ και ενςωμάτωςθσ τθσ 
Ξοινοτικισ νομοκεςίασ.  
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Επιπλζον, προςτίκενται τα κάτωκι ζργα-ςθμαία: 

 Αναδιοργάνωςθ Γενικοφ Οογιςτθρίου του Ξράτουσ. 

 Αναβάκμιςθ των Ωπθρεςιϊν τθσ φορολογικισ και τελωνειακισ διοίκθςθσ με τθ 
δθμιουργία ενόσ ςυνεκτικοφ και αποτελεςματικοφ πλαιςίου λειτουργίασ, με ςτόχο 
τθν αφξθςθ του βακμοφ ςυμμόρφωςθσ των φορολογοφμενων και τθν πάταξθ τθσ 
φοροδιαφυγισ 

 Σργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανεξάρτθτθσ Ελλθνικισ Χτατιςτικισ Ωπθρεςίασ 
(ΕΟ.ΧΨΑΨ.) 

 Ωποςτιριξθ τθσ Ξεντρικισ Επιτροπισ Ξωδικοποιιςεων και Θλεκτρονικισ 
Ρομοκεςίασ 

 

Επίςθσ, τροποποιοφνται τα ζργα-ςθμαία του Ειδικοφ Στόχου 3.1 ωσ εξισ: 

 Διοικθτικι Ξωδικοποίθςθ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων ςτον 
τομζα τθσ ιςότθτασ των φφλων και των ανκρϊπινων δικαιωμάτων των γυναικϊν. 

 Αποτίμθςθ των επιπτϊςεων επιλεγμζνων νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν 
ρυκμίςεων ςτθν πολιτικι ιςότθτασ των φφλων και δθμιουργία ςυςτιματοσ εκ των 
προτζρων αποτίμθςθσ των επιπτϊςεων των νζων νομοκετθμάτων. 

 Σργάνωςθ και πιλοτικι λειτουργία τθσ "Μονάδασ παρακολοφκθςθσ τθσ ιςότθτασ  
Των φφλων" με ςτόχο τθν ζνταξθ τθσ ιςότθτασ και τθν αποτίμθςθ των 
επιπτϊςεων των δθμοςίων πολιτικϊν ςτο φφλο (gender impact assessment) ςε 
όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ δράςθσ. 

 

Κατά το 2010, ελιφκθςαν οι εξισ αποφάςεισ ςχετικά με τθν ΕΥΕ/ ΓΓΛΦ: 

 Εκχϊρθςθ ςτον Ειδικό Χτόχο 3.2, Ξατθγορία Υράξεων 3.2.1: "Ενίςχυςθ τθσ 

ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων", με προχπολογιςμό 
10.000.000 €. 

 

Στοιχεία προόδου: Θ Ε.Ω.Ε. ζχει εκδϊςει τζςςερισ (4) προςκλιςεισ υποβολισ αιτθμάτων 

χρθματοδότθςθσ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 5.400.000€ με θμερομθνία ζκδοςθσ 4-6-

2010, 26-07-2010, 15-9-2010 και 24- 9-2010.  

Ψο ζτοσ 2010 , εντάχκθκε (10.8) ςυνολικά ζνα (1) ζργο πρ/ςμοφ 400.000€. 

 Εκχϊρθςθ ςτον Ειδικό Χτόχο 3.2, Ξατθγορία Υράξεων 3.2.3: "Ενίςχυςθ των δράςεων 

τθσ Ψ.Α. προσ όφελοσ των γυναικϊν και καταπολζμθςθ τθσ βίασ", με 
προχπολογιςμό 17.400.000 € και δείκτθ εκροισ τον αρικμό ενεργειϊν για τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ με κφματα γυναίκεσ. 

 

Στοιχεία προόδου: Θ Ε.Ω.Ε/ΓΓΛ ζχει εκδϊςει δφο (2) προςκλιςεισ υποβολισ αιτθμάτων 

χρθματοδότθςθσ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 6.700.000 € με θμερομθνία ζκδοςθσ 16-09-

2009 και 4-5-2010, αντίςτοιχα. Χτο πλαίςιο αυτό ζχουν εκδοκεί (10.5, 14.9, και 17.9) πζντε 

(5) αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 6.700.000€. 
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Ζκδοςθ προςκλιςεων τθσ ΕΥΔ Ε.Ρ. «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2007-2013»- Ζκδοςθ 

Αποφάςεων ζνταξθσ 

Χυνολικά, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ εκδόκθκαν 

είκοςι επτά (27) Υροςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 297.186.000 € και τριακόςιεσ 

είκοςι πζντε (325) Αποφάςεισ ζνταξθσ 158.197.559,46€, οι οποίεσ κατανζμονται ανά Γενικό 

Χτόχο του Υρογράμματοσ ωσ ακολοφκωσ: 

Γενικόσ Στόχοσ Λ (Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 01, 02, 03)  

Χτο πλαίςιο του Γενικοφ Χτόχου Λ "Αναβάκμιςθ των δθμόςιων πολιτικϊν μζςω του 

εκςυγχρονιςμοφ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και των δομϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ", 

εκδόκθκαν δϊδεκα (12) Υροςκλιςεισ, ςυνολικοφ π/ςμοφ 205.850.000€ και υπεγράφθςαν 

διακόςιεσ ογδόντα μία (281) Αποφάςεισ Ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 

76.376.443,35€, με τισ οποίεσ δφναται να χρθματοδοτθκοφν δράςεισ: 

- υποςτιριξθσ τθσ διαδικαςίασ δθμοςίευςθσ ςτο Διαδίκτυο όλων των αποφάςεων, 
νόμων και πράξεων των διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων – Υρόγραμμα 
ΔΛΑΩΓΕΛΑ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ λογοδοςίασ.  

- για το ςχεδιαςμό, τθν υποςτιριξθ και τθ κεςμοκζτθςθ των διαδικαςιϊν τθσ 
Θλεκτρονικισ Χυνταγογράφθςθσ.  

- απλοφςτευςθσ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και υποςτιριξθσ των φορζων του 
δθμοςίου για τθν εφαρμογι των απλοποιθμζνων διαδικαςιϊν.  

- που περιγράφονται ςτο επιχειρθςιακό ςχζδιο δράςθσ για τθ μετάβαςθ ςτθ Ρζα 
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Υρόγραμμα 
ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ  

- βελτίωςθσ των πολιτικϊν πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ κυματοποίθςθσ, και τθσ 
εγκλθματικότθτασ των ανθλίκων 

- οργανωτικοφ και Επιχειρθςιακοφ αναςχεδιαςμοφ του τομζα Ωγείασ και Ξοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ, μζςω των οποίων αναβακμίηονται τα ςυςτιματα κατάρτιςθσ των 
προχπολογιςμϊν, μεταρρυκμίηονται τα ςυςτιματα διοίκθςθσ, λογιςτικισ 
διαχείριςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του διπλογραφικοφ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ 
και χρθματοοικονομικισ διαχείριςθσ των νοςοκομείων.  

- που υποςτθρίηουν τισ ςυγχωνεφςεισ φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, μζςω τθσ 

ςυγκρότθςθσ "οδικοφ χάρτθ" υλοποίθςθσ διαδικαςιϊν ςυγχωνεφςεων και 
καταργιςεων φορζων του Δθμοςίου.  

- ανάπτυξθσ Δικτφου Υαροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν & υποςτιριξθσ 
καταναλωτϊν ςε κζματα υπερχρζωςθσ, υποςτθρίηοντασ τθν εφαρμογι του 
Ρ.3869/2010 περί ρφκμιςθσ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων 
μζςω τθσ διαδικαςίασ εξωδικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ, κακϊσ και τθ διαδικαςία 
δικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ προκειμζνου να αντιμετωπιςκεί το ηιτθμα τθσ ευρείασ 
κλίμακασ υπερχρζωςθσ νοικοκυριϊν. 

- αναμόρφωςθσ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ ϊςτε να γίνει απλό, ςτακερό, 
διαφανζσ και δίκαιο και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ  

- αναδιοργάνωςθσ των δομϊν και λειτουργιϊν τθσ Ξεντρικισ Διοίκθςθσ ϊςτε να 
επιτευχκεί θ μετάβαςθ προσ ζνα "επιτελικό κράτοσ", ενιςχφοντασ τον επιτελικό, 
ςχεδιαςτικό, ςυντονιςτικό και ελεγκτικό χαρακτιρα των αρμοδιοτιτων τθσ 
κεντρικισ διοίκθςθσ.  
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Γενικόσ Στόχοσ ΛΛ (Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 04, 05, 06) 

Χτο πλαίςιο του Γενικοφ Χτόχου ΛΛ "Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ" εκδόκθκαν πζντε (5) Υροςκλιςεισ, ςυνολικοφ π/ςμοφ 62.760.000€ και 

υπεγράφθςαν είκοςι πζντε (25) Αποφάςεισ Ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 

54.015.438,20€, με τισ οποίεσ δφναται να χρθματοδοτθκοφν δράςεισ: 

- που αφοροφν ςτο παραγωγικό ζργο, φορζων που ζχουν τθ κεςμικι αρμοδιότθτα παροχισ 
υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε Δθμοςίουσ Ωπαλλιλουσ και ειδικότερα: 
- τθσ Χχολισ Επιμόρφωςθσ Ωπαλλιλων Ωπουργείου Σικονομικϊν 

- τθσ Διπλωματικισ Ακαδθμίασ του Ωπουργείου Εξωτερικϊν 

- τθσ Εκνικισ Χχολισ Δθμόςιασ Ωγείασ 

- τθσ Εκνικισ Χχολισ Δικαςτικϊν Οειτουργϊν 

- κατάρτιςθσ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ ΨΥΕ και πιςτοποίθςθ των γνϊςεων 
- ενθμζρωςθσ/ ευαιςκθτοποίθςθσ κατάρτιςθσ αιρετϊν και εργαηομζνων ςτθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ για τθν εφαρμογι του Υρογράμματοσ ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ 
- επιμόρφωςθσ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ Υιςτοποιθτικοφ Διοικθτικισ 
Επάρκειασ και Υιςτοποιθτικοφ Ξακοδθγθτικισ Επάρκειασ 

- εκπόνθςθσ Επιχειρθςιακϊν Χχεδίων του ΕΞΔΔΑ, τθσ Εκνικισ Χχολι Δθμόςιασ Ωγείασ 
και τθσ Χχολισ Χωφρονιςτικϊν Ωπαλλιλων 

 

Από τα ανωτζρω προκφπτει ότι ςτο πλαίςιο του Γενικοφ Χτόχου ΛΛ ζχουν ενεργοποιθκεί 

όλοι οι βαςικοί φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ προσ τουσ δθμοςίουσ 

υπαλλιλουσ (Εκνικό Ξζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, Χχολι Εκπαίδευςθσ 

Ωπαλλιλων Ωπουργείου Σικονομικϊν, Εκνικι Χχολι Δθμόςιασ Ωγείασ, Εκνικι Χχολι 

Δικαςτικϊν Οειτουργϊν, Διπλωματικι Ακαδθμία, Χχολι Χωφρονιςτικϊν Ωπαλλιλων 

Ωπουργείου Δικαιοςφνθσ). Θ μζχρι τϊρα πορεία υλοποίθςθσ του Ε.Υ. διαμόρφωςε τισ 

κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για τθ χρθματοδότθςθ των βαςικϊν εκπαιδευτικϊν 

δραςτθριοτιτων των οργανιςμϊν παροχισ κατάρτιςθσ ςτουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ 

(υλοποίθςθ προειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ, υλοποίθςθ ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ, 

υλοποίθςθ προγράμματοσ πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κ.λπ.).  

Θ εκπαιδευτικι αυτι δραςτθριότθτα ζχει προςανατολιςτεί, ϊςτε να υποςτθρίηει τισ 

ανάγκεσ εφαρμογισ των καινοτόμων δράςεων του Ε.Υ., μζςω τθσ κατάλλθλθσ ενθμζρωςθσ, 

ευαιςκθτοποίθςθσ και κατάρτιςθσ των δθμοςίων λειτουργϊν, οι οποίοι κα εμπλακοφν ςτθν 

υλοποίθςθ αυτϊν των δράςεων. 
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Γενικόσ Στόχοσ ΛΛΛ (Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 07, 08, 09)  

 

Ψο ζτοσ 2010, θ ΕΩΕ-ΓΓΛΦ ςε ςυνεργαςία με τθ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων, 

προζβθ ςε ενζργειεσ που οδιγθςαν ςτθν πλιρθ αναμόρφωςθ και ολοκλιρωςθ τθσ 

εξειδίκευςισ του. Ψο γεγονόσ αυτό ςυνζβαλλε κακοριςτικά ςτθ δυνατότθτα τθσ ΕΩΕ-ΓΓΛΦ να 

εκδϊςει τισ Υροςκλιςεισ Ωποβολισ Υροτάςεων προσ τουσ Δικαιοφχουσ τθσ και να κζςει τα 

ζργα ςτα οποία λειτουργεί ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ ςε τροχιά υλοποίθςθσ.  

Χτο πλαίςιο του Γενικοφ Χτόχου ΛΛΛ "Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ 

τθσ Δθμόςιασ Δράςθσ" εκδόκθκαν οκτϊ (8) Υροςκλιςεισ, ςυνολικοφ π/ςμοφ 21.400.000€ 

και υπεγράφθςαν οκτϊ (8) Αποφάςεισ Ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 20.085.000€, 

με τισ οποίεσ δφναται να χρθματοδοτθκοφν δράςεισ: 

- για τθν επεξεργαςία διατάξεων που κα βελτιϊςουν και ενιςχφςουν τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία και κα προτείνουν νομοκετικζσ παρεμβάςεισ με ςτόχο: α) τθ βελτίωςθ 
του οικογενειακοφ δικαίου, β) τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν, γ) τθν 
προϊκθςθ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ των φφλων. 

- για τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό τθσ δομισ-μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων και τθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ του 

- προϊκθςθσ και Ωποςτιριξθσ των γυναικϊν ςε ανϊτατεσ ςυνδικαλιςτικζσ βακμίδεσ 
τθσ ΑΔΕΔΩ και των μελϊν τθσ 

- ενίςχυςθσ των γυναικείων ΠΞΣ 
 

Γενικόσ Στόχοσ Λ V (Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 10, 11, 12)  

Χτο πλαίςιο του Γενικοφ Χτόχου ΛV Ψεχνικι Ωποςτιριξθ Εφαρμογισ, εκδόκθκαν δφο (2) 

Υροςκλιςεισ, ςυνολικοφ π/ςμοφ 7.176.000€ και υπεγράφθςαν ζντεκα (11) Αποφάςεισ 

Ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 7.720.677,91€, με τισ οποίεσ δφναται να 

χρθματοδοτθκοφν: 

- Υράξεισ που περιλαμβάνονται ςτο ετιςιο εγκεκριμζνο πρόγραμμα τεχνικισ 
βοικειασ ςτιριξθσ τθσ ΕΩΔ του Ε.Υ. ≪Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ 2007-2013≫ 

- Θ λειτουργία τθσ ΞτΥ ΑΕ 
 

Συνοψίηοντασ,  θ ενεργοποίθςθ του ΕΥ από 1-1-2010 ζωσ και 31-12-2010 είχε ωσ εξισ: 

- Εξειδίκευςθ ςτο 100% τθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ του Ε.Υ. ιτοι ςυνολικό 
ποςό 631.000.000 Ευρϊ. 

- Ζκδοςθ είκοςι επτά (27) προςκλιςεων ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 297.186.000€, 
ιτοι ποςοςτό ενεργοποίθςθσ του Ε.Υ. 47,09% και ποςοςτό κάλυψθσ ςτόχων 
106,83% ςε ςχζςθ με το ςτόχο του Χχεδίου Δράςθσ 2010 

- Ζκδοςθ αποφάςεων ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 158.197.559,46€, 
ποςοςτό κάλυψθσ ςτόχων 66,72% ςε ςχζςθ με το ςτόχο του Χχεδίου Δράςθσ 2010. 
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- Χε διαδικαςία προκιρυξθσ ζργα ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 62.581.462,40€, 
ποςοςτό κάλυψθσ ςτόχων 45,57% ςε ςχζςθ με το ςτόχο του Χχεδίου Δράςθσ 2010. 

- Ωπογραφι ςυμβάςεων/νομικζσ δεςμεφςεισ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
44.659.235,46€ ποςοςτό κάλυψθσ ςτόχων 51,98% ςε ςχζςθ με το ςτόχο του 
Χχεδίου Δράςθσ 2010. 

 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Λ / Ρροςκλιςεισ ανά ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1 «Αναβάκμιςθ των δθμοςίων πολιτικϊν μζςω του 

εκςυγχρονιςμοφ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και των δομϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτισ 8 

περιφζρειεσ ςφγκλιςθσ» 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 13 
- Προςκλιςεισ: Εκδόκθκαν τρεισ (3) νζεσ προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 

13.538.800,00 ευρϊ ενιςχφοντασ τθν υπάρχουςα πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ 
δαπάνθσ 3.076.923,08 ευρϊ. Σ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των τεςςάρων (4) 
προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 16.615.723,08 ευρϊ. 

-  Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι.Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 3.733.605,75 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 14 
- Προςκλιςεισ: Δεν εκδόκθκαν νζεσ προςκλιςεισ πλζον τθσ υπάρχουςασ ςυνολικισ 

δθμόςιασ δαπάνθσ 2.075.215,62 ευρϊ. 
- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι.- Υολίτεσ και 

επιχειριςεισ. 
- Εντάξεισ: Δεν πραγματοποιικθκαν εντάξεισ. 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 63 
- Προςκλιςεισ: Εκδόκθκαν ζξι (6) νζεσ προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 

100.217.428,46 ευρϊ, ενϊ ανακλικθ μία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ 
δαπάνθσ 5.107.692,31 ευρϊ δεδομζνου ότι δεν επεβλικθ καμία αίτθςθ 
χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ. Σι νζεσ προςκλιςεισ ενιςχφουν τισ υπάρχουςεσ 
τρεισ (3) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 8.924.500,31 ευρϊ και ο 
ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των εννζα (9) προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 
109.141.928,77 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι. - Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 36.967.776,98 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 81 
- Προςκλιςεισ: Εκδόκθκαν τρεισ (3) νζεσ προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 

12.923.400,00 ευρϊ. Δφο (2) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 
20.256.437,00 ευρϊ ανεκλικθςαν δεδομζνου ότι ςτθ μία δεν επεβλικθ καμία 
αίτθςθ χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ και για τθν άλλθ άλλαξε ο πολιτικόσ 
ςχεδιαςμόσ ςτον τρόπο ςυντονιςμοφ και παρακολοφκθςθσ των πολιτικϊν ςε 
κεντρικό επίπεδο, ο οποίοσ ζγινε αποδεκτόσ ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 2θσ Ετιςιασ 
Χυνάντθςθσ (24.02.2010) και ςυμπεριλιφκθκε ςτθν Απόφαςθ τθσ 3θσ Επιτροπισ 
Υαρακολοφκθςθσ (8.6.2010). Πία (1) πρόςκλθςθ ζγινε οριηόντια με αφξθςθ του 
προχπολογιςμοφ τθσ κατά 108.977,00 ευρϊ για τον άξονα προτεραιότθτασ ΛΑ χωρίσ 
να τροποποιθκεί ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόςκλθςθσ για τουσ άξονεσ 
προτεραιότθτασ ΛΑ, ΛΒ, ΛΓ. Σι νζεσ προςκλιςεισ ενιςχφουν τισ υπάρχουςεσ τρεισ (3) 
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προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 8.000.140,00 ευρϊ και ο ςυνολικόσ 
προχπολογιςμόσ των ζξι (6) προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 20.923.540,00. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι. - Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 5.020.552,62 ευρϊ 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2 «Αναβάκμιςθ των δθμοςίων πολιτικϊν μζςω του 

εκςυγχρονιςμοφ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και των δομϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτισ 3 

περιφζρειεσ ςταδιακισ εξόδου» 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 13 
- Προςκλιςεισ: Εκδόκθκαν τρεισ (3) νζεσ προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 

5.077.600,00 ευρϊ ενιςχφοντασ τθν υπάρχουςα πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ 
δαπάνθσ 1.153.846,15 ευρϊ. Σ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των τεςςάρων (4) 
προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 6.231.446,15 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι.- Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.424.702,14 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 14 
- Προςκλιςεισ: Δεν εκδόκθκαν νζεσ προςκλιςεισ πλζον τθσ υπάρχουςασ ςυνολικισ 

δθμόςιασ δαπάνθσ 1.576.339,59 ευρϊ 
- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι.- Υολίτεσ και 

επιχειριςεισ. 
- Εντάξεισ: Δεν πραγματοποιικθκαν εντάξεισ. 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 63 
- Προςκλιςεισ: Εκδόκθκαν ζξι (6) νζεσ προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 

37.584.856,92 ευρϊ, ενϊ ανακλικθ μία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ 
δαπάνθσ 1.915.384,61 ευρϊ δεδομζνου ότι δεν επεβλικθ καμία αίτθςθ 
χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ. Σι νζεσ προςκλιςεισ ενιςχφουν τισ υπάρχουςεσ 
τρεισ (3) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 4.564.429,61 ευρϊ και ο 
ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των εννζα (9) προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 
42.149.286,53 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι.- Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 16.002.612,34 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 81 
- Προςκλιςεισ: Εκδόκθκαν τρεισ (3) νζεσ προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 

4.846.800,00 ευρϊ. Δφο (2) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 
9.975.831,00 ευρϊ ανεκλικθςαν δεδομζνου ότι ςτθ μία δεν επεβλικθ καμία 
αίτθςθ χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ, και για τθν άλλθ άλλαξε ο πολιτικόσ 
ςχεδιαςμόσ ςτον τρόπο ςυντονιςμοφ και παρακολοφκθςθσ των πολιτικϊν ςε 
κεντρικό επίπεδο, ο οποίοσ ζγινε αποδεκτόσ ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 2θσ Ετιςιασ 
Χυνάντθςθσ (24.02.2010) και ςυμπεριλιφκθκε ςτθν Απόφαςθ τθσ 3θσ Επιτροπισ 
Υαρακολοφκθςθσ (8.6.2010). Πία (1) πρόςκλθςθ ζγινε οριηόντια με μείωςθ του 
προχπολογιςμοφ τθσ κατά 108.977,00 ευρϊ για τον άξονα προτεραιότθτασ 02 χωρίσ 
να τροποποιθκεί ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόςκλθςθσ για τουσ άξονεσ 
προτεραιότθτασ 01, 02, 03. Σι νζεσ προςκλιςεισ ενιςχφουν τισ υπάρχουςεσ τρεισ (3) 
προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 3.000.310,00 ευρϊ και ο ςυνολικόσ 
προχπολογιςμόσ των ζξι (6) προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 7.847.110,00 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι.- Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 
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- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.685.800,81 ευρϊ 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3 «Αναβάκμιςθ των δθμοςίων πολιτικϊν μζςω του 

εκςυγχρονιςμοφ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και των δομϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτισ 2 

περιφζρειεσ ςταδιακισ ειςόδου» 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 13 
- Προςκλιςεισ: Εκδόκθκαν τρεισ (3) νζεσ προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 

3.383.600,00 ευρϊ ενιςχφοντασ τθν υπάρχουςα πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ 
δαπάνθσ 769.230,77 ευρϊ. Σ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των τεςςάρων (4) 
προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 4.152.830,77 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι. - Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 933.401,43 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 14 
- Προςκλιςεισ: Δεν εκδόκθκαν νζεσ προςκλιςεισ πλζον τθσ υπάρχουςασ, ςυνολικισ 

δθμόςιασ δαπάνθσ 348.444,79 ευρϊ. 
- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι. - Υολίτεσ και 

επιχειριςεισ. 
- Εντάξεισ: Δεν πραγματοποιικθκαν εντάξεισ. 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 63 
- Προςκλιςεισ: Εκδόκθκαν ζξι (6) νζεσ προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 

25.047.714,62 ευρϊ, ενϊ ανακλικθ μία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ 
δαπάνθσ 1.276.923,08 ευρϊ δεδομζνου ότι δεν επεβλικθ καμία αίτθςθ 
χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ. Σι νζεσ προςκλιςεισ ενιςχφουν τισ υπάρχουςεσ 
τρεισ (3) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.981.070,08 ευρϊ και ο 
ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των εννζα (9) προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 
27.028.784,70 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι. - Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 9.295.608,58 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 81 
- Προςκλιςεισ: Εκδόκθκαν τρεισ (3) νζεσ προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 

3.229.800,00 ευρϊ. Δφο (2) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 
4.667.732,00 ευρϊ ανεκλικθςαν δεδομζνου ότι ςτθ μία δεν επεβλικθ καμία 
αίτθςθ χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ και για τθν άλλθ άλλαξε ο πολιτικόσ 
ςχεδιαςμόσ ςτον τρόπο ςυντονιςμοφ και παρακολοφκθςθσ των πολιτικϊν ςε 
κεντρικό επίπεδο, ο οποίοσ ζγινε αποδεκτόσ ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 2θσ Ετιςιασ 
Χυνάντθςθσ (24.02.2010) και ςυμπεριλιφκθκε ςτθν Απόφαςθ τθσ 3θσ Επιτροπισ 
Υαρακολοφκθςθσ (8.6.2010). Πία (1) πρόςκλθςθ ζγινε οριηόντια με αφξθςθ του 
προχπολογιςμοφ τθσ κατά 62.596,00 ευρϊ για τον άξονα προτεραιότθτασ ΛΓ χωρίσ 
να τροποποιθκεί ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόςκλθςθσ για τουσ άξονεσ 
προτεραιότθτασ 01, 02, 03. Σι νζεσ προςκλιςεισ ενιςχφουν τισ υπάρχουςεσ τρεισ (3) 
προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.999.550 ευρϊ και ο ςυνολικόσ 
προχπολογιςμόσ των ζξι (6) προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 5.229.350,00 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι. - Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.312.382,70 ευρϊ 
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ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΛΛ / ΡΟΣΚΛΘΣΕΛΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4 «Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ ςτισ 8 περιφζρειεσ ςφγκλιςθσ» 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 63 
- Προςκλιςεισ: Πία (1) νζα πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 707.710,00 

ευρϊ που ενιςχφςει τθν υπάρχουςα ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 972.307,69 
ευρϊ. Σ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των δφο (2) προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 
1.680.017,70 ευρϊ.  

- Ωφελοφμενοι:  Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι. - Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Δεν ζχουν πραγματοποιθκεί νζεσ εντάξεισ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 72 
- Προςκλιςεισ: Σ προχπολογιςμόσ τθσ υπάρχουςασ πρόςκλθςθσ αυξικθκε κατά 

2.738.641,91 ευρϊ και θ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ τθσ πρόςκλθςθσ ανζρχεται ςε 
3.077.000,00 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι:  Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι. - Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Δεν πραγματοποιικθκαν εντάξεισ ζργων 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 73 
- Προςκλιςεισ: Εκδόκθκαν τζςςερισ (4) νζεσ προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ 

δαπάνθσ 16.405.330,00 ευρϊ. Δφο (2) προςκλιςεισ ζγιναν οριηόντιεσ με μείωςθ του 
προχπολογιςμοφ τουσ ςυνολικά κατά 14.072.178,02 ευρϊ για τον άξονα 
προτεραιότθτασ 04. Για τθ μία από αυτζσ τισ προςκλιςεισ πραγματοποιικθκε 
αφξθςθ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ κατά 1.108.000,00 ευρϊ για τουσ 
άξονεσ προτεραιότθτασ 04, 05, 06, ενϊ για τθν άλλθ ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ 
για τουσ τρεισ άξονεσ προτεραιότθτασ παρζμεινε ςτακερόσ. Σι νζεσ προςκλιςεισ 
ενιςχφουν τισ υπάρχουςεσ τρεισ (3) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 
16.727.995,39 ευρϊ και ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των επτά (7) προςκλιςεων 
ανζρχεται ςτα 33.133.325,39 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι:  Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι. - Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 4.305.677,09 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 81 
- Προςκλιςεισ: Δεν εκδόκθκαν νζεσ προςκλιςεισ πλζον τθσ υπάρχουςασ θ οποία 

ζγινε οριηόντια με αφξθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ κατά 493.129 ευρϊ για τον 
άξονα προτεραιότθτασ 04, χωρίσ να τροποποιθκεί ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για 
τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ 04, 05, 06. Θ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ τθσ 
υπάρχουςασ πρόςκλθςθσ είναι 1.882.300,00 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι:  Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. - Δθμόςιοι υπάλλθλοι. - Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 428.166,86 ευρϊ 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 5 «Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ ςτισ 3 περιφζρειεσ ςταδιακισ εξόδου»  

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 63 
- Προςκλιςεισ: Πία (1) νζα πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 265.420,00 

ευρϊ που ενιςχφςει τθν υπάρχουςα ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 364.615,38 
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ευρϊ. Σ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των δφο (2) προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 
630.035,38 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. Δθμόςιοι υπάλλθλοι. Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Δεν ζχουν πραγματοποιθκεί νζεσ εντάξεισ. 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 72 
- Προςκλιςεισ: Σ προχπολογιςμόσ τθσ υπάρχουςασ πρόςκλθςθσ αυξικθκε κατά 

897.488,47 ευρϊ και θ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ τθσ πρόςκλθςθσ ανζρχεται ςε 
1.154.000,00 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. Δθμόςιοι υπάλλθλοι. Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Δεν πραγματοποιικθκαν εντάξεισ ζργων 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 73 
- Προςκλιςεισ: Εκδόκθκαν τζςςερισ (4) νζεσ προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ 

δαπάνθσ 41.518.960,00 ευρϊ. Δφο (2) προςκλιςεισ ζγιναν οριηόντιεσ με αφξθςθ του 
προχπολογιςμοφ τουσ ςυνολικά κατά 15.204.644,80 ευρϊ για τον άξονα 
προτεραιότθτασ 05. Για τθ μία από αυτζσ τισ προςκλιςεισ πραγματοποιικθκε 
αφξθςθ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ κατά 1.108.000,00 ευρϊ για τουσ 
άξονεσ προτεραιότθτασ 04, 05, 06, ενϊ για τθν άλλθ ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ 
για τουσ τρεισ άξονεσ προτεραιότθτασ παρζμεινε ςτακερόσ. Σι νζεσ προςκλιςεισ 
ενιςχφουν τισ υπάρχουςεσ τρεισ (3) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 
42.297.765,94 ευρϊ και ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των επτά (7) προςκλιςεων 
ανζρχεται ςτα 83.816.725,94 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. Δθμόςιοι υπάλλθλοι. Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 45.252.604,49 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 81 
- Προςκλιςεισ: Δεν εκδόκθκαν νζεσ προςκλιςεισ πλζον τθσ υπάρχουςασ θ οποία 

ζγινε οριηόντια με αφξθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ κατά 3.348.429,00 ευρϊ για 
τον άξονα προτεραιότθτασ 05, χωρίσ να τροποποιθκεί ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ 
για τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ 04, 05, 06. Θ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ τθσ 
υπάρχουςασ πρόςκλθςθσ είναι 4.737.600,00 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. Δθμόςιοι υπάλλθλοι. Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.077.662,07 ευρϊ 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6 «Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ ςτισ 2 περιφζρειεσ ςταδιακισ ειςόδου»  

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 63 
- Προςκλιςεισ: Πία (1) νζα πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 176.870,00 

ευρϊ που ενιςχφςει τθν υπάρχουςα ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 243.076,92 
ευρϊ. Σ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των δφο (2) προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 
419.946,92 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. Δθμόςιοι υπάλλθλοι. Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Δεν ζχουν πραγματοποιθκεί νζεσ εντάξεισ. 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 72 
- Προςκλιςεισ: Σ προχπολογιςμόσ τθσ υπάρχουςασ πρόςκλθςθσ αυξικθκε κατά 

733.869,62 ευρϊ και θ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ τθσ πρόςκλθςθσ ανζρχεται ςε 
769.000,00 ευρϊ. 
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- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. Δθμόςιοι υπάλλθλοι. Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Δεν πραγματοποιικθκαν εντάξεισ ζργων 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 73 
- Προςκλιςεισ: Εκδόκθκαν τζςςερισ (4) νζεσ προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ 

δαπάνθσ 3.685.710,00 ευρϊ. Δφο (2) προςκλιςεισ ζγιναν οριηόντιεσ με μείωςθ του 
προχπολογιςμοφ τουσ ςυνολικά κατά 24.466,78 ευρϊ για τον άξονα 
προτεραιότθτασ 06. Για τθ μία από αυτζσ τισ προςκλιςεισ πραγματοποιικθκε 
αφξθςθ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ κατά 1.108.000,00 ευρϊ για τουσ 
άξονεσ προτεραιότθτασ 04, 05, 06, ενϊ για τθν άλλθ ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ 
για τουσ τρεισ άξονεσ προτεραιότθτασ παρζμεινε ςτακερόσ. Σι νζεσ προςκλιςεισ 
ενιςχφουν τισ υπάρχουςεσ τρεισ (3) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 
3.384.238,67 ευρϊ και ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των επτά (7) προςκλιςεων 
ανζρχεται ςτα 7.069.948,67 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. Δθμόςιοι υπάλλθλοι. Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 2.864.866,33 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 81 
- Προςκλιςεισ: Δεν εκδόκθκαν νζεσ προςκλιςεισ πλζον τθσ υπάρχουςασ θ οποία 

ζγινε οριηόντια με μείωςθ του προχπολογιςμοφ τθσ κατά 3.841.558,00 ευρϊ για τον 
άξονα προτεραιότθτασ 06, χωρίσ να τροποποιθκεί ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για 
τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ 04, 05, 06. Θ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ τθσ 
υπάρχουςασ πρόςκλθςθσ είναι 380.100,00 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. Δθμόςιοι υπάλλθλοι. Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 86.461,36 ευρϊ 
 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΛΛΛ/ ΡΟΣΚΛΘΣΕΛΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 7 «Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ 

δθμόςιασ δράςθσ ςτισ 8 περιφζρειεσ ςφγκλιςθσ» 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 69 
- Προςκλιςεισ: Εκδόκθκαν οκτϊ (8) νζεσ προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 

12.645.493,00 ευρϊ ενιςχφοντασ τισ υπάρχουςεσ τζςςερισ (4) προςκλιςεισ 
ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 4.580.895,61 ευρϊ και ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ 
των δϊδεκα (12) προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 17.226.388,61 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. Δθμόςιοι υπάλλθλοι. Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 9.551.183,53 ευρϊ 
 

Ψο ζτοσ 2010 θ ΕΩΕ/ ΓΓΛΦ  ςε ςυνεργαςία με τθ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων 

προζβθ ςε ενζργειεσ πλιρουσ αναμόρφωςθσ και ολοκλιρωςθσ τθσ εξειδίκευςθσ του 

Γενικοφ Στόχου ΛΛΛ (Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 07, 08, 09). Ψο γεγονόσ αυτό αφενόσ επζβαλλε 

χρονικι κακυςτζρθςθ ςτθν ενεργοποίθςθ των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ 07, 08 και 09, 

αφετζρου όμωσ ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτθν ΕΥΕ/ΓΓΛΦ να λειτουργιςει ωσ Ενδιάμεςοσ 

Φορζασ Διαχείριςθσ με τθν ζκδοςθ προςκλιςεων. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 8 «Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ 

δθμόςιασ δράςθσ ςτισ 3 περιφζρειεσ ςταδιακισ εξόδου»  

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 69 
- Ρροςκλιςεισ:Εκδόκθκαν οκτϊ (8) νζεσ προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 

5.576.345,00 ευρϊ ενιςχφοντασ τισ υπάρχουςεσ τζςςερισ (4) προςκλιςεισ 
ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.918.687,23 ευρϊ και ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ 
των δϊδεκα (12) προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 7.495.032,23 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. Δθμόςιοι υπάλλθλοι. Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 8.116.336,07 ευρϊ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 9 «Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ 

δθμόςιασ δράςθσ ςτισ 2 περιφζρειεσ ςταδιακισ ειςόδου»  

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 69 
- Προςκλιςεισ: Εκδόκθκαν οκτϊ (8) νζεσ προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 

3.178.162,00 ευρϊ ενιςχφοντασ τισ υπάρχουςεσ τζςςερισ (4) προςκλιςεισ 
ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.100.417,16 ευρϊ και ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ 
των δϊδεκα (12) προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 4.278.579,16 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων. Δθμόςιοι υπάλλθλοι. Υολίτεσ και 
επιχειριςεισ. 

- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 2.417.480,40 ευρϊ 
 

 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΛV / ΡΟΣΚΛΘΣΕΛΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 10 «Τεχνικι υποςτιριξθ εφαρμογισ ςτισ 8 περιφζρειεσ 

ςφγκλιςθσ» 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 85 
- Προςκλιςεισ: Πία (1) νζα πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 3.184.168,50 

ευρϊ. Από τισ υπάρχουςεσ προςκλιςεισ μία (1) πρόςκλθςθ ζγινε οριηόντια με 
αφξθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ κατά 49.696 ευρϊ για τον άξονα προτεραιότθτασ 
10 χωρίσ να τροποποιθκεί ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόςκλθςθσ για τουσ 
άξονεσ προτεραιότθτασ 10, 11, 12. Σι νζεσ προςκλιςεισ ενιςχφουν τισ υπάρχουςεσ 
τρεισ (3) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 2.116.525,00 ευρϊ και ο 
ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των τεςςάρων (4) προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 
5.300.693,50 ευρϊ.  

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων του ΕΥ 
- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 3.962.370,40 ευρϊ  

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 86 
- Προςκλιςεισ: Πία (1) νζα πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 895.387,50 

ευρϊ που ενιςχφουν τισ υπάρχουςεσ δφο (2) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ 
δαπάνθσ 4.237.790,00 ευρϊ και ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των τριϊν (3) 
προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 5.133.177,50 ευρϊ.  

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων του ΕΥ 
- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 342.228,69 ευρϊ  
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ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 11 «Τεχνικι υποςτιριξθ εφαρμογισ ςτισ 3 περιφζρειεσ 

ςταδιακισ εξόδου»  

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 85 
- Προςκλιςεισ: Πία (1) νζα πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 2.195.031,90 

ευρϊ. Από τισ υπάρχουςεσ προςκλιςεισ μία (1) πρόςκλθςθ ζγινε οριηόντια με 
μείωςθ του προχπολογιςμοφ τθσ κατά 2.185 ευρϊ για τον άξονα προτεραιότθτασ 
11 χωρίσ να τροποποιθκεί ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόςκλθςθσ για τουσ 
άξονεσ προτεραιότθτασ 10, 11, 12. Σι νζεσ προςκλιςεισ ενιςχφουν τισ υπάρχουςεσ 
τρεισ (3) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.512.123,00 ευρϊ και ο 
ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των τεςςάρων (4) προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 
3.707.154,90 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων του ΕΥ 
- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 2.766.224,64 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 86 
- Προςκλιςεισ: Πία (1) νζα πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 617.242,50 

ευρϊ που ενιςχφουν τισ υπάρχουςεσ δφο (2) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ 
δαπάνθσ 3.060.006,00 ευρϊ και ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των τριϊν (3) 
προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 3.677.248,50 ευρϊ.  

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων του ΕΥ 
- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 263.491,83 ευρϊ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 12 «Τεχνικι υποςτιριξθ εφαρμογισ ςτισ 2 περιφζρειεσ 

ςταδιακισ ειςόδου» 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 85 
- Προςκλιςεισ: Πία (1) νζα πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 221.799,60 

ευρϊ. Από τισ υπάρχουςεσ προςκλιςεισ μία (1) πρόςκλθςθ ζγινε οριηόντια με 
μείωςθ του προχπολογιςμοφ τθσ κατά 47.511,00 ευρϊ για τον άξονα 
προτεραιότθτασ 12 χωρίσ να τροποποιθκεί ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ 10, 11, 12. Σι νζεσ προςκλιςεισ 
ενιςχφουν τισ υπάρχουςεσ τρεισ (3) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 
221.352,00 ευρϊ και ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των τεςςάρων (4) προςκλιςεων 
ανζρχεται ςτα 443.151,60 ευρϊ.  

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων του ΕΥ 
- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 324.004,97 ευρϊ 

 Κωδικόσ Κεματικισ Ρροτεραιότθτασ: 86 
- Προςκλιςεισ: Πία (1) νζα πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 62.370,00 

ευρϊ που ενιςχφουν τισ υπάρχουςεσ δφο (2) προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ 
δαπάνθσ 488.204,00 ευρϊ και ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των τριϊν (3) 
προςκλιςεων ανζρχεται ςτα 550.574,00 ευρϊ. 

- Ωφελοφμενοι: Τλεσ οι κατθγορίεσ δικαιοφχων του ΕΥ 
- Εντάξεισ: Αποφάςεισ ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 62.357,38 ευρϊ 
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3.3. 'Ετοσ αναφοράσ 2011133 

Χφμφωνα με τθν Ετιςια Ζκκεςθ, το 2011, προζκυψαν ςθμαντικά προβλιματα που 

αφοροφςαν ςε κακυςτεριςεισ και αποκλίςεισ από τον προγραμματιςμό του 2011 που 

οφείλονταν ςε μια ςειρά λόγουσ: 

- μθ ανταπόκριςθ των αρμόδιων φορζων άςκθςθσ πολιτικισ ςτθν επίτευξθ των 
ςτόχων  

- ςτθ δυςκολία που παρουςιάηουν οι δράςεισ του Ε.Υ. ςτθν εφαρμογι των 
μεταρρυκμίςεων επειδι είναι οριηόντιου, ςυςτθμικοφ χαρακτιρα και απαιτοφν τθν 
εξαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου ςυντονιςμοφ και αποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ, 
τόςο κατά τον ςχεδιαςμό όςο και κατά τθν υλοποίθςθ των ζργων, μεταξφ των κακ’  

- μθ ανταπόκριςθ των ΕΦΔ και των βαςικϊν δικαιοφχων του Ε.Υ. ςτθν επίτευξθ των 
ςτόχων που κζτουν 

- ςτο γεγονόσ ότι ο αρικμόσ των προβλεπόμενων από τθν ΞΩΑ ςτελεχϊν τθσ ΕΩΔ δεν 
ιταν επαρκισ για τθν ομαλι λειτουργία τθσ ΕΩΔ, ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ και 
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το ΧΔΕ κυρίωσ για τισ μονάδεσ παρακολοφκθςθσ 
(Πονάδεσ Β1, Β2) και προεγκρίςεων και επιτόπιων επαλθκεφςεων (Πονάδα Γ). 

- κ.λπ. 

Επίςησ το 2011, προέκυψαν και πάλι αλλαγέσ ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του 

Προγράμματοσ.  

Σι δεςμεφςεισ απορρόφθςθσ του Υρογράμματοσ για το ζτοσ 2011, ςφμφωνα με τισ 

υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το Μνθμόνιο Οικονομικισ και Χρθματοπιςτωτικισ 

ςτιριξθσ, ανζρχονται ςε 100 εκατομμφρια Ευρϊ (Δθμόςια Δαπάνθ). 

Για τθν επίτευξθ του ανωτζρω ςτόχου, θ ΕΩΔ ζωσ 31/12/2011 ενεργοποίθςε το ςφνολο του 

Υρογράμματοσ με τθν ζκδοςθ Υροςκλιςεων των οποίων ο πρ/ςμόσ υπερδεςμεφει το 

ςυνολικό του προχπολογιςμό του Ε.Υ. κατά 16%. 

Ζωσ και τθν 31/12/2011 ζχουν πιςτοποιθκεί και δθλωκεί ςτθν ΕΕ δαπάνεσ φψουσ 

62.773.356,95 € Ευρϊ (Δθμόςια Δαπάνθ). 

Επιπλζον ανακεωρικθκε το ΕΥ ωσ προσ το ποςοςτό τθσ ςυγχρθματοδότθςθσ. Χτισ 
28.10.2011 με τθν υπ. αρικμ. Ε(2011)7736τελικό Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ, τροποποιικθκε 
το ποςοςτό ςυγχρθματοδότθςθσ του Ε.Υ. «Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ 2007-2013» με 
αποτζλεςμα ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ να διαμορφωκεί ςε 594.117.648€ Δθμόςια 
Δαπάνθ (505.000.000€ κοινοτικι ςυνδρομι). 

Ξατά τθ διάρκεια του 2011 ςχεδιάςτθκαν κεςμικζσ παρεμβάςεισ για τθν άρςθ 
κακυςτεριςεων και εμπλοκϊν ςτθν εκτζλεςθ των ζργων, οι κυριότερεσ των οποίων ιταν 
οι εξισ : 

- Χχεδιάςτθκε και εφαρμόςτθκε ςε ςυνεργαςία με το αρμόδιο Ωπουργείο Εςωτερικϊν 
ςχζδιο δράςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων που ανακφπτουν ςτο ΕΧΥΑ λόγω τθσ 
εφαρμογισ του Καλλικράτθ.  

                                                           
133

 ΕΩΔ ΕΥ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘ 2007 - 2013, ΕΤΘΣΛΑ ΕΚΚΕΣΘ 2011, ΑΚΘΡΑ ΛΣΩΡΛΣΧ 2012. 
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- Εκδόκθκε θ Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και 
Ραυτιλίασ με αρικμό Υ1/4089/04.11/2011 (ΦΕΞ 2498/Β/04.11.2011), ςφμφωνα με τθν 
οποία δεν υφίςταται υποχρζωςθ ζνταξθσ ςτο Ενιαίο Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν ζωσ τθν 31θ 
Δεκεμβρίου 2012 των προμθκειϊν που εντάςςονται ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα 
επιχειρθςιακά προγράμματα και χρθματοδοτοφνται από εκνικοφσ και κοινοτικοφσ πόρουσ, 
εξαςφαλίηοντασ με τον τρόπο αυτό ςθμαντικι επιτάχυνςθ ςτθ ςυμβαςιοποίθςθ των 
αντίςτοιχων ζργων. 

-Ψζκθκε ςε εφαρμογι Σχζδιο Δράςθσ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ ΕΣΡΑ, με ζμφαςθ ςτθν 
επανεξζταςθ των ανενεργϊν ζργων και ςτθ χρθματοδότθςθ νζων ϊριμων ζργων με ζντονο 
αναπτυξιακό χαρακτιρα, ςτθν κατάργθςθ των πολλαπλϊν επιπζδων διαχείριςθσ, κ.λπ.  

-Ψζκθκε ςε πλιρθ λειτουργία θ διαδικαςία πλθρωμϊν των ςυγχρθματοδοτοφμενων 
ζργων μζςω Κεντρικοφ Λογαριαςμοφ που τθρείται ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδασ. 
Υαράλλθλα αναπτφχκθκε ςτο ΟΡΣ μια νζα αναφορά «Αναλυτικζσ Ρλθρωμζσ Ζργων 
ΕΣΡΑ», θ οποία παρζχει ςτοιχεία αναλυτικϊν κινιςεων των λογαριαςμϊν που τθροφνται 
για τα ζργα από τθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςφμφωνα με οδθγία τθσ ΕΩ ΣΥΧ 21/12/2011.  

 

Εκχωριςεισ αρμοδιότθτασ άςκθςθσ κακθκόντων ΕΦΔ:  

Ψθν 15θ Απριλίου 2009, υπεγράφθςαν οι υπουργικζσ αποφάςεισ για τθν εκχϊρθςθ 
αρμοδιοτιτων άςκθςθσ κακθκόντων Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ (Ε.Φ.Δ.) για: 

Α. ΕΥΣΣΕΡ - Ειδικι Ωπθρεςία Χτρατθγικοφ Χυντονιςμοφ, Χχεδιαςμοφ και Εφαρμογισ 
Υρογραμμάτων (Ε.Ω.Χ.Χ.Ε.Υ.) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Γ.Γ.Δ.Δ.–Θ.Δ.) του Ωπουργείου Εςωτερικϊν (ΩΥ.ΕΧ.). 

Β. ΕΥΕ/ΓΓΛΦ - Ειδικι Ωπθρεςία Εφαρμογισ Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων του Ξ.Υ.Χ. 2000–
2006, του Ε.Χ.Υ.Α. και λοιπϊν Χυγχρθματοδοτοφμενων Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ, οι αποφάςεισ αφοροφν ςτα ακόλουκα: 

Εκχϊρθςθ ςτον Ειδικό Στόχο 3.1, Κατθγορία Ρράξεων 3.1.3: «Υροαγωγι τθσ 
ενςωμάτωςθσ (gender mainstreaming) τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ δθμόςιεσ 
πολιτικζσ», με προχπολογιςμό 5.000.000 €.  

Στοιχεία προόδου: Θ εκχϊρθςθ αφορά ςτο ζργο: «Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ κοινωνίασ 
των πολιτϊν-ιδιαιτζρωσ των γυναικϊν ςτθν παραγωγι και πρόςλθψθ του πολιτιςμοφ και 
τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ» ωσ αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ περαιτζρω εξειδίκευςθσ 
και ςε εφαρμογι τθσ Απόφαςθσ τθσ 3θσ Χυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ (8 
Λουνίου 2010). Θ εκχϊρθςθ ζγινε ςτισ 13.12.2011 με τθν με αρικμ. πρωτ. 4611 Απόφαςθ. 

 

Εκχϊρθςθ ςτον Ειδικό Στόχο 3.1, Κατθγορία Ρράξεων 3.1.4: «Ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ 
ικανότθτασ του πυρινα παραγωγισ  των πολιτικϊν ιςότθτασ για τθν ενςωμάτωςθ, 
παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ κακϊσ και των 
ςυμβουλευτικϊν, ςυντονιςτικϊν και ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν τθσ ιςότθτασ των φφλων», 
με προχπολογιςμό 2.500.000 €.  

Στοιχεία προόδου: Θ εκχϊρθςθ αφορά ςτα ζργα: ««Αξιολόγθςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ 
των δθμοςίων υπθρεςιϊν (κεντρικϊν, περιφερειακϊν, τοπικϊν) που κα κλθκοφν να 
εφαρμόςουν δράςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ ιςότθτασ, όπωσ και των επιτελικϊν υπθρεςιϊν 
που κα επιφορτιςκοφν με τα κακικοντα επεξεργαςίασ και παρακολοφκθςθσ τθσ 
εφαρμογισ τθσ πολιτικισ ιςότθτασ (ΥΕΥΛΧ)» και «Ενζργειεσ για τθν ενίςχυςθ των 
μθχανιςμϊν για τθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ και εμπορίασ ανκρϊπων 
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(Trafficking)» ωσ αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ περαιτζρω εξειδίκευςθσ. Θ εκχϊρθςθ ζγινε 
ςτισ 13.12.2011 με τθν με αρικμ. πρωτ. 4611 Απόφαςθ. 

 

Εκχϊρθςθ ςτον Ειδικό Στόχο 3.2, Κατθγορία Ρράξεων 3.2.1: «Ενίςχυςθ τθσ 
ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων», με προχπολογιςμό 
6.500.000 €.  

Στοιχεία προόδου: Θ υπ. αρικμ. 4611/13.12.2011 Απόφαςθ εκχϊρθςθσ μείωςε κατά 
3.500.000€ τον αρχικά εκχωροφμενο πρ/ςμό 10.000.000€. Θ Ε.Ω.Ε. ζχει εκδϊςει πζντε (5) 
προςκλιςεισ υποβολισ αιτθμάτων χρθματοδότθςθσ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
5.700.000€ με θμερομθνία ζκδοςθσ 4-6-2010, 26-07-2010, 15-9-2010, 24-9-2010 και 
10.6.2011. Ψο ζτοσ 2011, εντάχκθκαν ςυνολικά  οκτϊ (8) ζργα πρ/ςμοφ 4.984.700€, 
προκθρφχτθκαν ζργα  φψουσ 4.280.423,50€, υπεγράφθςαν νομικζσ δεςμεφςεισ φψουσ 
3.935.528,50€ και πιςτοποιικθκαν δαπάνεσ φψουσ 309.477,06€ . 

 

Εκχϊρθςθ ςτον Ειδικό Στόχο 3.2, Κατθγορία Ρράξεων 3.2.3: «Ενίςχυςθ των δράςεων 
τθσ Ψ.Α. προσ όφελοσ των γυναικϊν και καταπολζμθςθ τθσ βίασ», με προχπολογιςμό 
31.553.999 €.  

Στοιχεία προόδου: Θ υπ. αρικμ. 4611/13.12.2011 Απόφαςθ εκχϊρθςθσ που δθμοςιεφτθκε 
ςτισ 30/12/2011 αφξθςε κατά 14.153.999 € τον αρχικά εκχωροφμενο πρ/ςμό 14.400.000€. 
Θ Ε.Ω.Ε/ΓΓΛ ζχει εκδϊςει τρεισ (3) προςκλιςεισ υποβολισ αιτθμάτων χρθματοδότθςθσ 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 17.400.000 € με θμερομθνία ζκδοςθσ 16-09-2009, 4-5-2010 
και 27-10-2011 αντίςτοιχα. Ψο ζτοσ 2011,  προκθρφχτθκαν ζργα φψουσ 936.000,00€, 
υπεγράφθςαν νομικζσ δεςμεφςεισ φψουσ 1.290.695,31€ και πιςτοποιικθκαν δαπάνεσ 
φψουσ 427.406,36€ 

Γ. ΕΕΤΑΑ ΑΕ - Ελλθνικι Εταιρεία Ψοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Ε.Ψ.Α.Α.) Α.Ε., 
εκδόκθκε απόφαςθ που αφορά μόνο ςτθν εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων διαχείριςθσ, χωρίσ 
αντιςτοίχθςθ με πράξεισ, προχπολογιςμό και δείκτεσ, κακϊσ δεν ζχει αποφαςιςτεί το 
οριςτικό εφροσ τθσ εμπλοκισ τθσ ωσ Ε.Φ.Δ. ςτο Ε.Υ.  

 

ΡΟΣΚΛΘΣΕΛΣ ΤΟΥ Ε.Ρ. «ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘ ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΘ 2007-2013»  

Χυνολικά, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ εκδόκθκαν 
ι/και τροποποιικθκαν τριάντα τζςςερισ (34) Ρροςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 
309.072.000€, εκ των οποίων οι δεκαζξι (16) με ςυνολικό πρ/ςμό 248.300.000€ εκδόκθκαν 
από τθν ΕΩΔ  για πρϊτθ φορά το 2011. Εκδόκθςαν ι/και τροποποιικθκαν Αποφάςεισ 
Ζνταξθσ ςυνολικοφ ποςοφ 183.762.367,37€, οι οποίεσ κατανζμονται ανά Γενικό Χτόχο του 
Υρογράμματοσ ωσ ακολοφκωσ: 

Γενικόσ Στόχοσ Λ (Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 01, 02, 03) :  

Χτο  πλαίςιο του Γενικοφ Χτόχου Λ «Αναβάκμιςθ των δθμόςιων πολιτικϊν μζςω του 
εκςυγχρονιςμοφ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και των δομϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ», 
εκδόκθκαν οκτϊ (8) νζεσ Ρροςκλιςεισ, ςυνολικοφ π/ςμοφ 173.900.000€ και υπεγράφθςαν 
Αποφάςεισ Ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 82.100.067,90€,  με τισ οποίεσ δφναται 
να χρθματοδοτθκοφν δράςεισ: 

-εκςυγχρονιςμοφ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτο χϊρο τθσ Δικαιοςφνθσ με παρεμβάςεισ για τον 
εξορκολογιςμό και τθ βελτίωςθ τθσ απονομισ τθσ πολιτικισ και ποινικισ δικαιοςφνθσ.  
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- εξορκολογιςμοφ τθσ λειτουργίασ του τομζα τθσ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και  

- ελζγχου των δαπανϊν νοςοκομειακισ περίκαλψθσ και τθν βελτίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ εκκακάριςθσ των νοςθλίων 

- παροχισ υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ του ΛΞΑ για τθν εφαρμογι των διαρκρωτικϊν 
αλλαγϊν που κα προκφψουν από τθν απόςχιςθ του Ψομζα Ωγείασ και τθν μεταφορά 
του ςτον ΕΣΥΩΩ.  

- ςχεδιαςμοφ ενόσ νζου οργανωτικοφ και λειτουργικοφ μοντζλου και επακόλουκα 
ενόσ νζου δικτφου περιφερειακϊν και κεντρικϊν υπθρεςιϊν του ΛΞΑ.  

- ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ ενόσ ςυςτιματοσ διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ ςτον 
τομζα αςφάλιςθσ του ΛΞΑ  

- καταπολζμθςθσ τθσ ειςφοροδιαφυγισ και ειςφοροαποφυγισ ςτο ΛΞΑ  

- υποςτιριξθσ του ΛΞΑ για τθν τθν αναμόρφωςθ και εκςυγχρονιςμό των αναπθρικϊν 
ςυντάξεων και τθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου εκνικοφ ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ τθσ 
αναπθρίασ  

- αξιοποίθςθσ επιλεγμζνθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του ΛΞΑ  

- μεταρρφκμιςθσ του μεταναςτευτικοφ πλαιςίου μζςω: τθσ δθμιουργίασ ενόσ ενιαίου 
μθτρϊου αλλοδαπϊν, πάνω ςτο οποίο κα βαςίηονται οι διοικθτικζσ διαδικαςίεσ 
που ςχετίηονται με τθ διαμονι, ικαγζνεια, αςτικι κατάςταςθ και ςυμμετοχι ςτουσ 
κεςμοφσ του αλλοδαποφ πλθκυςμοφ, κυρίωσ δε θ «κάρτα μετανάςτθ» (δθλ. το 
αυτοτελζσ ζγγραφο διαμονισ που κα αντικαταςτιςει τθν υφιςτάμενθ 
επικολλϊμενθ άδεια διαμονισ), τθσ δθμιουργίασ γραφείων μιασ ςτάςθσ για τθν 
ζκδοςθ αδειϊν διαμονισ, απλοφςτευςθσ των ςχετικϊν οργανωτικϊν δομϊν και 
διαδικαςιϊν, κακϊσ και τθσ αυτοδίκαιθσ αναηιτθςθσ δικαιολογθτικϊν,  
ενιαιοποίθςθσ των  αδειϊν διαμονισ, διαςφάλιςθσ ςτακερότερου και 
μακροχρόνιου κακεςτϊτοσ διαμονισ ςτουσ ενταγμζνουσ μετανάςτεσ πρϊτθσ και 
δεφτερθσ γενιάσ, 

- αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ των Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν των Υανεπιςτθμίων, των 
Ψ.Ε.Λ., των ΡΥΛΔ τουσ ςυμπεριλαμβανομζνων, και τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ 
Υοιότθτασ, 

- βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του κράτουσ προσ τουσ 
πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, 

- ενίςχυςθσ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ και του ζργου των Ελεγκτικϊν Πθχανιςμϊν 
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ αποςκοπϊντασ ςτθν ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ και διοικθτικισ 
διαφάνεια και ςτθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ. 

- αναδιοργάνωςθσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (ΕΟ.ΑΧ.)  

Γενικόσ Στόχοσ ΛΛ (Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 04, 05, 06) :  

Χτο πλαίςιο του Γενικοφ Χτόχου ΛΛ «Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ», εκδόκθκαν τρεισ (3) νζεσ Ρροςκλιςεισ, ςυνολικοφ π/ςμοφ 60.700.00€ και 
υπεγράφθςαν Αποφάςεισ Ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ  95.916.039,37 €, με τισ 
οποίεσ δφναται να χρθματοδοτθκοφν δράςεισ: 

-επιμόρφωςθσ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ Υιςτοποιθτικοφ Διοικθτικισ Επάρκειασ 
και Υιςτοποιθτικοφ Ξακοδθγθτικισ Επάρκειασ. 
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-αναβάκμιςθσ, ενίςχυςθσ ι/και αναδιοργάνωςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ξατάςταςθσ 
Υροςωπικοφ του Ωπουργείου Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ, που αφοροφν ςτο παραγωγικό ζργο του ΕΞΔΔΑ αναφορικά με: 

- τθν ανίχνευςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και αποτίμθςθ των 
αποτελεςμάτων τθσ επιμόρφωςθσ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και ςτθν τοπικι 
αυτοδιοίκθςθ. 

- το ςχεδιαςμό Υρογραμμάτων για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

- τθ δθμιουργία και επικαιροποίθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και υλικοφ 
πιςτοποίθςθσ  προγραμμάτων για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

- τθν υλοποίθςθ δράςεων κατάρτιςθσ για τθν ανάπτυξθ του Ανκρωπίνου 
Δυναμικοφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

- τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ και βζλτιςτων πρακτικϊν διεκνοφσ επιπζδου 

- τθν επιµόρφωςθ των ∆ιευκυντικϊν Χτελεχϊν Ωπουργείων, ∆θµοςίων 
Φορζων και Σργανιςµϊν Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

- τθν υλοποίθςθ τθσ Ειςαγωγικισ Εκπαίδευςθσ Χτελεχϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
και Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

- τθν προειςαγωγικι Εκπαίδευςθ Χτελεχϊν από τθ Εκνικι Χχολι Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Χ.Δ.Δ.Α.) 

 

Γενικόσ Στόχοσ ΛΛΛ (Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 07, 08, 09) :  

Χτο  πλαίςιο του Γενικοφ Χτόχου ΛΛΛ «Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ 
τθσ Δθμόςιασ Δράςθσ εκδόκθκαν πζντε (5) νζεσ Ρροςκλιςεισ, ςυνολικοφ π/ςμοφ 
14.000.000€ και υπεγράφθςαν Αποφάςεισ Ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 
7.458.260,00 €, με τισ οποίεσ δφναται να χρθματοδοτθκοφν δράςεισ: 

- υποςτιριξθσ τθσ ενςωμάτωςθσ των ποριςμάτων του Συνθγόρου του Ρολίτθ ςε κζματα 
ιςότθτασ των φφλων ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ και δραςτθριοποίθςθ του Κφκλου Λςότθτασ. 
Ανάπτυξθ δράςεων ιςότθτασ των φφλων ςε άλλεσ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ. Ψα ςυμπεράςματα 
των ερευνϊν και τα αποτελζςματα των υλοποιοφμενων δράςεων αναμζνεται να 
ςυμβάλλουν ςτθν ουςιαςτικι ενςωμάτωςθ (gender mainstreaming) τθσ οπτικισ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ. 

- ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε κζςεισ ευκφνθσ ςτισ επιχειριςεισ και ςτουσ 
φορείσ εκπροςϊπθςθσ των επιχειριςεων. 

- ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ ειδικϊν προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςτελεχϊν τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ και αυτοδιοίκθςθσ, με ςτόχουσ α)τθν υιοκζτθςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςε 
οριηόντια βάςθ κατά τθν ανάπτυξθ πολιτικϊν, και β)τθν εφαρμογι κετικϊν μζτρων υπζρ 
των γυναικϊν για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. Ψο περιεχόμενο των 
προγραμμάτων κα προςδιοριςκεί ανά ομάδα καταρτιηομζνων ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 
πλευρζσ των πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων, των αρμοδιοτιτων και λειτουργιϊν των 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και κα διερευνθκεί θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ κάποιων 
ςεμιναρίων μζςω τθλεδιάςκεψθσ. 

- δθμιουργίασ δεκαπζντε (15) Ξενϊνων Φιλοξενίασ πλιρουσ και μικρισ διάρκειασ 
διαμονισ γυναικϊν κυμάτων βίασ και πιλοτικι λειτουργία τουσ για τρία χρόνια. Υαροχι 
υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ των γυναικϊν κυμάτων βίασ (κυρίωσ ενδοοικογενειακι και 
trafficking) και των παιδιϊν τουσ. 
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-προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν ψυχοκοινωνικι, οικογενειακι και 
επαγγελματικι επανζνταξθ και προςαρμογι των κρατουμζνων και αποφυλακιςμζνων 
γυναικϊν. 

-ανάπτυξθσ εργαλείων τεκμθρίωςθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των 
δθμόςιων πολιτικϊν ωσ προσ τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. 

 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΛΛΛ  

Ρορεία υλοποίθςθσ των δράςεων που υλοποιεί θ ΕΥΕ-ΓΓΛΦ ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ 

Διαχείριςθσ και ωσ «Δικαιοφχοσ» με ςτόχο τθν Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν Λςότθτασ 

ςε όλο το εφροσ τθσ Δθμόςιασ Δράςθσ 

ΣΤΟΧΟΣ  

ΚΕΜΑΤΛΚΘ 

ΡΟΤΕΑΛΟ/ 

ΤΘΤΑ  

ΡΟΣΚΛΘΣΕΛΣ  
ΑΡΟΦΑΣΕΛΣ 

ΕΝΤΑΞΘΣ  
ΡΟΚΘΥΞΕΛΣ  

ΝΟΜΛΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΛΣ  
ΔΑΡΑΝΕΣ  

ΣΤΟΧΟΣ 1  69  12.900.000  11.349.280  1.726.941  886.695  130.062  

ΣΤΟΧΟΣ 2  69  27.655.000  25.839.700  13.618.811  9.708.988  904.473  

ΣΥΝΟΛΟ  40.555.000  37.188.980  15.345.752  10.595.683  1.034.535  

 

Ψο 2011, θ ΕΥΕ/ΓΓΛΦ ςε ςυνεργαςία με τθ ΓΓΛΦ ανταποκρινόμενθ ςτισ 

κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ όπωσ διαμορφϊνονται ςτθ χϊρα, και προκειμζνου να 

διαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ επίτευξθ των ειδικϊν ςτόχων του Υρογράμματοσ και θ 

ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων ςτθν κοινωνία και ςτθ δθμόςια 

διοίκθςθ, επικαιροποίθςε τον ςτρατθγικό προγραμματιςμό τθσ και τθν εξειδίκευςθ 

του Άξονα Ρροτεραιότθτασ ΛΛΛ του Ρρογράμματοσ. 

Από τθν εξείδικευςθ προζκυψε ανάγκθ αφξθςθσ του ιδθ εκχωρθμζνου ποςοφ που  

ςφμφωνα με τθν με αρ.πρωτ.οικ.883/15.04.2009 Απόφαςθ Εκχϊρθςθσ, ανερχόταν ςε 

27.400.000€. Χθμειϊνεται ότι θ ΕΩΕ ΓΓΛΦ είχε ςχεδόν καλφψει το ςφνολο του 

εκχωρθμζνου ποςοφ, με τθν ζκδοςθ οκτϊ (8) προςκλιςεων μζχρι το τζλοσ του 2011, 

των οποίων ο προχπολογιςμόσ ανιλκε ςτο ποςό των 22.800.000, δθλαδι ποςοςτό  

83,21%. 

Χτθν 4θ Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ του Υρογράμματοσ, θ Γενικι Γραμματζασ Λςότθτασ 

των Φφλων ειςθγικθκε Ψροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ Εκχϊρθςθσ και ςτθ ςυνζχεια 

ακολοφκθςε το αντίςτοιχο αίτθμα ςτισ 5/7/2011. Ψο γεγονόσ αυτό, οδιγθςε ςτθν 2θ 

Ψροποποίθςθ τθσ με αρ.πρωτ.οικ.883/15.04.2009 Ωπουργικισ Απόφαςθσ Εκχϊρθςθσ 

ςτισ 30/12/2011 και ςε αφξθςθ του εκχωρθκζντοσ πρ/ςμοφ για το οποίο θ ΕΩΕ αςκεί  

αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ για πράξεισ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ “Διοικθτικι 

Πεταρρφκμιςθ 2007-2013” κατά 18.153.999€.  



 240 

Το ςυνολικό ποςό που διαχειρίηεται πλζον θ ΕΥΕ/ΓΓΛΦ ωσ ΕΦΔ, ανζρχεται ςε 

45.553.999€ ποςοςτό 74,43%  τθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ του Κεματικοφ Άξονα 

Ρροτεραιότθτασ ΛΛΛ που ανζρχεται ςτα 61.200.708€ (Απόφαςθ 

υπ.αρικμ.Ε(2011)7736/28-10-2011 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ με τθν οποία ενζκρινε 

τθν τροποποίθςθ του Ε.Υ. ωσ προσ το ποςοςτό ςυγχρθματοδότθςθσ ςε 85%-15%). 

 

 

ΓΕΝΛΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ ΛΛΛ   

ΑΧΛΚΟΣ  

ΡΟΫΡΟ/ 

ΛΟΓΛΣΜΟΣ  

ΕΚΧΩΘΣΘ Λ  

% ΕΡΛ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΤΟΥ 

ΣΤΟΧΟΥ ΛΛΛ  

ΝΕΟΣ  

ΡΟΫΡΟ/ 

ΛΟΓΛΣΜΟΣ 

2012  

ΕΚΧΩΘΣΘ 

II  

% ΕΡΛ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΤΟΥ 

ΣΤΟΧΟΥ ΛΛΛ  

 ΣΤΟΧΟΣ 1  32.753.813  0  0  18.300.709  7.500.000  12%  

 ΣΤΟΧΟΣ 2  32.246.186  27.400.003  42%  42.899.999  38.053.999  62%  

 ΣΥΝΟΛΟ  64.999.999     0  61.200.708  45.553.999  74%  

 

Κα πρζπει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι από τισ παραπάνω μεταβολζσ δεν επθρεάηεται θ 

επίτευξθ των ςτόχων και των δεικτϊν του προγράμματοσ, οφτε του ςυνολικοφ 

Υροχπολογιςμοφ του Άξονα ΛΛΛ ενϊ ταυτόχρονα δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα για το 

2012 ςε δυο βαςικζσ πολιτικζσ προτεραιότθτεσ: 

Α) Ρροαγωγι και εφαρμογι τθσ ενςωμάτωςθσ (gender mainstreaming) τθσ ιςότθτασ 

των φφλων ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ ςε όλα τα επίπεδα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ - 

Κεντρικισ, Ρεριφερειακισ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  

Β)  Ενίςχυςθ των δράςεων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ όφελοσ των γυναικϊν και 

τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ. 

Επιπλζον εντόσ του 2012, προβλζπεται θ ζκδοςθ προςκλιςεων και θ ζνταξθ ζργων 

για τισ παρακάτω δράςεισ: 

- Αξιολόγθςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν (κεντρικϊν, 
περιφερειακϊν, τοπικϊν)  που κα κλθκοφν να εφαρμόςουν δράςεισ ιςότθτασ 
και υποςτιριξθ αυτϊν  

- Ενζργειεσ για τθν ενίςχυςθ των μθχανιςμϊν για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
παράνομθσ διακίνθςθσ και εμπορίασ ανκρϊπων (Trafficking)  

- Ενίςχυςθ των δράςεων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 
προσ όφελοσ των γυναικϊν και τθν καταπολζμθςθ του Trafficking (street 
workers)  
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- Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν- ιδιαιτζρωσ των γυναικϊν 
ςτθν παραγωγι και πρόςλθψθ του πολιτιςμοφ και τθσ καλλιτεχνικισ 
δθμιουργίασ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΔΕΛΚΤΩΝ ΑΞΟΝΑ ΛΛΛ 

ΚΩΔΛΚΟΣ 

ΟΡΣ  ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΕΛΚΤΘ  

ΤΛΜΘ 

ΣΤΟΧΟΣ 

Ε.Ρ  

ΑΚΟΛΣΜΑ 

ΔΕΛΚΤΩΝ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ 

ΕΓΩΝ  

ΡΟΣΟΣΤΟ 

%  

7273  

Αρικμόσ κετικϊν ενεργειϊν για τθν 

προαγωγι τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ 

Λςότθτασ των Φφλων ςτισ δθμόςιεσ 

πολιτικζσ.        31,00         27,00 €  87,1%  

7283  

Αρικμόσ δράςεων για τθν ενίςχυςθ 

των ςυμβουλευτικϊν, ςυντονιςτικϊν 

και ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν τθσ 

Λςότθτασ των Φφλων  

       

14,00            1,00    7,1%  

7293  

Αρικμόσ ετιςιων εκκζςεων για τθν 

πρόοδο τθσ εφαρμογισ των 

πολιτικϊν ιςότθτασ.          6,00            5,00    83,3%  

7313  

Αρικμόσ ενεργειϊν για τθν ενίςχυςθ 

τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςτο δθμόςιο 

και κοινωνικό τομζα.  

       

40,00           44,00    110,0%  

7323  

Αρικμόσ καταρτιηομζνων ςε κζματα 

Λςότθτασ των Φφλων 

   

1.000,00       5.725,00    572,5%  

7333  

Αρικμόσ ενεργειϊν για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ με 

κφματα γυναίκεσ.  

       

20,00           32,00    160,0%  

7343  

Αρικμόσ ενεργειϊν για τθν 

υποςτιριξθ των ΜΚΟ (γυναικείων 

οργανϊςεων)  

       

72,00           46,00    63,9%  

 

Γενικόσ Στόχοσ ΛV (Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 10, 11, 12)   

Χτο  πλαίςιο του Γενικοφ Χτόχου ΛV Ψεχνικι Ωποςτιριξθ Εφαρμογισ, εκδόκθκαν δφο (2) 

Ρροςκλιςεισ, ςυνολικοφ π/ςμοφ 10.700.000€ και υπεγράφθςαν δεκαεπτά (17) νζεσ 

Αποφάςεισ Ζνταξθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 483.000€. Ψο ζτοσ 2011                        

τροποποιικθκαν ι/και ανακλικθκαν Αποφάςεισ Ζνταξθσ με αποτζλεςμα τθ ςυνολικι 
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μείωςθ του πρ/ςμοφ των ενταγμζνων πράξεων κατά 1.711.999,9€. Πε τισ Αποφάςεισ 

Ζνταξθσ ςτο πλαίςιο του Γενικοφ Χτόχου ΛV δφναται να χρθματοδοτθκοφν: 

- Υράξεισ που περιλαμβάνονται ςτο ετιςιο εγκεκριμζνο πρόγραμμα τεχνικισ 
βοικειασ ςτιριξθσ του Ε.Υ. «Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ 2007-2013»  

-      Θ λειτουργία τθσ ΞτΥ ΑΕ 

 

 

4. Ρράξεισ/ Ενζργειεσ/ Ζργα ανά Γενικό Στόχο, Άξονα Ρροτεραιότθτασ, Ειδικό Στόχο και 

Κατθγορία Ρράξθσ134 

 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Λ: ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘ ΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΡΟΛΛΤΛΚΩΝ, ΕΚΣΥΓΧΟΝΛΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΥΚΜΛΣΤΛΚΟΥ ΡΛΑΛΣΛΟΥ ΚΑΛ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΘΣ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1: Αναβάκμιςθ των δθμοςίων πολιτικϊν, εκςυγχρονιςμόσ του 

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και των δομϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ 

ςφγκλιςθσ. 

 

ΕΛΔΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1: Ενδυνάμωςθ των μθχανιςμϊν ςχεδιαςμοφ, εφαρμογισ και ελζγχου 

των δθμόςιων πολιτικϊν. 

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 1.2.2. Ενςωμάτωςθ των ποριςμάτων των ελεγκτικϊν ςωμάτων και του 

Χυνθγόρου του Υολίτθ ςτισ οικείεσ πολιτικζσ προκειμζνου να επζλκουν ρυκμιςτικζσ και 

οργανωτικζσ αλλαγζσ που οδθγοφν ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαφκοράσ. 

ΕΤΟΣ 2011 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2011 εκδόκθκε μία (1)  πρόςκλθςθ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 10.000.000 Ευρϊ που ενεργοποιεί τον κωδικό κεματικισ 

προτεραιότθτασ 63 και αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ δράςεων των Ελεγκτικϊν Πθχανιςμϊν 

τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ κακϊσ και δράςεων ςυμβολισ ςτθν ενςωμάτωςθ των ποριςμάτων 

ι των εκκζςεων επικεωριςεων-ελζγχου ςτουσ τομείσ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ πολιτικισ 

των οικείων φορζων με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαφκοράσ. 

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 1.2.3. Ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των οργανϊςεων των 

κοινωνικϊν εταίρων και των ΠΞΣ, μζςω και διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν. 

 

                                                           
134

 Αναφζρονται μόνο όςα άμεςα ι ζμμεςα ζχουν ςυνάφεια με τθν ιςότθτα των φφλων. 
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ΕΤΟΣ 2010 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ το ζτοσ 2010, ςτο πλαίςιο πρόςκλθςθσ (εκδόκθκε 

το 2009) ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 6.470.000 Ευρϊ και κωδικοφ κεματικισ 

προτεραιότθτασ 63, ολοκλθρϊκθκε θ ζνταξθ πράξεων που αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ 

διοικθτικισ αναβάκμιςθσ των κοινωνικϊν εταίρων ΑΔΕΔΩ και ΧΕΒ ςτο πλαίςιο τθσ 

λειτουργίασ τουσ ωσ δομζσ διαβοφλευςθσ. 

ΕΤΟΣ 2011 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ το ζτοσ 2011, ςτο πλαίςιο ιδθ εκδοκείςασ από το 

2009 πρόςκλθςθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 6.470.000 Ευρϊ και κωδικοφ κεματικισ 

προτεραιότθτασ 63, υλοποιοφνται απρόςκοπτα πράξεισ  που αφοροφν ςτθ χρθματοδότθςθ 

τθσ διοικθτικισ αναβάκμιςθσ των κοινωνικϊν εταίρων ΑΔΕΔΩ και ΧΕΒ ςτο πλαίςιο τθσ 

λειτουργίασ τουσ ωσ δομζσ διαβοφλευςθσ.  

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 1.2.4. Δράςεισ αναβάκμιςθσ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των 

δικαςτθρίων. 

ΕΤΟΣ 2011 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2011 εκδόκθκε μία (1)  πρόςκλθςθ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 11.500.000 Ευρϊ που ενεργοποιεί τον κωδικό κεματικισ 

προτεραιότθτασ 63 και αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ δράςεων βελτίωςθσ τθσ εξυπθρζτθςθσ 

των πολιτϊν τόςο όςον αφορά ςτθν επιτάχυνςθ τθσ απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ όςο και 

ςτθν ταχφτθτα διεκπεραίωςθσ των αιτθμάτων τουσ κακϊσ και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ 

των διεκνϊν υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ που ςχετίηονται με το Ευρωπαϊκό Υοινικό Πθτρϊο. 

Χτο πλαίςιο τθσ Υρόςκλθςθσ εντάχκθκε ζνα (1) ζργο ςυνολικοφ πρ/ςμοφ 9.050.000€ το 

οποίο παρουςιάηει νομικζσ δεςμεφςεισ φψουσ 9.000.000€. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3: Αναβάκμιςθ των δθμοςίων πολιτικϊν, εκςυγχρονιςμόσ του 

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και των δομϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτισ 2 Ρεριφζρειεσ 

ςταδιακισ ειςόδου 

 

ΕΛΔΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ. 1.3: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν 

ρυκμίςεων 

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 1.3.1. Εφαρμογι πολιτικισ για αξιολόγθςθ ποιότθτασ και 

αποτελεςματικότθτασ νομοκετικϊν ρυκμίςεων ςε επιλεγμζνουσ τομείσ βάςει Εγκυκλίου 

Υρωκυπουργοφ Ω190/2006 
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ΕΤΟΣ 2011 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2011 τροποποιικθκε μία (1)  πρόςκλθςθ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.000.000 Ευρϊ που είχε εκδοκεί για τον κωδικό κεματικισ 

προτεραιότθτασ 63 και αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ του Ζργου Χθμαία  «Επαναςχεδιαςμόσ 

τθσ πολιτικισ Δαςοπροςταςίασ ςε εκνικό επίπεδο». 

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 1.3.3. Διοικθτικζσ κωδικοποιιςεισ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου δθμόςιασ 

δράςθσ 

ΕΤΟΣ 2010 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ το ζτοσ 2010, ζχει τροποποιθκεί μία (1) 

πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 9.000.000 Ευρϊ, θ οποία ενεργοποιεί τον κωδικό 

κεματικισ προτεραιότθτασ 81 και εκδόκθκε από τον Ενδιάμεςο Φορζα Διαχείριςθσ 

ΕΩΧΧΕΥ/ΓΓΔΔ & ΘΔ ςτο πλαίςιο τθσ από 15-4-2009 ΞΩΑ εκχϊρθςθσ αρμοδιοτιτων. Θ 

πρόςκλθςθ αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ ζργων διοικθτικισ κωδικοποίθςθσ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου τθσ δθμόςιασ δράςθσ και αποτελεί Ζργο -Χθμαία. 

ΕΤΟΣ 2011 

Ψο ζτοσ 2011, ςτο πλαίςιο τθσ Υρόςκλθςθσ που αφορά ςτθ κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ 

και ζχει εκδοκεί από τον Ενδιάμεςο Φορζα Διαχείριςθσ ΕΩΧΧΕΥ/ΓΓΔΔ & ΘΔ, εντάχκθκαν 

πζντε (5) ζργα ςυνολικοφ πρ/ςμοφ 6.224.473,47 € και προκθρφχκθςαν ζργα φψουσ 

15.000€. 

 

ΕΛΔΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.4: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εξυπθρζτθςθσ των ςυναλλαςςόμενων 

με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ πολιτϊν και επιχειριςεων 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 1.4.1. Δράςεισ απλοφςτευςθσ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν που οδθγοφν 

ςε μείωςθ των διοικθτικϊν επιβαρφνςεων και του διοικθτικοφ κόςτουσ για τισ επιχειριςεισ. 

ΕΤΟΣ 2010 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ το ζτοσ 2010, ςτο πλαίςιο πρόςκλθςθσ (εκδόκθκε 

το 2009) ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 6.000.000 Ευρϊ, θ οποία ενεργοποιεί τον κωδικό 

κεματικισ προτεραιότθτασ 63 και αποτελεί Ζργο -Χθμαία, υλοποιείται το ζργο τθσ 

"Εκπόνθςθσ Πεκοδολογίασ Πζτρθςθσ Διοικθτικϊν Επιβαρφνςεων" και προκθρφχτθκαν 

διαγωνιςμοί για τθ μζτρθςθ των διοικθτικϊν επιβαρφνςεων ςε 4 τομείσ πολιτικισ. 

ΕΤΟΣ 2011 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ το ζτοσ 2011, ολοκλθρϊκθκε το ζργο «Πελζτθ 

και εφαρμογι αναςχεδιαςμοφ διαδικαςιϊν για τθ μείωςθ των διοικθτικϊν επιβαρφνςεων 

και του διοικθτικοφ κόςτουσ» με πιςτοποιθμζνεσ δαπάνεσ φψουσ 868.471,61€. Θ εφαρμογι 

τθσ μελζτθσ ζγινε για τον τομζα του τουριςμοφ. Ψο ζργο «Σλοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ ςτα 
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Διοικθτικά Βάρθ τεςςάρων τομζων πολιτικισ», ςυνολικοφ πρ/ςμοφ 4.730.000€ δεν 

ολοκλιρωςε τουσ τζςςερισ (4) ανοικτοφσ διαγωνιςμοφσ λόγω δικαςτικϊν εμπλοκϊν.  

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 1.4.2. Χχεδιαςμόσ και εφαρμογι ςυςτθμάτων πλθροφορικισ ςε 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, για εξυπθρζτθςθ πολιτϊν και επιχειριςεων. 

ΕΤΟΣ 2010 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ το ζτοσ 2010 ζχουν εκδοκεί τρεισ (3) προςκλιςεισ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 22.000.000 Ευρϊ, οι οποίεσ ενεργοποιοφν τον κωδικό 

κεματικισ προτεραιότθτασ 13. Σι προςκλιςεισ αφοροφν ςτθ χρθματοδότθςθ δράςεων που 

αφοροφν ςε: 

- υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ δθμοςίευςθσ ςτο Διαδίκτυο όλων των αποφάςεων, 
νόμων και πράξεων των διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων – Υρόγραμμα 
ΔΛΑΩΓΕΛΑ 

- ςχεδιαςμό, υποςτιριξθ και κεςμοκζτθςθ των διαδικαςιϊν τθσ "Θλεκτρονικισ 
ςυνταγογράφθςθσ". 

- απλοφςτευςθσ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και υποςτιριξθσ των φορζων του 
δθμοςίου για τθν εφαρμογι των απλοποιθμζνων διαδικαςιϊν. 

 

ΕΤΟΣ 2011 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ το ζτοσ 2011 ζχουν  εκδοκεί τζςςερισ (4) νζεσ 

προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 146.900.000 Ευρϊ, οι οποίεσ ενεργοποιοφν τον 

κωδικό κεματικισ προτεραιότθτασ 13. Σι προςκλιςεισ αφοροφν ςτθ χρθματοδότθςθ 

δράςεων που αφοροφν ςε: 

- εξορκολογιςμό τθσ λειτουργίασ του τομζα τθσ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
ειδικότερα όςο αφορά ςτθν απλοφςτευςθ, επιτάχυνςθ και υποςτιριξθ τθσ 
διαδικαςίασ υπολογιςμοφ και απονομισ ςφνταξθσ, ςτθν αναβάκμιςθ των 
παρεχομζνων υπθρεςιϊν, ςτον πολίτθ / αςφαλιςμζνουσ των Φορζων Ξοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ (ΦΞΑ), ςτθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των ΦΞΑ μζςα από το 
βζλτιςτο προγραμματιςμό των διακζςιμων πόρων και τθν ομογενοποίθςθ και 
ενιαία τιρθςθ δεδομζνων και τθν εναρμόνιςθ των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν 
λειτουργίασ τουσ. 

- ζλεγχο των δαπανϊν νοςοκομειακισ περίκαλψθσ και τθν βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ 
εκκακάριςθσ των νοςθλίων 

- παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ του ΛΞΑ για τθν εφαρμογι των διαρκρωτικϊν 
αλλαγϊν που κα προκφψουν από τθν απόςχιςθ του Ψομζα Ωγείασ και τθν μεταφορά 
του ςτον ΕΣΥΩΩ.  

- ςχεδιαςμό ενόσ νζου οργανωτικοφ και λειτουργικοφ μοντζλου και επακόλουκα 
ενόσ νζου δικτφου περιφερειακϊν και κεντρικϊν υπθρεςιϊν του ΛΞΑ με ςτόχο τθ 
μεγιςτοποίθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των υπθρεςιϊν που 
παρζχει ςτουσ πολίτεσ (αςφαλιςμζνουσ, ςυνταξιοφχουσ, εργοδότεσ) και τον 
εξορκολογιςμό του κόςτουσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν.  
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- ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ ενόσ ςυςτιματοσ διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ ςτον τομζα 
αςφάλιςθσ του ΛΞΑ με ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ Διοίκθςισ του ςτον ζλεγχο και 
παρακολοφκθςθ τθσ επίτευξθσ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων και επακόλουκα ςτθ 
λιψθ αποφάςεων και τθ βελτίωςθ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν. 

- καταπολζμθςθ τθσ ειςφοροδιαφυγισ και ειςφοροαποφυγισ ςτο ΛΞΑ ςτοχεφοντασ 
ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των ελζγχων, μζςω 
τθσ εςτίαςισ τουσ ςε επιλεγμζνεσ /ςτοχευμζνεσ περιπτϊςεισ αλλά και μζςω των 
διαςταυρϊςεων με αςφαλιςτικά, φορολογικά και λοιπά ςτοιχεία. 

- υποςτιριξθσ του ΛΞΑ για τθν αναμόρφωςθ και εκςυγχρονιςμό των αναπθρικϊν 
ςυντάξεων και τθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου εκνικοφ ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ τθσ 
αναπθρίασ και ενόσ πλαιςίου ελζγχου, παρακολοφκθςθσ και διευκόλυνςθσ των 
δικαιοφχων, μζςω του επιχειρθςιακοφ και λειτουργικοφ ςχεδιαςμοφ του Ξζντρου 
Υιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΞΕΥΑ) και του ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ ενόσ 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ του 

- αξιοποίθςθ τθσ επιλεγμζνθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του ΛΞΑ και ςχεδιαςμό και 
ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ, παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ των ακινιτων του με ςκοπό τθν ορκολογικι διαχείριςθ τθσ ακίνθτθσ 
περιουςίασ και τθ μείωςθ των εξόδων που ςυνδζονται με αυτι. 

- αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ των Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν των Υανεπιςτθμίων, των 
Ψ.Ε.Λ., των ΡΥΛΔ τουσ ςυμπεριλαμβανομζνων, και τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ 
Υοιότθτασ, ζχοντασ υπόψθ ιδιαιτζρωσ τισ κατευκφνςεισ που κζτει ςτο ςφνολό τθσ θ 
ιςχφουςα νομοκεςία, υιοκετϊντασ ςτο πλαίςιο τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ, πράςινεσ 
διαδικαςίεσ φιλικζσ προσ το περιβάλλον. 

- βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του κράτουσ προσ τουσ 
πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, μζςω τθσ απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν, τθσ μείωςθσ 
των διοικθτικϊν επιβαρφνςεων, τθσ εφαρμογισ νζων οργανωτικϊν και 
λειτουργικϊν μεκόδων, τθσ ανάπτυξθσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 
προσ πολίτεσ, προσ επιχειριςεισ, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 
υποςτιριξθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ μεταξφ φορζων του δθμοςίου. 

Ωλοποιοφνται επίςθσ απρόςκοπτα ζργα που χρθματοδοτικθκαν το ζτοσ 2010 και αφοροφν 

ςτθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ δθμοςίευςθσ ςτο Διαδίκτυο όλων των αποφάςεων, 

νόμων και πράξεων των διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων – Υρόγραμμα 

«ΔΛΑΩΓΕΛΑ» κακϊσ και ςτο ςχεδιαςμό, υποςτιριξθ και κεςμοκζτθςθ των διαδικαςιϊν τθσ 

«θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ». 

Επίςθσ ςτο πλαίςιο προςκλιςεων που εκδόκθκαν το ζτοσ 2010, εντάχκθκαν δϊδεκα (12) 

νζα ζργα ςυνολικοφ πρ/ςμοφ 10.297.648,96€ που αφοροφν ςε χρθματοδότθςθ δράςεων 

απλοφςτευςθσ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και υποςτιριξθσ των φορζων για τθν εφαρμογι 

των απλοποιθμζνων διαδικαςιϊν και παρουςιάηουν νομικζσ δεςμεφςεισ φψουσ 

4.906.590,44€.  

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2011 τροποποιικθκε μία (1)  πρόςκλθςθ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 4.000.000 Ευρϊ που είχε εκδοκεί για τον κωδικό κεματικισ 

προτεραιότθτασ 14 και αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ του ζργου δθμιουργίασ υπθρεςίασ μίασ 

ςτάςθσ για ζναρξθ ατομικισ επιχείρθςθσ και Εταιρείασ Υεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, ςτα Ξζντρα 

Εξυπθρζτθςθσ Υολιτϊν. 
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ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 1.4.3. Χχεδιαςμόσ και εφαρμογι των απαραίτθτων οργανωτικϊν 

αλλαγϊν ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

ΕΤΟΣ 2010 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ το ζτοσ 2010 ζχει εκδοκεί μία (1) πρόςκλθςθ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 25.000.000 Ευρϊ, θ οποία ενεργοποιεί τον κωδικό κεματικισ 

προτεραιότθτασ 63. Θ πρόςκλθςθ αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ δράςεων που αφοροφν ςτθν 

ενοποίθςθ – προςαρμογι υφιςτάμενων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςτο πλαίςιο 

προετοιμαςίασ και εφαρμογισ του Υρογράμματοσ ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ και ςτο ςχεδιαςμό τθσ 

νζασ θλεκτρονικισ αυτοδιοίκθςθσ και αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ. 

ΕΤΟΣ 2011 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ το ζτοσ 2011 υλοποιοφνται απρόςκοπτα  ζργα 

που αφοροφν ςτθν ενοποίθςθ – προςαρμογι υφιςτάμενων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

ςτο πλαίςιο προετοιμαςίασ και εφαρμογισ τθσ αϋ φάςθσ του Υρογράμματοσ 

«ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ» και ςτο ςχεδιαςμό τθσ νζασ θλεκτρονικισ αυτοδιοίκθςθσ και 

αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ. 

 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΛΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΟΥ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ ΤΘΣ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4 Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ ςφγκλιςθσ. 

 

ΕΛΔΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1: Ενίςχυςθ τθσ πολιτικισ ανάπτυξθσ των ανκρϊπινων πόρων μζςω 

διαρκρωτικϊν και κεςμικϊν αλλαγϊν 

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 2.1.1. Δράςεισ υποςτιριξθσ και εφαρμογισ κεςμικϊν αλλαγϊν για 

αποτελεςματικό, αποδοτικό και αξιοκρατικό ςφςτθμα ανάπτυξθσ ανκρϊπινων πόρων τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

ΕΤΟΣ 2010 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ το ζτοσ 2010 ζχει εκδοκεί μία (1) πρόςκλθςθ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.150.000 Ευρϊ, θ οποία ενεργοποιεί τον κωδικό κεματικισ 

προτεραιότθτασ 63. Θ πρόςκλθςθ αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ δράςεων που αφοροφν ςε 

ενζργειεσ διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ των υπό ςυγχϊνευςθ 

φορζων. 
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ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 2.1.2. Δράςεισ ενίςχυςθσ οργανωτικισ και επιχειρθςιακισ επάρκειασ 

Διευκφνςεων υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ ζχουν εγκαταςτακεί ςυςτιματα ΨΥΕ, για τθν 

εξυπθρζτθςθ πολιτϊν και επιχειριςεων. 

ΕΤΟΣ 2010 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ το ζτοσ 2010 τροποποιικθκε μία (1) πρόςκλθςθ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 5.000.000 Ευρϊ, θ οποία ενεργοποιεί τον κωδικό κεματικισ 

προτεραιότθτασ 72. Θ πρόςκλθςθ αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ του Ζργου –Χθμαία 

"Αναβάκμιςθ, ενίςχυςθ ι και αναδιοργάνωςθ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Ξατάςταςθσ Υροςωπικοφ 

του ΩΥΕΧΑΘΔ". 

ΕΤΟΣ 2011 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ το ζτοσ 2011 εκδόκθκε μία (1) νζα πρόςκλθςθ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 5.000.000 Ευρϊ, θ οποία ενεργοποιεί τον κωδικό κεματικισ 

προτεραιότθτασ 72. Θ πρόςκλθςθ αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ του Ζργου –Χθμαία 

«Αναβάκμιςθ, ενίςχυςθ ι και αναδιοργάνωςθ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Ξατάςταςθσ Υροςωπικοφ 

του ΩΥΕΧΑΘΔ». Επιςθμαίνεται ότι αυτι θ Υρόςκλθςθ αντικατζςτθςε παλαιότερθ, θ οποία 

είχε λιξει άγονθ. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 5: Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ  ςτισ 3 Ρεριφζρειεσ ςταδιακισ εξόδου δθμόςια διοίκθςθ 

 

ΕΛΔΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2: Βελτίωςθ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ ςυςτιματοσ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ για υποςτιριξθ κεςμικϊν/ διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ςτθ 

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 2.2.1. Δράςεισ βελτίωςθσ  ποιότθτασ ςχεδιαςμοφ & εφαρμογισ  

προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 

ΕΤΟΣ 2010 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ για το ζτοσ 2010 ζχουν εκδοκεί ι/και 

τροποποιθκεί ζξι (6) προςκλιςεισ. Χτθν μία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 

7.000.000 Ευρϊ που ενεργοποιεί τον κωδικό κεματικισ προτεραιότθτασ 81, υλοποιοφνται 

ζργα εκπόνθςθσ ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν ςχεδίων από το ΕΞΔΔΑ, τθν Εκνικι Χχολι 

Δθμόςιασ Ωγείασ και τθ Χχολι Χωφρονιςτικϊν Ωπαλλιλων. 

Σι πζντε (5) Υροςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 16.570.000 Ευρϊ, ενεργοποιοφν τον 

κωδικό κεματικισ προτεραιότθτασ 73 και αφοροφν ςτθ χρθματοδότθςθ του Ζργου –Χθμαία 

"Εκπόνθςθ Χχεδίων Ξατάρτιςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ωπουργείων, Γενικϊν Γραμματειϊν 

και ΡΥΔΔ" κακϊσ και δράςεων βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ των 

προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 
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ΕΤΟΣ 2011 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ το ζτοσ 2011: 

- Εκδόκθκε μία (1) νζα πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 4.500.000 Ευρϊ που  
ενεργοποιεί τον κωδικό κεματικισ προτεραιότθτασ 73 και ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ 
εντάχκθκε ζργο ςυνολικοφ πρ/ςμοφ 1.800.000€ που αφορά ςε δράςεισ βελτίωςθσ 
τθσ ποιότθτασ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ του 
ΕΞΔΔΑ. 

- Χτθν μία (1) πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 7.000.000 Ευρϊ που  
ενεργοποιεί τον κωδικό κεματικισ προτεραιότθτασ 81, υλοποιοφνται απρόςκοπτα 
ζργα εκπόνθςθσ ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν ςχεδίων από το ΕΞΔΔΑ, τθν 
Εκνικι Χχολι Δθμόςιασ Ωγείασ και τθ Χχολι Χωφρονιςτικϊν Ωπαλλιλων  

- Σι πζντε (5) Υροςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 16.570.000 Ευρϊ, 
ενεργοποιοφν τον κωδικό κεματικισ προτεραιότθτασ 73 και αφοροφν ςτθ 
χρθματοδότθςθ του Ζργου –Χθμαία «Εκπόνθςθ Χχεδίων Ξατάρτιςθσ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ Ωπουργείων, Γενικϊν Γραμματειϊν και ΡΥΔΔ» κακϊσ και δράςεων 
βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ των προγραμμάτων 
κατάρτιςθσ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 2.2.2. Δράςεισ ενδυνάμωςθσ και προςαρμογισ δεξιοτιτων και 

τεχνογνωςίασ ανκρϊπινου δυναμικοφ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτισ διαρκρωτικζσ και κεςμικζσ 

αλλαγζσ. 

ΕΤΟΣ 2010 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2010 ζχουν εκδοκεί ι και τροποποιθκεί 

επτά (7) προςκλιςεισ, ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 107.450.000€ οι οποίεσ ενεργοποιοφν 

τον κωδικό κεματικισ προτεραιότθτασ 73. Σι προςκλιςεισ δφνανται να χρθματοδοτιςουν 

δράςεισ: 

- που αφοροφν ςτο παραγωγικό ζργο, φορζων που ζχουν τθ κεςμικι αρμοδιότθτα 
παροχισ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε Δθμοςίουσ Ωπαλλιλουσ και 
ειδικότερα: 
τθσ Χχολισ Επιμόρφωςθσ Ωπαλλιλων Ωπουργείου Σικονομικϊν 
τθσ Διπλωματικισ Ακαδθμίασ του Ωπουργείου Εξωτερικϊν 
τθσ Εκνικισ Χχολισ Δθμόςιασ Ωγείασ 
τθσ Εκνικισ Χχολισ Δικαςτικϊν Οειτουργϊν 

- κατάρτιςθσ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ ΨΥΕ και πιςτοποίθςθ των γνϊςεων 
- ενθμζρωςθσ/ ευαιςκθτοποίθςθσ κατάρτιςθσ αιρετϊν και εργαηομζνων ςτθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ για τθν εφαρμογι του Υρογράμματοσ ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ 
- επιμόρφωςθσ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ Υιςτοποιθτικοφ Διοικθτικισ 
Επάρκειασ και Υιςτοποιθτικοφ Ξακοδθγθτικισ Επάρκειασ 
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ΕΤΟΣ 2011 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2011  ζχουν εκδοκεί δφο (2) νζεσ 

προςκλιςεισ, ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 51.200.000€ οι οποίεσ ενεργοποιοφν τον 

κωδικό κεματικισ προτεραιότθτασ 73. Επιςθμαίνεται ότι θ μία (1) Υρόςκλθςθ, πρ/ςμοφ 

13.700.000€ αντικατζςτθςε παλαιότερθ, θ οποία είχε λιξει άγονθ και αφοροφςε ςτθν 

χρθματοδότθςθ δράςεων επιμόρφωςθσ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ εξειδικευμζνεσ 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ Υιςτοποιθτικοφ Διοικθτικισ 

Επάρκειασ και Υιςτοποιθτικοφ Ξακοδθγθτικισ Επάρκειασ. Χτο πλαίςιο αυτϊν των 

Υροςκλιςεων εντάχκθςαν ζργα ςυνολικοφ πρ/ςμοφ 49.927.212€ τα οποία παρουςιάηουν 

αντίςτοιχου φψουσ νομικζσ δεςμεφςεισ. 

Επίςθσ ςτο πλαίςιο προςκλιςεων που ζχουν εκδοκεί ςε παλαιότερα ζτθ, υλοποιοφνται και 

το 2011 απρόςκοπτα οι δράςεισ που αφοροφν ςτο παραγωγικό ζργο, φορζων που ζχουν τθ 

κεςμικι αρμοδιότθτα παροχισ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε Δθμοςίουσ 

Ωπαλλιλουσ και ειδικότερα: τθσ Διπλωματικισ Ακαδθμίασ του Ωπουργείου Εξωτερικϊν, τθσ 

Εκνικισ Χχολισ Δθμόςιασ Ωγείασ, τθσ Εκνικισ Χχολισ Δικαςτικϊν Οειτουργϊν,  του Εκνικοφ 

Ξζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ. Επιςθμαίνεται ότι Χχολι Επιμόρφωςθσ 

Ωπαλλιλων Ωπουργείου Σικονομικϊν (ΧΕΩΩΣ) από 1.7.2011 ςυγχωνεφτθκε ςτο ΕΞΔΔΑ ςε 

εφαρμογι τθσ παρ.2 του Άρκρου 3 του Ρ3895/2010 (ΦΕΞ 206 Α/8-12-2010). 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6: Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ ςτισ 2 Ρεριφζρειεσ ςταδιακισ ειςόδου  

** Χτον ςυγκεκριμζνο άξονα δεν ζχουν οριςτεί ειδικοί ςτόχοι ι κατθγορίεσ πράξεων 

 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΛΛΛ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘ ΤΩΝ ΡΟΛΛΤΛΚΩΝ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΟΣ ΤΘΣ 

ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΑΣΘΣ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 7: Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ 

δθμόςιασ δράςθσ ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ ςφγκλιςθσ 

 

ΕΛΔΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.1: Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

πολιτικϊν ιςότθτασ, και των μθχανιςμϊν και δομϊν εφαρμογισ, παρακολοφκθςθσ και 

αξιολόγθςθσ για κζματα ιςότθτασ των φφλων 

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 3.1.1 «Ξωδικοποιιςεισ και απλουςτεφςεισ νομοκετικϊν & 

κανονιςτικϊν ρυκμίςεων για ιςότθτα των φφλων ςε τομείσ πολιτικισ» 
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ΕΤΟΣ 2011 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2011 τροποποιικθκε μία (1) πρόςκλθςθ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.000.000 Ευρϊ, θ οποία ενεργοποιεί τον κωδικό κεματικισ 

προτεραιότθτασ 69 και αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ του Ζργου-Χθμαία «Διοικθτικι 

Ξωδικοποίθςθ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων  ςτον τομζα τθσ ιςότθτασ των 

φφλων». 

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 3.1.2. Αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων δθμόςιων πολιτικϊν ςτθν ιςότθτα 

των φφλων 

ΕΤΟΣ 2011 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2011 τροποποιικθκε μία (1) πρόςκλθςθ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.400.000 Ευρϊ, θ οποία ενεργοποιεί τον κωδικό κεματικισ 

προτεραιότθτασ 69 και αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ δθμιουργίασ μεκοδολογιϊν και 

εργαλείων ζνταξθσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων 

ςε όλεσ τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ. Χτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ, εντάχκθκε ζνα (1) ζργο 

ςυνολικοφ πρ/ςμοφ 320.000€ και το οποίο παρουςιάηει προκθρφξεισ φψουσ 300.000€. 

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 3.1.3 «Υροαγωγι τθσ ενςωμάτωςθσ (gender mainstreaming) τθσ 

ιςότθτασ των φφλων ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ» 

ΕΤΟΣ 2010 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2010 ζχει εκδοκεί μία (1) πρόςκλθςθ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 6.000.000 Ευρϊ, θ οποία ενεργοποιεί τον κωδικό κεματικισ 

προτεραιότθτασ 69. Θ πρόςκλθςθ αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ δθμιουργίασ 

μεκοδολογιϊν και εργαλείων ζνταξθσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ διάςταςθσ τθσ 

ιςότθτασ των φφλων ςε όλεσ τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ. 

ΕΤΟΣ 2011 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2011 ζχουν εκδοκεί δφο (2) νζεσ 

προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 2.1000.000 Ευρϊ, οι οποίεσ ενεργοποιοφν τον 

κωδικό κεματικισ προτεραιότθτασ 69 και αφοροφν ςτθν  χρθματοδότθςθ παρεμβάςεων: 

- για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν ψυχοκοινωνικι, οικογενειακι 
και επαγγελματικι επανζνταξθ και προςαρμογι των κρατουμζνων και 
αποφυλακιςμζνων γυναικϊν κακϊσ  

- ανάπτυξθσ εργαλείων τεκμθρίωςθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των 
δθμόςιων πολιτικϊν ωσ προσ τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. 

- υποςτιριξθσ τθσ ενςωμάτωςθσ των ποριςμάτων του Χυνθγόρου του Υολίτθ ςε 
κζματα ιςότθτασ των φφλων ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ και δραςτθριοποίθςθ του 
Ξφκλου Λςότθτασ. 
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- ανάπτυξθσ δράςεων ιςότθτασ των φφλων ςε άλλεσ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ. 

Πε τθν υπ. αρικμ. πρωτ. 4611/13.12.2011 Ωπουργικι Απόφαςθ που δθμοςιεφτθκε ςτισ 

30/12/2011, εκχωρικθκε ςτθν ΕΩΕ/ΓΓΛΦ ποςό 5.000.000€ για τθ διαχείριςθ του ζργου 

«Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν-ιδιαιτζρωσ των γυναικϊν ςτθν 

παραγωγι και πρόςλθψθ του πολιτιςμοφ και τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ» ωσ 

αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ περαιτζρω εξειδίκευςθσ και ςε εφαρμογι τθσ Απόφαςθσ τθσ 

3θσ Χυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ (8 Λουνίου 2010).  

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 3.1.4 «Ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του πυρινα παραγωγισ  

των πολιτικϊν ιςότθτασ για τθν ενςωμάτωςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των 

πολιτικϊν ιςότθτασ κακϊσ και των ςυμβουλευτικϊν, ςυντονιςτικϊν και ελεγκτικϊν 

μθχανιςμϊν τθσ ιςότθτασ των φφλων» 

ΕΤΟΣ 2010 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2010 ζχει εκδοκεί μία (1) πρόςκλθςθ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.000.000 Ευρϊ, θ οποία ενεργοποιεί τον κωδικό κεματικισ 

προτεραιότθτασ 69. Θ πρόςκλθςθ αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ αναβάκμιςθσ και 

διεφρυνςθσ των υπθρεςιϊν τθσ Βιβλιοκικθσ κεμάτων ιςότθτασ των φφλων τθσ Γ.Γ.Λ.Φ. 

ΕΤΟΣ 2011 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2011 τροποποιικθκε μία (1) πρόςκλθςθ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 3.500.000 Ευρϊ, θ οποία ενεργοποιεί τον κωδικό κεματικισ 

προτεραιότθτασ 69 και αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ του ζργου - ςθμαία: «Σργάνωςθ 

υπθρεςιϊν για τθν ενςωμάτωςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ 

ςε όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ δράςθσ», το οποίο υλοποιείται απρόςκοπτα.  

Χτο πλαίςιο πρόςκλθςθσ που εκδόκθκε το ζτοσ 2010, εντάχκθκε ζργο που αφορά ςτθ 

χρθματοδότθςθ τθσ αναβάκμιςθσ και διεφρυνςθσ των υπθρεςιϊν τθσ Βιβλιοκικθσ κεμάτων 

ιςότθτασ των φφλων τθσ Γ.Γ.Λ.Φ., πρ/ςμοφ 1.000.000€ και  παρουςιάηει νομικζσ δεςμεφςεισ 

φψουσ 125.072€ 

Πε τθν υπ. αρικμ. πρωτ. 4611/13.12.2011 Ωπουργικι Απόφαςθ που δθμοςιεφτθκε ςτισ 

30/12/2011, εκχωρικθκε ςτθν ΕΩΕ/ΓΓΛΦ ποςό 2.500.000€ για τθ διαχείριςθ των ζργων: 

- «Αξιολόγθςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν (κεντρικϊν, 
περιφερειακϊν, τοπικϊν) που κα κλθκοφν να εφαρμόςουν δράςεισ για τθν 
ενίςχυςθ τθσ ιςότθτασ, όπωσ και των επιτελικϊν υπθρεςιϊν που κα επιφορτιςκοφν 
με τα κακικοντα επεξεργαςίασ και παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ 
ιςότθτασ (ΥΕΥΛΧ)»  

- «Ενζργειεσ για τθν ενίςχυςθ των μθχανιςμϊν για τθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ 
διακίνθςθσ και εμπορίασ ανκρϊπων (Trafficking)»  
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ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 8: Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ 

δθμόςιασ δράςθσ ςτισ 3 Ρεριφζρειεσ ςταδιακισ εξόδου. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 9 : Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ 

δθμόςιασ δράςθσ ςτισ 2 Ρεριφζρειεσ ςταδιακισ ειςόδου. 

 

ΕΛΔΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟ.Σ. 3.2: Θ ενίςχυςθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςτο δθμόςιο και κοινωνικό 

τομζα. 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 3.2.1. Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ 

αποφάςεων.  

ΕΤΟΣ 2010 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2010 ζχουν εκδοκεί τζςςερισ (4) 

προςκλιςεισ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 5.400.000 Ευρϊ, οι οποίεσ ενεργοποιοφν τον 

κωδικό κεματικισ προτεραιότθτασ 69. Σι προςκλιςεισ εκδόκθκαν από τον Ενδιάμεςο 

Φορζα Διαχείριςθσ Ειδικι Ωπθρεςία Διαχείριςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ ςτο 

πλαίςιο τθσ από 15-4-2009 ΞΩΑ εκχϊρθςθσ αρμοδιοτιτων όπωσ ιςχφει και ενεργοποιοφν 

κατά 54% τον εκχωροφμενο πρ/ςμό. 

Σι προςκλιςεισ δφνανται να χρθματοδοτιςουν δράςεισ: 

- ενκάρρυνςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των 
γυναικϊν ςε κζςεισ πολιτικισ ευκφνθσ 

- ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων 
- προϊκθςθσ και υποςτιριξθσ των γυναικϊν ςε ανϊτατεσ ςυνδικαλιςτικζσ βακμίδεσ 
- ενδυνάμωςθσ και βελτίωςθσ των δεξιοτιτων των γυναικϊν δθμόςιων υπαλλιλων 

ςτθν Ξεντρικι Διοίκθςθ, Ρ.Υ.Δ.Δ., Ρ.Υ.Λ.Δ., και Σ.Ψ.Α. Α' & Β' βακμοφ με ςτόχο να 
αναλάβουν υψθλόβακμεσ κζςεισ. 

 

ΕΤΟΣ 2011 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2011 ζχει  εκδοκεί μία (1) νζα 

πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 300.000 Ευρϊ, θ οποία ενεργοποιεί τον κωδικό 

κεματικισ προτεραιότθτασ 69. Θ πρόςκλθςθ εκδόκθκε από τον Ενδιάμεςο Φορζα 

Διαχείριςθσ Ειδικι Ωπθρεςία Διαχείριςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ 

από 15-4-2009 ΞΩΑ εκχϊρθςθσ αρμοδιοτιτων όπωσ ιςχφει, και δφναται  να χρθματοδοτιςει 

δράςεισ που αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε κζςεισ ευκφνθσ ςτισ 

επιχειριςεισ και ςτουσ φορείσ εκπροςϊπθςθσ των επιχειριςεων. 

Χτο πλαίςιο προςκλιςεων που είχαν εκδοκεί παλαιότερα από τον Ενδιάμεςο Φορζα 

Διαχείριςθσ ΕΩΕ/ΓΓΛΦ  και ενεργοποιοφν τον κωδικό κεματικισ προτεραιότθτασ 69, 

εντάχκθκαν ι/και τροποποιικθκαν οκτϊ (8) ζργα ςυνολικοφ πρ/ςμοφ 6.084.700€ τα οποία 

παρουςιάηουν νομικζσ δεςμεφςεισ φψουσ 4.333.667,55€. 
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ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 3.2.2. Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και κατάρτιςθσ του ςυνόλου τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων. 

ΕΤΟΣ 2011 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2011 ζχει  εκδοκεί μία (1) νζα 

πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 900.000 Ευρϊ, θ οποία ενεργοποιεί τον κωδικό 

κεματικισ προτεραιότθτασ 73 και αφορά ςτθν  υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων ςχεδίων 

ευαιςκθτοποίθςθσ (και αξιοποίθςθ καλϊν πρακτικϊν τθσ Ξ.Υ.Εqual) και εκπαίδευςθσ των 

ςτελεχϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςχετικά με τθν ιςότθτα των δφο φφλων, με ζμφαςθ ςτθν 

ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτισ πολιτικζσ που υλοποιοφν οι υπθρεςίεσ των 

Ωπουργείων, των Υεριφερειϊν και των ΣΨΑ. 

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 3.2.3. Ενίςχυςθ των δράςεων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ όφελοσ 

των γυναικϊν και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ. 

ΕΤΟΣ 2010 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2010 ζχει εκδοκεί μία (1) πρόςκλθςθ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 5.000.000 Ευρϊ, θ οποία ενεργοποιεί τον κωδικό κεματικισ 

προτεραιότθτασ 69. Θ πρόςκλθςθ εκδόκθκε από τον Ενδιάμεςο Φορζα Διαχείριςθσ Ειδικι 

Ωπθρεςία Διαχείριςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ από 15-4-2009 ΞΩΑ 

εκχϊρθςθσ αρμοδιοτιτων όπωσ ιςχφει. Θ πρόςκλθςθ χρθματοδοτεί δράςεισ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν. 

ΕΤΟΣ 2011 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2011 ζχει εκδοκεί μία (1) πρόςκλθςθ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 10.700.000 Ευρϊ, θ οποία ενεργοποιεί τον κωδικό κεματικισ 

προτεραιότθτασ 69. Θ πρόςκλθςθ εκδόκθκε από τον Ενδιάμεςο Φορζα Διαχείριςθσ Ειδικι 

Ωπθρεςία Διαχείριςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ από 15-4-2009 ΞΩΑ 

εκχϊρθςθσ αρμοδιοτιτων όπωσ ιςχφει. Θ πρόςκλθςθ χρθματοδοτεί δράςεισ ανάπτυξθσ 

δομϊν και υπθρεςιϊν τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ προσ όφελοσ των γυναικϊν και για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ βίασ μζςω τθσ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ ενϊνων Φιλοξενίασ. 

Χτο πλαίςιο προςκλιςεων που είχαν εκδοκεί παλαιότερα από τον Ενδιάμεςο Φορζα 

Διαχείριςθσ ΕΩΕ/ΓΓΛΦ  και ενεργοποιοφν τον κωδικό κεματικισ προτεραιότθτασ 69, ζργα 

ςυνολικοφ πρ/ςμοφ 6.700.000€ υλοποιοφνται απρόςκοπτα. 
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ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΞΘΣ 3.2.4. Ωποςτιριξθ των ΠΞΣ (γυναικείων οργανϊςεων). 

ΕΤΟΣ 2010 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2010 ζχει εκδοκεί μία (1) πρόςκλθςθ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 4.000.000 Ευρϊ, θ οποία ενεργοποιεί τον κωδικό κεματικισ 

προτεραιότθτασ 69. Θ πρόςκλθςθ χρθματοδοτεί δράςεισ ενίςχυςθσ των γυναικείων ΠΞΣ. 

ΕΤΟΣ 2011 

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2011 τροποποιικθκε μία (1) πρόςκλθςθ 

ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 4.000.000 Ευρϊ, θ οποία ενεργοποιεί τον κωδικό κεματικισ 

προτεραιότθτασ 69 και αφορά ςτθν χρθματοδότθςθ δράςεων ενίςχυςθσ των γυναικείων 

ΠΞΣ. 

 

5. Γενικζσ Επιςθμάνςεισ και Σχόλια  

 

Θ ιςότθτα των φφλων ςτο πλαίςιο του ΕΥ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘ επικεντρϊνεται ςε 

μία προτεραιότθτα: τθν ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ 

δθμόςιασ δράςθσ και εκνικό και περιφερειακό επίπεδο (δθλαδι ςτισ 13 Υεριφζρειεσ τθσ 

χϊρασ)135. Θ προτεραιότθτα αυτι εξειδικεφεται ςε δφο επιμζρουσ (ειδικοφσ) ςτόχουσ: 

αφενόσ τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των πολιτικϊν ιςότθτασ, 

και των μθχανιςμϊν και δομϊν εφαρμογισ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ για κζματα 

ιςότθτασ των φφλων και αφετζρου τθν ενίςχυςθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςτο δθμόςιο και 

τον κοινωνικό τομζα.  

Αυτό που επιχειρείται μζςω του Ειδικοφ Χτόχου 1 δθλαδι, είναι θ προετοιμαςία και 

ενίςχυςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ αυτοδιοίκθςθσ προκειμζνου να ενςωματϊςουν 

τθν ιςότθτα των φφλων ςτισ πολιτικζσ που ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται ςε όλα τα 

επίπεδα και ςε όςο το δυνατόν ευρφτερο πεδίο τομζων πολιτικισ. Θ ςτόχευςθ δεν αφορά 

μόνο τισ υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ, αλλά και το εςωτερικό του εκάςτοτε οργανιςμοφ 

(π.χ. υπουργείο, περιφζρεια, διμο). Σι δράςεισ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο του Γενικοφ 

Χτόχου ΛΛΛ του ΕΥ ςτοχεφουν ςτθν πολλαπλι υποςτιριξθ προκειμζνου τα διοικθτικά επίπεδα 

και όργανα που ζχουν τθν ευκφνθ για το ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ 

των πολιτικϊν, να αποκτιςουν τθν απαιτοφμενθ τεχνογνωςία και τθ ςυναφι μεκοδολογία 

για να διαςφαλίςουν ότι θ οπτικι του φφλου και τθσ ιςότθτασ κα αποτελεί ουςιαςτικι 

διάςταςθ του δθμόςιων πολιτικϊν.  

                                                           
135

 ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ ΣΥΓΚΛΛΣΘΣ (8): Ανατολικι Πακεδονία και Κράκθ, Κεςςαλία, Ιπειροσ, Δυτικι Ελλάδα, 

Υελοπόννθςοσ, Λόνια Ρθςιά, Ξριτθ, Βόρειο Αιγαίο. ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ ΣΤΑΔΛΑΚΘΣ ΕΞΟΔΟΥ (3): Ξεντρικι Πακεδονία, 

Δυτικι Πακεδονία, Αττικι. ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ ΣΤΑΔΛΑΚΘΣ ΕΛΣΟΔΟΥ (2): Χτερεά Ελλάδα, Ρότιο Αιγαίο. 
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Χτο πλαίςιο αυτό πραγματοποιοφνται μια ςειρά δράςεισ και παρεμβάςεισ που αφοροφν τισ 

εξισ επιμζρουσ κατθγορίεσ: 

- «Ξωδικοποιιςεισ και απλουςτεφςεισ νομοκετικϊν & κανονιςτικϊν ρυκμίςεων για 
ιςότθτα των φφλων ςε τομείσ πολιτικισ» 

- Αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων δθμόςιων πολιτικϊν ςτθν ιςότθτα των φφλων 

- «Υροαγωγι τθσ ενςωμάτωςθσ (gender mainstreaming) τθσ ιςότθτασ των φφλων 
ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ» 

- «Ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του πυρινα παραγωγισ  των πολιτικϊν 
ιςότθτασ για τθν ενςωμάτωςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν 
ιςότθτασ κακϊσ και των ςυμβουλευτικϊν, ςυντονιςτικϊν και ελεγκτικϊν 
μθχανιςμϊν τθσ ιςότθτασ των φφλων» 

Σ παραπάνω ειδικόσ ςτόχοσ ςυμπλθρϊνεται και ενιςχφεται επιπλζον από δράςεισ που 

ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων 

(π.χ. ςτισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ και τα όργανα διοίκθςθσ του ςυνόλου των 

κοινωνικϊν εταίρων, ςτα δθμοτικά ςυμβοφλια των διμων, ςε κζςεισ ευκφνθσ, κ.λπ.), 

δράςεισ που απευκφνονται και υποςτθρίηουν τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ (κατάρτιςθ και 

ενδυνάμωςθ αιρετϊν γυναικϊν, δθμιουργία γραφείων ιςότθτασ ςτθν ΞΕΔΕ και ΕΡΥΕ, κ.λπ., 

υποςτιριξθ διμων προκειμζνου να ενεργοποιιςουν κεςμικά εργαλεία και όργανα για τθν 

ιςότθτα των φφλων, αναβάκμιςθ του προφίλ και των αρμοδιοτιτων των Υεριφερειακϊν 

Επιτροπϊν Λςότθτασ, κ.λπ.) και δράςεισ για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά 

των γυναικϊν και τθν υποςτιριξθ ΜΚΟ και γυναικείων οργανϊςεων.  

Χτο πλαίςιο αυτό πραγματοποιοφνται μια ςειρά δράςεισ και παρεμβάςεισ που αφοροφν τισ 

εξισ επιμζρουσ κατθγορίεσ: 

- Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων.  

- Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και κατάρτιςθσ του ςυνόλου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
και τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων. 

- Ενίςχυςθ των δράςεων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ όφελοσ των γυναικϊν και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ. 

- Ωποςτιριξθ των ΠΞΣ (γυναικείων οργανϊςεων). 

Από τα παραπάνω γίνεται ςαφζσ ότι τόςο θ ζνταξθ τθσ οπτικισ του φφλου και τθσ ιςότθτασ 

ςε όλο το εφροσ τθσ διοίκθςθσ και αυτοδιοίκθςθσ, όςο και θ πρόλθψθ και καταπολζμθςθ 

τθσ βίασ κατά των γυναικϊν αποτελοφν δφο νζεσ διαςτάςεισ των εκνικϊν πολιτικϊν για 

τθν ιςότθτα των φφλων, οι οποίεσ ςτο πλαίςιο τθσ Δ' Υρογραμματικισ Υεριόδου 

ςυςτθματοποιοφνται, εξειδικεφονται και διευρφνονται ςτοχεφοντασ ςε ευρφ φάςμα 

δικαιοφχων και ωφελουμζνων, ενϊ ςτο πλαίςιο του ΑΣΡΑ ΛΛΛ διαςφαλίηονται ςθμαντικοί 

οικονομικοί πόροι για τθν υλοποίθςι τουσ (61.000.000€).   

Λδιαίτερθ ςθμαςία ζχει επίςθσ το γεγονόσ ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό των δράςεων 

ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται από τον αρμόδιο εκνικό φορζα, τθ Γενικι Γραμματεία 

Λςότθτασ των Φφλων, ειδικότερα τθν Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ τθσ ΓΓΛΦ, θ οποία 
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αναλαμβάνει και ρόλο Δικαιοφχου και ρόλο Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ (ζργα με 

αυτεπιςταςία). Ειδικά ωσ ΕΦΔ θ ΕΩΕ/ ΓΓΛΦ διαχείριηεται το 74,43% τθσ ςυνολικισ δθμόςιασ 

δαπάνθσ του Άξονα ΛΛΛ.  

Κα πρζπει επίςθσ να επιςθμανκεί ότι δράςεισ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο του Γενικοφ 

Χτόχου ΛΛΛ αναμζνεται να ςυμβάλλουν αφενόσ ςτθ 

- βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτθν εργαςία και τθν ενδυνάμωςθ τθσ βιϊςιμθσ 
εργαςιακισ ςυμμετοχισ και εξζλιξθσ των γυναικϊν  

- μείωςθ των ζμφυλων διακρίςεων ςτθν αγορά εργαςίασ  

- εναρμόνιςθ εργαςιακισ και ιδιωτικισ ηωισ 

(ΚΕΠΑΨΛΞΘ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑ - ΞΩΔΛΞΣΧ 69) 

και αφετζρου   

- ςτθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 

- ςτθ μείωςθ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου και του διαχωριςμοφ ςτα 
γνωςτικά αντικείμενα με διακρίςεισ φφλων 

- ςτθν αφξθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν υποχρεωτικι/ επαγγελματικι και τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 

(ΚΕΠΑΨΛΞΘ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑ - ΞΩΔΛΞΣΧ 73) 

Αν και το ςυνολικότερο ζργο είναι μακράσ πνοισ και καινοτόμο, υπάρχουν μια ςειρά 

αδυναμίεσ ι δυςκολίεσ που είναι πικανό να κζςουν ςε κίνδυνο τθν αναμενόμενθ 

αποτελεςματικότθτά του. Σι αδυναμίεσ και οι δυςκολίεσ ςχετίηονται ενδεικτικά με τα εξισ: 

- Ψθν παροφςα κατάςταςθ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και αυτοδιοίκθςθ, όπου λόγω τθσ 
δριμείασ φφεςθσ, των δραματικϊν μειϊςεων των δαπανϊν των υπουργείων και 
των αμοιβϊν των εργαηομζνων που προβλζπονται ςτο πλαίςιο των μζτρων και 
δεςμεφςεων που απορρζουν από  Πνθμόνιο Σικονομικισ και Χρθματοπιςτωτικισ 
ςτιριξθσ, ζχουν οδθγιςει ςε μείωςθ των απαιτοφμενων οικονομικϊν πόρων για τθν 
εφρυκμθ λειτουργία τθσ διοίκθςθσ και αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ και ςτθ μείωςθ του  
αρικμοφ των εργαηομζνων ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.  

- Ψο γεγονόσ ότι θ ΓΓΛΦ προκειμζνου να προχωριςει το ζργο για τθν ζνταξθ τθσ 
οπτικισ του φφλου ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και αυτοδιοίκθςθ κα πρζπει να ςτθριχκεί 
κυρίωσ ςε ςυνεργαςίεσ και δικτφωςθ και δευτερευόντωσ ςε αρμοδιότθτεσ που 
ςυνδζονται με τθ κεςμικι τθσ οντότθτα: δεν είναι δθλαδι θ ΓΓΛΦ ςε κζςθ (κεςμικά) 
να απαιτιςει τθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου και τον κακοριςμό ι τθν 
εξειδίκευςθ ειδικϊν και ςυγκεκριμζνων ςτόχων για τθν ιςότθτα των φφλων. 

- Θ αργοπορία που παρατθρικθκε ωσ προσ τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του ζργου τθσ 
ΓΓΛΦ, ωσ αποτζλεςμα ςθμαντικϊν κακυςτεριςεων που αφοροφςαν τθν ωρίμανςθ 
και εξειδίκευςθ των επιμζρουσ ζργων και πράξεων. 

- Θ ςυγκυρία και οι δριμείεσ εξελίξεισ ςτο κοινωνικό πεδίο αλλά και εντόσ τθσ 
διοίκθςθσ και αυτοδιοίκθςθσ, θ οποία ευνοεί κυρίωσ δράςεισ και παρεμβάςεισ 
"hands on" και δευτερευόντωσ δράςεισ προετοιμαςίασ, υποςτιριξθσ, εκπόνθςθσ 
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μεκοδολογιϊν, παραγωγισ εργαλείων και τεχνικϊν για τθν ζνταξθ τθσ οπτικισ του 
φφλου ςτισ πολιτικζσ. Θ γενικότερθ δθλαδι κακυςτζρθςθ ςε ότι αφορά τισ 
απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ για τθν ζνταξθ τθσ οπτικισ του φφλου ςτισ πολιτικζσ τα 
προθγοφμενα ζτθ (από το Β' ΞΥΧ και εντεφκεν) και τθν προετοιμαςία και 
υποςτιριξθ τθσ διοίκθςθσ και αυτοδιοίκθςθσ, αποτελεί ςθμαντικό αναςταλτικό 
παράγοντα που ςτθν παροφςα ςυγκυρία μπορεί να επιδράςει αρνθτικά ςτθν 
υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου. 

Από τθν άλλθ κα πρζπει να ςθμειωκεί θ εξαιρετικι πολιτικι και κοινωνικι ςθμαςία που 

ζχει θ εκπόνθςθ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά 

των γυναικϊν μζςω τθσ δθμιουργίασ δικτφου δομϊν και υπθρεςιϊν ςε όλθ τθ χϊρα. 

Χυγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο αυτό, θ ΓΓΛΦ μζςω του ΑΣΡΑ ΛΛΛ και του Εκνικοφ Υρογράμματοσ 

για τθν Συςιαςτικι Λςότθτα των Φφλων 2010-2013, ςχεδίαςε και δθμιουργεί πανελλαδικό 

δίκτυο 61 δομϊν δομϊν για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ όλων των μορφϊν βίασ κατά 

των γυναικϊν (ενδο-οικογενειακι, βιαςμόσ, trafficking, ςεξουαλικι παρενόχλθςθ).  

Το Δίκτυο περιλαμβάνει επίςθσ:  

 Τθν τθλεφωνικι γραμμι SOS 15900 θ οποία λειτουργεί από τισ 11.3.2011 και 
υποςτθρίηεται και από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ sos15900@isotita.gr. Θ γραμμι 
λειτουργεί ςε 24ωρθ βάςθ / 365 θμζρεσ τον χρόνο και προςφζρει υπθρεςίεσ 
πλθροφόρθςθσ και τθλεφωνικισ ςυμβουλευτικισ ςε γυναίκεσ-κφματα όλων των 
μορφϊν βίασ.  

 Τα δϊδεκα (12) νζα Συμβουλευτικά Κζντρα τθσ ΓΓΛΦ (ςτισ εξισ Υεριφζρειεσ: 1. 
Ξεντρικισ Πακεδονίασ, 2. Δυτικισ Πακεδονίασ, 3. Ανατολικισ Πακεδονίασ & 
Κράκθσ, 4. Κεςςαλίασ, 5. Θπείρου, 6. Χτερεάσ Ελλάδασ, 7. Δυτικισ Ελλάδασ, 8. 
Υελοποννιςου, 9. Λονίων Ριςων, 10. Ξριτθσ, 11. Βορείου Αιγαίου και 12. Ροτίου 
Αιγαίου) κακϊσ και τα δφο (2) υφιςτάμενα Συμβουλευτικά Κζντρα τθσ ΓΓΛΦ ςτθ 
Αττικι (Ακινα και Υειραιά), τα οποία αναβακμίηονται.   

 Τα είκοςι πζντε (25) Συμβουλευτικά Κζντρα που κα δθμιουργθκοφν ςτουσ 
Διμουσ: Αλεξανδροφπολθσ, Αρταίων, Βζροιασ, Ηακφνκου, Κιβασ, Ξαβάλασ, 
Ξαλαμάτασ, Ξεφαλονιάσ, Ξαςτοριάσ, Ξατερίνθσ, Ξερατςινίου-Δραπετςϊνασ, 
Ξορινκίων, Ξω, Υεριςτερίου, Υρζβεηασ, Υφργου, Φεκφμνθσ, Φόδου, Χερρϊν, 
Ψρικκαίων, Φλϊρινασ, Φυλισ, Χαλανδρίου, Χαλκιδζων και Χίου.  

 Τουσ δζκα εννζα (19) Ξενϊνων Φιλοξενίασ των γυναικϊν κυμάτων βίασ και των 
παιδιϊν τουσ που κα δθμιουργθκοφν ςτουσ Διμουσ: Αγρινίου, Ακθναίων, Αχαρνϊν, 
Βόλου, Θρακλείου (Ξριτθσ), Κεςςαλονίκθσ, Λωαννιτϊν, Ξζρκυρασ, Ξοηάνθσ, 
Ξομοτθνισ, Ξορδελιοφ-Ευόςμου, Οαμιζων, Οαριςαίων, Οζςβου, Υατρζων, 
Υειραιϊσ, Φόδου, Ψρίπολθσ και Χανίων.  

 Τουσ δφο (2) Ξενϊνεσ του Εκνικοφ Κζντρου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ) ςτθν 
Ακινα και τθν Κεςςαλονίκθ των οποίων κα αναβακμιςκεί θ λειτουργία.   

mailto:sos15900@isotita.gr


 259 

6. ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΑΛΛΕΛΑ» 

 

1. Ραρουςίαςθ Γενικϊν Στόχων, Αξόνων Ρροτεραιότθτασ, Μζτρων και Δεικτϊν του ΕΡ  

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ Ε.Π. 

ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ 

ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑΣ 

ΥΡΟΣΤΘΛΗΟΜΕΝΘΣ ΑΡΟ ΕΕΥΝΑ 

ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

Ψο Εκνικό Χτρατθγικό Χχζδιο Ανάπτυξθσ τθσ Αλιείασ (ΕΧΧΑΑΟ) τθσ 

περιόδου 2007-2013 καλφπτει τον τομζα τθσ αλιείασ τθσ χϊρασ μασ, ζχει 

ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 15 του Ξανονιςμοφ (ΕΞ) 

αρικ 1198/2006 του Χυμβουλίου, τθσ 27θσ Λουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό 

Ψαμείο Αλιείασ (ΕΨΑ), περιγράφει ςυνοπτικά όλεσ τισ πτυχζσ τθσ κοινισ 

αλιευτικισ πολιτικισ και κακορίηει προτεραιότθτεσ, ςτόχουσ, τουσ 

απαιτοφμενουσ δθμόςιουσ πόρουσ και προκεςμίεσ για τθν εφαρμογι τουσ 

ιδίωσ ςε ςχζςθ με: 

 Ψθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ των αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων 

 Ψθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ του κλάδου τθσ υδατοκαλλιζργειασ 

 Ψθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ του κλάδου τθσ μεταποίθςθσ και εμπορίασ 
αλιευτικϊν προϊόντων 

 Ψθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ αλιείασ εςωτερικϊν υδάτων 

 Ψθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν 

 Ψθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του αλιευτικοφ τομζα 

 Ψθν διατιρθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτον αλιευτικό τομζα 
και τθν εξαςφάλιςθ βιϊςιμθσ απαςχόλθςθσ 

 Ψθν προςταςία και τθν βελτίωςθ του υδάτινου περιβάλλοντοσ που 
ςχετίηεται με τον αλιευτικό τομζα 

 Ψθν τιρθςθ των απαιτιςεων επικεϊρθςθσ και ελζγχου των 
αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων και τθν ςυλλογι δεδομζνων-
πλθροφοριϊν για τθν κοινι αλιευτικι πολιτικι 

 Ψθν ανάπτυξθ αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων εκτόσ κοινοτικϊν 
υδάτων 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 1 

Μζτρα για τθν προςαρμογι του 

αλιευτικοφ ςτόλου 

 

Ο άξονασ προτεραιότθτασ ςτοχεφει ςτθν προαγωγι τθσ κερδοφόρασ και 
βιϊςιμθσ αλιείασ. Τα μζτρα ςτοχεφουν ιδιαίτερα ςτθ μείωςθ τθσ τρζχουςασ 
αλιευτικισ ικανότθτασ του αλιευτικοφ ςτόλου, τθν διευκόλυνςθ τθσ ειςόδου 
ςτο επάγγελμα των νζων αλιζων και ςτθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ των 
αλιευτικϊν ςκαφϊν. 
 

ΜΕΤΟ 1.1 : Μόνιμθ παφςθ αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων 
Δίνεται δθμόςια ενίςχυςθ ςε ιδιοκτιτεσ αλιευτικϊν ςκαφϊν (θλικίασ 10 
ετϊν και άνω) για τθν μόνιμθ παφςθ των αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων των 
αλιευτικϊν ςκαφϊν με τθ διάλυςι τουσ , τθν αλλαγι τθσ χριςθσ τουσ , για 
μθ αλιευτικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν αλλαγι τθσ χριςθσ τουσ. 
Τα αλιευτικά ςκάφθ πρζπει να επθρεάηονται από ςχζδια προςαρμογισ τθσ 
αλιευτικισ προςπάκειασ ςτισ περιπτϊςεισ: 

 Σχεδίων αποκατάςταςθ ι διαχείριςθσ (άρκρα 5 & 6 του καν (ΕΚ) 
2371/2002). 

 Επειγόντων μζτρων (άρκρα 7 & 8 του καν (ΕΚ) 2371/2002). 

 Μθ ανανζωςθσ αλιευτικισ ςυμφωνίασ ςτο πλαίςιο διεκνοφσ 
ςυμφωνίασ ι άλλθσ ρφκμιςθσ. 

 Εκνικϊν μζτρων για τθ διατιρθςθ ι διαχείριςθ των αλιευτικϊν 

http://www.espa.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=98
http://www.espa.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=98
http://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=233
http://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=233
http://www.alieia.info/?page_id=309
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πόρων (άρκρα 9 & 10 του καν (ΕΚ) 2371/2002). 

 Εκνικϊν ςχεδίων παροπλιςμοφ ( άρκρα 11 ζωσ 16 του καν (ΕΚ) 
2371/2002). 

ΜΕΤΟ 1.2: Ρροςωρινι παφςθ των αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων 
Δίνεται δθμόςια οικονομικισ αντιςτάκμιςθσ (ςε αλιείσ και ιδιοκτιτεσ) 
προκειμζνου να παφςουν προςωρινά τθν αλιευτικι δραςτθριότθτα με ςκοπό 
τθν εφαρμογι ςχεδίων αποκατάςταςθσ, επειγόντων μζτρων, μθ ανανζωςθσ 
αλιευτικισ ςυμφωνίασ, ςχεδίων διαχείριςθσ, ςχεδίων διάςωςθσ & 
αναδιάρκρωςθσ κακϊσ και φυςικϊν καταςτροφϊν ι άλλων ζκτακτων 
ςυμβάντων, που προκαλοφν απαγόρευςθ τθσ αλιείασ και δεν ζχουν ςχζςθ με 
μζτρα διατιρθςθσ των αποκεμάτων. 
ΜΕΤΟ 1.3: Επενδφςεισ ςτα αλιευτικά ςκάφθ και ςτθν επιλεκτικότθτα των 
αλιευτικϊν εργαλείων 
Δίνεται δθμόςια ενίςχυςθ ςε ιδιοκτιτεσ αλιευτικϊν ςκαφϊν για των 
εκςυγχρονιςμό των ςκαφϊν τουσ με ςκοπό: 

 Tον εκςυγχρονιςμό του εξοπλιςμοφ των αλιευτικϊν ςκαφϊν, 

 Τθν αντικατάςταςθ των κινθτιρων των αλιευτικϊν ςκαφϊν. Για 
ςκάφθ μικουσ μικρότερου των 12 μζτρων τα οποία δεν 
χρθςιμοποιοφν ςυρόμενα εργαλεία, αναλογία νζασ/παλαιά μθχανι 
1:1, για μεγαλφτερα ςκάφθ υπό προχποκζςεισ ανάλογα του μικουσ 
και του είδουσ του αλιευτικοφ εργαλείου. 

 Τθν αναβάκμιςθ τθσ αςφάλειασ των ςυνκθκϊν εργαςίασ, τθσ 
υγιεινισ και τθσ ποιότθτασ των προϊόντων, τθσ ενεργειακισ 
αποδοτικότθτασ και τθσ επιλεκτικότθτασ. 

 Τθν εφαρμογι αλιευτικϊν μεκόδων που είναι πιο φιλικζσ προσ το 
περιβάλλον. 

 Τθν αντικατάςταςθ αλιευτικϊν εργαλείων (μπορεί να χορθγθκεί 
δφο φορζσ) , όταν το ςκάφοσ επθρεάηεται από ςχζδιο 
προςαρμογισ, το νζο εργαλείο είναι επιλεκτικότερο. 

 Τθν αντικατάςταςθ αλιευτικϊν εργαλείων (χορθγείται άπαξ) για τθ 
ςυμμόρφωςθ με διατάξεισ του κοινοτικοφ δικαίου ςχετικά με τθν 
επιλεκτικότθτα. 

ΜΕΤΟ 1.4: Μζτρα ενίςχυςθσ τθσ παράκτια αλιείασ μικρισ κλίμακασ (ςκάφθ 
< 12 μζτρων) 
Δίνεται δθμόςια ενίςχυςθ για: 

 Επενδφςεισ επί των ςκαφϊν, δθλαδι εκςυγχρονιςμόσ του 
εξοπλιςμοφ των ςκαφϊν και αντικατάςταςθ μθχανϊν. 

 Κοινωνικοοικονομικά μζτρα για τθ διαχείριςθ του ςτόλου. 

 Συλλογικά ςχζδια για τθ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ και τθσ 
πρόςβαςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ παραγωγισ, τθσ μεταποίθςθσ και τθσ 
εμπορίασ, τθν προϊκθςθ ςε εκελοντικι βάςθ τθσ μείωςθσ τθσ 
αλιευτικισ προςπάκειασ, τθν χριςθ τεχνολογικϊν καινοτομιϊν 
(μεταξφ άλλων για τθν προςταςία των εργαλείων και των 
αλιευμάτων από κθρευτζσ). 

ΜΕΤΟ 1.5: Κοινωνικοοικονομικι Αποηθμίωςθ για τθν διαχείριςθ του ςτόλου 
Δίνεται δθμόςια ενίςχυςθ για: 

 Τθν διαφοροποίθςθ των δραςτθριοτιτων (ςτόχοσ πολλαπλι 
απαςχόλθςθ). 

 Τθν πρόωρθ αποχϊρθςθ από τισ αλιευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ(πρόωρθ ςυνταξιοδότθςθ) . 

 Τθν εφάπαξ αντιςτάκμιςθ ςε αλιείσ υπό τον όρο ότι το ςκάφοσ 
υπόκειται ςε κακεςτϊσ μόνιμθσ παφςθσ και οι αλιείασ εργάςτθκαν 
για διάςτθμα τουλάχιςτον 12 μθνϊν. 

 Τουσ νζουσ αλιείσ. 
 

http://www.alieia.info/?page_id=317
http://www.alieia.info/?page_id=319
http://www.alieia.info/?page_id=319
http://www.alieia.info/?page_id=321
http://www.alieia.info/?page_id=321
http://www.alieia.info/?page_id=323
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ΡΟΣΟΤΛΚΟΡΟΛΘΣΘ ΣΤΟΧΩΝ ΑΞΟΝΑ 1 -ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΔΕΛΚΤΕΣ Τιµι Βάςθσ 

Ζτουσ 2005 

Ενδιάµεςοσ 

Στόχοσ 

Ζτουσ 2010 

Τιµι Στόχοσ 

Ζτουσ 2015 

Α) ∆είκτεσ εκροϊν    

Αρικ. ςκαφϊν που 

διαλφονται 

18.269 700 1.700 

Αρικ.  ςκαφϊν που 

εκςυγχρονίηονται 

18.269 800 1.800 

Αρ. νζων αλιζων  3 10 

Β) ∆είκτεσ 

αποτελεςµάτων 

   

Πείωςθ χωρθτικότθτασ 

αλιευτικοφ 

ςτόλου (ςε GT) 

93.387 2.310 5.610 

Πείωςθ ιςχφοσ 

αλιευτικοφ ςτόλου 

(ςε KW) 

537.560 23.191 56.321 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 2 

Υδατοκαλλιζργεια, αλιεία 

εςωτερικϊν υδάτων, μεταποίθςθ 

& εμπορία προϊόντων αλιείασ και 

υδατοκαλλιζργειασ 

 

Μζτρο 2.1. Υδατοκαλλιζργεια 
Στρατθγικόσ ςτόχοσ είναι θ αειφόροσ ανάπτυξθ του κλάδου τθσ 
υδατοκαλλιζργειασ, θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των παραγόμενων 
προϊόντων και των επιχειριςεων και θ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ του 
κλάδου (οικονομικι, περιβαλλοντικι και κοινωνικι βιωςιμότθτα). 
Η αφξθςθ τθσ παραγωγισ και θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων 
τθσ υδατοκαλλιζργειασ, των ςυνκθκϊν εργαςίασ, τθσ υγιεινισ και τθσ υγείασ 
των ανκρϊπων ι των ηϊων κακϊσ και του περιβάλλοντοσ, μζςω τθσ 
ενίςχυςθσ των επενδφςεων για τθν καταςκευι, τθν επζκταςθ, τον εξοπλιςμό 
και τον εκςυγχρονιςμό εγκαταςτάςεων παραγωγισ, αποτελοφν τουσ 
γενικοφσ ςτόχουσ του εν λόγω μζτρου. 
Ο ςτρατθγικόσ και οι γενικοί ςτόχοι ςτον κλάδο των υδατοκαλλιεργειϊν κα 
επιτευχκοφν με τθν υλοποίθςθ των ακόλουκων ειδικϊν ςτόχων: 

 Αφξθςθ τθσ ςυνολικισ εκνικισ παραγωγισ, κυρίωσ με τθν 
παραγωγι ειδϊν με καλζσ προοπτικζσ εμπορίασ και τθ 
διαφοροποίθςθ προσ νζα είδθ. 

 Εφαρμογι μεκόδων υδατοκαλλιζργειασ οι οποίεσ μειϊνουν 
ουςιαςτικά τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ι βελτιϊνουν τισ κετικζσ 
επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον ςε ςφγκριςθ με τισ ςυνικεισ πρακτικζσ 
ςτον τομζα τθσ υδατοκαλλιζργειασ. 

 Ανάπτυξθ και προϊκθςθ τθσ βιολογικισ υδατοκαλλιζργειασ. 

 Στιριξθ παραδοςιακϊν δραςτθριοτιτων υδατοκαλλιζργειασ, οι 
οποίεσ είναι ςθμαντικζσ για τθ διατιρθςθ και τθν ανάπτυξθ τόςο 
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του οικονομικοφ και κοινωνικοφ ιςτοφ όςο και του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ. 

 Εκςυγχρονιςμόσ των μονάδων υδατοκαλλιζργειασ, για τθ βελτίωςθ 
τθσ οργάνωςθσ και διαχείριςθσ, τθ βελτίωςθ και διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ των προϊόντων, τθ διαμόρφωςθ του κόςτουσ παραγωγισ 
ςε ανταγωνιςτικά επίπεδα, τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ 
και αςφάλειασ των εργαηομζνων, τθ βελτίωςθ τθσ υγιεινισ και τθσ 
υγείασ των ανκρϊπων ι των ηϊων. 

 Διαςφάλιςθ των υφιςτάμενων κζςεων εργαςίασ, δθμιουργία νζων 
κζςεων απαςχόλθςθσ και εξαςφάλιςθ τθσ ιςοτιμίασ των δφο 
φφλων. 

 Δθμιουργία βιϊςιμων και ανταγωνιςτικϊν επιχειριςεων με 
πολλαπλά οφζλθ για τθν τοπικι κοινωνία, τθν απαςχόλθςθ και τουσ 
καταναλωτζσ. 

 Ενίςχυςθ των πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων. 

 Ενίςχυςθ ίδρυςθσ ι μετεγκατάςταςθσ μονάδων εντόσ περιοχϊν 
οργανωμζνθσ ανάπτυξθσ τθσ υδατοκαλλιζργειασ (Ρ.Ο.Α.Υ.). 

 Στιριξθ, μζςω τθσ χοριγθςθσ αντιςτάκμιςθσ, τθσ χριςθσ 
παραγωγικϊν μεκόδων υδατοκαλλιζργειασ που ςυμβάλλουν ςτθν 
προςταςία και ςτθ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ κακϊσ και ςτθ 
διατιρθςθ τθσ φφςθσ 

 Συμβολι ςτθν αποηθμίωςθ ςε οςτρακοκαλλιεργθτζσ για τθν 
προςωρινι αναςτολι τθσ ςυλλογισ εκτρεφόμενων μαλακίων. 

 Συνειςφορά ςτθ χρθματοδότθςθ του ελζγχου και τθσ εξάλειψθσ 
νόςων ςτθν υδατοκαλλιζργεια υπό τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ 
90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Ιουνίου 1990 ςχετικά με 
οριςμζνεσ δαπάνεσ ςτον κτθνιατρικό τομζα 

 Ανάπτυξθσ χϊρων άμεςθσ εμπορίασ (direct marketing) για τθν 
πϊλθςθ και ενθμζρωςθ του καταναλωτι κακϊσ και για τθν 
ενκάρρυνςθ τθσ κατανάλωςθσ ςυναφϊν προϊόντων. 

Δράςθ 1. Αφξθςθ τθσ παραγωγικισ ικανότθτασ 
Η αφξθςθ τθσ παραγωγισ κα προζρχεται αφενόσ από τθ δθμιουργία νζων 
μονάδων παραγωγισ και από τθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ μζςω τθσ 
ολοκλιρωςθσ τθσ απόδοςθσ των υφιςτάμενων. 
Συγκεκριμζνα, ωσ «νζα είδθ» μπορεί να κεωρθκοφν όλα τα είδθ υδρόβιων 
οργανιςμϊν εκτόσ από τςιποφρα (Sparus aurata), λαβράκι (Dicentrarchus 
labrax), μφδια (Mytilus galloprovincialis), πζςτροφα (Σncohrynchus mykiss) 
και κυπρίνο (Cyprinus carpio), εφόςον πλθροφν οριςμζνεσ προχποκζςεισ 
(Τεχνογνωςία, Βιολογικζσ παράμζτροι, Σίτιςθ, Υγιεινι, Αναπαραγωγι κλ.π.) 
Τα «είδθ με καλζσ προοπτικζσ εμπορίασ» κα κακορίηονται ανά διετία από 
τθν αρμόδια για τθν πολιτικι υπθρεςία (Διεφκυνςθ Υδατοκαλλιεργειϊν & 
Εςωτερικϊν Υδάτων) κατόπιν αξιολόγθςθσ των απαιτοφμενων ςτοιχείων 
(παραγωγισ, οικονομικισ βιωςιμότθτασ, κόςτουσ παραγωγισ, τιμϊν 
πϊλθςθσ ςτθν αγορά, κερδοφορίασ, καταναλωτικισ ηιτθςθσ, ι κατόπιν 
ανάκεςθσ διεξαγωγισ ζρευνασ αγοράσ, ι ςυνεργαςίασ με ςυλλογικοφσ 
φορείσ κ.λ.π.) ανά είδοσ. 
Δράςθ 2. Μεταβολι τθσ παραγωγισ λόγω τθσ επζκταςθσ ι του 
εκςυγχρονιςμοφ υφιςταμζνων μονάδων 
Η δράςθ αυτι περιλαμβάνει πράξεισ όπωσ: 

 Επζκταςθ τθσ δυναμικότθτασ υφιςτάμενων μονάδων ςε νζα ζκταςθ. 

 Επζκταςθ τθσ δυναμικότθτασ υφιςτάμενων μονάδων ςε νζεσ 
εγκαταςτάςεισ ςτθν ιδία ζκταςθ. 

 Εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενων μονάδων υδατοκαλλιζργειασ ιδίωσ με 
τθν εφαρμογι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και εξοπλιςμϊν, τθν 
αναπροςαρμογι των διαχειριςτικϊν μεκόδων και πρωτοκόλλων 
παραγωγισ, τθν αναβάκμιςθ τθσ εταιρικισ οργάνωςθσ με 
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αναςχεδιαςμό τθσ οργανωτικισ και διοικθτικισ τουσ δομισ 

 Εφαρμογι καινοτόμων τεχνολογιϊν. 

 Χρθςιμοποίθςθ εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ. 

 Χρθςιμοποίθςθ ςφγχρονων μεκόδων και εξοπλιςμϊν για τθ 
ςυλλογι και επεξεργαςία δεδομζνων που ςυμβάλλουν ςτθν 
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ παραγωγισ και των 
περιβαλλοντικϊν παραμζτρων. 

 Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, αςφάλειασ 
τροφίμων, περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, υγείασ και αςφάλειασ 
εργαηομζνων, κοινωνικισ μζριμνασ κλπ (ISO, HΑCCP, EMAS, OHSAS, 
CSR). 

Δράςθ 3. Αφξθςθ τθσ ποςότθτασ γόνου που παράχκθκε ςε ιχκυογεννθτικοφσ 
ςτακμοφσ 
Η εν λόγω Δράςθ κα περιζχει από πράξεισ που αφοροφν: 

 Στθν ίδρυςθ νζων ςτακμϊν παραγωγισ γόνου ειδϊν εμπορικισ 
αξίασ εδϊδιμων και μθ. 

 Στθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ υφιςτάμενων ςτακμϊν ςτθν ίδια 
ζκταςθ. 

 Στθν επζκταςθ τθσ δυναμικότθτασ υφιςτάμενων ςτακμϊν ςε νζα 
ζκταςθ. 

 Στθν επζκταςθ τθσ δυναμικότθτασ υφιςτάμενων ςτακμϊν ςτθν ίδια 
ζκταςθ. 

 Η αφξθςθ τθσ παραγωγισ κα προζρχεται αφενόσ από τθ δθμιουργία 
νζων ςτακμϊν και από τθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ μζςω τθσ 
ολοκλιρωςθσ τθσ απόδοςθσ των υφιςτάμενων κακϊσ και από τθν επζκταςθ 
του χϊρου και των εγκαταςτάςεων αυτϊν. 
Επιπλζον, αναμζνεται και θ δθμιουργία ςτακμϊν, οι οποίοι κα αφοροφν ςε 
παραγωγικζσ επενδφςεισ ειδϊν εμπορικισ αξίασ, εκτόσ των προσ 
κατανάλωςθ υδρόβιων οργανιςμϊν, όπωσ διακοςμθτικά είδθ ιχκφων, 
φφκια, ςπόγγοι κ.λ.π., κακϊσ και βατράχων. Οριςμζνα από τα είδθ αυτά 
προςδιορίηονται με άλλουσ τρόπουσ πζραν τθσ γνωςτισ μονάδασ Kg ι τόνων 
(κφτταρα/ml ι lt, ξθρι βιομάηα, άτομα, κ.λ.π.). 
Δράςθ 4. Υδατοπεριβαλλοντικά μζτρα 
Αφορά τθν ςτιριξθ, μζςω τθσ χοριγθςθσ αντιςτάκμιςθσ, τθσ χριςθσ 
παραγωγικϊν μεκόδων υδατοκαλλιζργειασ που ςυμβάλλουν ςτθν 
προςταςία και ςτθ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ κακϊσ και ςτθ διατιρθςθ 
τθσ φφςθσ. 
Οι δικαιοφχοι αποηθμίωςθσ πρζπει να αναλαμβάνουν τθ δζςμευςθ, επί 
πζντε (5) τουλάχιςτον ζτθ, να τθροφν υδατοπεριβαλλοντικζσ απαιτιςεισ, 
πζραν τθσ απλισ εφαρμογισ τθσ ςυνικουσ ορκισ πρακτικισ ςτον τομζα 
υδατοκαλλιζργειασ. Δθλαδι πρζπει να εφαρμόηουν υδατοκαλλιεργθτικζσ 
πρακτικζσ πζραν των προβλεπόμενων από τθ νομοκεςία όρων, ςε κζματα 
υγιεινισ, κτθνιατρικισ ι κζματα που αφοροφν το περιβάλλον και να τθροφν 
πρωτόκολλα παραγωγισ που να προλαμβάνουν τθ ςπατάλθ πόρων και τθ μθ 
αναπόφευκτθ ρφπανςθ. 
Δράςθ 5. Μζτρα για τθ δθμόςια υγεία 
Συμβολι ςτθν αποηθμίωςθ ςε οςτρακοκαλλιεργθτζσ για τθν προςωρινι 
αναςτολι τθσ ςυλλογισ εκτρεφόμενων μαλακίων. 
Η ανϊτατθ διάρκεια για τθν οποία μπορεί να χορθγείται αποηθμίωςθ είναι 
δϊδεκα μινεσ (12) κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου προγραμματιςμοφ και 
μπορεί να καλφπτει τθν απϊλεια που οφείλεται ςτθν αναςτολι τθσ 
ςυλλογισ. Η απϊλεια αυτι μπορεί να προκφπτει ιδίωσ από: 

 πραγματικζσ απϊλειεσ των εκτρεφόμενων ηϊων, ςε περίπτωςθ 
άκρωσ μακροχρόνιων διακοπϊν λειτουργίασ, 

 χαμθλότερθ αξία των μαλακίων ςτθν αγορά λόγω υπερβολικοφ 
μεγζκουσ (τα ςτρείδια και τα μφδια μπορεί να καταςτοφν 
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υπερμεγζκθ για τθν αγορά νωπϊν προϊόντων και ςτθν περίπτωςθ 
αυτι αναγκαςτικά πωλοφνται ςε χαμθλότερεσ τιμζσ ςτθ 
μεταποιθτικι βιομθχανία), 

 χαμθλότερεσ αγοραίεσ τιμζσ τθ ςτιγμι τθσ επανάλθψθσ τθσ 
ςυλλογισ (τα μφδια και ιδίωσ τα ςτρείδια ζχουν περιόδουσ 
κορφφωςθσ τθσ κατανάλωςθσ, κατά τισ οποίεσ οι τιμζσ είναι 
υψθλότερεσ· αυτζσ οι περίοδοι κορφφωςθσ ςυχνά 
αντιπροςωπεφουν το μεγαλφτερο μζροσ 

 του ετιςιου ειςοδιματοσ τθσ επιχείρθςθσ), 

 χρθματοοικονομικζσ απϊλειεσ (οι επιχειριςεισ ενδζχεται να ζχουν 
δαπάνεσ λειτουργίασ ακόμθ και όταν ζχει διακοπεί θ ςυλλογι). 

 Στθν περίπτωςθ μίασ και μόνθσ αναςτολισ που διαρκεί για 
διάςτθμα μεγαλφτερο των δϊδεκα (12) μθνϊν, ι ςε περίπτωςθ 
επανειλθμμζνων αναςτολϊν που επιβάλλονται ςτθν ίδια 
επιχείρθςθ και διαρκοφν άνω των τεςςάρων μθνϊν θ κακεμία και 
ςυμποςοφνται ςε διάςτθμα άνω των δϊδεκα μθνϊν, θ αποηθμίωςθ 
υπολογίηεται για το ςφνολο τθσ περιόδου, αλλά καταβάλλεται μόνο 
για το κλάςμα που αντιςτοιχεί το πολφ ςε δϊδεκα (12) μινεσ 
αναςτολισ. 

Δράςθ 6. Μζτρα για τθν υγεία των ηϊων 
Συνειςφορά ςτθ χρθματοδότθςθ του ελζγχου και τθσ εξάλειψθσ νόςων ςτθν 
υδατοκαλλιζργεια υπό τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ 90/424/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Ιουνίου 1990 ςχετικά με οριςμζνεσ δαπάνεσ ςτον 
κτθνιατρικό τομζα. Η ςτιριξθ μπορεί να καλφπτει: 

 Πςον αφορά τισ εξωτικζσ αςκζνειεσ ςτον τομζα υδατοκαλλιζργειασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 3 τθσ απόφαςθσ του 90/424/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου τθσ 26θσ Ιουνίου 1990 τα μζτρα ελζγχου που 
εφαρμόηονται ςφμφωνα με το τμιμα 3 του Κεφαλαίου V τθσ 
οδθγίασ 53/2006 του Συμβουλίου. 

 Πςον αφορά τισ μθ εξωτικζσ αςκζνειεσ ςτον τομζα τθσ 
υδατοκαλλιζργειασ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 24 τθσ απόφαςθσ 
90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Ιουνίου 1990, τα 
προγράμματα εκρίηωςθσ που καταρτίηονται και εγκρίνονται 
ςφμφωνα με το άρκρο 44 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 53/2006 του 
Συμβουλίου. 

 Η Διαχειριςτικι Αρχι του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ 
αποφαςίηει εάν κα ςυνειςφζρει ςτθ χρθματοδότθςθ των μζτρων 
ελζγχου που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 1 ςτοιχείο (α) ι ενόσ 
προγράμματοσ εκρίηωςθσ που περιγράφεται ςτθν παράγραφο 1 
ςτοιχείο (β) του καν.(ΕΚ) 498/2007 και εγκρίνει τισ λεπτομερείσ 
ρυκμίςεισ για τθ χρθματοδοτικι ςυμμετοχι τθσ πριν από τθν 
υποβολι των μζτρων ι του προγράμματοσ, αντιςτοίχωσ, βάςει των 
διατάξεων τθσ απόφαςθσ 90/424/ΕΟΚ. 

 ΜΕΤΟ 2.2: Αλιεία εςωτερικϊν υδάτων 
Δίνεται δθμόςια ενίςχυςθ ςε επενδφςεισ για τθν καταςκευι, επζκταςθ & 
εκςυγχρονιςμό εγκαταςτάςεων αλιείασ εςωτερικϊν υδάτων, για επενδφςεισ 
επί των αλιευτικϊν ςκαφϊν και τθν επιλεκτικότθτα, για αλλαγι 
δραςτθριότθτασ των αλιευτικϊν ςκαφϊν, για προςωρινι παφςθ των 
δραςτθριοτιτων θ οποία προβλζπεται από Κοινοτικι νομοκεςία. 
ΜΕΤΟ 2.3 Μεταποίθςθ και Εμπορία 
Γενικόσ ςτόχοσ είναι θ αφξθςθ τθσ παραγωγισ, ιδίωσ με παραγωγι 
προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ, θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ, των 
ςυνκθκϊν δθμόςιασ υγείασ και υγιεινισ και θ μείωςθ των αρνθτικϊν 
επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον. 
Ειδικότερα επιδιϊκετε θ ανταγωνιςτικότθτα μζςα από τθν αναςυγκρότθςθ 
του παραγωγικοφ ιςτοφ και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, ςτθ 
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κατεφκυνςθ τθσ παραγωγισ προϊόντων που ενςωματϊνουν γνϊςθ, 
τεχνολογία και περιβαλλοντικι μζριμνα, ιτοι: 

 Ραροχι νζων προϊόντων, υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, ςτον 
καταναλωτι. 

 Βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ϊςτε να προςδίδεται θ 
μεγαλφτερθ δυνατι αξία ςτα αλιεφματα με περιοριςμό των 
απωλειϊν και απορρίψεων και μείωςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων 
ςτο περιβάλλον. 

 Ανάπτυξθ καινοτόμων δυνατοτιτων που προβλζπουν υψθλισ 
ποιότθτασ πρότυπα που να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του 
κοινοφ για τα προϊόντα αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ. 

 Σφγχρονθ πολιτικι διάκεςθσ των αλιευμάτων ςτο εμπόριο με τθν 
ανάπτυξθ τοπικϊν εγκαταςτάςεων μεταποίθςθσ και εμπορία, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ άμεςθσ εμπορίασ(direct marketing) 
εκμζρουσ του παραγωγοφ. 

 Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διακίνθςθσ με τθν ενκάρρυνςθ τθσ 
τιρθςθσ κανόνων υγιεινισ, ανάπτυξθ ςφγχρονων τεχνικϊν 
διακίνθςθσ και πφκνωςθσ του δικτφου διανομϊν. 

 Bελτίωςθ των ςυνκθκϊν επίβλεψθσ τθσ εφαρμογισ τθσ Νομοκεςίασ 
ςτισ εγκαταςτάςεισ διακίνθςθσ και εμπορίασ αλιευτικϊν προϊόντων. 

 Επζκταςθ ςε νζεσ αγορζσ. 

 Αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και αφξθςθ των κζςεων 
εργαςίασ του κλάδου. 

 Ανάπτυξθ διαδικαςιϊν που κα ςυμβάλλουν ςε καλφτερεσ ςυνκικεσ 
εργαςίασ. 

 Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εγκαταςτάςεων εμπορίασ με ςτόχο τθν 
παροχι αυξθμζνων δυνατοτιτων ςτο επιχειρθματικό κοινό. 

Δράςθ 1. Βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικισ κζςθσ των παραγωγικϊν μονάδων 
μεταποίθςθσ 
Με τον εκςυγχρονιςμό, επζκταςθ ι ίδρυςθ μεταποιθτικϊν μονάδων και 
εγκαταςτάςεων κα επιδιωχκεί θ βελτίωςθ τθσ κζςθσ του κλάδου ςτο 
διεκνζσ εμπόριο και ςτθν εςωτερικι αγορά με τθν απορρόφθςθ πρϊτθσ 
φλθσ αλιευμάτων και αξιοποίθςισ τουσ μζςω τθσ μεταποιθτικισ διαδικαςίασ 
ϊςτε να απευκφνονται ςε ευρφ καταναλωτικό κοινό με αφξθςθ τθσ 
προςτικζμενθσ αξίασ του τελικοφ προϊόντοσ και δθμιουργία κζςεων 
απαςχόλθςθσ. 
Δράςθ 2. Βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικισ κζςθσ των εγκαταςτάςεων εμπορίασ 
Με τθν ίδρυςθ, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμό εγκαταςτάςεων εμπορίασ κα 
επιδιωχκεί θ διακίνθςθ αλιευτικϊν προϊόντων υπό όρουσ αποδεκτοφσ ωσ 
προσ τθν υγιεινι, ιδιαίτερα για προϊόντα υδατοκαλλιεργειϊν και οςτράκων. 
Θα υποςτθριχκεί θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εμπορίασ, προκειμζνου να 
επιτευχκεί ο καλφτεροσ εφοδιαςμόσ τθσ αγοράσ με καλφτερεσ ςυνκικεσ 
διακίνθςθσ. Στα πλαίςια των πιο πάνω Δράςεων κα αναλθφκοφν ενζργειεσ 
ςχετικζσ με τα εξισ: 

 Η ίδρυςθ και μετεγκατάςταςθ, επιχειριςεων μεταποίθςθσ 
ςτοχεφοντασ ιδίωσ ςε παραγωγι προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ και 
προςτικζμενθσ αξίασ, βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ, 
διαςφάλιςθ τθσ υγιεινισ και του περιβάλλοντοσ, παραγωγι ι 
εμπορία νζων προϊόντων, εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν, ανάπτυξθ 
καινοτόμων μεκόδων παραγωγισ. 

 Επζκταςθ, εξοπλιςμόσ και ο εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων 
μεταποίθςθσ επιδιϊκοντασ ιδίωσ τθ βελτίωςθ των εγκαταςτάςεων, 
του εξοπλιςμοφ, των αποκθκευτικϊν χϊρων πρϊτθσ φλθσ και 
τελικοφ προϊόντοσ, το ςφςτθμα διακίνθςθσ με ςφγχρονο 
απογραφικό ζλεγχο και μθχανογραφικι υποςτιριξθ για τθν 
ιχνθλαςιμότθτα του προϊόντοσ μζχρι τον τελευταίο καταναλωτι. 
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 Επεξεργαςία υπολειμμάτων αλιευτικϊν προϊόντων και προϊόντων 
υδατοκαλλιζργειασ, κακϊσ και θ απομάκρυνςθ από τα ιχκυάλευρα 
ι τα ιχκυζλαια διοξίνθσ ι άλλων επιβλαβϊν ουςιϊν για τθν 
ανκρϊπινθ υγεία. 

 Ελαφριάσ μορφισ μεταποίθςθ, τυποποίθςθ και εμπορία από 
αλιευτικά ςκάφθ με τθν εγκατάςταςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ και 
εφαρμογι πρακτικισ ςφμφωνα με τουσ κοινοτικοφσ κανονιςμοφσ, 
αξιοποιϊντασ τα ςτοιχεία φρεςκάδασ των αλιευμάτων και 
ειςάγοντασ ςτο κφκλωμα εμπορίασ προϊόντα επεξεργαςμζνα και με 
ταυτότθτα. 

 Δθμιουργία, εξοπλιςμόσ και ο εκςυγχρονιςμόσ εγκαταςτάςεων 
εμπορίασ προϊόντων προερχόμενων κυρίωσ από τοπικζσ 
εκφορτϊςεισ και υδατοκαλλιζργεια (ςυςκευαςτιρια, κζντρα 
αποςτολισ ι εξυγίανςθσ οςτράκων, ψυκτικοί ι αποκθκευτικοί 
χϊροι) για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ υγιεινισ και τθσ 
εμπορικισ παρουςίαςθσ του προϊόντοσ. 

 Εφαρμογι καινοτόμων διαδικαςιϊν, ανάπτυξθ νζων προϊόντων και 
τρόπων ςυςκευαςίασ και θ αξιοποίθςθ παραδοςιακϊν ςυνταγϊν. 

 Ανάπτυξθσ χϊρων άμεςθσ εμπορίασ (direct marketing) για τθν 
πϊλθςθ και ενθμζρωςθ του καταναλωτι κακϊσ και για τθν 
ενκάρρυνςθ τθσ κατανάλωςθσ ςυναφϊν προϊόντων. 

 

ΡΟΣΟΤΛΚΟΡΟΛΘΣΘ ΣΤΟΧΩΝ ΑΞΟΝΑ 2 -ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΛΕΓΕΛΑ 

∆ΕΛΚΤΕΣ   ΕΚΟΩΝ 

Σνοµαςία και 

µονάδα µζτρθςθσ 

Αρικµόσ 

µονάδων 

Ζτοσ 2005 

Ενδιάµεςοσ 

Χτόχοσ 

2010 

Χτόχοσ 2015 

Αρικµόσ µονάδων 

(ίδρυςθ- επζκταςθ 

–εκςυγχρονιςµόσ ) 

1030 100 210 

 

∆ΕΛΚΤΕΣ   ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Σνοµαςία και 

µονάδα µζτρθςθσ 

Υαραγωγι 

Ζτοσ 2005 

Ενδιάµεςοσ 

Χτόχοσ 

2010 

Χτόχοσ 2015 

Υαραγωγι µονάδων   

υδατοκαλλιεργειϊν 

(τόνοι) 

105.511 5.600 11.500 
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∆ΕΛΚΤΕΣ   ΕΡΛΡΤΩΣΕΩΝ 

Σνοµαςία και 

µονάδα µζτρθςθσ 

Αρικμόσ 

κζςεων 

Ζτοσ 2005 

Ενδιάµεςοσ 

Χτόχοσ 

2010 

Χτόχοσ 2015 

Ρζεσ µόνιµεσ  

κζςεισ 

απαςχόλθςθσ 

5.215 250 496 

 

ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΕΜΡΟΛΑ ΑΛΛΕΥΤΛΚΩΝ  ΡΟΪΟΝΤΩΝ   

∆ΕΛΚΤΘΣ   ΕΚΟΩΝ 

Σνοµαςία και 

µονάδα µζτρθςθσ 

Ψιμι βάςθσ 

2005 

Ενδιάµεςοσ 

Χτόχοσ 

2010 

Χτόχοσ 2015 

Αρικµόσ µονάδων 

(ίδρυςθ- επζκταςθ 

–εκςυγχρονιςµόσ ) 

310 18 46 

 

∆ΕΛΚΤΘΣ   ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Σνοµαςία και 

µονάδα 

µζτρθςθσ 

Ψιμι βάςθσ 

2005 

Ενδιάµεςοσ 

Χτόχοσ 

2010 

Χτόχοσ 2015 

Υαραγωγι 

µονάδων   

 (τόνοι) 

59.300 3.900 8.900 

 

∆ΕΛΚΤΘΣ   ΕΡΛΡΤΩΣΕΩΝ 

Σνοµαςία και 

µονάδα µζτρθςθσ 

Αρικμόσ 

κζςεων 

Ζτοσ 2005 

Ενδιάµεςοσ 

Χτόχοσ 

2010 

Χτόχοσ 2015 

Ρζεσ µόνιµεσ  

κζςεισ 

απαςχόλθςθσ 

1.900 130 300 
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ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 3 

Μζτρα κοινοφ ενδιαφζροντοσ 

 

Στθρίηονται οικονομικά μζτρα κοινοφ ενδιαφζροντοσ με πεδίο εφαρμογισ 
ευρφτερο των μζτρων που κανονικά αναλαμβάνονται από ιδιωτικζσ 
επιχειριςεισ και τα οποία ςυμβάλλουν ςτουσ ςτόχουσ τθσ Κοινισ Αλιευτικισ 
Ρολιτικισ 
ΜΕΤΟ 3.1: Συλλογικζσ δράςεισ: Επιλζξιμα μζτρα ενίςχυςθσ 
Δίνεται δθμόςια ενίςχυςθ για ςχζδια που ςτοχεφουν : 

 Στθν καλφτερθ διαχείριςθ των αλιευτικϊν πόρων και ςτθν 
εφαρμογι επιλεκτικϊν αλιευτικϊν μεκόδων. 

 Στθ βελτίωςθ ςυνκθκϊν εργαςίασ και αςφάλειασ και ςτθ βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ και τθσ αςφάλειασ των τροφίμων. 

 Στθν ανάπτυξθ, αναδιοργάνωςθ ι βελτίωςθ των χϊρων 
υδατοκαλλιζργειασ. 

 τθν προϊκθςθ τθσ εταιρικισ ςχζςθσ μεταξφ επιςτθμόνων και 
επιχειρθματιϊν και ςτθ προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν. 

 Στθ διαχείριςθ και ζλεγχο πρόςβαςθσ ςε αλιευτικζσ περιοχζσ. 

 Στθ δθμιουργία και αναδιάρκρωςθ οργανϊςεων παραγωγϊν και 
υλοποίθςθ των ςχεδίων τουσ. 

«Ο κατάλογοσ είναι ενδεικτικόσ» 
ΜΕΤΟ 3.2: Ρροςταςία και ανάπτυξθ τθσ υδρόβιασ πανίδασ και χλωρίδασ. 
Δίνεται δθμόςια ενίςχυςθ για ζργα που αφοροφν: 

 Τθν καταςκευι ι τθν τοποκζτθςθ ςτατικϊν ι κινθτϊν 
εγκαταςτάςεων για τθν προςταςία και τθν ανάπτυξθ τθσ υδρόβιασ 
πανίδασ και χλωρίδασ. 

 Τθν αποκατάςταςθ εςωτερικϊν υδάτων, τόπων ωοτοκίασ και οδϊν 
μετανάςτευςθσ. 

 Τθν προςταςία και τθ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ ςτο πλαίςιο του 
Natura 2000, εφόςον αφοροφν άμεςα τισ αλιευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

ΜΕΤΟ 3.3: Αλιευτικοί Λιμζνεσ, τόποι εκφόρτωςθσ και καταφφγια 
Δίνεται δθμόςια ενίςχυςθ για ζργα που αφοροφν: 

 Τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εκφόρτωςθσ, μεταποίθςθσ, υγιεινισ, 
αποκικευςθσ και δθμοπράτθςθσ ςτουσ λιμζνεσ., καταφφγια & 
τόπουσ εκφόρτωςθσ. 

 Τθν προμικεια καυςίμων, πάγου, νεροφ . 

 Τθ ςυντιρθςθ αλιευτικϊν ςκαφϊν και τον εξοπλιςμό επιςκευισ. 

 Τθν καταςκευι, εκςυγχρονιςμό και επζκταςθ αποβάκρων. 

 Τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ. 

 Τθν αποκικευςθ και επεξεργαςία απορριμμάτων. 

 Τον εκςυγχρονιςμό αλιευτικϊν λιμζνων & καταςκευι μικρϊν 
καταφυγίων. 

ΜΕΤΟ 3.4: Ανάπτυξθ νζων αγορϊν και εκςτρατείεσ προϊκθςθσ 
Δίνεται δθμόςια ενίςχυςθ για ζργα που αφοροφν ιδίωσ: 

 Τθν διεξαγωγι εκνικϊν και διακρατικϊν εκςτρατειϊν προϊκθςθσ. 

 Τθν εφαρμογι πολιτικισ ποιότθτασ για τα προϊόντα αλιείασ και 
υδατοκαλλιζργειασ. 

 Τθν πιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ (ςιματα κλπ) και των προϊόντων 
που αλιεφονται ι εκτρζφονται με φιλοπεριβαλλοντικζσ μεκόδουσ. 

 Τθν διεξαγωγι ερευνϊν αγοράσ και τισ εκςτρατείεσ για τθ βελτίωςθ 
τθσ εικόνασ των προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ. 

 Τθν προϊκθςθ προϊόντων που αναγνωρίηονται ςτο πλαίςιο του 
καν.(ΕΚ) 510/2006. 

ΜΕΤΟ 3.5: Ριλοτικά Σχζδια 
Δίνεται δθμόςια ενίςχυςθ για ςχζδια που αφοροφν κυρίωσ : 

 Τθν δοκιμι υπό ςχεδόν πραγματικζσ ςυνκικεσ του κλάδου 
παραγωγισ, τθν τεχνικι ι οικονομικι βιωςιμότθτα μιασ καινοτόμου 
τεχνολογίασ. 
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 Τθν διενζργεια δοκιμϊν ςχεδίων διαχείριςθσ και ςχεδίων 
κατανομισ τθσ αλιευτικισ προςπάκειασ. 

 Τθν δοκιμι μεκόδων για τθν βελτίωςθ τθσ επιλεκτικότθτασ των 
αλιευτικϊν εργαλείων. 

 Τθ δοκιμι εναλλακτικϊν τφπων τεχνικϊν διαχείριςθσ τθσ Αλιείασ. 

 Στθν προϊκθςθ καινοτομίασ, ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ 
ςτον κλάδο τθσ υδατοκαλλιζργειασ. 

 
ΜΕΤΟ 3.6: Τροποποίθςθ των αλιευτικϊν ςκαφϊν για άλλεσ δραςτθριότθτεσ 
Δίνεται δθμόςια ενίςχυςθ για ςχζδια που αφοροφν τθν μετατροπι 
αλιευτικϊν ςκαφϊν προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν για εκπαιδευτικοφσ ι 
ερευνθτικοφσ ςκοποφσ ςτο αλιευτικό κλάδο ι για άλλεσ δραςτθριότθτεσ 
πλθν αλιείασ όπωσ για διαφφλαξθ τθσ ιςτορικισ κλθρονομιάσ ι ελεγκτικζσ 
δραςτθριότθτεσ. Τα ςχζδια αυτά υλοποιοφνται από δθμόςιουσ ι 
θμιδθμόςιουσ φορείσ 
 

ΡΟΣΟΤΛΚΟΡΟΛΘΣΘ ΣΤΟΧΩΝ ΑΞΟΝΑ 3 -ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΔΕΛΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ 

Σνοµαςία δείκτθ Ψιµι βάςθσ 

2006 

Ενδιάµεςοσ 

Χτόχοσ 

2010 

Χτόχοσ 2015 

Αρικμόσ  λιµζνων, 

τόποι εκφόρτωςθσ &  

καταφφγια, ςτουσ 

οποίουσ κα  

βελτιωκοφν οι 

εγκαταςτάςεισ 

54* 10 30 

Αρικµόσ περιοχϊν 

όπου ζχουν 

τοποκετθκεί Ψεχνθτοί 

Ϊφαλοι, για τθν 

προςταςία & 

ανάπτυξθ τθσ 

υδρόβιασ 

πανίδασ & χλωρίδασ 

4 1 3 

*ΕΥΑΟ 2000-2006 

 

ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Σνοµαςία δείκτθ Ψιµι βάςθσ 

2006 

Χτόχοσ 2015 

∆θµιουργοφµενεσ νζεσ  εκτάςεισ για 23 39 
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τθν προςταςία & ανάπτυξθ τθσ 

υδρόβιασ πανίδασ & χλωρίδασ (ςε 

τετραγωνικά χλμ.) 

 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 4 

Αειφόροσ ανάπτυξθ των 

αλιευτικϊν περιοχϊν 

 

 
Αυτόσ ο άξονασ ςτοχεφει ςτθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθν 
ενίςχυςθ του τομζα τθσ αλιείασ με τθν πρωτοβουλία τοπικϊν ομάδων 
αλιείασ. Αυτι θ ςυνδρομι του ΕΤΑ είναι ςυμπλθρωματικι εκείνθσ που 
παρζχεται από τα άλλα μζςα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ αλιευτικζσ περιοχζσ και 
είναι επιλζξιμθ ςαν τμιμα μιασ ςυνολικισ ςτρατθγικισ που επιδιϊκει τθ 
ςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ των ςτόχων τθσ Κοινισ Αλιευτικισ Ρολιτικισ. 
Βαςιςμζνοσ ςε μια προςζγγιςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ «εκ των κάτω προσ τα 
άνω» αυτόσ ο άξονασ προτεραιότθτασ ςκοπεφει τθ διατιρθςθ τθσ 
οικονομικισ και κοινωνικισ ςυνοχισ και των κζςεων απαςχόλθςθσ ςε αυτζσ 
τισ περιοχζσ. Επίςθσ ςτθν προαγωγι τθσ ποιότθτασ του παρακτίου 
περιβάλλοντοσ και τθσ εκνικισ και διακρατικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
αλιευτικϊν περιοχϊν. 
Επιλζξιμεσ Ρεριοχζσ 

 Ραράκτιεσ περιοχζσ ι παραλίμνιεσ περιοχζσ. 

 Σθμαντικό επίπεδο απαςχόλθςθσ ςτο τομζα τθσ αλιείασ. 

 Μικρότερεσ (γενικά) από τισ περιοχζσ του επιπζδου NUTS III 
(Νομόσ). 

Οι Αλιευτικζσ περιοχζσ εντοπίηονται: 

 Στα νθςιά τθσ χϊρασ ιδιαίτερα τα μικρά ( θ περιοχι μπορεί να 
περιλαμβάνει περιςςότερα του ενόσ). 

 Στισ παράκτιεσ ηϊνεσ των μεγάλων νθςιϊν. 

 Στισ παράκτιεσ ηϊνεσ των θπειρωτικϊν περιοχϊν. 
Ρροτεραιότθτα δίνεται ςε περιοχζσ με μικρζσ αλιευτικζσ κοινότθτεσ ι 
περιοχζσ με φκίνουςα αλιευτικι δραςτθριότθτα ι και με χαμθλι πυκνότθτα 
πλθκυςμοφ. 
Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ των τοπικϊν προγραμμάτων για τθν αειφόρο 
ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν κα πραγματοποιθκεί από τισ Ομάδεσ 
Τοπικισ Δράςθσ Αλιείασ (ΟΤΔ-ΑΛΙΕΙΑΣ). Οι Ομάδεσ Τοπικισ Δράςθσ Αλιείασ 
και τα αντίςτοιχα Τοπικά Ρρογράμματα επιλζγονται μετά από πρόςκλθςθ 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, τθν οποία απευκφνει θ Υπθρεςία Διαχείριςθ του 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ του Υπουργείου Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ & Τροφίμων. 
 

ΜΕΤΟ 4.1: Ανάπτυξθ αλιευτικϊν περιοχϊν 
Ο Στρατθγικόσ ςτόχοσ του μζτρου είναι, θ ενίςχυςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ 
των επιλεγμζνων αλιευτικϊν περιοχϊν που κα ςτθρίηεται ςτθ δθμιουργία 
ενόσ προτφπου πολφ απαςχόλθςθσ και διαςφνδεςθσ των τομζων παραγωγισ 
μεταξφ τουσ ςε αυτζσ. 
Οι Γενικοί ςτόχοι του μζτρου είναι: 

 Η ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των αλιευτικϊν περιοχϊν, 
μζςω τθσ αναδιάρκρωςθσ και του αναπροςανατολιςμοφ τθσ 
παραγωγικισ τουσ βάςθσ και τθσ δθμιουργίασ νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ εκτόσ του αλιευτικοφ τομζα. 

 Η βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των αλιευτικϊν περιοχϊν μζςω τθσ 
ενίςχυςθσ βαςικϊν υποδομϊν και τθσ προςταςίασ του φυςικοφ και 
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ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ. 

 Ο ςτρατθγικόσ και οι γενικοί ςτόχοι του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 
επιτυγχάνονται με τθν επίτευξθ των ακόλουκων ειδικϊν ςτόχων : 

 Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των αλιευτικϊν περιοχϊν. 

 Αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των αλιευτικϊν προϊόντων. 

 Ρροϊκθςθ του οικοτουριςμοφ με ςτόχο τθν αναδιάρκρωςθ και τον 
αναπροςανατολιςμό των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςε 
αλιευτικζσ περιοχζσ. 

 Διατιρθςθ και δθμιουργία νζων κζςεων απαςχόλθςθσ. 

 Ενίςχυςθ βαςικϊν ςτοιχείων τεχνικισ υποδομισ και υπθρεςιϊν για 
τθ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτάσ των αλιευτικϊν περιοχϊν. 

 Ρροαγωγι τθσ ποιότθτασ του παρακτίου περιβάλλοντοσ των 
αλιευτικϊν περιοχϊν. 

 Ρροςταςία και αναβάκμιςθ τθσ φυςικισ και αρχιτεκτονικισ 
κλθρονομιάσ ςτισ αλιευτικζσ περιοχζσ. 

 Διάδοςθ βζλτιςτων πρακτικϊν μζςω τθσ προαγωγισ τθσ 
διαπεριφερειακισ και διακρατικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 
παραγόντων των αλιευτικϊν περιοχϊν. 

 Οργάνωςθ και αποτελεςματικι λειτουργία των ΟΤ/-ΑΛΙΕΙΑΣ για τθν 
ολοκλιρωςθ των τοπικϊν προγραμμάτων ςτισ περιοχζσ 
παρζμβαςθσ. 

 Διατιρθςθ και δθμιουργία νζων κζςεων απαςχόλθςθσ. 
Α. Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν 
περιοχϊν, οι ενδεικτικζσ κατθγορίεσ δράςεων οι οποίεσ κα 
χρθματοδοτθκοφν το πλαίςιο του Μζτρου είναι οι ακόλουκεσ: 
Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ δράςεων οι οποίεσ κα χρθματοδοτθκοφν το πλαίςιο 
του Μζτρου είναι οι ακόλουκεσ: 
1. Επενδφςεισ διαφοροποίθςθσ προσ μθ αλιευτικζσ δραςτθριότθτεσ, από 
εργαηόμενουσ του αλιευτικοφ τομζα, είτε πρόςωπα που αςκοφν επάγγελμα 
που ςυνδζεται με τον τομζα αυτό. 
Χρθματοδότθςθ δράςεων ίδρυςθσ και εκςυγχρονιςμοφ πολφ μικρϊν 
επιχειριςεων (κατά τθν ζννοια του 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ) από 
εργαηόμενουσ του αλιευτικοφ τομζα, είτε πρόςωπα που αςκοφν επάγγελμα 
που ςυνδζεται με τον τομζα αυτό (άρκρο 44, παρ. 4). 
Ενδεικτικζσ δράςεισ είναι οι εξισ: 

 Επιχειριςεισ που ςυνδζονται με τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων που 
ζχουν ςχζςθ με τθν αλιεία και το καλάςςιο περιβάλλον ωσ άκλθμα 
ι ψυχαγωγία (π.χ. καταδφςεισ για φωτογράφθςθ ι για 
παρατιρθςθ, κλπ) 

 Λοιπζσ Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του 
οικοτουριςμοφ, του αλιευτικοφ τουριςμοφ, του καλάςςιου και 
καταδυτικοφ τουριςμοφ και γενικότερα του τουριςμοφ τθσ 
υπαίκρου (π.χ εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι 
ακλοπαιδιϊν, χϊροι γευςιγνωςίασ κλπ.). 

 Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν (π.χ. εγκατάςταςθ επαγγελματιϊν 
όπωσ: υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ αλιευτικϊν ςκαφϊν, 
μθχανϊν και εξοπλιςμοφ αλιείασ, επιςκευι ειδϊν ατομικισ και 
οικιακισ χριςθσ, υπθρεςίεσ τροφοδοςίασ, υπθρεςίεσ 
φωτογραφικϊν τεχνϊν, παιδότοποι, παιδικοί – βρεφονθπιακοί 
ςτακμοί, κουρεία, κομμωτιρια, κ.λ.π.) 

 Δθμιουργία και εκςυγχρονιςμόσ μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν 
διανυκτζρευςθσ (οι λειτουργικζσ μορφζσ και τάξεισ κα 
προςδιοριςτοφν ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Τουριςτικισ 
Ανάπτυξθσ). 

 Χϊροι εςτίαςθσ και αναψυχισ. 

 Μετατροπι-εκςυγχρονιςμόσ αλιευτικϊν ςκαφϊν για μθ αλιευτικι 
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δραςτθριότθτα. 

 Βιοτεχνικζσ μονάδεσ αλιευτικϊν προϊόντων. 

 Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγι ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ, 
βιοτεχνικζσ μονάδεσ. 

 Επιχειριςεισ παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν αϋ μεταποίθςθ. 

 Βελτίωςθ επιχειριςεων προσ τθν κατεφκυνςθ προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ, εκτόσ των όςων προβλζπονται από τθ νομοκεςία 
(π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, γεωκερμίασ κλπ.). 

Στο πλαίςιο των δράςεων του μζτρου δφνανται να χρθματοδοτοφνται 
ενζργειεσ για τθν ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ και 
ενθμζρωςθσ (ΤΡΕ) κακϊσ και τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και απόκτθςθ ποιοτικϊν ςθμάτων, όπωσ επίςθσ και δράςεισ 
δικτφωςθσ ςυμπλθρωματικϊν ι ομοειδϊν επιχειριςεων. 
2. Οι επενδφςεισ από μθ αλιείσ ςτισ περιοχζσ εφαρμογισ του Άξονα 
Ρροτεραιότθτασ αφοροφν επενδφςεισ για νζεσ ιδρφςεισ ι εκςυγχρονιςμοφσ 
πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ οδθγίασ 
2003/361/ΕΚ ςτουσ κάτωκι τομείσ: 

 Επιχειριςεισ που ςυνδζονται με τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων που 
ζχουν ςχζςθ με και το καλάςςιο περιβάλλον ωσ άκλθμα ι 
ψυχαγωγία (π.χ. καταδφςεισ για φωτογράφθςθ ι για παρατιρθςθ, 
κλπ). 

 Λοιπζσ Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του 
οικοτουριςμοφ, του αλιευτικοφ τουριςμοφ, του καλάςςιου και 
καταδυτικοφ τουριςμοφ και γενικότερα του τουριςμοφ τθσ 
υπαίκρου (π.χ εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι 
ακλοπαιδιϊν, χϊροι γευςιγνωςίασ κλπ.). 

 Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν (π.χ. εγκατάςταςθ επαγγελματιϊν 
όπωσ: υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ αλιευτικϊν ςκαφϊν, 
μθχανϊν και εξοπλιςμοφ αλιείασ, επιςκευι ειδϊν ατομικισ και 
οικιακισ χριςθσ, υπθρεςίεσ τροφοδοςίασ, υπθρεςίεσ 
φωτογραφικϊν τεχνϊν, παιδότοποι, παιδικοί – βρεφονθπιακοί 
ςτακμοί, κουρεία, κομμωτιρια, κ.λ.π.) 

 Δθμιουργία και εκςυγχρονιςμόσ μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν 
διανυκτζρευςθσ (οι λειτουργικζσ μορφζσ και τάξεισ κα 
προςδιοριςτοφν ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Τουριςτικισ 
Ανάπτυξθσ). 

 Χϊροι εςτίαςθσ και αναψυχισ. 

 Βιοτεχνικζσ μονάδεσ αλιευτικϊν προϊόντων. 

 Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγι ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ, 
βιοτεχνικζσ μονάδεσ. 

 Επιχειριςεισ παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν αϋ μεταποίθςθ. 

 Βελτίωςθ επιχειριςεων προσ τθν κατεφκυνςθ προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ, εκτόσ των όςων προβλζπονται από τθ νομοκεςία 
(π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, γεωκερμίασ κλπ.). 

 
 
3. Στο πλαίςιο του Μζτρου είναι δυνατι θ ενίςχυςθ δράςεων του τομζα 
αλιείασ που προβλζπονται ςτο Τίτλο IV «Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ» του 
Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1198/ 2006 για το Ε.Τ.Α και ειδικότερα, Μζτρα: 

 για τθν προςαρμογι του κοινοτικοφ αλιευτικοφ ςτόλου, 

 τθν Υδατοκαλλιζργεια, Αλιεία Εςωτερικϊν Υδάτων, Μεταποίθςθ και 
Εμπορία Ρροϊόντων Αλιείασ και Υδατοκαλλιζργειασ και 

 Μζτρα Κοινοφ Ενδιαφζροντοσ. 
Πταν παρζχεται ςτιριξθ για πράξεισ που αντιςτοιχοφν ςτα μζτρα αυτά, 
ιςχφουν οι ςχετικοί όροι και κλίμακεσ κατανομισ ανά πράξθ που 
προβλζπονται ςτα Κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ςτο Ραράρτθμα Ι του κανονιςμοφ 



 273 

(ΕΚ)1198/2006. 
Β. Οι Δθμόςιεσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν 
περιοχϊν, αφοροφν Δράςεισ όπου οι ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων που 
κα χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο του Μζτρου είναι οι ακόλουκεσ: 

 Υποδομζσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ. 
Υποδομζσ με ςτόχο τθν τουριςτικι αξιοποίθςθ των παράκτιων 
περιοχϊν, όπωσ είναι θ δθμιουργία καλάςςιων πάρκων, θ 
δθμιουργία παρατθρθτθρίων, θ διευκόλυνςθ τθσ διεξαγωγισ 
δραςτθριοτιτων κατάδυςθσ και παρατιρθςθσ του καλάςςιου 
περιβάλλοντοσ κλπ. 

 Τοπικά κζντρα τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ (γραφεία τουριςτικϊν 
πλθροφοριϊν, τουριςτικά περίπτερα, προβολι και προϊκθςθ των 
ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των περιοχϊν κλπ). 

 Υποδομζσ μικρισ κλίμακασ για τθν ανάδειξθ περιοχϊν φυςικοφ 
κάλλουσ, αξιοκζατων και μνθμείων τθσ φφςθσ ι του πολιτιςμοφ 
(ςιμανςθ αξιοκζατων, μνθμείων, κζςεισ κζασ κλπ). /εν 
επιτρζπονται παρεμβάςεισ ςε μνθμεία αρμοδιότθτασ Υπουργείου 
Ρολιτιςμοφ. 

 Το μζγιςτο κόςτοσ ανά ζργο δεν κα υπερβαίνει τισ 300.000 Ευρϊ. 

 Υποδομζσ και Υπθρεςίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ 
αλιευτικζσ περιοχζσ 

 Ραρεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα κτίρια για τθ μετατροπι τουσ ςε 
μουςεία που ςχετίηονται με τθ αλιευτικι / λαογραφικι πολιτιςτικι 
κλθρονομιά, κζντρα φροντίδασ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ, 
βιβλιοκικεσ, ωδεία, χϊροι άςκθςθσ πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων 
(κζατρο κινθματογράφοσ). Το μζγιςτο κόςτοσ ανά ζργο δεν κα 
υπερβαίνει τισ 300.000 Ευρϊ. 

 Μικρισ κλίμακασ υποδομζσ και ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 
και εκδθλϊςεων ανάδειξθσ και διατιρθςθσ τθσ τοπικισ 
κλθρονομιάσ – ςτιριξθ πολιτιςτικϊν φορζων για μικρισ κλίμακασ 
υποδομι, προμικεια εξοπλιςμοφ, μουςικϊν οργάνων, ςτολϊν κλπ 
Το μζγιςτο κόςτοσ ανά ζργο δεν κα υπερβαίνει τισ 300.000 Ευρϊ 
ενϊ οι παρεμβάςεισ δεν ςχετίηονται με επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα. 

 Για τθν ανακαίνιςθ και ανάπτυξθ χωριϊν είναι δυνατόν να 
χρθματοδοτθκοφν δράςεισ για τθ ςυνολικι αναβάκμιςθ νθςιωτικϊν 
ι παράκτιων χωριϊν (οικιςμοί ζωσ 3.000 κάτοικοι) ςε εφαρμογι 
ςυνολικισ μελζτθσ αναβάκμιςθσ και όχι ςθμειακζσ παρεμβάςεισ και 
ειδικότερα τα ακόλουκα : 

 Βελτίωςθ και ανάπλαςθ κοινοχριςτων χϊρων (διαμόρφωςθ 
υπαίκριων χϊρων, πλακοςτρϊςεισ, πεηοδρομιςεισ, καλντερίμια, 
φωτιςμόσ κ.λ.π.). 

 Αποκατάςταςθ κτιρίων για κοινωφελι χριςθ. 

 Αποκατάςταςθ εξωτερικϊν όψεων κτιςμάτων με ιδιαίτερα ςτοιχεία 
αιςκθτικισ και ιςτορικισ αξίασ. 

 Εξοπλιςμοί λιμζνων αλιείασ και αλιευτικϊν καταφυγίων το μζτρο 4.1 
χρθματοδοτεί τουσ εκςυγχρονιςμοφσ και εξοπλιςμοφσ υπαρχόντων 
αλιευτικϊν καταφυγίων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο μζτρο 3.3 του 
Άξονα προτεραιότθτασ 3, δεν χρθματοδοτεί τθν καταςκευι νζων 
αλιευτικϊν καταφυγίων εκτόσ από τθν καταςκευι μικρϊν αλιευτικϊν 
καταφυγίων (μζχρι 50 κζςεισ ελλιμενιςμοφ και 1.5000.000 Ευρϊ). Οι 
απαραίτθτεσ για τον τομζα τθσ Αλιείασ Υποδομζσ ι άλλα 
ςυμπλθρωματικά μζτρα, ςτισ περιοχζσ παρζμβαςθσ, μποροφν να 
εξεταςτοφν και να χρθματοδοτθκοφν, ςτο πλαίςιο του ςυντονιςμοφ, από 
τα /ιαρκρωτικά Ταμεία (Ε.Τ.Ρ.Α, Ταμείο Συνοχισ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. 
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 Οργάνωςθ και λειτουργία των ΟΤ-ΑΛΙΕΙΑΣ, ςτθν κατθγορία αυτι 
περιλαμβάνονται ενζργειεσ με ςτόχο τθ ςτιριξθ των φορζων 
ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ τθσ τοπικισ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ 
(ΟΤ/-ΑΛΙΕΙΑΣ). Ενδεικτικζσ πράξεισ είναι: 

 Η ςτελζχωςθ, οι μετακινιςεισ, τα λειτουργικά ζξοδα και θ 
μθχανογράφθςθ τθσ Ομάδασ. 

 Η εκπόνθςθ μελετϊν για τισ περιοχζσ εφαρμογισ, όπωσ είναι οι μελζτεσ 
εξειδίκευςθσ τομεακϊν ςτρατθγικϊν του τοπικοφ προγράμματοσ. 

 Ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ των τοπικϊν φορζων και του πλθκυςμοφ για 
τθ ςτρατθγικι, τισ δυνατότθτεσ που παρζχει το πρόγραμμα, τουσ 
ςτόχουσ του, τα επιμζρουσ κεματικά του πεδία, τα αναμενόμενα 
αποτελζςματα, τισ διαδικαςίεσ εφαρμογισ, κλπ. Για τθν εξυπθρζτθςθ 
τθσ εκ των κάτω προςζγγιςθσ που απαιτείται ςτο πλαίςιο του Αξονα 4 
επιβάλλεται να δοκεί ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςε ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ 
και διαβοφλευςθσ με τουσ φορείσ τθσ περιοχισ και κυρίωσ με τουσ 
εταίρουσ του επιπζδου λιψθσ απόφαςθσ, τόςο ςτο επίπεδο του 
ςχεδιαςμοφ όςο και τθσ εφαρμογισ. 

 Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων προβολισ. 

 Διατοπικι – Διακρατικι ςυνεργαςίασ μεταξφ παράκτιων περιοχϊν 
μζςω τθσ δικτφωςθσ και διάδοςθσ βζλτιςτων πρακτικϊν, ςτο πλαίςιο του 
Άξονα Ρροτεραιότθτασ κα χρθματοδοτθκοφν δράςεισ διαπεριφερειακισ 
(ςυνεργαςίεσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ) και διακρατικισ ςυνεργαςίασ 
(ςυνεργαςία μεταξφ περιοχϊν τθσ χϊρασ με περιοχζσ άλλων κρατϊν μελϊν ι 
τρίτων χωρϊν για τθν εφαρμογι κοινισ δράςθσ) μεταξφ παράκτιων 
περιοχϊν, οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν από τισ ΟΤ/-ΑΛΙΕΙΑΣ με ςκοπό τθ 
διάδοςθ βζλτιςτων πρακτικϊν που ςυνδζονται άμεςα με τουσ ςτόχουσ τθσ 
διαφοροποίθςθσ των αλιευτικϊν περιοχϊν, τθ βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ κλπ. 
 

ΡΟΣΟΤΛΚΟΡΟΛΘΣΘ ΣΤΟΧΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 –ΔΕΛΚΤΕΣ 

∆ΕΛΚΤΘΣ   ΕΚΟΩΝ 

Σνοµαςία Δείκτθ Ενδιάµεςοσ Χτόχοσ 

2010 

Χτόχοσ 2015 

Αρικµόσ Ρεριοχϊν που κα 

ενταχκοφν 

9 9 

∆ΕΛΚΤΘΣ   ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Σνοµαςία Δείκτθ Χτόχοσ 2015 

Ωφελοφµενοσ Υλθκυςµόσ (αρικµόσ κατοίκων) 220.000 

∆ΕΛΚΤΘΣ   ΕΡΛΡΤΩΣΕΩΝ 

Σνοµαςία Δείκτθ Χτόχοσ 2015 

Ρζεσ µόνιµεσ  κζςεισ απαςχόλθςθσ 290 
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ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 5 

Σεχνικι Βοικεια 
- 

 
 
2. Μεκοδολογία και αποτελζςματα αναςκόπθςθσ  

 
Θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε για τθν αναηιτθςθ των ςτοιχείων που αφοροφν ςτθν 
ιςότθτα των φφλων περιλάμβανε τα εξισ: 

 Αναςκόπθςθ του Ε.Υ. ΑΟΛΕΛΑΧ 2007-2013  

 Χχετικζσ ΞΩΑ και προςκλιςεισ Πζτρων ςτουσ άξονεσ του Ε.Υ. 

 Αναςκόπθςθ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ για τθν Υρόοδο τθσ Εφαρμογισ των Υολιτικϊν ιςότθτασ 
των Φφλων για το 2010. 

 Αναηιτθςθ και αναςκόπθςθ όλων των κατθγοριϊν πράξεων που προκθρφχκθκαν ι 
προδθμοςιεφκθκαν, ςε τρία επίπεδα (ανοιχτζσ, αναμενόμενεσ, κλειςτζσ), από τισ ςχετικζσ 
ιςτοςελίδεσ του ΕΧΥΑ. 

 Αναρτιςεισ ςε θλεκτρονικζσ ςελίδεσ ςχετικϊν φορζων (Ενάλιο Ψαμείο, ΣΥΕΞΕΥΕ κ.λ.π.) 
 
Χτθν διαδικαςία αυτι εντοπίςτθκαν  
 

 Α. ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΤΟ Ε.Ρ. και ΤΑ ΡΟΛΣΜΑΤΑ ΤΘΣ  ΕΤΘΣΛΑΣ ΖΚΚΕΣΘΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΟΔΟ ΤΘΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

ΤΩΝ ΡΟΛΛΤΛΚΩΝ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΛΑ ΤΟ 2010: 
 

Συγκεκριμζνα ςθμεία, αλλά αποςπαςματικά, που ςυμβάλλουν ςτθν εφαρμογι των 

πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων. 

 

 Α1. Θ αναφορά «ο οριςμόσ ςτελεχϊν ιςότθτασ ςτθν ΕΥΔ του ΕΡ με ευκφνθ τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των 

φφλων». 

 

Α2. Χφμφωνα και με τθν Ετιςια Ζκκεςθ για τθν Υρόοδο τθσ Εφαρμογισ των Υολιτικϊν 

ιςότθτασ των Φφλων για το 2010, εντοπίςτθκαν δείκτεσ που ςχετίηονται με κζματα ιςότθτασ 

των φφλων, ωσ εξισ: 

Στο πλαίςιο του Μζτρου 1.4 «Ραράκτια αλιεία μικρισ κλίμακασ»  

(1) Αρικμόσ γυναικϊν αλιζων/ιδιοκτθτϊν αλιευτικϊν ςκαφϊν που ζχουν λάβει 

πριμοδοτιςεισ για να βελτιϊςουν τθν κατάρτιςθ ςε κζματα αςφαλείασ, και  

(2) Αρικμόσ γυναικϊν αλιζων/ιδιοκτθτϊν αλιευτικϊν ςκαφϊν που ζχουν λάβει 

πριμοδοτιςεισ για να βελτιϊςουν τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ. 
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Στο πλαίςιο του Μζτρου 1.5 «Κοινωνικοοικονομικζσ αποηθμιϊςεισ για τθ διαχείριςθ του 

ςτόλου»  

(1) Αρικμόσ γυναικϊν αλιζων τουσ οποίουσ αφορά ενδεχομζνωσ θ διαφοροποίθςθ 

δραςτθριοτιτων,  

(2) Αρικμόσ γυναικϊν αλιζων τουσ οποίουσ αφορά θ πρόωρθ αποχϊρθςθ από τισ 

αλιευτικζσ δραςτθριότθτεσ,  

(3) Αρικμόσ ατομικϊν πριμοδοτιςεων ςε γυναίκεσ αλιείσ θλικίασ κάτω των 40 ετϊν,  

(4) Αρικμόσ γυναικϊν αλιζων τουσ οποίουσ αφορά θ αναβάκμιςθ των επαγγελματικϊν 

δεξιοτιτων,  

(5) Αρικμόσ γυναικϊν αλιζων που επωφελοφνται από προγράμματα για τθν εκ νζου 

κατάρτιςθ ςε επαγγζλματα εκτόσ τθσ αλιείασ, και  

(6) Αρικμόσ γυναικϊν αλιζων που επωφελοφνται ενδεχομζνωσ από τισ μθ ανανεϊςιμεσ 

αποηθμιϊςεισ. 

Στο πλαίςιο του Μζτρου 3.1 «Συλλογικζσ δράςεισ»  

 (1) Αρικμόσ Υράξεων που αφοροφν τθ δικτφωςθ και τθν ανταλλαγι εμπειριϊν και 

βζλτιςτων πρακτικϊν μεταξφ οργανϊςεων που προάγουν τθν ιςότθτα ευκαιριϊν μεταξφ 

ανδρϊν και γυναικϊν και άλλων ενδιαφερομζνων. 

 
Τα ςυγκεκριμζνα μζτρα ζχουν προχπολογιςμό 274.105.143€. Μζχρι ςιμερα ζχει 
προκθρυχκεί το Μζτρο 3.1 (Νοζμβριοσ 2011), μόνο για εξειδικευμζνεσ ενζργειεσ 
(ςχζδια)* που απευκφνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ Δ/νςεισ τθσ Γ.Γ. Ναυτιλίασ και Ν.Ρ.Δ.Δ. 
(Λνςτιτοφτα, Εργαςτιρια) και μόνο για δθμόςια δαπάνθ 2.500.000€. 
* Στθ ςυλλογι επιςτθμονικϊν πλθροφοριϊν, τθ διαχείριςθ και τον ζλεγχο τθσ πρόςβαςθσ ςε 
αλιευτικζσ περιοχζσ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αςφάλειασ των τροφίμων. 
 
Α3. Μεμονωμζνεσ αναφορζσ ςτα ειδικά κεφάλαια του Ε.Υ. για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ 
ςε ςχζςθ με τθ γυναικεία απαςχόλθςθ ςτον κλάδο και τθν προαγωγι ιςότθτασ των φφλων. 
 
Β. ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΛΣ  ΡΑΞΕΛΣ ΡΟΥ ΡΟΚΘΥΧΚΘΚΑΝ Θ ΡΟΔΘΜΟΣΛΕΥΚΘΚΑΝ 
 
Υρόκειται για 6 προκθρφξεισ-προςκλιςεισ, εκ των οποίων 3 ενεργζσ και 3 ζχουν λιξει. 
Θ αναηιτθςθ ζγινε με κριτιρια που αφοροφν δικαιοφχουσ (φορείσ και 
ιδιϊτεσ/επιχειριςεισ), είδοσ ενίςχυςθσ (όλα τα είδθ), ειδικό κοινό (όλα τα κοινά), περιοχι 
εφαρμογισ (όλθ θ χϊρα), τομζασ ενδιαφζροντοσ (όλοι οι τομείσ). 
 
Ακολουκεί ςφντομθ παρουςίαςθ: 
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Β1. Ενεργζσ προςκλιςεισ 
 
Β11. Αλιεία Εςωτερικϊν Υδάτων 
ΑΣΡΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ 2: «ΩΔΑΨΣΞΑΟΟΛΕΦΓΕΛΑ , ΑΟΛΕΛΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ  ΩΔΑΨΩΡ , 

ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ & ΕΠΥΣΦΛΑ ΥΦΣΛΣΡΨΩΡ ΑΟΛΕΛΑΧ &ΩΔΑΨΣΞΑΟΟΛΕΦΓΕΛΑΧ» 

 

Μζτρο 2.2:  «Αλιεία εςωτερικϊν υδάτων» 

Δράςθ 2 :Επενδφςεισ για τθν καταςκευι εγκαταςτάςεων αλιείασ εςωτερικϊν υδάτων 

Δράςθ 3 :Επενδφςεισ για τθν επζκταςθ ,τον εξοπλιςμό και τον εκςυγχρονιςμό 

εγκαταςτάςεων αλιείασ εςωτερικϊν υδάτων 

 

(α) Ειδικοί Στόχοι  

Πε ςτόχο τθν βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτουσ αλιείσ και τουσ 

υδατοκαλλιεργθτζσ, το μζτρο για τθν αλιεία εςωτερικϊν υδάτων, ζχει δράςεισ που 

περιλαμβάνουν: 

 Επενδφςεισ για τθν καταςκευι εγκαταςτάςεων αλιείασ εςωτερικϊν υδάτων 

 Επενδφςεισ για τθν επζκταςθ , τον εξοπλιςμό και τον εκςυγχρονιςμό 
εγκαταςτάςεων αλιείασ εςωτερικϊν υδάτων  

 

Θ βελτίωςθ των υποδομϊν ςτθν αλιεία εςωτερικϊν υδάτων κα ζχει ςαν ςτόχο τθ βελτίωςθ 

των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ςε αλιείσ και τα αλιευτικά ςκάφθ τουσ κακϊσ και ςε 

υδατοκαλλιεργθτζσ που τισ χρθςιμοποιοφν. Θ βελτίωςθ αυτι περιλαμβάνει μελζτεσ , τισ 

αντίςτοιχεσ καταςκευζσ και υπθρεςίεσ Χυμβοφλων και μπορεί να αφορά κυρίωσ: 

 τθν δθμιουργία ι και βελτίωςθ των υποδομϊν με ςκοπό τθν υποςτιριξθ των 
αλιευτικϊν ςκαφϊν εςωτερικϊν υδάτων,  

 τθν δθμιουργία ι και βελτίωςθ των υποδομϊν με ςκοπό τθν βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν αςφάλειασ των εργαηομζνων αλιζων, 

 τθν δθμιουργία ι και βελτίωςθ των υποδομϊν με ςκοπό τθν βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν αςφάλειασ & υγιεινισ κατά τθν φόρτωςθ, εκφόρτωςθ και διακίνθςθ 
των αλιευτικϊν προϊόντων, 

 τθν καταςκευι & επζκταςθ – εκςυγχρονιςμό χϊρων εκφόρτωςθσ,   

 τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ςυντιρθςθσ, αποκικευςθσ & επεξεργαςίασ των 
προϊόντων αλιείασ εςωτερικϊν υδάτων.   

Χτισ προτάςεισ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ Χυμβοφλων και τα αντίςτοιχα  ζργα καταςκευισ, 

εκςυγχρονιςμοφ και επζκταςθσ εγκαταςτάςεων αλιείασ εςωτερικϊν υδάτων, που κα 

υλοποιθκοφν κατά τθν εφαρμογι του Υρογράμματοσ, κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται 

μεταξφ των άλλων και θ εκπόνθςθ περιβαλλοντικϊν και άλλων αναγκαίων μελετϊν κακϊσ 

και  θ διαςφάλιςθ λιψθσ κατάλλθλων προλθπτικϊν ι και επανορκωτικϊν μζτρων για τθν 

προςταςία του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ. Σι προτάςεισ κα πρζπει 
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επίςθσ να προβλζπουν τθν αρμονικι τουσ ζνταξθ ςτο περιβάλλον ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία και τισ αρχζσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ.  

Υαράλλθλα κα πρζπει  να προβλζπονται εγκαταςτάςεισ ςυλλογισ και διάκεςθσ υγρϊν και 

ςτερεϊν αποβλιτων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία περί διαχείριςθσ αποβλιτων. 

(β) Δείκτεσ Ραρακολοφκθςθσ  

 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΩΝ ΕΚΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

Πονάδα (εγκαταςτάςεισ αλιείασ εςωτερικϊν υδάτων) που 
ζχει επωφελθκεί 

Αρικμόσ 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΩΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

Κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται κατά τθ διάρκεια 
υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ 

Λςοδφναμα 

ανκρωποζτθ 

12μθνθσ διάρκειασ 

Ρζεσ κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται κατά τθ 
λειτουργία τθσ πράξθσ 

Αρικμόσ 

ιςοδυνάμων κζςεων 

πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ 

Ρζεσ εποχιακζσ κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται κατά 
τθ λειτουργία τθσ πράξθσ 

Αρικμόσ 

ιςοδυνάμων κζςεων 

μερικισ 

απαςχόλθςθσ 

 

Σφνολο δθμόςιασ δαπάνθσ: 2.666.393,00€ 

 
 
Β1.2 Ρροςταςία και ανάπτυξθ τθσ υδρόβιασ πανίδασ και χλωρίδασ (2θ πρόςκλθςθ) 
ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3: «ΜΕΤΑ ΚΟΛΝΟΥ ΕΝΔΛΑΦΕΟΝΤΟΣ» 

Μζτρο 3.2: «Ρροςταςία και ανάπτυξθ τθσ υδρόβιασ πανίδασ & χλωρίδασ» 

Δράςθ « Καταςκευι ι τοποκζτθςθ ςτατικϊν ι κινθτϊν εγκαταςτάςεων για τθν 

προςταςία και τθν ανάπτυξθ τθσ υδρόβιασ πανίδασ και χλωρίδασ» 
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(α) Ειδικοί Στόχοι 

Επιςτθμονικι παρακολοφκθςθ των τριϊν (3) τεχνθτϊν υφάλων που καταςκευάςτθκαν ςτα 

πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Αλιείασ 2000-2006 ςτισ περιοχζσ Ξαλφμνου, 

Λεριςςοφ και Υρζβεηασ. Σι ανωτζρω τεχνθτοί φφαλοι προςτατεφουν καλάςςια ηϊνθ 

ςυνολικισ ζκταςθσ 18,48 km2. 

 

 (α) Ειδικοί Στόχοι  

Θ καταςκευι και τοποκζτθςθ ςτατικϊν ι κινθτϊν εγκαταςτάςεων για τθν προςταςία και 

τθν ανάπτυξθ τθσ υδρόβιασ πανίδασ και χλωρίδασ, 

  

Ειδικότερα οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ είναι: 

 αγορά / καταςκευι των εξαρτθμάτων του υφάλου (τεχνθτοί όγκοι / ογκόλικοι, 
βράχοι), 

 μεταφορά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενοικίαςθσ χρθςιμοποιοφμενου 
εξοπλιςμοφ (ςκαφϊν), 

 ςυναρμολόγθςθ και τοποκζτθςθ, πόντιςθ, 

 εξοπλιςμόσ ςθματοδότθςθσ και προςταςίασ (ςυμπεριλαμβανομζνου 
εξοπλιςμοφ για καλάςςια καταφφγια) και 

 επιςτθμονικι παρακολοφκθςθ των ζργων, που δε κα ξεπερνά τα τρία χρόνια. 
Σ άμεςοσ εμπλουτιςμόσ του αποκζματοσ δεν είναι επιλζξιμοσ για ενίςχυςθ, εκτόσ εάν 

προβλζπεται ρθτά ωσ μζτρο διατιρθςθσ ςε κοινοτικι νομικι πράξθ. 

 

Σι διατάξεισ ςυγκζντρωςθσ ιχκφων δεν είναι επιλζξιμεσ δυνάμει του άρκρου 38 του 

κανονιςμοφ ΕΨΑ ςφμφωνα με το άρκρο 16 παράγραφοσ 2 του ΕΞ. Σι διατάξεισ 

ςυγκζντρωςθσ ιχκφων είναι ανκρϊπινεσ καταςκευζσ, αγκυροβολθμζνεσ ι επιπλζουςεσ, 

τοποκετθμζνεσ ςτθν ανοικτι κάλαςςα, με πρϊτιςτθ λειτουργία τθ ςυγκζντρωςθ πελαγικϊν 

ιχκφων, διευκολφνοντασ ζτςι και επαυξάνοντασ τθν αλίευςι τουσ, και ωσ εκ τοφτου δεν 

είναι επιλζξιμεσ ςτο πλαίςιο του ΕΨΑ. 

(β) Δείκτεσ Ραρακολοφκθςθσ 

 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΩΝ ΕΚΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

Αρικμόσ περιοχϊν όπου  ζχουν τοποκετθκεί Ψεχνθτοί 
φφαλοι, για τθν προςταςία & ανάπτυξθ τθσ υδρόβιασ 

πανίδασ και χλωρίδασ 

Αρικμόσ 
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ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

Καλάςςια επιφάνεια(km2) που προςτατεφεται με τθν 
τοποκζτθςθ ςτατικϊν και κινθτϊν εγκαταςτάςεων 

(ςε τετραγωνικά 

χιλιόμετρα) 

 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΩΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

Κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται κατά τθ διάρκεια 
υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ 

Λςοδφναμα 

ανκρωποζτθ 

12μθνθσ διάρκειασ 

Ρζεσ κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται κατά τθ 
λειτουργία τθσ πράξθσ 

Αρικμόσ 

ιςοδυνάμων κζςεων 

πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ 

Σφνολο δθμόςιασ δαπάνθσ: 2.300.000€ 
Β1.3 Αλιευτικοί λιμζνεσ, τόποι εκφόρτωςθσ και καταφφγια. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3: «ΜΕΤΑ ΚΟΛΝΟΥ ΕΝΔΛΑΦΕΟΝΤΟΣ» 

Μζτρο 3.3: «Αλιευτικοί λιμζνεσ, τόποι εκφόρτωςθσ και καταφφγια». 

Δράςθ:  

i. Eπενδφςεισ ςε υφιςτάμενουσ αλιευτικοφσ λιμζνεσ 

ii. Επενδφςεισ για τθν αναδιάρκρωςθ και βελτίωςθ τόπων εκφόρτωςθσ 

iii. Επενδφςεισ που ςχετίηονται με τθν αςφάλεια και αφοροφν τθν καταςκευι ι τον 

εκςυγχρονιςμό μικρϊν αλιευτικϊν καταφυγίων 

iv. Επενδφςεισ που ςχετίηονται με τθν αςφάλεια και αφοροφν τον εκςυγχρονιςμό μικρϊν 

αλιευτικϊν καταφυγίων 

 

(α) Ειδικοί Στόχοι 

Πε ςτόχο τθν βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτουσ αλιείσ και τουσ 

υδατοκαλλιεργθτζσ, το μζτρο για τουσ Αλιευτικοφσ λιμζνεσ, καταφφγια και τόπουσ 

εκφόρτωςθσ, ζχει δράςεισ που περιλαμβάνουν: 

 τθν βελτίωςθ των όρων εκφόρτωςθσ ςτα κακοριςμζνα λιμάνια ςφμφωνα με το αρ. 
22 του Ξαν. 1967/2006 για τα μζτρα διαχείριςθσ ςτθν Πεςόγειο κάλαςςα, 
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  τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εκφόρτωςθσ, μεταποίθςθσ, υγιεινισ, αποκικευςθσ 
και δθμοπράτθςθσ των προϊόντων αλιείασ & υδατοκαλλιζργειασ, 

 τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν επίβλεψθσ τθσ εφαρμογισ τθσ Ρομοκεςίασ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ διακίνθςθσ και εμπορίασ αλιευτικϊν προϊόντων. 

  τθν προμικεια καυςίμων, πάγου, νεροφ και θλεκτρικισ ενζργειασ, 

  τισ εγκαταςτάςεισ ςυντιρθςθσ αλιευτικϊν ςκαφϊν και τθν επιςκευι του 
εξοπλιςμοφ, 

 τθν καταςκευι, τον εκςυγχρονιςμό και τθν επζκταςθ προβλθτϊν με ςτόχο τθ 
βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ κατά τθν εκφόρτωςθ ι τθ φόρτωςθ, 

  τθν μθχανογραφικι διαχείριςθ αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων, 

 τθν βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ, 

 τθν αποκικευςθ και τθν επεξεργαςία απορριμμάτων και μζτρα για τθ μείωςθ των 
απορρίψεων, 

 επενδφςεισ που ςχετίηονται με τθν αςφάλεια και αφοροφν τθν καταςκευι ι τον 
εκςυγχρονιςμό μικρϊν αλιευτικϊν καταφυγίων. 

 

Θ βελτίωςθ των υποδομϊν ςε αλιευτικοφσ λιμζνεσ, τόπουσ εκφόρτωςθσ και καταφφγια κα 

ζχει ςαν ςτόχο τθ βελτίωςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ςε αλιείσ και τα αλιευτικά ςκάφθ 

τουσ κακϊσ και ςε υδατοκαλλιεργθτζσ που τισ χρθςιμοποιοφν. Θ βελτίωςθ αυτι 

περιλαμβάνει μελζτεσ και τισ αντίςτοιχεσ καταςκευζσ, υπθρεςίεσ Χυμβοφλων και μπορεί να 

αφορά κυρίωσ: 

 τθν δθμιουργία ι και βελτίωςθ των υποδομϊν με ςκοπό τθν υποςτιριξθ των 
αλιευτικϊν ςκαφϊν, 

 τθν δθμιουργία ι και βελτίωςθ των υποδομϊν με ςκοπό τθν βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν αςφάλειασ των εργαηομζνων αλιζων, 

 τθν δθμιουργία ι και βελτίωςθ των υποδομϊν με ςκοπό τθν βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν αςφάλειασ & υγιεινισ κατά τθν φόρτωςθ, εκφόρτωςθ και διακίνθςθ των 
αλιευτικϊν προϊόντων, 

 τθν καταςκευι & επζκταςθ – εκςυγχρονιςμό των ιχκυοςκαλϊν τθσ χϊρασ, 

 τθν καταςκευι & επζκταςθ – εκςυγχρονιςμό χϊρων εκφόρτωςθσ,  

 τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ςυντιρθςθσ, αποκικευςθσ & επεξεργαςίασ των 
προϊόντων αλιείασ & υδατοκαλλιζργειασ ςτα αλιευτικά λιμάνια και καταφφγια. 

 

Ειδικά για τα αλιευτικά λιμάνια και καταφφγια θ βελτίωςθ κα αφορά τον εκςυγχρονιςμό 

των υφιςταμζνων υποδομϊν τισ μελζτεσ και τισ αντίςτοιχεσ καταςκευζσ μικρϊν αλιευτικϊν 

καταφυγίων. Ωσ μικρά αλιευτικά καταφφγια κεωροφνται αυτά που ζχουν κατά κανόνα, 

τθν δυνατότθτα να ελλιμενίςουν μζχρι 50 αλιευτικά ςκάφθ και το κόςτοσ τουσ δεν 

ξεπερνά το 1.500.000 Ευρϊ.  
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(β) Δείκτεσ Ραρακολοφκθςθσ 

 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΩΝ ΕΚΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

Αρικμόσ λιμζνων, τόποι εκφόρτωςθσ & καταφφγια, ςτουσ 

οποίουσ κα βελτιωκοφν οι εγκαταςτάςεισ 

 

Αρικμόσ 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

Για επενδφςεισ ςε υφιςτάμενουσ αλιευτικοφσ λιμζνεσ  

m3 ψυκτικϊν αποκθκϊν που δθμιουργικθκαν m3 

 

 m3 μθ ψυκτικϊν αποκθκϊν   

m3 

Υράξθ που αφορά εγκαταςτάςεισ διακίνθςθσ φορτίου Αρικμόσ 

Υράξθ που αφορά παγομθχανζσ   Αρικμόσ 

Υράξθ για τον εφοδιαςμό εγκαταςτάςεων 

εφοδιαςμοφ (θλεκτρικι ενζργεια, νερό, καφςιμα) 

  

Αρικμόσ 

Υράξθ που αφορά άλλεσ εγκαταςτάςεισ   Αρικμόσ 

m2 αποβάκρασ που αναδιαρκρϊκθκαν  m2 

Πικοσ αποβάκρασ ςε μζτρα που αναδιαρκρϊκθκαν m 

 

m2 χριςιμθσ επιφάνειασ για τθν πρϊτθ πϊλθςθ   m2 

Επενδφςεισ για τθν αναδιάρκρωςθ και βελτίωςθ τόπων 

εκφόρτωςθσ 

 

 

Ψόποσ εκφόρτωςθσ που ζχει επωφελθκεί Αρικμόσ 

Επενδφςεισ που ςχετίηονται με τθν αςφάλεια και αφοροφν 

τθν καταςκευι 

ι τον εκςυγχρονιςμό μικρϊν αλιευτικϊν καταφυγίων 

 

Αλιευτικό καταφφγιο που ζχει επωφελθκεί Αρικμόσ 
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ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΩΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

Κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται κατά τθ διάρκεια 
υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ 

Λςοδφναμα 

ανκρωποζτθ 

12μθνθσ διάρκειασ 

Ρζεσ κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται κατά τθ 
λειτουργία τθσ πράξθσ 

Αρικμόσ 

ιςοδυνάμων κζςεων 

πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ 

 

Σφνολο δθμόςιασ δαπάνθσ 30.000.000€ 

 
Β2. Ρροςκλιςεισ που ζχουν λιξει 

Β2.1 Μόνιμθ παφςθ αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων 
ΑΣΡΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ 1: «ΠΕΨΦΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΧΑΦΠΣΓΘ ΨΣΩ ΑΟΛΕΩΨΛΞΣΩ ΧΨΣΟΣΩ»  

ΠΕΨΦΣ 1.1: «ΠΣΡΛΠΘ ΥΑΩΧΘ ΑΟΛΕΩΨΛΞΩΡ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΩΡ», 

Χρθματοδότθςθ τθσ μόνιμθσ παφςθσ αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων αλιευτικϊν ςκαφϊν 
θλικίασ άνω των 10 ετϊν. Θ παφςθ γίνεται είτε με τθ διάλυςθ των ςκαφϊν είτε με τθν 
αλλαγι χριςθσ τουσ για μθ αλιευτικζσ δραςτθριότθτεσ. 
 

ςφνολο δθμόςιασ δαπάνθσ : 100.534.000€ 

Β2.2 Ολοκλθρωμζνα Επιχειρθςιακά Σχζδια Ρροϊκθςθσ Ρροϊόντων 
ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3: «ΜΕΤΑ ΚΟΛΝΟΥ ΕΝΔΛΑΦΕΟΝΤΟΣ» 

Μζτρο 3.4: «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΝΕΩΝ ΑΓΟΩΝ & ΕΚΣΤΑΤΕΛΕΣ ΡΟΩΚΘΣΘΣ ». 

Ενίςχυςθ Σλοκλθρωμζνων Επιχειρθςιακϊν Χχεδίων Υροϊκθςθσ τριετοφσ διάρκειασ για τισ 
παρακάτω κατθγορίεσ προϊόντων: Ευρφαλα Πεςογειακά Είδθ (Ψςιποφρα – Οαβράκι κλπ. 
Λχκυοκαλλιζργειασ) Ξατεψυγμζνα αλιευτικά προϊόντα 
 

Δράςεισ: 

Διεξαγωγι εκνικϊν ι διακρατικϊν εκςτρατειϊν προϊκθςθσ προϊόντων αλιείασ και 

υδατοκαλλιζργειασ. 

 Εκςτρατείεσ για τθ βελτίωςθ τθσ εικόνασ των προϊόντων αλιείασ και 
υδατοκαλλιζργειασ και του αλιευτικοφ κλάδου. 

 Διάκεςθ ςτθν αγορά πλεοναηόντων ειδϊν ι ειδϊν που επιδζχονται περαιτζρω 
εκμετάλλευςθ. 

 Εφαρμογι πολιτικισ ποιότθτασ για τα προϊόντα αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ. 
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 Υιςτοποίθςθ ποιότθτασ, περιλαμβανομζνων τθσ δθμιουργίασ ςθμάτων και τθσ 
πιςτοποίθςθσ προϊόντων που αλιεφονται ι εκτρζφονται με φιλοπεριβαλλοντικζσ 
μεκόδουσ παραγωγισ. 

 Υροϊκθςθ προϊόντων που παράγονται με τθ χριςθ μεκόδων που προκαλοφν 
μικρζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. 

 Υροϊκθςθ προϊόντων που αναγνωρίηονται δυνάμει του κανονιςμοφ (ΕΣΞ) αρικ. 
510/2006. 

 Διεξαγωγι ερευνϊν τθσ αγοράσ. 
 

(α) Ειδικοί Στόχοι 

 Θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του Ψομζα 

 Θ προςτικζμενθ αξία των προϊόντων 

 Θ αφξθςθ των πωλιςεων 

 Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

 Θ αναγνωριςιμότθτα των προϊόντων 

 Θ ιχνθλαςιμότθτα 
 

 

(β) Δείκτεσ Ραρακολοφκθςθσ 

 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΩΝ ΕΚΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

Εκςτρατεία για προϊόντα αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ.  Αρικμόσ 

Εκςτρατεία για τθ βελτίωςθ τθσ εικόνασ τθσ αλιείασ.   Αρικμόσ 

Υράξθ για τθν προϊκθςθ προϊόντων που λαμβάνονται με τθ χριςθ 

μεκόδων που προκαλοφν μικρζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον.  

Αρικμόσ 

Υράξθ για τθν προϊκθςθ προϊόντων που ζχουν αναγνωριςτεί βάςει 

των όρων του κανονιςμοφ (ΕΣΞ) αρικ. 2081/92 του Χυμβουλίου.  

Αρικμόσ 

Υράξθ για τθν εφαρμογι πολιτικισ ποιότθτασ για τα προϊόντα αλιείασ 

και υδατοκαλλιζργειασ 

Αρικμόσ 

Υράξθ για τθν προαγωγι πιςτοποίθςθσ ποιότθτασ Αρικμόσ 

Υράξθ για τθν προαγωγι τθσ διάκεςθσ ςτθν αγορά πλεοναηόντων 

ειδϊν ι ειδϊν που επιδζχονται περαιτζρω εκμετάλλευςθ 

Αρικμόσ 

Υράξθ για τθ διεξαγωγι ερευνϊν τθσ αγοράσ.   Αρικμόσ 
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ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΩΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

Κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται κατά τθ διάρκεια 
υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ 

Λςοδφναμα 

ανκρωποζτθ 

12μθνθσ διάρκειασ 

 

Σφνολο δθμόςιασ δαπάνθσ 4.900.000€ 

 

Β2.2 Ρροςταςία και ανάπτυξθ τθσ υδρόβιασ πανίδασ & χλωρίδασ (1θ πρόςκλθςθ) 
ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3: «ΜΕΤΑ ΚΟΛΝΟΥ ΕΝΔΛΑΦΕΟΝΤΟΣ»  

Μζτρο 3.2: «Ρροςταςία και ανάπτυξθ τθσ υδρόβιασ πανίδασ & χλωρίδασ» 

Δράςθ: Καταςκευι ι τοποκζτθςθ ςτατικϊν ι κινθτϊν εγκαταςτάςεων για τθν προςταςία 
και τθν ανάπτυξθ τθσ υδρόβιασ πανίδασ και χλωρίδασ. 
(α) Ειδικοί Στόχοι   
Επιςτθμονικι παρακολοφκθςθ των τριϊν (3)  τεχνθτϊν υφάλων που καταςκευάςτθκαν ςτα 
πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Αλιείασ 2000-2006 ςτισ περιοχζσ Ξαλφμνου,  
Λεριςςοφ και Υρζβεηασ. Σι ανωτζρω τεχνθτοί φφαλοι προςτατεφουν καλάςςια ηϊνθ 
ςυνολικισ ζκταςθσ 18,48 km2 
 

Σφνολο δθμόςιασ δαπάνθσ 1.710.000€ 

 

3. Σχολιαςμόσ και αποτίμθςθ του ΕΡ 

 

Σι εργαηόμενοι ςτθ καλάςςια αλιεία και τον αλιευτικό ςτόλο αντιμετωπίηουν 

ςοβαρά προβλιματα, μεταξφ των οποίων θ εποχικότθτα τθσ εργαςίασ, οι εξαιρετικά 

δφςκολεσ ςυνκικεσ εργαςίασ και υγιεινισ (ιδίωσ κατά τθ χειμερινι περίοδο), το μθ ςτακερό 

ωράριο εργαςίασ, κ.α. Θ μζςθ θλικία των εργαηομζνων δεν ξεπερνά τα 40 ζτθ.  

Οόγω των προβλθμάτων αυτϊν,  ο ρόλοσ των γυναικϊν ςτθν αλιεία κακίςταται 

πολφ δφςκολοσ και θ παρουςία τουσ είναι πολφ περιοριςμζνθ ςε όλα τα επίπεδα του 

κλάδου. Ξάποιοσ αρικμόσ γυναικϊν αςχολοφνται με ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ 

(αρμάτωμα διχτφων, δόλωμα παραγαδιϊν κ.λ.π.), υπεφκυνεσ πϊλθςθσ και διαχείριςθσ, ενϊ 

μικρότεροσ αρικμόσ γυναικϊν αςχολοφνται ωσ  αλιείσ, βοθκοί αλιζων, ακόμα και ωσ 

πλοιοκτιτριεσ.  

Σι εργαηόμενεσ ςτον κλάδο τθσ υδατοκαλλιζργειασ εμφανίηονται κυρίωσ ωσ 

ανειδίκευτεσ εργάτριεσ, ςπανιότερα ωσ υπάλλθλοι γραφείου και ςε πολφ μικρό ποςοςτό ωσ 

επιςτθμονικό, τεχνολογικό προςωπικό. Υαρατθρείται επίςθσ ζλλειψθ γυναικείασ 

επιχειρθματικότθτασ. Αντίκετα θ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτον κλάδο τθσ μεταποίθςθσ 
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είναι εντονότερθ, είτε με τθ μορφι τθσ ζκτακτθσ απαςχόλθςθσ ανειδίκευτων εργατριϊν, 

είτε ωσ εργατοτεχνικό δυναμικό επιχειριςεων, είτε ωσ επιςτθμονικά ςτελζχθ. 

Από τθν ςυνολικι αναςκόπθςθ και επεξεργαςία είναι εμφανζσ ότι το 

ςυγκεκριμζνο Ε.Ρ. και λόγω του φυςικοφ του αντικειμζνου, δεν ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθν 

ιςότθτα των φφλων.  

Εντοπίςτθκαν μόνο οι δράςεισ των Πζτρων 1.4 «Υαράκτια αλιεία μικρισ κλίμακασ»  

και 1.5 «Ξοινωνικοοικονομικζσ αποηθμιϊςεισ για τθ διαχείριςθ του ςτόλου», που 

εμπίπτουν ςτθν κατθγορία που προάγουν τθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των 

φφλων ςτισ παρεμβάςεισ (gender mainstreaming). 

Σι δράςεισ που αναμζνεται να ενταχκοφν ςτο Πζτρο 3.1 «Χυλλογικζσ δράςεισ» 

εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των κετικϊν δράςεων, εφόςον κα αφοροφν τθ δικτφωςθ και τθν 

ανταλλαγι εμπειριϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν μεταξφ οργανϊςεων που προάγουν τθν 

ιςότθτα ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και άλλων ενδιαφερομζνων.  
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7. ΕΚΝΛΚΟ ΣΤΑΤΘΓΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΓΟΤΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ (ΕΣΣΑΑ) ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΓΟΤΛΚΘΣ 

ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 

 

1. Ραρουςίαςθ Γενικϊν Στόχων, Αξόνων Ρροτεραιότθτασ και Μζτρων του ΡΑΑ  

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ Ε.Π. 

ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ 

ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑΣ 

ΥΡΟΣΤΘΛΗΟΜΕΝΘΣ ΑΡΟ ΕΕΥΝΑ 

ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

Ψο Εκνικό Χτρατθγικό Χχζδιο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΧΧΑΑ) 2007-2013 

κακορίηει τισ προτεραιότθτεσ τθσ Ελλάδασ για τθν περίοδο 2007-2013, 

ςφμφωνα με το άρκρο 11 του Ξανονιςμοφ (ΕΞ) 1698/2005 για τθ ςτιριξθ τθσ 

αγροτικισ ανάπτυξθσ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ψαμείο Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ (ΕΓΨΑΑ), ςτον οποίο ορίηεται ότι θ εκνικι ςτρατθγικι αγροτικισ 

ανάπτυξθσ κα εφαρμοςτεί μζςω του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

(ΡΑΑ) 2007-2013. 

Θ πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ 2007-2013 για τθν Ελλάδα εςτιάηεται ςε 

τρεισ βαςικοφσ άξονεσ: 

 Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τομζα τθσ γεωργίασ και τθσ 
δαςοκομίασ 

 Βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ και τθσ υπαίκρου 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ και 
διαφοροποίθςθ τθσ αγροτικισ οικονομίασ 

Χυνεπικουροφμενουσ από ζνα τζταρτο οριηόντιο άξονα LEADER που 

βαςίηεται ςτθν εμπειρία που αποκτικθκε από τισ Ξ.Υ. LEADER των 

προθγουμζνων ετϊν. 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 1 

Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 

του τομζα τθσ γεωργίασ και τθσ 

δαςοκομίασ 

 

 

 

Σι παρεμβάςεισ του Άξονα ςτοχεφουν κυρίωσ ςτθν αναςτροφι τθσ 

θλικιακισ διάρκρωςθσ και του μικροφ μεγζκουσ των γεωργικϊν 

εκμεταλλεφςεων, ςτθν αναδιάρκρωςθ και ανάπτυξθ των 

επιχειρθματικϊν δομϊν μζςω τθσ προϊκθςθσ του τεχνολογικοφ 

εξοπλιςμοφ και τθσ καινοτομίασ, ςτθν αναβάκμιςθ και βελτίωςθ των 

υποδομϊν του πρωτογενι τομζα και ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν προςαρμογι του ςτισ νζεσ απαιτιςεισ 

Μζτρα του Άξονα 1: 

 

Μζτρο 111 

Επαγγελματικι κατάρτιςθ και δράςεισ ενθμζρωςθσ 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=adf2e0a8e2b1a07c
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Μζτρο 112 

Εγκατάςταςθ νζων γεωργϊν 

Χτόχοσ του μζτρου είναι θ πλθκυςμιακι αναηωογόνθςθ τθσ υπαίκρου με 

τθν εγκατάςταςθ νζων γεωργϊν μζςω τθσ παροχισ κινιτρων 

προκειμζνου να διευκολυνκεί θ αρχικι τουσ εγκατάςταςθ και θ 

διαρκρωτικι προςαρμογι των εκμεταλλεφςεων τουσ με τθν υποβολι 

επιχειρθματικοφ ςχεδίου. 

ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ  

Χφμφωνα με το άρκρο 22 παράγραφοσ 1 του Ξανονιςμοφ (Ε.Ξ.) αρικ. 

1698/2005, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, δφναται να ενταχκοφν ςτο 

Πζτρο γεωργοί οι οποίοι:  

Είναι θλικίασ κάτω των 40 ετϊν κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ για ςτιριξθ και εγκακίςτανται για πρϊτθ φορά ςε γεωργικι 

εκμετάλλευςθ ωσ αρχθγοί τθσ.  

Για τον υπολογιςμό τθσ θλικίασ λαμβάνεται υπόψθ θ θμερομθνία 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ του υποψθφίου νζου γεωργοφ. Θ ατομικι 

απόφαςθ χοριγθςθσ ςτιριξθσ για τθν εγκατάςταςθ νζων γεωργϊν 

εκδίδεται το αργότερο εντόσ 18 μθνϊν μετά τθν εγκατάςταςθ.  

Διακζτουν επαρκι επαγγελματικι ικανότθτα, ι τθν αποκτοφν εντόσ 

3ετιασ από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ ατομικισ απόφαςθσ για χοριγθςθ 

ςτιριξθσ.  

Ωποβάλλουν επιχειρθματικό ςχζδιο για τθν ανάπτυξθ των γεωργικϊν 

δραςτθριοτιτων τουσ. 

 

 

 

Μζτρο 113 

Υρόωρθ ςυνταξιοδότθςθ γεωργϊν και γεωργικϊν εργατϊν 

 

 

Μζτρο 114 

Χριςθ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν παρεχόμενων ςτθν εκμετάλλευςθ 

γεωργικϊν και δαςοκομικϊν ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=f66d6e86ad128c93
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=b25b911ffc2b76a6
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=5d28f6eb169ebb83
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Μζτρο 121 

Εκςυγχρονιςμόσ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων 

Στόχοσ του μζτρου είναι θ βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ επίδοςθσ των 

γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων μζςω τθσ ςτιριξθσ επενδφςεων:  

α) για τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγισ τθσ εκμετάλλευςθσ μζςω τθσ 

επζκταςθσ ι τθσ αντικατάςταςθσ υφιςτάμενων κλάδων ι τθσ ειςαγωγισ 

νζων κλάδων παραγωγισ που τα προϊόντα τουσ δεν αντιμετωπίηουν 

προβλιματα διάκεςθσ,  

β) για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ,  

γ) για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ υγιεινισ του γάλακτοσ,  

δ) για τθ βελτίωςθ τθσ υγιεινισ και καλισ διαβίωςθσ των ηϊων και τθν 

αςφάλεια ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ,  

ε) για τθν προςταςία του εδάφουσ και των νερϊν, τθ βελτίωςθ τθσ 

ικανότθτασ αποδοτικότερθσ χριςθσ των υδάτων,  

ςτ) για τθ χριςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΥΕ).  

η) τθν άμβλυνςθ των κλιματικϊν αλλαγϊν 

Ψο Πζτρο κα εφαρμοςτεί ςε όλθ τθ Χϊρα και περιλαμβάνει τισ 

ακόλουκεσ δράςεισ :  

α) Ενκάρρυνςθ των επενδφςεων ςτισ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ 

(κατεφκυνςθσ ηωικισ και φυτικισ παραγωγισ). Πζροσ των δράςεων που 

αφοροφν ςτθν εξοικονόμθςθ υδάτων και ςτθ χριςθ των ΑΥΕ αφορά ςτισ 

Ρζεσ Υροκλιςεισ και για τθν εφαρμογι τθσ κα διατεκοφν πιςτϊςεισ 

φψουσ περίπου 100 εκ. € (ΞΧ) .  

β) Ενκάρρυνςθ των επενδφςεων μικροφ κόςτουσ ςτισ γεωργικζσ 

εκμεταλλεφςεισ (Πικρά Χχζδια Βελτίωςθσ με ειδικι ςτιριξθ για τθν 

προμικεια εξοπλιςμοφ αμελκτθρίων, παγολεκανϊν κλπ. ςτον τομζα τθσ 

αιγοπροβατοτροφείασ).  

γ) Σλοκλιρωςθ και πλθρωμι ανειλθμμζνων υποχρεϊςεων τθσ 3θσ 

Υρογραμματικισ Υεριόδου. 

ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΛ  

Δικαιοφχοι του μζτρου μπορεί να είναι:  

Γεωργοί Φυςικά Υρόςωπα και Ρομικά Υρόςωπα κάτοχοι γεωργικισ 

εκμετάλλευςθσ  

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=fe4e2a8a9740bc93
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Μζτρο 122 

Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ αξίασ των δαςϊν 

 

Μζτρο 123 

Υροςτικζμενθ αξία των γεωργικϊν και δαςοκομικϊν προϊόντων 

 

 

 

Μζτρο 125 

Ωποδομι ςχετικι με τθν ανάπτυξθ και προςαρμογι τθσ γεωργίασ και τθσ 

δαςοκομίασ 

 

 

Μζτρο 126 

Αποκατάςταςθ του γεωργικοφ παραγωγικοφ δυναμικοφ, που ηθμιϊκθκε 

από φυςικζσ καταςτροφζσ και ειςαγωγι των κατάλλθλων δράςεων 

πρόλθψθσ 

 

 

Μζτρο 131 

Εκπλιρωςθ των προτφπων με βάςθ τθν κοινοτικι νομοκεςία 

 

 

Μζτρο 132 

Χυμμετοχι Γεωργϊν ςε Χυςτιματα για τθν Υοιότθτα Ψροφίμων 

 

 

Μζτρο 133 

Δραςτθριότθτεσ ενθμζρωςθσ και προϊκθςθσ 

 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=ef8051ce270059a1
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=b5403b2d202b8fe1
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=1c21b0912f1088c2
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=ac82475ce1c53851
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=2fa8af0788034917
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=99bf3d153d4bf67d
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=3311dfa28d28e219
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Μζτρο 144 

Εκμεταλλεφςεισ υπό αναδιάρκρωςθ λόγω μεταρρφκμιςθσ κοινισ 

οργάνωςθσ αγοράσ 

 

Αναμενόμενεσ Επιπτϊςεισ: 

Θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ μιασ δραςτθριότθτασ κατάρτιςθσ ςτον τομζα τθσ 

γεωργίασ ι/και δαςοκομίασ από 30.000 ςυμμετζχοντεσ, θ οποία κα 

υλοποιθκεί αποκλειςτικά με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το ΕΞΨ.  

Θ αφξθςθ τθσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ ςτισ ςτθριηόμενεσ 

εκμεταλλεφςεισ / επιχειριςεισ ςε 116.117.840 ευρϊ.  

Θ υιοκζτθςθ τθσ ειςαγωγισ νζων προϊόντων και / ι νζων τεχνικϊν από 

1.366 εκμεταλλεφςεισ / επιχειριςεισ 

 

 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 2 

Βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ και 

τθσ υπαίκρου 

 

Σι παρεμβάςεισ του Άξονα ςτοχεφουν κυρίωσ ςτθν προςταςία του 

εδάφουσ και των υδατικϊν πόρων, ςτθν άμβλυνςθ των επιπτϊςεων των 

κλιματικϊν μεταβολϊν, ςτθν προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ, ςτθν 

προςταςία και διατιρθςθ του αγροτικοφ τοπίου και ςτθ βελτίωςθ τθσ 

οικολογικισ ςτακερότθτασ των δαςϊν. 

Μζτρα του Άξονα 2 

 

Μζτρο 211 

Ενιςχφςεισ για φυςικά μειονεκτιματα ςτουσ γεωργοφσ ορεινϊν 

περιοχϊν 

 

 

Μζτρο 212 

Ενιςχφςεισ ςτουσ γεωργοφσ περιοχϊν με μειονεκτιματα, εκτόσ των 

ορεινϊν περιοχϊν 

 

 

Μζτρο 213 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=ffc240fc1e1b0a70
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=8f2a580cb0f40eab
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=b03d7539ef22e362
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=7c7077ca5231fd6a
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Ενιςχφςεισ Natura 2000 και ενιςχφςεισ που ςυνδζονται με τθν Σδθγία 

για τα Ρερά (Σδ. 2000/60/ΕΞ) 

 

 

Μζτρο 214 

Γεωργό-περιβαλλοντικζσ ενιςχφςεισ 

 

 

Μζτρο 216 

Χτιριξθ για μθ παραγωγικζσ επενδφςεισ 

 

 

Μζτρο 221 

Υρϊτθ δάςωςθ γεωργικισ γισ 

 

 

Μζτρο 223 

Υρϊτθ δάςωςθ μθ γεωργικισ γθσ 

 

 

Μζτρο 224 

Ενιςχφςεισ Natura 2000 (για δάςθ) 

 

 

Μζτρο 226 

Αποκατάςταςθ του δαςοκομικοφ δυναμικοφ και ειςαγωγι δράςεων 

πρόλθψθσ 

 

 

Μζτρο 227 

Χτιριξθ για μθ παραγωγικζσ επενδφςεισ 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=33c114d41730aeab
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=8ab0af4568a5b31a
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=34910069e394ae66
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=4b5151a24a91df8c
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=2ab8f86410b4f3bd
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=908a6f6a6c131a85
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=98f13708210194c4
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Αναμενόμενεσ Επιπτϊςεισ: 

Βελτιϊςεισ ςτθ βιοποικιλλότθτα, τθν ποιότθτα νεροφ και 

 Εδάφουσ  Ξαι τθν κλιματικι αλλαγι  

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 3 

Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ 

αγροτικζσ περιοχζσ και 

διαφοροποίθςθ τθσ αγροτικισ 

οικονομίασ 

 

 

 

Σι παρεμβάςεισ του Άξονα ςτοχεφουν κυρίωσ ςτθν οικονομικι, κοινωνικι 

και πολιτιςτικι αναβάκμιςθ των ορεινϊν και μειονεκτικϊν περιοχϊν τθσ 

χϊρασ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν προϊκθςθ δραςτθριοτιτων εκτόσ 

τθσ γεωργίασ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ μικρισ κλίμακασ και 

ςτθν αναςτροφι των δυςμενϊν τάςεων τθσ πλθκυςμιακισ ςυρρίκνωςθσ ςε 

μια  ελκυςτικότερθ φπαικρο με προοπτικζσ ιπιασ ανάπτυξθσ. 

Μζτρο 311 

Διαφοροποίθςθ προσ μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ 

Μζτρο 312 

Χτιριξθ τθσ δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ πολφ μικρϊν επιχειριςεων 

Μζτρο 313 

Ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων 

Μζτρο 321 

Βαςικζσ υπθρεςίεσ για τθν οικονομία και τον αγροτικό πλθκυςμό 

Μζτρο 322 

Ανακαίνιςθ και ανάπτυξθ των χωριϊν 

Μζτρο 323 

Διατιρθςθ και αναβάκμιςθ τθσ αγροτικισ κλθρονομιάσ 

Μζτρο 341 

Απόκτθςθ δεξιοτιτων και εμψφχωςθ με ςτόχο τθν προπαραςκευι και 

υλοποίθςθ μιασ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 4 

"Δθμιουργία τοπικϊν ικανοτιτων 

 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=f3daeb3f5adba78a
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=c5383525e91474a4
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=ada2552da65206d7
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=26408ffa703a72e8
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=49c96ce5f38aa740
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=17df67628bb89193
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=9d76f64df165ca06
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για τθν απαςχόλθςθ και τθν 

διαφοροποίθςθ ςτισ αγροτικζσ 

περιοχζσ μζςω τθσ προςζγγιςθσ 

Leader" 

 

Θ προςζγγιςθ LEADER, εξυπθρετϊντασ βαςικοφσ ςτόχουσ του ΥΑΑ, δίνει τθ 

δυνατότθτα ςε αγροτικζσ περιοχζσ να εφαρμόςουν ςτρατθγικζσ τοπικισ 

ανάπτυξθσ με ολοκλθρωμζνο και πολυτομεακό χαρακτιρα. Θ εφαρμογι 

των ςτρατθγικϊν αυτϊν πραγματοποιείται με τθν «εκ των κάτω προσ τα 

άνω» διαδικαςία προγραμματιςμοφ και υλοποίθςθσ, από τοπικά εταιρικά 

ςχιματα δθμοςίου – ιδιωτικοφ τομζα (Σμάδεσ Ψοπικισ Δράςθσ) τα οποία 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν κάκε περιοχι, γνωρίηουν τισ δυνατότθτεσ και 

δυςκολίεσ τθσ και είναι αντιπροςωπευτικά των δθμοςίων και ιδιωτικϊν 

φορζων αυτισ. Σι δράςεισ τθσ LEADER, ςτο πλαίςιο των οποίων 

επιδιϊκεται θ ςτιριξθ τθσ καινοτομίασ, περιλαμβάνουν τθ δθμιουργία και 

ανάπτυξθ πολφ μικρϊν επιχειριςεων, τθν ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν 

δραςτθριοτιτων, τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ γεωργικϊν και 

δαςοκομικϊν προϊόντων, τθν ανάδειξθ τθσ αγροτικισ κλθρονομιάσ, τθν 

αναμόρφωςθ χωριϊν, τισ ςυνεργαςίεσ, τθ δικτφωςθ κ.λ.π. 

Μζτρο 41 

Ανταγωνιςτικότθτα 

 

 

Μζτρο 421 

Χυνεργαςίεσ 

 

 

Μζτρο 431 

Οειτουργικά / Απόκτθςθ δεξιοτιτων & εμψφχωςθ 

Αναμενόμενεσ Επιπτϊςεισ από κοινοφ για τουσ άξονεσ 3 και 4: 

 Θ αφξθςθ μθ γεωργικισ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ ςτισ 
ςτθριηόμενεσ επιχειριςεισ κατά 21.435.153 ευρϊ,  

 Θ δθμιουργία 2.945 νζων κζςεων εργαςίασ,  

 Θ αφξθςθ του αρικμοφ τουριςτϊν κατά 800.000 άτομα ςτισ 
περιοχζσ όπου κα εφαρμοςτοφν οι παρεμβάςεισ, Πζτρο 313  

 H αφξθςθ του αρικμοφ των διανυκτερεφςεων κατά 3.301.579, 
Πζτρο 313  

 Θ απολαβι βελτιωμζνων υπθρεςιϊν από 1.600.000 κατοίκουσ 
αγροτικϊν περιοχϊν ςτισ οποίεσ κα εφαρμοςτοφν οι 
παρεμβάςεισ.  

 υνολικά ςε επίπεδο Υρογράμματοσ οι ςθμαντικότερεσ 
επιπτϊςεισ αναμζνεται να είναι οι ακόλουκεσ:  

 Θ επίτευξθ οικονομικισ ανάπτυξθσ, θ οποία εκτιμϊμενθ ωσ 
μεταβολι τθσ κακαρισ προςτικζμενθσ αξίασ ανζρχεται ςε 
616.782.209 ςε μονάδεσ αγοραςτικισ δφναμθσ,  

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=9d223e2d11d76ac6
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=5d2a9a33a8074f6d
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=81a6f51d90af2c00


 295 

 Θ δθμιουργία 3.645 νζων κζςεων εργαςίασ πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ,  

 Θ μεταβολι ςτθν παραγωγικότθτα εργαςίασ, θ οποία 
εκτιμϊμενθ ωσ μεταβολι ςτθν ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία 
ανά κζςθ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ανζρχεται ςε 14.448 
Ευρϊ. 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 5 

Σεχνικι Βοικεια 
- 

 
 
2. Μεκοδολογία και αποτελζςματα αναςκόπθςθσ 
 
Θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε για τθν αναηιτθςθ των ςτοιχείων που αφοροφν ςτθν 
ιςότθτα των φφλων περιλάμβανε τα εξισ: 

 Αναςκόπθςθ του Υ.Α.Α. 2007-2013 (11θ ζκδοςθ, Πάρτιοσ 2012) 

 Αναςκόπθςθ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ για τθν Υρόοδο τθσ Εφαρμογισ των Υολιτικϊν ιςότθτασ 
των Φφλων για το 2010. 

 Αναςκόπθςθ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ Υροόδου του 2010 (Λοφνιοσ 2011) τθσ ΕΩΔ του ΥΑΑ. 

 Αναηιτθςθ όλων των κατθγοριϊν πράξεων που προκθρφχκθκαν ι προδθμοςιεφκθκαν, ςε 
τρία επίπεδα (ανοιχτζσ, αναμενόμενεσ, κλειςτζσ), από τισ ςχετικζσ ιςτοςελίδεσ τθσ Ε.Ω.Δ. για 
το Υ.Α.Α. 

 Αναλυτικι αναηιτθςθ προςκλιςεων και ςχετικϊν αρχείων (ΞΩΑ, τροποποιιςεισ, δελτία 
αξιολογιςεων, κ.α.) για τισ προςκλιςεισ που –ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ- εμπίπτουν ςτθν 
ζνταξθ  τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων (Π.112 και Π.121) 

 Αναηιτθςθ και αναλυτικι αναςκόπθςθ των κριτθρίων επιλογισ πράξεων για τουσ 4 άξονεσ 
προτεραιότθτασ 

 Αναηιτθςθ και αναλυτικι αναςκόπθςθ των προςκλιςεων των Πζτρων που εντοπίςτθκαν –
βάςει των κριτθρίων επιλογισ – πριμοδοτιςεισ  γυναικϊν δικαιοφχων. 

 Αναηιτθςθ και ενδεικτικι αναςκόπθςθ αποτελεςμάτων προςκλιςεων ςτα 
προαναφερόμενα μζτρα. 
 
 
Χτθν διαδικαςία αυτι εντοπίςτθκαν για τθν ιςότθτα 
 

 Α. ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΟ Ρ.Α.Α. και τθν  ΕΤΘΣΛΑ ΖΚΚΕΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΟΔΟ ΤΘΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΩΝ 

ΡΟΛΛΤΛΚΩΝ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΛΑ ΤΟ 2010. 
 

Α1. Αναφορά ςε ειδικό Κεφάλαιο για τθν Λςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και τθν 

ζλλειψθ διακρίςεων  

 

«Θ ιςότθτα των ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, κακϊσ και θ αποφυγι κάκε 

διάκριςθσ λόγω φφλου, φυλετικισ ι εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκείασ ι πεποικιςεων, 

αναπθρίασ, θλικίασ ι γενετιςιου προςανατολιςμοφ, αποτελοφν οριηόντιεσ προτεραιότθτεσ 

τθσ Ε.Ε αλλά και των Εκνικϊν πολιτικϊν. Οι εκνικζσ προτεραιότθτεσ πολιτικισ για τθν 
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ιςότθτα των φφλων (2004-2008) επικεντρϊνονται ςε τζςςερισ άξονεσ δράςθσ, τθν ιςότθτα 

ςτθν αγορά εργαςίασ, τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ, τθν καταπολζμθςθ των ςτερεοτφπων 

και τθν προϊκθςθ των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ των αποφάςεων. Θ κζςθ τθσ 

γυναίκασ ςτθν αγορά εργαςίασ ςτον πρωτογενι τομζα, αλλά και ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι αν και πολλζσ φορζσ θ προςφορά τθσ δεν αποτυπϊνεται ςτισ 

επίςθμεσ ςτατιςτικζσ και «καταγράφεται» ςτθν κατθγορία των ςυμβοθκοφντων μελϊν. 

 

Θ αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ αποτελεί Εκνικό ςτόχο και 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ των Χτόχων τθσ ανακεωρθμζνθσ ςτρατθγικισ τθσ 

Οιςςαβόνασ.  

 

Το Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ αφενόσ 

μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ και αφετζρου μζςω τθσ 

διευκόλυνςθσ τθσ πρόςβαςθσ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, με τθ δθμιουργία υποδομϊν 

φφλαξθσ παιδιϊν.  

 Ρεριγραφι του τρόπου με τον οποίο πρόκειται να προωκθκεί θ ιςότθτα μεταξφ 
ανδρϊν και γυναικϊν ςε όλα τα ςτάδια εφαρμογισ του προγράμματοσ 
(ςχεδιαςμόσ, εφαρμογι, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ)  

Ξατά τθν προθγοφμενθ περίοδο προγραμματιςμοφ εμφανίςτθκε μια τάςθ μείωςθσ τθσ 

απαςχόλθςθσ των γυναικϊν ςτον πρωτογενι τομζα, ακολουκϊντασ ςτθ ςυνολικι μείωςθ 

των απαςχολουμζνων ςτον τομζα.  

Θ εμπειρία τθσ εφαρμογισ των προγραμμάτων τθσ Γ’ Ρρογραμματικισ περιόδου ανζδειξε 

καλζσ πρακτικζσ προϊκθςθσ οριηόντιων πολιτικϊν ςε κζματα ιςότθτασ.  

Χυγκεκριμζνα αναφζρεται θ μζριμνα που είχε λθφκεί ςε όρουσ κριτθρίων βακμολόγθςθσ 

(αυξθμζνθ μοριοδότθςθ, αν ο φορζασ είναι γυναίκα) ςε ςθμαντικά μζτρα που ενκάρρυναν 

τθν επιχειρθματικότθτα όπωσ θ εγκατάςταςθ νζων γεωργϊν, οι επενδφςεισ ςτισ γεωργικζσ 

εκμεταλλεφςεισ, θ «διαφοροποίθςθ τθσ αγροτικισ οικονομίασ», θ ενίςχυςθ μικρϊν 

βιοτεχνικϊν επιχειριςεων και επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τριτογενι 

τομζα.  

Διαχρονικά θ ενίςχυςθ τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ αποτελοφςε μια βαςικι 

προτεραιότθτα ςτα Τοπικά Ρρογράμματα, όπωσ ανζδειξε θ εμπειρία του LEADER + όπου 

τα κζματα ιςότθτασ και θ προϊκθςθ τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ αποτυπϊνονται ςε 

ςθμαντικό αρικμό «κεμάτων ςυςπείρωςθσ».  

Οαμβάνοντασ υπόψθ τθν ευρωπαϊκι ςτρατθγικι «ζνταξθσ τθσ ιςότθτασ ςε όλεσ τισ 

πολιτικζσ» (gender mainstreaming) και τισ εκνικζσ προτεραιότθτεσ για το κζμα κατά τθ 

διάρκεια εκπόνθςθσ του Εκνικοφ Χτρατθγικοφ Χχεδίου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και του 

Υρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, θ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ ςυμμετείχε ςτουσ 

κοινωνικο-οικονομικοφσ εταίρουσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ.  
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Χτθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο, το Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

εντάςςει τθ διάςταςθ του φφλου ςτθ ςτρατθγικι του ενκαρρφνοντασ τθν ανάπτυξθ 

επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν από γυναίκεσ (με αυξθμζνθ μοριοδότθςθ αν ο φορζασ 

είναι γυναίκα) ςτο πλαίςιο των μζτρων, εκςυγχρονιςμόσ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων, 

διαφοροποίθςθ προσ μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ, ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ και 

ανάπτυξθσ πολφ μικρϊν επιχειριςεων και ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων. 

Επιπλζον, ςτο πλαίςιο των παραπάνω μζτρων, προωκοφνται τομείσ, όπωσ υφαντιρια, 

παραγωγι γλυκϊν του κουταλιοφ και παραδοςιακϊν προϊόντων, παραγωγι προϊόντων 

κακαριςμοφ, παραγωγι αικζριων ελαίων, καταςκευι κεραμικϊν ειδϊν, καταςκευι 

κοςμθμάτων, δραςτθριότθτεσ κομμωτθρίων κλπ. Για τουσ τομείσ αυτοφσ εκδθλϊνουν 

ενδιαφζρον κυρίωσ γυναίκεσ ι γυναικείοι ςυνεταιριςμοί, είτε διότι ιδθ 

δραςτθριοποιοφνται ς’ αυτοφσ είτε διότι τουσ δίνεται θ ευκαιρία να δραςτθριοποιθκοφν 

μζςω των μζτρων του Ρρογράμματοσ.  

Χτο πλαίςιο τθσ παροχισ και βελτίωςθσ των υπθρεςιϊν προσ τον αγροτικό και 

τοπικό πλθκυςμό, που ςχετίηονται άμεςα με τθν ποιότθτα ηωισ και τθν ενίςχυςθ τθσ 

τοπικισ οικονομίασ των περιοχϊν, προβλζπεται θ παροχι ενιςχφςεων για τθ δθμιουργία 

υποδομϊν φφλαξθσ παιδιϊν.  

Ακόμθ, ςτο πλαίςιο των δράςεων κατάρτιςθσ και αναβάκμιςθσ των γνϊςεων του 

ανκρϊπινου αγροτικοφ δυναμικοφ (ςε κζματα υιοκζτθςθσ καλϊν γεωργικϊν πρακτικϊν), 

δράςεισ οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν με ςυγχρθματοδότθςθ από το ΕΞΨ, υπάρχει μζριμνα να 

ςυμμετζχουν και οι γυναίκεσ.  

Στισ υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

εντάςςονται και δράςεισ δικτφωςθσ και ςτιριξθσ επιχειριςεων και ςυνεταιριςμϊν 

(προβολι, ςφνδεςμοι με εγχϊριεσ και μθ μονάδεσ προϊκθςθσ των προϊόντων, εκκζςεισ 

κλπ), δράςεισ ςτισ οποίεσ μποροφν να ςυμμετζχουν και γυναικείοι ςυνεταιριςμοί.  

Κατά τθν επιλογι των Ομάδων Τοπικισ Δράςθσ και ειδικότερα όςον αφορά ςτο 

επίπεδο λιψθσ αποφάςεων για τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ 

(Άξονασ 4 – Εφαρμογι προςζγγιςθ Leader) λαμβάνεται υπόψθ κετικά ςτα κριτιρια 

επιλογισ θ ςυμμετοχι φορζων που εκπροςωποφν ςυμφζροντα γυναικϊν.  

Χτο πλαίςιο των ενεργειϊν δθμοςιότθτασ του Υρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

και λειτουργίασ του Εκνικοφ Αγροτικοφ Δικτφου, προβλζπεται να διοργανωκοφν 

εκδθλϊςεισ προβολισ του ρόλου των γυναικϊν ςτθν φπαικρο, εκδθλϊςεισ 

ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα που προωκοφν τθν ιςότθτα των φφλων και εκδθλϊςεισ 

ενθμζρωςθσ για τισ δυνατότθτεσ ενίςχυςθσ από το Υρόγραμμα με ιδιαίτερθ μζριμνα 

ςυμμετοχισ ςε αυτζσ γυναικϊν και ςυλλογικϊν τουσ φορζων.  

Ψζλοσ, ςτα ενεργά μζλθ του Εκνικοφ Αγροτικοφ Δικτφου ςυμμετζχει και θ Ζνωςθ 

Γυναικείων Αγροτουριςτικϊν Συνεταιριςμϊν.  

Χε ότι αφορά ςτθ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του Ρρογράμματοσ 

προβλζπεται θ ςυμμετοχι ωσ μζλουσ με δικαίωμα ψιφου εκπροςϊπου τθσ Γενικισ 
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Γραμματείασ Λςότθτασ, ενϊ παράλλθλα ενκαρρφνεται θ ιςότθτα τθσ ςυμμετοχισ των δφο 

φφλων.  

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του Υρογράμματοσ ςφμφωνα με το Ξοινό 

Υλαίςιο Υαρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ, οι δείκτεσ καταγράφονται και αναλφονται και 

ςε επίπεδο φφλου με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτο 

Ρρόγραμμα. Ψα ςτοιχεία τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτο Υρόγραμμα κα αξιοποιθκοφν 

για τθν αξιολόγθςθ του βακμοφ προϊκθςθσ ίςων ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ μεταξφ ανδρϊν 

– γυναικϊν από το Υρόγραμμα.  

Υαράλλθλα ςτο πλαίςιο τθσ Ενδιάμεςθσ αλλά και τθσ Εκ των Ωςτζρων Αξιολόγθσ κα 

εκτιμθκεί θ ςυμβολι του Υρογράμματοσ, ςτθν προϊκθςθ των κεμάτων ιςότθτασ και των 

ίςων ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ ανδρϊν - γυναικϊν.  

 Ρεριγραφι του τρόπου με τον οποίο αποφεφγεται κάκε διάκριςθ λόγω φφλου, 
φυλετικισ ι εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκείασ ι πεποικιςεων, αναπθρίασ, 
θλικίασ ι γενετιςιου προςανατολιςμοφ ςε όλα τα ςτάδια εφαρμογισ του 
προγράμματοσ  

 

Χε κεςμικό επίπεδο ενςωματϊκθκαν με το νόμο 3304/2005 «Εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ ανεξαρτιτωσ φυλετικισ ι εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκευτικϊν ι άλλων 

πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ ι γενετιςιου προςανατολιςμοφ», οι Σδθγίεσ 2000/43 και 

2000/78 για τθν εφαρμογι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ. Λδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ πρόβλεψθ 

του νόμου για τθ κεςμοκζτθςθ του κοινωνικοφ διαλόγου ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ των 

διακρίςεων μζςω τθσ Σικονομικισ και Ξοινωνικισ Επιτροπισ. 

 

Α2. Στθν ενότθτα του ΡΑΑ για τθν επιλογι των εταίρων για τθ διαβοφλευςθ 

Μεταξφ των εταίρων εντοπίηονται: 

Θ Γ.Γ.Λςότθτασ των Φφλων και το Ξζντρο Γυναικϊν Ωπαίκρου (ΞΕΓΩ). 

 

Α3. Σε ςχζςθ με τθν προβλεπόμενθ Σφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ, 

θ διαςφάλιςθ τθσ  κατά το δυνατόν, ιςόρροπθσ ςυμμετοχισ ανδρϊν και γυναικϊν. 

 

Α4. Χφμφωνα και με τθν Ετιςια Ζκκεςθ για τθν Υρόοδο τθσ Εφαρμογισ των Υολιτικϊν 

ιςότθτασ των Φφλων για το 2010, εντοπίςτθκαν Πζτρα  που ζχουν ιδθ προκθρυχκεί και τα 

οποία παρουςιάηουν μεταξφ των  δικαιοφχων  ενίςχυςθσ, γυναίκεσ ςε ποςοςτά 51% για το 

Μζτρο 1.1.2 και 4,2% για το Μζτρο 1.2.1. 

Υρόκειται για το Μζτρο 1.1.2 το οποίο ζχει ιδθ περιγραφεί ςτθν ενότθτα Α και ςτο 

οποίο βάςει των υπ’αρ. 6405/24.9.2010 και 6406/24.9,2010 αποφάςεων του Ειδικοφ 
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Γραμματζα Ξοινοτικϊν Υόρων και Ωποδομϊν εντάχκθκαν ςυνολικά 5.566 δικαιοφχοι του 

ΕΥΑΑ-ΑΩ 2000-2006 (3.324 δικαιοφχοι τθσ 4θσ πρόςκλθςθσ του 2005 και 2.242 δικαιοφχοι 

τθσ 5θσ πρόςκλθςθσ (2006) του Πζτρου 3.1. «Εφάπαξ Υριμοδότθςθ Υρϊτθσ Εγκατάςταςθσ») 

με δθμόςια δαπάνθ φψουσ 28.593.600 ευρϊ. Πζχρι 31.12.2010 για το ζργο ζχουν 

καταχωρθκεί δαπάνεσ 33.645.500 € και μεταξφ των ωσ ωφελθκζντων είναι 2.847 γυναίκεσ. 

 Επίςθσ για το Μζτρο 1.2.1 «Εκςυγχρονιςμόσ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων», το οποίο 

επίςθσ ζχει ιδθ περιγραφεί ςτθν ενότθτα Α, εγκρίκθκαν 522 αιτιςεισ ενίςχυςθσ ςυνολικισ 

δθμόςιασ δαπάνθσ 12.000.000 ευρϊ.  Μεταξφ των ωφελοφμενων οι 22 είναι γυναίκεσ. 

 

 

ΡΑΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΜΡΑΛΤΑΤΗΘΣ» 

ΑΞΟΝΑΣ 

ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 
ΤΛΤΛΟΣ  ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ (€) 

Α.Υ. 1  

Πζτρο 1.1.2 

Εγκατάςταςθ νζων γεωργϊν 
28.593.600 

Α.Υ. 1  

Πζτρο 1.2.1 

Εκςυγχρονιςμόσ γεωργικϊν 

εκμεταλλεφςεων  12.000.000 

 
 Από τισ ςχετικζσ αναηθτιςεισ ςτισ Ρροςκλιςεισ, τα ΦΕΚ και τισ ΚΥΑ εφαρμογισ 
δεν εντοπίςτθκε καμία επιπλζον μοριοδότθςθ ι ποςόςτωςθ για γυναίκεσ υποψιφιεσ 
δικαιοφχουσ, οφτε κάποια διαφοροποίθςθ όςον αφορά τα κριτιρια αξιολόγθςθσ ςτα 
ςυγκεκριμζνα μζτρα. 
 

 Β. ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΑ ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΡΑΞΕΩΝ ΓΛΑ ΤΟΥΣ 4 ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΤΑ ΜΕΤΑ ΡΟΥ 

ΕΝΤΟΡΛΣΤΘΚΑΝ –ΒΑΕΙ ΑΤΣΩΝ – ΡΛΜΟΔΟΤΘΣΕΛΣ  ΓΥΝΑΛΚΩΝ ΔΛΚΑΛΟΥΧΩΝ. 
 
Με βάςθ τα κριτιρια επιλογισ πράξεων του Υαραρτιματοσ*, θ εφαρμογι πολιτικϊν για 
τθν ιςότθτα διατρζχει αρκετά μζτρα του ΥΑΑ. 

Χτουσ άξονεσ 1 και 2 και ςυγκεκριμζνα ςτα Πζτρα  122, 132, 133, 125, 123, 211, 
212, 214, 221, 223, 224, 226 και 227 με το κριτιριο τθσ Συνζπειασ με τισ κατευκφνςεισ 
πολιτικισ που αφοροφν τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και το κριτιριο τθσ 
Ρροαγωγισ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν και τθσ  μθ διάκριςθσ, που εξειδικεφεται ωσ 
εξζταςθ τθσ εφαρμογισ από το δικαιοφχο,  κατά τισ διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ και 
λειτουργίασ τθσ πράξθσ, του κανονιςτικοφ πλαιςίου,  που δεν αντίκειται ςτισ αρχζσ τθσ 
ιςότθτασ των δφο φφλων και τθσ μθ διάκριςθσ εξαιτίασ του φφλου, τθσ φυλισ ι τθσ 
εκνικισ καταγωγισ, τθσ κρθςκείασ ι των πεποικιςεων, τθσ φπαρξθσ αναπθρίασ, τθσ θλικίασ 
ι του γενετιςιου προςανατολιςμοφ. 

 Ενδεικτικά τα κριτιρια αυτά μποροφν να αφοροφν τθν εφαρμοηόμενθ πολιτικι 
του δικαιοφχου ι των αναδόχων του ςτθν επιλογι των εργαηομζνων, των ωφελουμζνων 
κλπ.  
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Σε ζνα άλλο, ουςιαςτικότερο επίπεδο, ςτουσ άξονεσ 3 και 4, όπου επιδιϊκεται θ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ και θ διαφοροποίθςθ τθσ 

αγροτικισ οικονομίασ, υπάρχει ορκϊσ ςτοχευμζνθ ενίςχυςθ και πριμοδότθςθ των 

γυναικϊν ςτα εξισ Πζτρα:  

 313 «EΝΚΑΥΝΣΘ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ»,  

 312 «ΣΤΘΛΞΘ ΤΘΣ ΔΘΜΛΟΥΓΛΑΣ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΡΟΛΥ ΜΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ και 

 4.1  
o Υπομζτρο  L 123 «ΑΥΞΘΣΘ ΤΘΣ ΑΞΛΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΛΚΩΝ ΚΑΛ ΔΑΣΟΚΟΜΛΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ» 

και  
o Υπομζτρα L311, L312, L313 «Ραρεμβάςεισ ανάπτυξθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ» 

για τθ 
 ΔΛΑΦΟΟΡΟΛΘΣΘ ΡΟΣ ΜΘ ΓΕΩΓΛΚΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ,  
 ΣΤΘΛΞΘ ΔΘΜΛΟΥΓΛΑΣ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΡΟΛΥ ΜΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ,  
 ΕΝΚΑΥΝΣΘ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ 

 που αφοροφν –κατά κφριο λόγο- ανάπτυξθ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ. 

 
 
Για τα μζτρα αυτά αναλυτικότερα αναφζρεται: 
 
Β1. Μζτρο 313 «EΝΚΑΥΝΣΘ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ» 
Ψο μζτρο ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ και οργάνωςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, ςτθν ενίςχυςθ 

τθσ απαςχόλθςθσ, ςτθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ των περιοχϊν παρζμβαςθσ, ςτθν 

επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου, κακϊσ και ςτθν προβολι-προϊκθςθ των 

ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των περιοχϊν. 

Ζχουν «τρζξει» δφο προςκλιςεισ, εκ των οποίων θ 1θ μόνο αφοροφςε και ιδιϊτεσ. 

Υρόκειται για τθν από 26/7/2010 Υρόςκλθςθ με περιεχόμενο ενδεικτικά 

Τίτλοσ : Ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων 

Δικαιοφχοι του Μζτρου 313 είναι: 

1. Για τισ παρεμβάςεισ δθμοςίου χαρακτιρα (Υροβολι και προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν 

πλεονεκτθμάτων των περιοχϊν):ΣΨΑ Αϋ βακμοφ και οι εταιρίεσ τουσ 

2. Για τισ παρεμβάςεισ ανάπτυξθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ: 

Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, εκτόσ των δικαιοφχων του Μζτρου 311, κάτοικοι ι μθ των 

περιοχϊν 

παρζμβαςθσ του Άξονα 3, που δφνανται να αςκιςουν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

Σ Χυνολικόσ Υροχπολογιςμόσ του Πζτρου (Δθμόςια Δαπάνθ και Λδιωτικι Δαπάνθ) 

ανζρχεται ςε 387.181.971 ΕΩΦΩ, εκ των οποίων τα 143.884.743 ΕΩΦΩ είναι θ ςυμμετοχι του 

Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Ψαμείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. 
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*περιζχονται αποςπάςματα από τισ ςχετικζσ καταχωριςεισ, μόνο για τα Μζτρα που 

εντοπίςτθκαν ςτοιχεία  ςχετικά με τθν ιςότθτα των φφλων 

Ψο Πζτρο 313 αποςκοπεί ςτθν 

• βελτίωςθ και οργάνωςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ 

• ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ 

• αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ των περιοχϊν παρζμβαςθσ 

• ςυμβολι ςτθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου 

• προβολι και προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των περιοχϊν 

Στο Μζτρο εντάςςονται: 

α) Υαρεμβάςεισ δθμοςίου χαρακτιρα (Υροβολι και προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν 

πλεονεκτθμάτων 

των περιοχϊν) 

β) Ραρεμβάςεισ ανάπτυξθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ για πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ 2003/361/ΕΞ τθσ Επιτροπισ, οι οποίεσ ανικουν 

ςτουσ κλάδουσ που αναλυτικά περιγράφονται ςτον Σδθγό Εφαρμογισ του Πζτρου και 

αφοροφν τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 

Το ποςό τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ, για το οποίο κα μποροφν να αναλθφκοφν υποχρεϊςεισ 

(Ρομικζσ 

Δεςμεφςεισ) για τθν προκιρυξθ του Πζτρου 313, ανζρχεται ςτα 155.000.000 €. Το ποςό 

αυτό δφναται να αυξομειωκεί ςτα πλαίςια του προχπολογιςμοφ του μζτρου όπωσ 

προβλζπεται και όπωσ κα ιςχφει ςτο χρθματοδοτικό ςχιμα του ΡΑΑ 2007-2013 ανάλογα με 

το ενδιαφζρον που κα εκδθλωκεί ανά δράςθ και Ρεριφζρεια και τθν ποιότθτα των 

προτάςεων που κα υποβλθκοφν. 

Ψο ανωτζρω ποςό κατανζμεται ενδεικτικά ωσ εξισ: 

α) Για τθν υπαγωγι επενδυτικϊν ςχεδίων ςτθ δράςθ 313 Α( παρεμβάςεισ δθμόςιου 

χαρακτιρα) 

προβλζπεται ενδεικτικι δθμόςια δαπάνθ φψουσ 6.000.000 €. Χτθ περίπτωςθ αυτι θ 

αξιολόγθςθ των δικαιοφχων κα γίνει ςυνολικά ςε επίπεδο χϊρασ. 

β) Για τθν υπαγωγι επενδυτικϊν ςχεδίων ςτθ δράςθ 313 Β (παρεμβάςεισ ανάπτυξθσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ) προβλζπεται ενδεικτικι δθμόςια δαπάνθ φψουσ 

144.000.000 €, θ οποία κατανζμεται ανά Υεριφζρεια ςφμφωνα με τον Υίνακα 2 του 

παραρτιματοσ τθσ παροφςασ. Στισ περιπτϊςεισ που το όριο των πιςτϊςεων που ζχει 

κατανεμθκεί ςε μία Ρεριφζρεια δεν είναι δυνατόν να καλυφκεί από τα ποςά που 
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απαιτοφνται για τθν ζνταξθ υποψθφίων είναι δυνατι θ μεταφορά του πλεονάηοντοσ ποςοφ 

ςε άλλεσ Ρεριφζρειεσ. 

γ)Επίςθσ, κα διατεκεί ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ φψουσ 5.000.000 € για τισ Α.Χ.Σ. των 

καπνοπαραγωγικϊν περιοχϊν όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν με αρικμ. 4215/18-05-2009 ΩΑ 

και περιλαμβάνονται ςτισ περιοχζσ παρζμβαςθσ του Άξονα 3, των οποίων τουλάχιςτον το 

51% των μελϊν τουσ ζχει ενεργοποιιςει, το 2009, εντατικά δικαιϊματα προερχόμενα από 

τον καπνό. Χτθν περίπτωςθ αυτι θ αξιολόγθςθ των δικαιοφχων κα γίνει ςυνολικά ςε 

επίπεδο χϊρασ. 

Τςον αφορά ςτα ΚΛΤΘΛΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ-ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΩΝ ΣΧΕΔΛΩΝ  εντοπίηεται 

ςτο ΚΛΤΘΛΟ Ε: ΡΟΣΚΕΤΕΣ ΡΛΜΟΔΟΤΘΣΕΛΣ ΣΤΘΝ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ,  

Υποκριτιριο Ε4. Ρροϊκθςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ. 

Θ πριμοδότθςθ χορθγείται ςτισ περιπτϊςεισ που φορζασ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα.  Χτισ 

εταιρίεσ θ πρόςκετθ βακμολογία κα δίνεται όταν το ποςοςτό ςυμμετοχισ  των γυναικϊν 

ςτο μετοχικό /εταιρικό κεφάλαιο είναι μεγαλφτερο ι ίςο του 60% και θ διοίκθςθ / 

διαχείριςθ αςκείται από γυναίκα. Χε γενικό ςφνολο (100 max). Ψο φψοσ τθσ πριμοδότθςθσ 

είναι 5 βακμοί, ενϊ το max τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ διαμορφϊνεται από 100 βακμοφσ 

ςε 105 για τισ γυναίκεσ. 

 
ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΛΑ ΤΘ ΣΥΓΚΕΚΛΜΕΝΘ ΡΟΣΚΛΘΣΘ. 
 
 
 
Β2. Μζτρο 312 «ΣΤΘΛΞΘ ΤΘΣ ΔΘΜΛΟΥΓΛΑΣ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΡΟΛΥ ΜΛΚΩΝ 
ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ 
Ψο μζτρο ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ με τθν ενίςχυςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ ςε διάφορουσ τομείσ τθσ τοπικισ οικονομίασ, ςτθ δθμιουργία ίςων 

ευκαιριϊν ςε νζουσ, γυναίκεσ και ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ κακϊσ και ςτθ δθμιουργία 

δυνατοτιτων απαςχόλθςθσ εκτόσ του πρωτογενι τομζα, προκειμζνου να δθμιουργθκοφν οι 

κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για τθ ςυγκράτθςθ ι/και αφξθςθ του πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο, 

με παράλλθλθ ενδυνάμωςθ των πολλαπλαςιαςτικϊν επιδράςεων ςτθν τοπικι οικονομία. 

 

Ζχει «τρζξει» μία πρόςκλθςθ, από 26/7/2010 με περιεχόμενο ενδεικτικά: 

Τίτλοσ :  «ΣΤΘΛΞΘ ΤΘΣ ΔΘΜΛΟΥΓΛΑΣ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΡΟΛΥ ΜΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ» 

Δικαιοφχοι του Μζτρου 3.1.2 είναι: 

Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, εκτόσ των δικαιοφχων του Πζτρου 311, κάτοικοι ι μθ των 

περιοχϊν παρζμβαςθσ του Άξονα 3 που δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ πολφ μικρϊν 

επιχειριςεων, ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΞ, οι οποίεσ ανικουν ςε 

ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ*. Για τθν κατθγορία ενζργειασ «Δικτφωςθ ομοειδϊν ι 

ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων όλων των κλάδων τθσ τοπικισ οικονομίασ» απαραίτθτθ 
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προχπόκεςθ αποτελεί θ εξαςφάλιςθ από τον δικαιοφχο φορζα τθσ πρόταςθσ, τθσ 

απαιτοφμενθσ κρίςιμθσ μάηασ για τθ βιωςιμότθτα του δικτφου από πζντε (5) τουλάχιςτον 

επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε περιοχζσ παρζμβαςθσ του μζτρου ςτθν ίδια 

περιφζρεια. 

Στα πλαίςια του Μζτρου προβλζπεται θ ενίςχυςθ πολφ μικρϊν επιχειριςεων, 

ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΞ, τον Ξαν. (ΕΞ) 1628/06 και τον Ξαν. 

(ΕΞ) 800/08, που ανικουν ςτουσ κλάδουσ του Υαραρτιματοσ τθσ παροφςασ, εκτόσ αυτϊν 

που αφοροφν τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ και αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα 

τθσ πρϊτθσ μεταποίθςθσ και εμπορίασ γεωργικϊν προϊόντων.   

Εντάςςονται οι ακόλουκεσ ενδεικτικζσ δράςεισ:  

o Λδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί βιοτεχνικϊν μονάδων.  
o Λδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν.  
o Λδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων ειδϊν διατροφισ μετά τθν 

πρϊτθ μεταποίθςθ.  
o Βελτίωςθ υποδομισ επιχειριςεων με τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ για 

παραγωγι κερμότθτασ/ψφξθσ ι/και θλεκτριςμοφ (όπωσ κεντρικά θλιακά 
ςυςτιματα,  αξιοποίθςθ βιομάηασ,  γεωκερμικζσ εφαρμογζσ, φωτοβολταϊκά, κ.λ.π) 
με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ καιεπεμβάςεισ 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ  (ςτο κτιριακό κζλυφοσ ι/και ςτον Θ/Π εξοπλιςμό) ςε 
υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ.  

o Δικτφωςθ ομοειδϊν ι ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων όλων των κλάδων τθσ 
τοπικισ οικονομίασ. 
 

Σ Χυνολικόσ Υροχπολογιςμόσ του Πζτρου (Δθμόςια Δαπάνθ και Λδιωτικι Δαπάνθ) 

ανζρχεται ςε 173.731.886 ΕΩΦΩ, εκ των οποίων τα 64.748.134 ΕΩΦΩ είναι θ ςυμμετοχι του 

Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Ψαμείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. 

 

Τςον αφορά ςτα ΚΛΤΘΛΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ-ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΩΝ ΣΧΕΔΛΩΝ  

εντοπίηεται ςτο ΚΛΤΘΛΟ Ε: ΡΟΣΚΕΤΕΣ ΡΛΜΟΔΟΤΘΣΕΛΣ ΣΤΘΝ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ,  

Υποκριτιριο Ε4. Ρροϊκθςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ. 

 

*Οι επιλζξιμεσ δραςτθριότθτεσ επιςυνάπτονται ςτο τζλοσ του Ραραρτιματοσ  

Θ πριμοδότθςθ χορθγείται ςτισ περιπτϊςεισ που φορζασ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα.  Χτισ 

εταιρίεσ θ πρόςκετθ βακμολογία κα δίνεται όταν το ποςοςτό ςυμμετοχισ  των γυναικϊν 

ςτο μετοχικό /εταιρικό κεφάλαιο είναι μεγαλφτερο ι ίςο του 60% και θ διοίκθςθ / 

διαχείριςθ αςκείται από γυναίκα. Χε γενικό ςφνολο (100 max). Ψο φψοσ τθσ πριμοδότθςθσ 

είναι 5 βακμοί, ενϊ το max τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ διαμορφϊνεται από 100 βακμοφσ 

ςε 105 για τισ γυναίκεσ. 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΘΚΕΛ ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΛΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 



 304 

 

Β3. Μζτρο 4.1  

o Υπομζτρο  L 123 «ΑΥΞΘΣΘ ΤΘΣ ΑΞΛΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΛΚΩΝ ΚΑΛ ΔΑΣΟΚΟΜΛΚΩΝ 
ΡΟΪΟΝΤΩΝ» και  

o Υπομζτρα L311, L312, L313 «Ραρεμβάςεισ ανάπτυξθσ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ» για τθ 

 ΔΛΑΦΟΟΡΟΛΘΣΘ ΡΟΣ ΜΘ ΓΕΩΓΛΚΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ,  
 ΣΤΘΛΞΘ ΔΘΜΛΟΥΓΛΑΣ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΡΟΛΥ ΜΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ,  
 ΕΝΚΑΥΝΣΘ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ 

 
Ωλοποιοφνται «ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ»  που εξυπθρετοφν τισ προτεραιότθτεσ των 
αξόνων 1 και 3 του ΥΑΑ, ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθν κινθτοποίθςθ του ενδογενοφσ 
δυναμικοφ τθσ υπαίκρου, ςτθν ενίςχυςθ και διαφοροποίθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και 
ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, με κετικά αποτελζςματα για τθν επιχειρθματικότθτα, τθν 
ανταγωνιςτικότθτα και τθν απαςχόλθςθ. 
Ειδικότερα, μζςω των παρεμβάςεων του μζτρου επιδιϊκεται: 

 θ προϊκθςθ αναπτυξιακϊν πρωτοβουλιϊν που ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται ςε 
τοπικό επίπεδο 

 θ ενίςχυςθ τθσ προςπάκειασ διαφοροποίθςθσ τθσ οικονομίασ τθσ υπαίκρου 

 θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο 

 θ μείωςθ των διαφορϊν και ανιςοτιτων μεταξφ των κατοίκων των αγροτικϊν και 
αςτικϊν περιοχϊν 

 θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ 

 θ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ (ςτρατθγικι Οιςςαβόνασ) 

 θ προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν ςε νζουσ, γυναίκεσ και ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ 

 θ αξιοποίθςθ των τοπικϊν προϊόντων και θ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε αγορζσ 

 θ αξιοποίθςθ, προςταςία και ανάδειξθ φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων 

 θ χριςθ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και νζασ τεχνογνωςίασ για τθ βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ προϊόντων και υπθρεςιϊν 
 

ΣΤΟΧΟΛ ΤΟΥ ΜΕΤΟΥ 
Σι παρεμβάςεισ του μζτρου αφενόσ μεν εξυπθρετοφν τισ προτεραιότθτεσ των Αξόνων 1 και 

3 και αφετζρου ςτθρίηουν τθν προτεραιότθτα βελτίωςθσ τθσ διακυβζρνθςθσ μζςω τθσ 

κινθτοποίθςθσ του ενδογενοφσ αναπτυξιακοφ δυναμικοφ των αγροτικϊν περιοχϊν. 

Χτο πλαίςιο των τοπικϊν ςτρατθγικϊν ανάπτυξθσ του Άξονα 4 «Υροςζγγιςθ Leader», 

μποροφν να ενταχκοφν παρεμβάςεισ που αντιςτοιχοφν ςτα ακόλουκα Πζτρα των Αξόνων 1 

και 3 του προγράμματοσ: 
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Ειδικότερα, το Πζτρο περιλαμβάνει: 

 

ΟΜΑΔΑ ΥΡΟΜΕΤΩΝ ΚΩΔΛΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΡΟΜΕΤΟ 
ΚΩΔΛΚΟΣ 

ΥΡΟΜΕΤΟΥ 

Ανταγωνιςτικότθτα 411 
Αφξθςθ τθσ αξίασ των γεωργικϊν 

και δαςοκομικϊν προϊόντων 

123 

Ροιότθτα ηωισ / 

Διαφοροποίθςθ 
413 

Διαφοροποίθςθ προσ μθ 

γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ 

311 

Χτιριξθ τθσ δθμιουργίασ και 

ανάπτυξθσ πολφ μικρϊν 

επιχειριςεων 

312 

Ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν 

δραςτθριοτιτων 

313 

Βαςικζσ υπθρεςίεσ για τθν 

οικονομία και τον αγροτικό 

πλθκυςμό 

321 

Ανακαίνιςθ και ανάπτυξθ χωριϊν 322 

Διατιρθςθ και αναβάκμιςθ τθσ 

αγροτικισ κλθρονομιάσ 

323 

 

ΟΛ ΡΟΣΟΤΛΚΟΡΟΛΘΜΕΝΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΓΛΑ ΤΟΥ ΚΟΛΝΟΥΣ ΔΕΛΚΤΕΣ ΤΘΣ ΕΕ ΕΛΝΑΛ: 

Κατθγορία Δείκτθ Δείκτθσ Στόχοσ 

Επιδόςεων 

Αρικμόσ ομάδων τοπικισ δράςθσ  40 

Χυνολικό μζγεκοσ τθσ περιοχισ τθσ ομάδασ τοπικισ 

δράςθσ (km2) 
82.000 

Χυνολικόσ πλθκυςμόσ τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ  2.200.000 

Αρικμόσ ζργων χρθματοδοτοφμενων από τισ ομάδεσ 

τοπικισ δράςθσ 
1.000 

Αρικμόσ ςτθριηόμενων δικαιοφχων  1.000 

 

Σι δράςεισ αυτζσ προκθρφςςονται  και υλοποιοφνται τοπικά από  Ομάδα Τοπικισ Δράςθσ 

(ΟΤΔ) που ζχει τθν ευκφνθ -μεταξφ άλλων- να προβαίνει ςε ενζργειεσ ενθμζρωςθσ των εν 

δυνάμει ενδιαφερόμενων και να τουσ καλεί -μζςω πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ- 
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για υποβολι ςχετικοφ φακζλου. Χτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ ανακοινϊνονται οι 

προκθρυςςόμενεσ δράςεισ, θ διαδικαςία και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ και επιλογισ, κακϊσ 

και θ διαδικαςία υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου. Θ επιλογι ι 

απόρριψθ ζνταξθσ επενδυτικϊν ςχεδίων ςτο τοπικό πρόγραμμα είναι αρμοδιότθτα και 

ευκφνθ τθσ ΣΨΔ, ενϊ θ Ωπθρεςία Διαχείριςθσ εξετάηει τθν επιλεξιμότθτα και νομιμότθτα 

τθσ απόφαςθσ τθσ ΣΨΔ. 

 Πε αυτά τα δεδομζνα, τα αποτελζςματα των ςχετικϊν προκθρφξεων 

πανελλαδικά, παρζχονται από τισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ ΟΤΔ. Ενδεικτικά παρατίκενται 

αποτελζςματα κατά φφλο, από δφο προκθρφξεισ. 

 από τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ «Εφαρμογι τθσ 
Ρροςζγγιςθσ LEADER» τθσ ΑΛΤΩΛΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Απόφ. υπ’ αρικμ. 
5/27-06-2011), όπου εγκρίκθκαν προτάςεισ ανά υπομζτρο ωσ εξισ: 

 

ΥΡΟΜΕΤΟ ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΕΣ ΡΟΤΑΣΕΛΣ 

ΣΕ ΑΝΔΕΣ ΕΡΕΝΔΥΤΕΣ 

(αρικμόσ) 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΕΣ ΡΟΤΑΣΕΛΣ 

ΣΕ ΓΥΝΑΛΚΕΣ ΕΡΕΝΔΥΤΕΣ 

(αρικμόσ) 

L123 2 1 

L311 1 1 

L312 0 3 

L313 1 6 

Δεν περιλαμβάνονται εγκρίςεισ που αναφζρονται ςε επωνυμίεσ επιχειριςεων 

 από τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ Leader τθσ ΟΤΔ « ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ 
ΚΑΔΛΤΣΑΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ Α.Ε. ΟΤΑ» (Απόφ. υπ’ αρικμ. 1α/13-07-2011), όπου 
εγκρίκθκαν προτάςεισ ανά υπομζτρο ωσ εξισ: 

 

ΥΡΟΜΕΤΟ ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΕΣ ΡΟΤΑΣΕΛΣ 

ΣΕ ΑΝΔΕΣ ΕΡΕΝΔΥΤΕΣ 

(αρικμόσ) 

ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΕΣ ΡΟΤΑΣΕΛΣ 

ΣΕ ΓΥΝΑΛΚΕΣ ΕΡΕΝΔΥΤΕΣ 

(αρικμόσ) 

L123 1 0 

L312 2 0 

L313 4 1 

Δεν περιλαμβάνονται εγκρίςεισ που αναφζρονται ςε επωνυμίεσ επιχειριςεων 
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Ρα επιςθμανκεί βεβαίωσ ότι δεν μπορεί επ’ ουδενί να αξιολογθκεί θ ςυμβολι τθσ 

πριμοδότθςθσ με αποςπαςματικά ςτοιχεία. Αντίκετα απαιτοφνται ςυνολικά δεδομζνα 

από τισ ΟΤΔ, για τον αρικμό των επενδυτικϊν ςτοιχείων που υποβλικθκαν κατά φφλο, τθν  

πλθρότθτα των φακζλων των γυναικϊν υποψθφίων επενδυτϊν, τισ αναλυτικζσ 

βακμολογίεσ,  τισ περιπτϊςεισ  κακοριςτικισ ςυμβολισ τθσ επιπλζον πριμοδότθςθσ κατά 

τθν αξιολόγθςθ (π.χ. ιςόβακμα επενδυτικά ςχζδια), τθν αιτιολογία απόρριψθσ κ.λ.π. 

 
 
Γ. ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΛΣ  ΡΑΞΕΛΣ ΡΟΥ ΡΟΚΘΥΧΚΘΚΑΝ  
 
Υρόκειται για 35 προςκλιςεισ για ιδιωτικζσ επενδφςεισ, εκ των οποίων 2 ενεργζσ και 35 
ζχουν λιξει. 
Θ αναηιτθςθ ζγινε με κριτιρια που αφοροφν ιδιωτικά ζργα και περιοχι εφαρμογισ όλθ 
τθ χϊρα χωρίσ εξειδίκευςθ κοινοφ.  
Ακολουκεί ςφντομθ παρουςίαςθ των ενεργϊν προςκλιςεων: 
 
Γ1.2θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 214 (Ανοιχτι) 
Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 
Μζτρο 214 : Γεωργό-περιβαλλοντικζσ ενιςχφςεισ 

Υεριλαμβάνει δράςεισ για : 

 Βιολογικι γεωργία 
 Βιολογικι κτθνοτροφία 
 Εκτατικοποίθςθ κτθνοτροφίασ 
 Υροςταςία των ευαίςκθτων ςτα νιτρικά περιοχϊν 
 Υροςταςία υγροτοπικϊν ςυςτθμάτων 
 Χφςτθμα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ςτθν παραγωγι προϊόντων που δεν 

προορίηονται για τθ διατροφι του ανκρϊπου 
 Διατιρθςθ απειλοφμενων αυτόχκονων φυλϊν αγροτικϊν ηϊων 
 Διατιρθςθ εκτατικϊν καλλιεργειϊν που κινδυνεφουν από γενετικι διάβρωςθ 
 Υροϊκθςθ γεωργικϊν πρακτικϊν για τθν προςταςία τθσ άγριασ ηωισ 
 Διατιρθςθ γενετικϊν πόρων ςτθν κτθνοτροφία 
 Υροςταςία Εκνικοφ Καλάςςιου Υάρκου Ηακφνκου 
 Πακροχρόνια παφςθ τθσ εκμετάλλευςθσ γεωργικϊν γαιϊν 
 Υροςταςία παραδοςιακοφ Ελαιϊνα Άμφιςςασ 
 Διατιρθςθ αμπελοκομικισ πρακτικισ ςτον αμπελϊνα Ρ. Κιρασ 

Γ2. 1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 123 (Ανοιχτι) 
Τίτλοσ : ΠΕΨΦΣ 123Β ΑΩΘΧΘ ΨΘΧ ΑΛΑΧ ΨΩΡ ΔΑΧΣΞΣΠΛΞΩΡ ΥΦOΝΣΡΨΩΡ 
Άξονασ 1 : Διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ, τθσ δαςοκομίασ 
και του αγροδιατροφικοφ τομζα 
Μζτρο 123 : Υροςτικζμενθ αξία των γεωργικϊν και δαςοκομικϊν προϊόντων     
  
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΥ 
1. Θ βελτίωςθ ςτθ μεταποίθςθ και εμπορία των πρωτογενϊν γεωργικϊν προϊόντων 

μζςω τθσ ςτιριξθσ επενδφςεων του παρόντοσ μζτρου που αποςκοποφν:  

ςτθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ και εμπορίασ,  

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=676bc6cef834fe54
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=f4bd67327fd01a15
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ςτθν προϊκθςθ τθσ μεταποίθςθσ τθσ γεωργικισ παραγωγισ για ενκάρρυνςθ παραγωγισ 
και αξιοποίθςθσ μορφϊν ενίςχυςθσ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ,  
ςτθν ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν και καινοτομίασ,  
ςτθ διάνοιξθ νζων ευκαιριϊν εξεφρεςθσ αγορϊν για τα γεωργικά προϊόντα,  
2. Θ επίτευξθ υψθλϊν επιπζδων ποιότθτασ ςτθ μεταποίθςθ και εμπορία γεωργικϊν 

προϊόντων  

3. Θ βελτίωςθ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, τθσ εργαςιακισ αςφάλειασ, τθσ 

υγιεινισ και καλισ διαβίωςθσ των ηϊων 

4. Θ αξιοποίθςθ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ των βιολογικϊν προϊόντων και των 

προϊόντων ΥΣΥ-ΥΓΕ, μζςω τθσ ανάπτυξθσ δικτφου μεταποίθςθσ και εμπορίασ τουσ. 

 
Ακολουκεί αναφορά  των προςκλιςεων που προκθρφχκθκαν και είναι ςιμερα 
ανενεργζσ: 
ΑΞΟΝΑΣ 1: 
 

 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 113 (Ξλειςτι)    

Τίτλοσ : ΠΕΨΦΣ 113 - Υρόωρθ ςυνταξιοδότθςθ ΞΑΥΡΣΥΑΦΑΓΩΓΩΡ 

Άξονασ 1 : Διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ,τθσ δαςοκομίασ 

και του αγροδιατροφικοφ τομζα 

Μζτρο 113 : Υρόωρθ ςυνταξιοδότθςθ γεωργϊν και γεωργικϊν εργατϊν 

 

 

 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 133 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Πζτρο 133 ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ-ΥΦΣΩΚΘΧΘ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΧΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΓΛΑ 

ΨΘΡ ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

Άξονασ 1 : Διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ,τθσ δαςοκομίασ 

και του αγροδιατροφικοφ τομζα 

Μζτρο 133 : Δραςτθριότθτεσ ενθμζρωςθσ και προϊκθςθσ 

 

 

 

2θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 123 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : 2θ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΠΕΨΦΣΩ 123Α 

Άξονασ 1 : Διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ,τθσ δαςοκομίασ 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=020e78251cdefbdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=3fd60983292458bf
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=8169b3e913211b3b
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και του αγροδιατροφικοφ τομζα 

Μζτρο 123 : Υροςτικζμενθ αξία των γεωργικϊν και δαςοκομικϊν προϊόντων 

 

 

 

2θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 144 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : ΠΕΨΦΣ 144 - ΧΩΠΥΟΘΦΩΠΑΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ 

Άξονασ 1 : Διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ,τθσ δαςοκομίασ 

και του αγροδιατροφικοφ τομζα 

Μζτρο 144 : Εκμεταλλεφςεισ υπό αναδιάρκρωςθ λόγω μεταρρφκμιςθσ κοινισ οργάνωςθσ 

αγοράσ 

 

 

 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 121 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Χχζδια Βελτίωςθσ (ΠΕΓΑΟΑ ΧΧΕΔΛΑ ΒΕΟΨΛΩΧΘΧ) 

Άξονασ 1 : Διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ,τθσ δαςοκομίασ 

και του αγροδιατροφικοφ τομζα 

Μζτρο 121 : Εκςυγχρονιςμόσ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων 

 

 

 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 144 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Πζτρο 144 Υεριοχζσ καπνοπαραγωγισ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ 

Άξονασ 1 : Διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ,τθσ δαςοκομίασ 

και του αγροδιατροφικοφ τομζα 

Μζτρο 144 : Εκμεταλλεφςεισ υπό αναδιάρκρωςθ λόγω μεταρρφκμιςθσ κοινισ οργάνωςθσ 

αγοράσ 

 

 

 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 121 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : ΠΛΞΦΑ ΧΧΕΔΛΑ ΒΕΟΨΛΩΧΘΧ-ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ 

Άξονασ 1 : Διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ,τθσ δαςοκομίασ 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=d68229f521316a03
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=3e8d4729046f2c5b
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=73b31da2c3e19a49
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=5e27fa9f1e017d32
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και του αγροδιατροφικοφ τομζα 

Μζτρο 121 : Εκςυγχρονιςμόσ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων 

 

 

 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 123 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Πζτρο 123A - Επενδφςεισ ςτθ μεταποίθςθ και εμπορία γεωργικϊν προϊόντων 

Άξονασ 1 : Διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ,τθσ δαςοκομίασ 

και του αγροδιατροφικοφ τομζα 

Μζτρο 123 : Υροςτικζμενθ αξία των γεωργικϊν και δαςοκομικϊν προϊόντων 

 

 

 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 132 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Πζτρο 132 - Χυμμετοχι γεωργϊν ςε ςυςτιματα για τθν ποιότθτα τροφίμων 

Άξονασ 1 : Διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ,τθσ δαςοκομίασ 

και του αγροδιατροφικοφ τομζα 

Μζτρο 132 : Χυμμετοχι Γεωργϊν ςε Χυςτιματα για τθν Υοιότθτα Ψροφίμων 

 

 

 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 112 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Πζτρο 112 "Εγκατάςταςθ Ρζων γεωργϊν" 

Άξονασ 1 : Διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ,τθσ δαςοκομίασ 

και του αγροδιατροφικοφ τομζα 

Μζτρο 112 : Εγκατάςταςθ νζων γεωργϊν 

 

 

 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 114 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Πζτρο 114 - Χριςθ Ωπθρεςιϊν παροχισ Γεωργικϊν Χυμβουλϊν ςτθν Εκμετάλλευςθ 

και παροχι δαςοκομικϊν ςυμβουλϊν 

Άξονασ 1 : Διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ,τθσ δαςοκομίασ 

και του αγροδιατροφικοφ τομζα 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=846f8ae1151d1a3d
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=5f18ee2c533a2565
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=086420725eeb69f1
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=507d1aa1bf6ba8e2
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Μζτρο 114 : Χριςθ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν παρεχόμενων ςτθν εκμετάλλευςθ 

γεωργικϊν και δαςοκομικϊν ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

 
ΑΞΟΝΑΣ 2: 
 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 214 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : ΠΕΨΦΣ 214 - ΔΦ 1.4- ΑΠΕΛΨΛΧΥΣΦΑ ΠΕ ΘΦΛΞΕΧ ΞΑΟΟΛΕΦΓΕΛΕΧ ΧΕ 

ΞΑΥΡΣΥΑΦΑΓΩΓΛΞΕΧ ΥΕΦΛΣΧΕΧ 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 214 : Γεωργό-περιβαλλοντικζσ ενιςχφςεισ 

 

 

 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 214 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : ΠΕΨΦΣ 214 - ΔΦ 2.3 - ΧΩΧΨΘΠΑ ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΘΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΨΘΡ ΥΑΦΑΓΩΓΘ 

ΞΑΥΡΣΩ 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 214 : Γεωργό-περιβαλλοντικζσ ενιςχφςεισ 

 

 

 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 214 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : ΠΕΨΦΣ 214 - Δράςθ 3.1 Διατιρθςθ απειλοφμενων αυτόχκονων φυλϊν αγροτικϊν 

ηϊων 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 214 : Γεωργό-περιβαλλοντικζσ ενιςχφςεισ 

 

 

 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 214 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Πζτρο 214 - Δράςθ 1.2 "ΒΛΣΟΣΓΛΞΘ ΞΨΘΡΣΨΦΣΦΛΑ" 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 214 : Γεωργό-περιβαλλοντικζσ ενιςχφςεισ 

 

 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=661c1c090ff5831a
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=3bf75f7173e9ff79
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=97d59bbb0fa57e38
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=6222d5fd70abd4fe
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5θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 212 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Εξιςωτικι αποηθμίωςθ μειονεκτικϊν (εκτόσ των ορεινϊν) περιοχϊν 2012 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 212 : Ενιςχφςεισ ςτουσ γεωργοφσ περιοχϊν με μειονεκτιματα, εκτόσ των ορεινϊν 

περιοχϊν 

 

 

 

5θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 211 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Εξιςωτικι αποηθμίωςθ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 211 : Ενιςχφςεισ για φυςικά μειονεκτιματα ςτουσ γεωργοφσ ορεινϊν περιοχϊν 

 

 

 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 214 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Πζτρο 214 - ΔΦΑΧΘ 1.1 ΒΛΣΟΣΓΛΞΘ ΓΕΩΦΓΛΑ 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 214 : Γεωργό-περιβαλλοντικζσ ενιςχφςεισ 

 

 

 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 214 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : ΥΑΦΑΨΑΧΘ ΧΨΣ ΠΕΨΦΣ 214 ΔΦΑΧΘ 4.2 ΔΛΑΨΘΦΘΧΘ ΑΠΥΕΟΣΞΣΠΛΞΘΧ ΥΦΑΞΨΛΞΘΧ 

ΧΨΣΡ ΑΠΥΕΟΩΡΑ ΡΘΧΣΩ ΚΘΦΑΧ 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 214 : Γεωργό-περιβαλλοντικζσ ενιςχφςεισ 

 

 

 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=b9b42240909f825c
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=c53efb25385f33b9
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=4722a3f814d9eae0
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=f20b96673d628cfa
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1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 214 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : ΠΕΨΦΣ 214 - ΔΦΑΧΘ 4.1 ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΥΑΦΑΔΣΧΛΑΞΣΩ ΕΟΑΛΩΡΑ ΑΠΦΛΧΧΑΧ 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 214 : Γεωργό-περιβαλλοντικζσ ενιςχφςεισ 

 

 

 

3θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 214 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : ΥΑΦΑΨΑΧΘ ΧΨΣ ΠΕΨΦΣ 214_ΔΦΑΧΘ 2.1 ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΕΩΑΛΧΚΘΨΩΡ ΧΨΑ ΡΛΨΦΛΞΑ 

ΥΕΦΛΣΧΩΡ -ΡΕΕΧ ΕΡΨΑΕΛΧ 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 214 : Γεωργό-περιβαλλοντικζσ ενιςχφςεισ 

 

 

 

2θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 214 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : ΥΑΦΑΨΑΧΘ ΧΨΣ ΠΕΨΦΣ 214 ΔΦΑΧΘ 2.1 ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΨΩΡ ΕΩΑΛΧΚΘΨΩΡ ΧΨΑ ΡΛΨΦΛΞΑ 

ΥΕΦΛΣΧΩΡ – ΔΛΕΨΘΧ ΥΑΦΑΨΑΧΘ ΨΩΡ ΧΕ ΛΧΧΩ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ – ΣΦΚΘ ΕΥΑΡΑΟΘΨΘ 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 214 : Γεωργό-περιβαλλοντικζσ ενιςχφςεισ 

 

 

 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 214 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : ΥΑΦΑΨΑΧΘ ΧΨΣ ΠΕΨΦΣ 214 ΔΦΑΧΘ 1.1 ΒΛΣΟΣΓΛΞΘ ΓΕΩΦΓΛΑ - 2ΕΨΘ ΥΑΦΑΨΑΧΘ 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 214 : Γεωργό-περιβαλλοντικζσ ενιςχφςεισ 

 

 

 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=2b8e6d821e9764aa
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=eea5d933e9dce59c
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=30110516dcaa5216
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=10112bde2ba78e67
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2θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 214 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : ΠΕΨΦΣ 214 ΔΦΑΧΘ 2.1 ΔΛΕΨΘΧ ΥΑΦΑΨΑΧΘ ΨΩΡ ΧΕ ΛΧΧΩ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 214 : Γεωργό-περιβαλλοντικζσ ενιςχφςεισ 

 

 

 

4θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 212 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Εξιςωτικι αποηθμίωςθ με μεινεκτιματα (εκτόσ των ορεινϊν) περιοχϊν ζτουσ 

2011 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 212 : Ενιςχφςεισ ςτουσ γεωργοφσ περιοχϊν με μειονεκτιματα, εκτόσ των ορεινϊν 

περιοχϊν 

 

 

 

4θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 211 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Eξιςωτικι αποηθμίωςθ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ ζτουσ 2011 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 211 : Ενιςχφςεισ για φυςικά μειονεκτιματα ςτουσ γεωργοφσ ορεινϊν περιοχϊν 

 

 

 

3θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 212 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Εξιςωτικι Αποηθμίωςθ εκτόσ των ορεινϊν περιοχϊν 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 212 : Ενιςχφςεισ ςτουσ γεωργοφσ περιοχϊν με μειονεκτιματα, εκτόσ των ορεινϊν 

περιοχϊν 

 

 

 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=e809efcdedfd3421
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=ab59511d026575e3
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=eaef056473008c7f
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=50ad5c8c9558d35c
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3θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 211 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Εξιςωτικι αποηθμίωςθ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 211 : Ενιςχφςεισ για φυςικά μειονεκτιματα ςτουσ γεωργοφσ ορεινϊν περιοχϊν 

 

 

 

2θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 212 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Εξιςωτικι Αποηθμίωςθ εκτόσ των ορεινϊν περιοχϊν 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 212 : Ενιςχφςεισ ςτουσ γεωργοφσ περιοχϊν με μειονεκτιματα, εκτόσ των ορεινϊν 

περιοχϊν 

 

 

 

2θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 211 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Εξιςωτικι αποηθμίωςθ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 211 : Ενιςχφςεισ για φυςικά μειονεκτιματα ςτουσ γεωργοφσ ορεινϊν περιοχϊν 

 

 

 

 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 212 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Εξιςωτικι αποηθμίωςθ εκτόσ των ορεινϊν περιοχϊν 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 212 : Ενιςχφςεισ ςτουσ γεωργοφσ περιοχϊν με μειονεκτιματα, εκτόσ των ορεινϊν 

περιοχϊν 

 

 

 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=c1acdfd28a160a82
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=c88d2088b650a82d
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=6062a950561d3b0c
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=76bd912c798a181f
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1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 211 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Εξιςωτικι Αποηθμίωςθ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ 

Άξονασ 2 : Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείρθςθ των φυςικϊν πόρων 

Μζτρο 211 : Ενιςχφςεισ για φυςικά μειονεκτιματα ςτουσ γεωργοφσ ορεινϊν περιοχϊν 

 

 

 
ΑΞΟΝΑΣ 3: 
 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 313 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων 

Άξονασ 3 : Υοιότθτα ηωισ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ και διαφοροποίθςθ τθσ αγροτικισ 

οικονομίασ 

Μζτρο 313 : Ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων 

 

 

 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 312 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Χτιριξθ τθσ δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ πολφ μικρϊν επιχειριςεων 

Άξονασ 3 : Υοιότθτα ηωισ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ και διαφοροποίθςθ τθσ αγροτικισ 

οικονομίασ 

Μζτρο 312 : Χτιριξθ τθσ δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ πολφ μικρϊν επιχειριςεων 

 

 

 

1θ Ρρόςκλθςθ του Μζτρου 311 (Ξλειςτι) 

Τίτλοσ : Διαφοροποίθςθ προσ μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ 

Άξονασ 3 : Υοιότθτα ηωισ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ και διαφοροποίθςθ τθσ αγροτικισ 

οικονομίασ 

Μζτρο 311 : Διαφοροποίθςθ προσ μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ 

 

 

 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=cfcf272a0a80c489
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=6508b3f499f5b64f
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=1b80bd6703c274cd
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=2bec3f7f8208e144
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ΑΞΟΝΑΣ 4: 
Δεν υπάρχουν κλειςτζσ (μθ ενεργζσ) προςκλιςεισ. 
 

 

3. Σχολιαςμόσ και αποτίμθςθ του ΡΑΑ 

 

3α.Επιςθμαίνεται από τθν Ετιςια Ζκκεςθ Υροόδου του 2010 (Λοφνιοσ 2011) τθσ ΕΩΔ του 

ΥΑΑ. 

Σχετικά µε τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των δφο φφλων και τθν απαγόρευςθ των 
διακρίςεων 
«Για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν απαγόρευςθ των διακρίςεων, το ΥΑΑ 
ςυµβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ γυναικείασ επιχειρθµατικότθτασ ςτο πλαίςιο των µζτρων:   

 εκςυγχρονιςµόσ γεωργικϊν εκµεταλλεφςεων,   

 διαφοροποίθςθ προσ µθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ,  

 ςτιριξθ τθσ δθµιουργίασ και ανάπτυξθσ πολφ µικρϊν επιχειριςεων και ενκάρρυνςθ 
τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων.   
Χτο πλαίςιο των παραπάνω µζτρων προωκοφνται τοµείσ, όπωσ: υφαντιρια, 

παραγωγι γλυκϊν του κουταλιοφ και παραδοςιακϊν προϊόντων,  παραγωγι προϊόντων 
κακαριςµοφ, παραγωγι αικζριων ελαίων,  καταςκευι κεραµικϊν ειδϊν και κοςµθµάτων 
κ.λ.π. Για τουσ τοµείσ αυτοφσ ενδιαφζρον εκδθλϊνουν κυρίωσ γυναίκεσ ι γυναικείοι 
ςυνεταιριςµοί.  

Χτο πλαίςιο τθσ παροχισ και βελτίωςθσ των υπθρεςιϊν προσ τον αγροτικό και 
τοπικό πλθκυςµό,  που ςχετίηονται άµεςα µε τθν ποιότθτα ηωισ, παρζχεται ενίςχυςθ για τθ 
δθµιουργία υποδοµϊν φφλαξθσ παιδιϊν.   

Χτισ υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ οικονοµίασ εντάςςονται 
και δράςεισ δικτφωςθσ,  κακϊσ και ςτιριξθσ επιχειριςεων και ςυνεταιριςµϊν (προβολι,  
ςφνδεςµοι µε εγχϊριεσ και µθ µονάδεσ προϊκθςθσ των προϊόντων, εκκζςεισ κ.λ.π.)  
δράςεισ ςτισ οποίεσ µποροφν να ςυµµετζχουν και γυναικείοι ςυνεταιριςµοί.   Ξατά τθν 
επιλογι των Σµάδων Ψοπικισ ∆ράςθσ και ειδικότερα όςον αφορά ςτο επίπεδο λιψθσ 
αποφάςεων για τθν εφαρµογι τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ (Άξονασ 4 - Υροςζγγιςθ 
Leader) εξετάςτθκε και µοριοδοτικθκε θ ςυµµετοχι φορζων που εκπροςωποφν 
ςυµφζροντα γυναικϊν.   

Χτο πλαίςιο των ενεργειϊν δθµοςιότθτασ του Υρογράµµατοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
και λειτουργίασ του Εκνικοφ Αγροτικοφ ∆ικτφου προβλζπεται να διοργανωκοφν εκδθλϊςεισ 
προβολισ του ρόλου των γυναικϊν ςτθν φπαικρο,  εκδθλϊςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ ςε 
κζµατα που προωκοφν τθν ιςότθτα των δφο φφλων και εκδθλϊςεισ ενθµζρωςθσ για τισ 
δυνατότθτεσ ενίςχυςθσ από το Υρόγραµµα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, µε ιδιαίτερθ µζριµνα 
ςυµµετοχισ ςε αυτζσ γυναικϊν και των ςυλλογικϊν τουσ φορζων.  

Ψζλοσ, ςτα ενεργά µζλθ του Εκνικοφ Αγροτικοφ ∆ικτφου ςυµµετζχει και θ Ζνωςθ 
Γυναικείων Αγροτουριςτικϊν Χυνεταιριςµϊν.  

Ραράλλθλα οι δείκτεσ του ΚΡΡΑ καταγράφονται και αναλφονται και ςε επίπεδο 
φφλου µε ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυµµετοχισ των γυναικϊν ςτο Ρρόγραµµα.  Τα 
ςτοιχεία τθσ ςυµµετοχισ των γυναικϊν ςτο Ρρόγραµµα αξιοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςθ του βακµοφ προϊκθςθσ ίςων ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ µεταξφ ανδρϊν – 
γυναικϊν». 
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3β. υνεκτιμϊντασ τθν αναφορά για τα κριτιρια επιλογισ πράξεων, όπου καταγράφονται: 
  
Αφενόσ, ςτουσ άξονεσ 1 και 2 και ςε ςυγκεκριμζνα Πζτρα τουσ το κριτιριο τθσ Συνζπειασ 
με τισ κατευκφνςεισ πολιτικισ που αφοροφν τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και 
το κριτιριο τθσ Ρροαγωγισ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν και τθσ  μθ διάκριςθσ που 
εξειδικεφεται ςε διάφορα επίπεδα εφαρμογισ και υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ (π.χ. 
εφαρμοηόμενθ πολιτικι δικαιοφχου ι αναδόχων του ςτθν επιλογι εργαηομζνων, 
ωφελουμζνων κλπ.) 
 

Αφετζρου, ςτουσ άξονεσ 3 και 4, όπου επιδιϊκεται θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ 

αγροτικζσ περιοχζσ και θ διαφοροποίθςθ τθσ αγροτικισ οικονομίασ, θ  ορκϊσ ςτοχευμζνθ 

ενίςχυςθ και πριμοδότθςθ των γυναικϊν ςε Πζτρα όπωσ θ  «EΡΚΑΦΦΩΡΧΘ ΨΣΩΦΛΧΨΛΞΩΡ 

ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΩΡ», θ «ΧΨΘΦΛΘ ΨΘΧ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΥΣΟΩ ΠΛΞΦΩΡ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ  και οι «Υαρεμβάςεισ ανάπτυξθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ», και τα 

δεδομζνα που παρατζκθκαν είναι εμφανζσ ότι, το Υρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

εφαρμόηει ςε αρκετά πεδία πολιτικζσ για τθν ιςότθτα των φφλων. Ρεδία ςυχνά 

κακοριςτικά για τθ γυναικεία απαςχόλθςθ και κυρίωσ τθν επιχειρθματικότθτα, για τθν 

ενκάρρυνςθ των γυναικϊν  ςτθν απόκτθςθ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ (π.χ. Πζτρο  

«Εγκατάςταςθ νζων γεωργϊν»),  για τθν ενίςχυςθ και ανάπτυξθ γυναικείων 

ςυνεταιριςμϊν, για τον προςανατολιςμό των γυναικϊν τθσ υπαίκρου ςε νζεσ 

δραςτθριότθτεσ που μποροφν να ενιςχφςουν το οικογενειακό ειςόδθμα κ.λ.π.  

Χυγχρόνωσ μζςω των Πζτρων για τθν οικονομικι, κοινωνικι και πολιτιςτικι 

αναβάκμιςθ ορεινϊν και μειονεκτικϊν περιοχϊν, αλλά και των Πζτρων για τθν 

αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθ βελτίωςθσ του περιβάλλοντοσ και τθσ υπαίκρου 

(των αξόνων 1 και 2), και τθσ παράλλθλθσ προϊκθςθσ πολιτικϊν  για τθν ιςότθτα μεταξφ 

ανδρϊν και γυναικϊν που ςυνεκτιμϊνται ςτισ ςχετικζσ πράξεισ, αναμζνεται να υπάρξουν 

κετικζσ εξελίξεισ ςτθν εφαρμογι πολιτικϊν  για τθν ιςότθτα των φφλων.  
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8. ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΕΚΝΛΚΟ ΑΡΟΚΕΜΑΤΛΚΟ ΑΡΟΒΛΕΡΤΩΝ»136 

ΡΕΔΛΑ ΔΛΕΕΥΝΘΣΘΣ 
ΕΝΤΟΡΛΣΜΟΣ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΩΚΘΣΘ ΤΘΣ 

ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΓΕΝΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΕΡ o Υροϊκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν απαςχόλθςθ και 
επανζνταξι του ςτθν αγορά εργαςίασ.  

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1 

«Πζςο-μακροπρόκεςμθ ςτιριξθ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ που υφίςταται τισ 

ςυνζπειεσ απρόβλεπτων τοπικϊν θ τομεακϊν 

κρίςεων που ςυνδζονται με τθν οικονομικι 

και κοινωνικι αναδιάρκρωςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν 

αναδιάρκρωςθσ που προκαλείται από 

φυςικζσ καταςτροφζσ, ι με τισ ςυνζπειεσ τθσ 

απελευκζρωςθσ του εμπορίου ςτισ 

περιφζρειεσ που πλθροφν τουσ όρουσ για το 

ςτόχο ςφγκλιςθσ και ςτισ περιφζρειεσ που 

είναι επιλζξιμεσ για μεταβατικι ςτιριξθ ςτο 

πλαίςιο του ςτόχου ςφγκλιςθσ» 

Ειδικόσ Στόχοσ 1: «Υρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ και διατιρθςθ ςτθν 

αγορά εργαςίασ του ενεργοφ πλθκυςμοφ των περιοχϊν/τομζων που 

πλιττονται, µζςω ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ και 

ολοκλθρωμζνων ςχεδίων απαςχόλθςθσ τοπικοφ χαρακτιρα-Ενίςχυςθ 

τθσ επιχειρθματικότθτασ».  

Ομάδεσ-ςτόχοι: 

o γυναίκεσ 
o μακροχρόνια άνεργοι/εσ,  
o νζοι/εσ  
o άτομα από ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ 
Υλοποίθςθ/Ρορεία: 

Χχεδιαςμόσ Ζργου από τθ ΓΓΛΦ για τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ 

των νζων και των γυναικϊν, με τίτλο: «Σλοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ 

για τθ ςτιριξθ τθσ γυναικείασ και νεανικισ απαςχόλθςθσ μζςω 

ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ». Ψο Ζργο δεν ζχει ενταχκεί. 

Ειδικόσ Στόχοσ 2 «Ενεργζσ πολιτικζσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

ηωισ, τθ διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθν καταπολζμθςθ 

του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ». 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2 

«Ψαχεία αντιμετϊπιςθ των άμεςων 

ςυνεπειϊν που υφίςταται το ανκρϊπινο 

δυναμικό εξαιτίασ απρόβλεπτων τοπικϊν ι 

τομεακϊν κρίςεων που ςυνδζονται με τθν 

οικονομικι και κοινωνικι αναδιάρκρωςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν 

αναδιάρκρωςθσ που προκαλείται από 

φυςικζσ καταςτροφζσ, ι με τισ ςυνζπειεσ τθσ 

απελευκζρωςθσ του εμπορίου ςτισ 

περιφζρειεσ που πλθροφν τουσ όρουσ για το 

ςτόχο ςφγκλιςθσ και ςτισ περιφζρειεσ που 

είναι επιλζξιμεσ για μεταβατικι ςτιριξθ ςτο 

πλαίςιο του ςτόχου ςφγκλιςθσ». 

 

 

                                                           
136

 Για τθ μελζτθ τθσ εφαρμογισ τθσ Λςότθτασ των Φφλων ςτο πλαίςιο του ΕΥ «Εκνικό Αποκεματικό 
Απροβλζπτων» ελιφκθςαν υπόψθ τα διακζςιμα κείμενα από τισ ιςτοςελίδεσ του ΕΥΕΑΑ www.epeaa.gr, του 
ΕΧΥΑ www.espa.gr, τθσ ΕΩΕ/ΕΞΨ www.eye-ekt.gr, τθσ ΓΓΛΦ www.isotita.gr, τθσ ΕΩΕ/ΓΓΛΦ www.eye-isotita.gr και 
του ΣΑΕΔ, www.oaed.gr. Ειδικότερα, ςθμαντικζσ πθγζσ ενθμζρωςθσ αποτζλεςαν: το Επίςθμο κείμενο του ΕΥ, το 
Εκνικό Υρόγραμμα για τθν Συςιαςτικι Λςότθτα των Φφλων 2010-2013 και θ Απολογιςτικι Ζκκεςθ Ροζμβριοσ 
2009-Λοφνιοσ 2013 τθσ ΓΓΛΦ. 

http://www.epeaa.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.eye-ekt.gr/
http://www.isotita.gr/
http://www.eye-isotita.gr/
http://www.oaed.gr/
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1. Ειςαγωγι  

 

Ψο ΕΥ «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΞΨ και 

διαμορφϊκθκε βάςει τθσ δυνατότθτασ που παρζχει ο Γενικόσ Ξανονιςμόσ 1083/2006 του 

Χυμβουλίου για τα Διαρκρωτικά Ψαμεία, όπου ςτο άρκρο 51 προβλζπει ότι:«ζνα κράτοσ 

μζλοσ μπορεί να διατθρεί αποκεματικό φψουσ ίςου προσ το 1% τθσ ετιςιασ ςυνειςφοράσ 

των διαρκρωτικϊν ταμείων για το ςτόχο “Σφγκλιςθ”, για να καλφπτει απρόβλεπτεσ τοπικζσ 

ι τομεακζσ κρίςεισ που ςυνδζονται με τθν οικονομικι και κοινωνικι αναδιάρκρωςθ ι με τισ 

ςυνζπειεσ τθσ απελευκζρωςθσ του εμπορίου». 

Θ ςτρατθγικι του Υρογράμματοσ ζχει βραχυπρόκεςμο και μζςο-μακροπρόκεςμο, 

ολοκλθρωμζνο χαρακτιρα, επιδιϊκοντασ ςε πρϊτο χρόνο τθν άμεςθ ςτιριξθ και 

αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των πλθκυςμϊν που 

πλιττονται από τθν κρίςθ και ςε δεφτερο χρόνο τθν κοινωνικι και παραγωγικι 

ενςωμάτωςθ τουσ ςε μία προςπάκεια αναςτροφισ των δυςμενϊν τάςεων. 

Θ αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ κατά τθν ζναρξθ τθσ περιόδου του 

ςχεδιαςμοφ τθσ ΕΥ, βάςει τθσ οποίασ ςχεδιάςτθκαν οι Άξονεσ και οι Δράςεισ του, 

περιλαμβάνει τα ιςχυρά ςθμεία, τισ αδυναμίεσ, τισ ευκαιρίεσ και τισ απειλζσ που 

παρουςιάηονται ταξινομθμζνα (SWOT ανάλυςθ) ανά κεματικό πεδίο ανάλυςθσ και ανά 

Υεριφζρεια µε ςτόχο τθν ευχερζςτερθ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ του Υρογράμματοσ. 

Ψα ςτοιχεία αυτά και οι ςχετικοί δείκτεσ που ακολουκοφν αφοροφν μεταξφ άλλων ςε 

ποςοςτά απαςχόλθςθσ γυναικϊν ανά περιφζρεια, ςε ποςοςτά ανεργίασ γυναικϊν ανά 

περιφζρεια κ.ά. 

Από τθν παρουςίαςθ των βαςικϊν αρχϊν που διζπουν το ςφνολο του ΕΥ, προκφπτει 

ότι το Υρόγραμμα αποδίδει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ 

περιβάλλοντοσ µε ταυτόχρονθ προςαρμογι του ςτουσ κανόνεσ του διεκνοφσ 

ανταγωνιςμοφ, κακϊσ επίςθσ ςτθν αξιοποίθςθ νζασ γνϊςθσ και τθν υιοκζτθςθ 

καινοτομιϊν. Επιπλζον, μεγάλθ βαρφτθτα ςτο πλαίςιο του ΕΥ δίνεται ςτθν 

επανατοποκζτθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, ςτθ βάςθ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ ςε τοπικό 

και κεντρικό επίπεδο, για τθ ςτιριξθ ανζργων και ατόμων που ανικουν ςε κοινωνικά 

ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. 

Χτον ςχεδιαςμό του ΕΥ«Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» επιςθμαίνεται ότι όλεσ 

οι πολιτικζσ και δράςεισ κινθτοποιοφνται προκειμζνου να επιτευχκεί θ ιςότθτα των 

φφλων κατά τα διάφορα ςτάδια υλοποίθςθσ των δράςεων και ειδικότερα τθσ πρόςβαςθσ 

ςε αυτά. Ειδικότερα, αναφζρεται ότι τα κζματα ιςότθτασ αποτελοφν ενδογενι ςυςτατικά 

ςτοιχεία του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και προβλζπεται θ ζνταξι τουσ ςτθν 

εξειδίκευςθ και τθν εφαρμογι όλων των αξόνων, δράςεων και προτεραιοτιτων κάκε 

παρζμβαςθσ. Χτο ίδιο πλαίςιο αναφζρεται ότι το ΕΥ διαςφαλίηει τθν προϊκθςθ τθσ 

ιςότθτασ των φφλων κακϊσ και τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου, οριηόντια, 

ςτο ςφνολο των παρεμβάςεων του. 
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Υαράλλθλα, προβλζπεται και θ λιψθ μζτρων για τθ διαςφάλιςθ τθσ προϊκθςθσ τθσ 

ιςότθτασ των φφλων κατά τθ διάρκεια των διαφόρων ςταδίων υλοποίθςθσ των δράςεων 

του ΕΥ. Χτα μζτρα αυτά εντάςςεται θ ιςόρροπθ κατά το δυνατόν ςυμμετοχι ανδρϊν και 

γυναικϊν ςτθν Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ του ΕΥ και ςτθν εκπροςϊπθςθ ςε αυτι 

κρατικϊν αρχϊν που είναι αρμόδιεσ για κζματα ιςότθτασ, κακϊσ και κοινωνικϊν 

οργανϊςεων ειδικϊν πλθκυςμιακϊν ομάδων. Ψζλοσ, επιςθμαίνεται ότι για τθ διαςφάλιςθ 

τθσ εταιρικισ ςχζςθσ κατά τθν επιλογι των ςχετικϊν εταίρων ςε κάκε επίπεδο υλοποίθςθσ 

του ΕΥ λαμβάνεται μεταξφ άλλων υπόψθ τθν ανάγκθ προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ γυναικϊν 

και ανδρϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι, εξαιτίασ του ζκτακτου χαρακτιρα των Δράςεων που 

αναπτφςςονται ςτο εν λόγω ΕΥ, δεν προςδιορίηονται ςτο ςχεδιαςμό του οι δείκτεσ 

παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςισ του και δεν καταγράφονται ανά Άξονα οι αναμενόμενεσ 

επιπτϊςεισ των υλοποιοφμενων ενεργειϊν.  

 

2. Γενικοί Στόχοι 

 

Σι Γενικοί Χτόχοι του ΕΥ «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» είναι οι ακόλουκοι: 

o Υροϊκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν απαςχόλθςθ και επανζνταξι του ςτθν 
αγορά εργαςίασ.  

o Χυμβολι ςτθν αποκατάςταςθ του κοινωνικοφ και οικονομικοφ ιςτοφ.  
o Δθμιουργία προχποκζςεων για τθ ςυγκράτθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ.   
o Διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. 
o Ανάπτυξθ και βιωςιμότθτα τθσ τοπικισ οικονομίασ ςε περιοχζσ που πλιττονται από 

απρόβλεπτεσ τοπικζσ ι τομεακζσ κρίςεισ που ςυνδζονται με οικονομικι και 
κοινωνικι αναδιάρκρωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν αναδιάρκρωςθσ που 
προκαλείται από φυςικζσ καταςτροφζσ, ι με τισ ςυνζπειεσ τθσ απελευκζρωςθσ του 
εμπορίου. 
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3. Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ  

 

Ψο ΕΥ «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ δφο 

Άξονεσ Υροτεραιότθτασ: 

o ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1: «Πζςο-μακροπρόκεςμθ ςτιριξθ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ που υφίςταται τισ ςυνζπειεσ απρόβλεπτων τοπικϊν θ τομεακϊν 
κρίςεων που ςυνδζονται με τθν οικονομικι και κοινωνικι αναδιάρκρωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν αναδιάρκρωςθσ που προκαλείται από φυςικζσ 
καταςτροφζσ, ι με τισ ςυνζπειεσ τθσ απελευκζρωςθσ του εμπορίου ςτισ 
περιφζρειεσ που πλθροφν τουσ όρουσ για το ςτόχο ςφγκλιςθσ και ςτισ 
περιφζρειεσ που είναι επιλζξιμεσ για μεταβατικι ςτιριξθ ςτο πλαίςιο του ςτόχου 
ςφγκλιςθσ». 

o ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2: «Ψαχεία αντιμετϊπιςθ των άμεςων ςυνεπειϊν που 
υφίςταται το ανκρϊπινο δυναμικό εξαιτίασ απρόβλεπτων τοπικϊν ι τομεακϊν 
κρίςεων που ςυνδζονται με τθν οικονομικι και κοινωνικι αναδιάρκρωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν αναδιάρκρωςθσ που προκαλείται από φυςικζσ 
καταςτροφζσ, ι με τισ ςυνζπειεσ τθσ απελευκζρωςθσ του εμπορίου ςτισ 
περιφζρειεσ που πλθροφν τουσ όρουσ για το ςτόχο ςφγκλιςθσ και ςτισ 
περιφζρειεσ που είναι επιλζξιμεσ για μεταβατικι ςτιριξθ ςτο πλαίςιο του ςτόχου 
ςφγκλιςθσ». 

Στισ ενδεικτικζσ ομάδεσ-ςτόχουσ των παρεμβάςεων του Υρογράμματοσ 

περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων: Άνεργεσ γυναίκεσ, άτομα ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων 

που απειλοφνται µε αποκλειςμό από τθν αγορά εργαςίασ, ανενεργοί/ζσ (εκτόσ αγοράσ 

εργαςίασ), άτομα που διατρζχουν τον κίνδυνο ανεργίασ, άτομα ευπακϊν ομάδων 

πλθκυςμοφ ςυγκεκριμζνων περιοχϊν και οικογζνειεσ και άτομα (θλικιωμζνοι-παιδιά) ςε 

κατάςταςθ φτϊχειασ. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1 

 

Ο Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1 του ΕΡ «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» αφορά: 

α)ςτθν παροχι δυνατοτιτων απαςχόλθςθσ και προςαρμογισ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

ςτθν υπό οικονομικι και κοινωνικι αναδιάρκρωςθ αγορά εργαςίασ, β) ςτθν παροχι 

κίνθτρων και θ διαμόρφωςθ ςυνκθκϊν για τθ διατιρθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ κοινωνικισ 

ςυνοχισ και γ) ςτθ ςυγκράτθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ ςτισ περιοχζσ που πλιττονται. Χτο 

πλαίςιο του Ειδικοφ Στόχου1 «Υρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ και διατιρθςθ ςτθν αγορά 

εργαςίασ του ενεργοφ πλθκυςμοφ των περιοχϊν/τομζων που πλιττονται, µζςω 

ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ και ολοκλθρωμζνων ςχεδίων απαςχόλθςθσ τοπικοφ 

χαρακτιρα-Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ» προτείνεται θ υλοποίθςθ δράςεων για τθν 

προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και αυτοαπαςχόλθςθσ µε ιδιαίτερθ ζμφαςθ τισ γυναίκεσ, 

τουσ/τισ μακροχρόνια άνεργουσ/εσ, τουσ/τισ νζουσ/εσ και τα άτομα από ειδικζσ κοινωνικζσ 

ομάδεσ.  
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Χφμφωνα με τθν Απολογιςτικι Ζκκεςθ137 τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ των 

Φφλων (ΓΓΛΦ), θ ΓΓΛΦ ςχεδίαςε και πρότεινε να ενταχκεί ςτο ΕΥ «Εκνικό Αποκεματικό 

Απροβλζπτων», και ειδικότερα ςτον Άξονα Υροτεραιότθτασ 1/Ειδικόσ Χτόχοσ 1, ζνα ειδικό 

Ζργο για τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ των νζων και των γυναικϊν, με τίτλο: 

«Ολοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ για τθ ςτιριξθ τθσ γυναικείασ και νεανικισ απαςχόλθςθσ 

μζςω ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ». Ψο Ζργο αφορά ςτθν επιχοριγθςθ για ζναρξθ 

δραςτθριότθτασ νζων επιχειριςεων και θ μορφι τθσ ενίςχυςθσ ςυνίςταται ςτα εξισ: 

 χοριγθςθ χρθματικοφ ποςοφ (επιχοριγθςθ) από 10.000 € ζωσ 20.000 € ανά 
δικαιοφχο, για τθν κάλυψθ του 100% ιςόποςων επιλζξιμων λειτουργικϊν 
δαπανϊν για μζγιςτο διάςτθμα 24 μθνϊν,  

 επιπλζον χοριγθςθ χρθματικοφ ποςοφ (επιχοριγθςθ) μζχρι 12.000 € του ετιςιου 
μιςκολογικοφ κόςτουσ από τθ δθμιουργία (1) νζασ κζςθσ εργαςίασ με πρόςλθψθ 
ανζργου/-θσ.  

Υαρόλο που το περιεχόμενο του Ζργου ςυμφωνεί πλιρωσ με τον Ειδικό Χτόχο 1 του 

Άξονα Υροτεραιότθτασ 1, το Ζργο δεν ζχει ενταχκεί ακόμα. 

Χτισ προτεινόμενεσ Δράςεισ του ίδιου Άξονα για τθν επίτευξθ του Ειδικοφ Στόχου 2 

«Ενεργζσ πολιτικζσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, τθ διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ 

ςυνοχισ και τθν καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ» δεν προβλζπεται καμία 

ςτοχευμζνθ δράςθ ειδικά για γυναίκεσ που ανικουν ςε κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ. 

Ωςτόςο, οριςμζνεσ από τισ προτεινόμενεσ Δράςεισ αφοροφν ζμμεςα ςε γυναίκεσ εξαιτίασ 

τθσ ποςοτικισ τουσ υπεροχισ ςτθν ομάδα-ςτόχο. 

Σ Ειδικόσ Στόχοσ 3 «Υαρεμβάςεισ ενίςχυςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτουσ 

τομείσ αποκατάςταςθσ και προςταςίασ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ» και 

οι Δράςεισ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο επίτευξισ του, δεν περιλαμβάνουν ενζργειεσ για 

τθν προϊκθςθ τθσ Λςότθτασ των Φφλων. 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2 
 

Βαςικι προτεραιότθτα του Άξονα Υροτεραιότθτασ 2 είναι θ λιψθ άμεςων μζτρων για 

τθν ανακοφφιςθ και ςτιριξθ των τοπικϊν πλθκυςμϊν που πλιττονται θ/και του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ που υφίςταται τισ ςυνζπειεσ μιασ κρίςθσ. Για το λόγο αυτό ςτον 

παρόντα Άξονα προβλζπεται θ υλοποίθςθ παρεμβάςεων που κα καλφψουν κατά τρόπο 

άμεςο, ευζλικτο, αποτελεςματικό και ολοκλθρωμζνο τισ πρϊτεσ προκφπτουςεσ ανάγκεσ, 

δρϊντασ κυρίωσ ςε τρία επίπεδα: α) ςε επίπεδο παροχισ ψυχολογικισ ςτιριξθσ, β) ςε 

επίπεδο αποτροπισ τθσ υποβάκμιςθσ θ/και ςτο μζτρο του δυνατοφ, αποκατάςταςθσ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ και τθσ διαςφάλιςθσ ικανοποιθτικϊν ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και υγιεινισ, και 

γ) ςε επίπεδο παροχισ προοπτικϊν και διεξόδων για επαγγελματικι αποκατάςταςθ. Χτθν 

παρουςίαςθ του Άξονα δεν περιλαμβάνεται καμία αναφορά ςχετικά με τθν προϊκθςθ τθσ 

ιςότθτασ των φφλων.  

 

                                                           
137

 Βλ. ςχετικά: Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων (2012), Εκνικό Ρρόγραμμα για τθν Ουςιαςτικι Ιςότθτα 
των Φφλων 2010-2013. Απολογιςτικι Ζκκεςθ Νοζμβριοσ 2009-Ιοφνιοσ 2013, ςελ. 32. 
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4. Σχόλια και επιςθμάνςεισ για το ΕΡ  

 

o Σ κριτικόσ ςχολιαςμόσ του ςχεδιαςμοφ του ΕΥ «Εκνικό Αποκεματικό 
Απροβλζπτων» κακίςταται δφςκολοσ, κακϊσ, εξαιτίασ του ζκτακτου χαρακτιρα των 
Δράςεων, δεν αποτυπϊνονται ςαφείσ προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ. Υαρόλα αυτά 
αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτο ςχεδιαςμό του ΕΥ παρουςιάηονται ςτοιχεία ςχετικά με 
τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και προβλζπεται θ ζνταξθ των κεμάτων 
ιςότθτασ ςτθν εξειδίκευςθ και τθν εφαρμογι όλων των Αξόνων, Δράςεων και 
Υροτεραιοτιτων κάκε παρζμβαςθσ.  

o Χε ότι αφορά τθν μζχρι τϊρα υλοποίθςθ του ΕΥ παρατθρείται ςθμαντικι απόκλιςθ 
ςτοχοκεςίασ/ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ, βάςει των όςων αναφζρονται ςτο 
επίςθμο κείμενο του ΕΥ ςφμφωνα με το οποίο όλεσ οι πολιτικζσ και δράςεισ 
κινθτοποιοφνται προκειμζνου να επιτευχκεί θ ιςότθτα των φφλων. Ειδικότερα, θ 
μεγάλθ βαρφτθτα που δίνεται –κατά τον ςχεδιαςμό του ΕΥ- ςτθν επανατοποκζτθςθ 
ςτθν αγορά εργαςίασ και τθ ςτιριξθ ανζργων και ατόμων που ανικουν ςε 
κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, δεν αντανακλάται από τισ ζωσ τϊρα 
υλοποιοφμενεσ ενζργειεσ. Λδιαίτερα για τισ γυναίκεσ, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, θ ΓΓΛΦ 
ςτο πλαίςιο του ΕΥ «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» ςχεδίαςε Ζργο για τθ 
ςτιριξθ τθσ γυναικείασ και νεανικισ απαςχόλθςθσ μζςω ενίςχυςθσ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ, το οποίο ακόμα δεν ζχει ενταχκεί. Δεδομζνων των 
τελευταίων ςτοιχείων για τθ γυναικεία ανεργία και τον ςτόχο του ΕΥ για άμεςθ 
ςτιριξθ και αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των 
πλθκυςμϊν που πλιττονται από τθν κρίςθ, είναι απαραίτθτθ θ άμεςθ υλοποίθςθ 
ςχετικοφ Ζργου. 
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9. ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛ ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 2007-2013 

 

1. Γενικοί Στόχοι  

 

Θ Υροςταςία, Αναβάκμιςθ και Αειφόροσ Διαχείριςθ του Υεριβάλλοντοσ ϊςτε να 

αποτελζςει το υπόβακρο για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ, τθν άνοδο τθσ ποιότθτασ 

ηωισ των πολιτϊν κακϊσ και βαςικό παράγοντα βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 

οικονομίασ αποτελεί το Χτρατθγικό Γενικό Χτόχο για τον Ψομζα Υεριβάλλοντοσ και 

Αειφόρου Ανάπτυξθσ κατά τθν Υερίοδο 2007 – 2013. 

Άμεςα και ζμμεςα οφζλθ κα ζχουν όλοι οι πολίτεσ κακϊσ αφενόσ ο τομζασ Υεριβάλλοντοσ 
αποτελεί γενικά τθ βάςθ για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθσ ποιότθτασ ηωισ 
των πολιτϊν και αφετζρου αποτελεί ςθμαντικό Ξεφάλαιο για ποιοτικι οικονομικι 
ανάπτυξθσ. 
Χτα άμεςα οφζλθ ςυγκαταλζγονται θ προςταςία και αναβάκμιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και 
του βιοτικοφ επιπζδου του πλθκυςμοφ και θ διαςφάλιςθ των προοπτικϊν αειφόρου 
διαχείριςθσ των βαςικϊν περιβαλλοντικϊν μζςων (ατμόςφαιρα, νερά, ζδαφοσ), θ ποιότθτα 
των οποίων ζχει υποςτεί ςθμαντικι υποβάκμιςθ κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Χτα ζμμεςα 
οφζλθ κα πρζπει να αναφερκοφν θ βακμιαία ςτροφι τθσ χϊρασ ςε ζνα παραγωγικό 
μοντζλο ποιοτικισ ανάπτυξθσ (development) ςε αντίκεςθ με αυτό τθσ μονοδιάςτατθσ 
οικονομικισ μεγζκυνςθσ άλλων φτωχότερων ςε οικολογικό και πολιτιςμικό απόκεμα 
χωρϊν. 
 

ΣΥΝΑΦΕΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 
Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου Χτρατθγικοφ Χτόχου ςυνάδει με τισ προτεραιότθτεσ του ΕΧΥΑ, 
κακϊσ θ εξιςορροπθμζνθ και αειφόροσ διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ προωκεί ταυτόχρονα 
ςτόχουσ που ςυνδζονται άρρθκτα με τθν οικονομία, τθν κοινωνία και το περιβάλλον.  
Για τθ διάρκρωςθ του Υρογράμματοσ λιφκθκαν υπόψθ παράμετροι που αφοροφν ςτα 
ςυνολικά διακζςιμα κονδφλια, ςτθν κατανομι τουσ ςτο ΕΨΥΑ και ςτο Ψαμείο Χυνοχισ, ςτισ 
δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ των δράςεων με βάςθ τθ χωροταξικι κατανομι των 
αντίςτοιχων ζργων τουσ ςτισ Υεριφζρειεσ (8 Υεριφζρειεσ αμιγοφσ ςτόχου ςφγκλιςθσ και 5 
Υεριφζρειεσ μεταβατικισ ςτιριξθσ - 3 phasing out, 2 phasing in), ςτθ δυνατότθτα ζνταξθσ 
ςθμαντικϊν δράςεων ςτα αντίςτοιχα Υεριφερειακά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα 
δεδομζνθσ τθσ ςθμαντικισ Ξοινοτικισ ςυνδρομισ ςε αυτά, κακϊσ και ςτθ ςυνολικι 
δζςμευςθ των αντίςτοιχων χρθματοδοτικϊν πόρων του Υρογράμματοσ ςε ςχζςθ με τθν 
εξυπθρζτθςθ τθσ Χτρατθγικισ τθσ Οιςαβόνασ (earmarking). 
 
Πεταξφ άλλων ςυςχετίςεων, θ αειφορικι διαχείριςθ των φυςικϊν αποκεμάτων όπωσ θ 
βιοποικιλότθτα και θ προςταςία και ανάδειξθ περιοχϊν ιδιαίτερθσ περιβαλλοντικισ αξίασ 
ςυμβάλουν ζμμεςα ςτθν επίτευξθ του Γενικοφ Χτόχου 3 του ΕΧΥΑ περί διαφοροποίθςθσ 
του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ χϊρασ. Πε τον τρόπο αυτό δίνονται ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ 
τθσ επιχειρθματικότθτασ και άυξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, δθλαδι υπάρχει ζμμεςθ 
ςυμβολι και ςτθν επίτευξθ του Γενικοφ Χτόχου 2 του ΕΧΥΑ. 
 

 
Θ βελτιςτοποίθςθ τθσ εφαρμογισ περιβαλλοντικισ πολιτικισ κα αναβακμίςει ουςιαςτικά 
τθν ποιότθτα τθσ ηωισ των πολιτϊν, ςυμβάλλοντασ ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ του Γενικοφ 
Χτόχου 12 του ΕΧΥΑ. 
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ΕΝΤΑΞΘ ΤΘΣ ΔΛΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ: Θ διάςταςθ του φφλου ενςωματϊνεται ςτον 
ςτρατθγικό ςτόχο του ΕΡ αλλά και ςτα δφο βαςικά πεδία/ςτόχουσ των ςχεδιαηόμενων 
παρεμβάςεων: Στθν α) Αειφορικι Διαχείριςθ των περιβαλλοντικϊν μζςων, του φυςικοφ 
αποκζματοσ και των Αςτικϊν Κζντρων (Εδαφοσ, Υδατικό Ρεριβάλλον, Ατμόςφαιρα, 
Φφςθ) και β) ςτθ Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτο 
ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι περιβαλλοντικισ πολιτικισ και ςτθ βελτίωςθ τθσ απόκριςθσ 
τθσ Κοινωνίασ και των Ρολιτϊν ςε κζματα Ρεριβαλλοντικισ Ρροςταςίασ. 
 

Στρατθγικζσ Ρροτεραιότθτεσ και Γενικοί Στόχοι 
 
Πε βάςθ τον παραπάνω ςτρατθγικό ςτόχο κακορίηονται οι γενικοί ςτόχοι του 
Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΞΑΛ ΑΕΛΦΣΦΣΧ ΑΡΑΥΨΩΘ», με τρόπο ϊςτε 
να αντιμετωπίηονται οι αναπτυξιακζσ ανάγκεσ του Ψομζα Υεριβάλλοντοσ. Για τον 
κακοριςμό των Γενικϊν Χτόχων λαμβάνονται υπόψθ:  
Α. θ ανανεωμζνθ Χτρατθγικι τθσ Ε.Ε. για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ, θ οποία ωσ βαςικό ςτόχο 
ζχει τθ «διατιρθςθ τθσ ικανότθτασ τθσ γθσ να ευνοεί τθ ηωι ςε όλθ τθσ τθν ποικιλία, 
τιρθςθ των ορίων των φυςικϊν πόρων του πλανιτθ και εξαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου 
όςον αφορά τθν προςταςία και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και 
τθν πρόλθψθ και μείωςθ τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ αειφόρων 
προτφπων κατανάλωςθσ και παραγωγισ ϊςτε να αποςυνδεκεί θ οικονομικι μεγζκυνςθ 
από τθν υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ». 
Β. οι Σλοκλθρωμζνεσ Ξατευκυντιριεσ Γραμμζσ (ΣΞΓ) για τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ 
τθσ ΕΕ, και ςυγκεκριμζνα θ ΣΞΓ 14: «Ρα ενκαρρυνκεί θ βιϊςιμθ χρθςιμοποίθςθ των πόρων 
και να ενιςχυκοφν οι ςυνεργίεσ μεταξφ τθσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ και τθσ 
οικονομικισ ανάπτυξθσ». 
Γ. Θ 1θ Ξατευκυντιρια γραμμι των Χτρατθγικϊν Ξατευκυντιριων Γραμμϊν τθσ Ξοινότθτασ 
(ΞΧΞΓ) «...να γίνουν θ Ευρϊπθ και οι περιφζρειζσ τθσ πιο ελκυςτικοί τόποι για επενδφςεισ 
και απαςχόλθςθ» και ειδικότερα θ παράγραφοσ 1.1.2 «Ενίςχυςθ των ςυνεργιϊν ανάμεςα 
ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ςτθν ανάπτυξθ» και 1.1.3 «Αντιμετϊπιςθ του 
κζματοσ τθσ εντατικισ χρθςιμοποίθςθσ παραδοςιακϊν πθγϊν ενζργειασ ςτθν Ευρϊπθ». 
Δ. θ περιβαλλοντικι διάςταςθ και οι προτεραιότθτεσ του Γκζτεμποργκ 
Ε. οι άξονεσ προτεραιότθτασ και κφριοι τομείσ δράςεισ του ΕΧΧΑ - Ψομζασ Υεριβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ 
ΧΨ. ο ςτρατθγικόσ ςτόχοσ του ΕΧΥΑ 2007-2013 για τθν προϊκθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ 
και τθσ ποιότθτασ ηωισ, ο οποίοσ ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ του οράματοσ που κακορίηεται 
ςτο ΕΧΥΑ περί «ανάδειξθσ τθσ Ελλάδασ ωσ μιασ εξωςτρεφοφσ χϊρασ με ιςχυρι διεκνι 
παρουςία: μια Ελλάδα παραγωγικι και ανταγωνιςτικι με ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα.... » 
Η. οι ςτόχοι του Εκνικοφ Υρογράμματοσ Πεταρρυκμίςεων (ΕΥΠ) όπωσ αυτοί 
αποτυπϊνονται ςτο κεφάλαιο «Υεριβάλλον και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ». 
 
Σι δφο γενικοί ςτόχοι του ΕΥ ζχουν επιλεγεί οφτωσ ϊςτε να ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ του 
ςτρατθγικοφ ςτόχου και αντικατοπτρίηουν αφ' ενόσ τισ ανάγκεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν 
περιβαλλοντικι νομοκεςία και αφ' ετζρου τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ χϊρασ ςε 
υποδομζσ που ςχετίηονται με τθν περιβαλλοντικι προςταςία: 
 
ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 
Θ Αειφορικι Διαχείριςθ των περιβαλλοντικϊν μζςων, του φυςικοφ αποκζματοσ και των 
Αςτικϊν Κζντρων (Εδαφοσ, Υδατικό Ρεριβάλλον, Ατμόςφαιρα, Φφςθ) 
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ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 
Θ Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτο ςχεδιαςμό και τθν 
εφαρμογι περιβαλλοντικισ πολιτικισ και θ βελτίωςθ τθσ απόκριςθσ τθσ Κοινωνίασ και 
των Ρολιτϊν ςε κζματα Ρεριβαλλοντικισ Ρροςταςίασ 
 
Θ Στρατθγικι του Ρρογράμματοσ εςτιάηει κατά κφριο λόγο ςτθν αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων 

ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ, πράςινων μεταφορϊν και καταςκευι αντιπλθμμυρικϊν 

υποδομϊν και υποδομϊν φδρευςθσ και αναλφεται ςε επτά βαςικζσ ςτρατθγικζσ 

προτεραιότθτεσ: 

1) Υροςταςία Ατμοςφαιρικοφ Υεριβάλλοντοσ – Ενίςχυςθ «Υράςινων» Πεταφορϊν -

Αντιμετϊπιςθ Ξλιματικισ Αλλαγισ – Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ. (Άξονεσ 

Υροτεραιότθτασ 1 και 6) 

2) Υροςταςία και διαχείριςθ υδατικϊν πόρων. (Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 2 και 7) 

3) Υρόλθψθ, αντιμετϊπιςθ και διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν κινδφνων. (Άξονεσ 

Υροτεραιότθτασ 3 και 8) 

4) Υροςταςία εδαφικϊν ςυςτθμάτων και διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων. (Άξονασ 

Υροτεραιότθτασ 4) 

5) Υροςταςία Φφςθσ και Βιοποικιλότθτασ. (Άξονασ Υροτεραιότθτασ 9) 

6) Ανάπτυξθ Κεςμϊν και Πθχανιςμϊν για αποτελεςματικι άςκθςθ περιβαλλοντικισ 

πολιτικισ και ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν. (Άξονασ Υροτεραιότθτασ 10) 

7) Ψεχνικι Βοικεια (Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 5 και 11) 

 

ΛΣΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΛ ΡΟΣΒΑΣΛΜΟΤΘΤΑ 
Οαμβάνοντασ υπόψιν το πλαίςιο του Άρκρου 16 του Ξαν. 1083/2006 αναφορικά με τθν 
Λςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και τθ μθ διάκριςθ, κακϊσ και τθν προςζγγιςθ του 
Γενικοφ Χτόχου 11 του ΕΧΥΑ, το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Υεριβάλλον και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ» διαςφαλίηει: 
• τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων με ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ τισ οποίεσ 
περιλαμβάνει. 
• κακϊσ και τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςφνολο των παρεμβάςεϊν 
του  
 
Για τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν επίτευξθ των ςτόχων του 
Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ ςτον τομζα αυτό ςχεδιάςτθκε να δεςμευτεί με τον 
προςφορότερο δυνατό τρόπο ςυγκεκριμζνο ποςοςτό από τον προχπολογιςμό του 
προγράμματοσ. Για τον κακοριςμό του ποςοςτοφ, υπεφκυνθ είναι θ Επιτροπισ 
Υαρακολοφκθςισ του. 
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Ψόςο θ ςτρατθγικι όςο και οι ςτόχοι και προτεραιότθτεσ του ΕΥ περιλαμβάνουν 
ενςωματωμζνεσ επίςθσ, τισ αρχζσ τθσ μθ διάκριςθσ και τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων 
με αναπθρία, κατ' απαίτθςθ του Άρκρου 16 του Γενικοφ Ξανονιςμοφ. 
 

ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΤΟΥ ΕΡ 
Για τθν κατάρτιςθ/εκπόνθςθ του ΕΥ προθγικθκε δθμόςια διαβοφλευςθ του Εκνικοφ 
Χτρατθγικοφ Χχεδίου Ανάπτυξθσ (ΕΧΧΑ) - Ψομζασ Υεριβάλλον, ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ 
ςυνειςφοράσ ςτθν ανάπτυξθ του Εκνικοφ Χτρατθγικό Υλαίςιο Αναφοράσ. 
Ειδικότερα, πραγματοποιικθκε μια ευρφτατθ διαβοφλευςθ ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν 
ςχεδιαςμοφ του ΕΧΧΑ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ και τουσ οικονομικοφσ και κοινωνικοφσ 
εταίρουσ, προκειμζνου να διαμορφωκεί πολφπλευρθ προςζγγιςθ εναλλακτικϊν επιλογϊν. 
Σμάδεσ δυνθτικϊν/ τελικϊν δικαιοφχων και άλλων που ζγιναν δζκτεσ τθσ πλθροφόρθςθσ 
είναι μεταξφ άλλων οι επιχειριςεισ και οργανιςμοί, οι παράγοντεσ και φορείσ ζργων, οι 
περιφερειακζσ-τοπικζσ αρχζσ, οι επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, οι οικονομικοί και κοινωνικοί 
εταίροι, οι μθ κυβερνθτικοί οργανιςμοί, ιδίωσ ςτουσ τομείσ ιςότθτασ των φφλων, 
περιβάλλοντοσ, νζων.  
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2. Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 

Για τθν επίτευξθ των γενικϊν ςτόχων του ΕΥ, ςχεδιάςτθκαν διακριτοί τομείσ παρζμβαςθσ, 
που οργανϊνονται επιχειρθςιακά ςε δφο Σμάδεσ Αξόνων Υροτεραιότθτασ (Α και Β), μια για 
κάκε ζνα από τα Ξοινοτικά Ψαμεία που χρθματοδοτοφν το ΕΥ, το Ψαμείο Χυνοχισ και το 
ΕΨΥΑ αντίςτοιχα. Σι Άξονεσ διαμορφϊνονται ζτςι ϊςτε να περιλαμβάνουν δράςεισ που 
ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των τεκζντων γενικϊν ςτόχων. 
Διαμορφϊνονται ζτςι 11 Άξονεσ Υροτεραιότθτασ (περιλαμβάνονται και 2 Άξονεσ Ψεχνικισ 
Βοικειασ), οι οποίοι ςυνάδουν με τισ Ξοινοτικζσ Χτρατθγικζσ Ξατευκυντιριεσ Γραμμζσ, 
όπου κακορίηεται ςαφϊσ ότι «τα μελλοντικά προγράμματα για τθ ςφγκλιςθ κα πρζπει να 
επιδιϊκουν τθν ενίςχυςθ των πικανϊν ςυνεργιϊν ανάμεςα ςτθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ και τθν ανάπτυξθ. Θ παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν όπωσ είναι θ 
υδροδότθςθ, οι υποδομζσ διαχείριςθσ αποβλιτων και λυμάτων, θ διαχείριςθ των φυςικϊν 
πόρων, θ προςταςία των εδαφϊν ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για νζεσ οικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ και θ προςταςία από οριςμζνουσ περιβαλλοντικοφσ κινδφνουσ κα πρζπει 
να λάβουν απόλυτθ προτεραιότθτα ςτο πλαίςιο αυτό». 
 

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α - ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΑΡΟ ΤΑΜΕΛΟ ΣΥΝΟΧΘΣ 
1. Α1. Υροςταςία Ατμοςφαιρικοφ Υεριβάλλοντοσ & Αςτικζσ Πεταφορζσ - Αντιμετϊπιςθ 
Ξλιματικισ Αλλαγισ - Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ 
2. Α2. Υροςταςία και Διαχείριςθ Ωδατικϊν Υόρων 
3. Α3. Υρόλθψθ & Αντιμετϊπιςθ Υεριβαλλοντικοφ Ξινδφνου 
4. Α4. Υροςταςία Εδαφικϊν Χυςτθμάτων - Διαχείριςθ Χτερεϊν Αποβλιτων 
5. Α5. Ψεχνικι Βοικεια 
 
ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β - ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΑΡΟ ΕΤΡΑ 
6. Β1. Υροςταςία Ατμοςφαιρικοφ Υεριβάλλοντοσ - Αντιμετϊπιςθ Ξλιματικισ Αλλαγισ 
7. Β2. Υροςταςία & Διαχείριςθ Ωδατικϊν Υόρων 
8. Β3. Υρόλθψθ & Αντιμετϊπιςθ Υεριβαλλοντικοφ Ξινδφνου 
9. Β4. Υροςταςία Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ & Βιοποικιλότθτασ 
10. Β5. Κεςμοί & Πθχανιςμοί 
11. Β6. Ψεχνικι Βοικεια 
 
Σι παραπάνω Αξόνεσ προτεραιότθτασ είναι ςε αντιςτοιχία με τουσ γενικοφσ ςτόχουσ του ΕΥ 
ωσ εξισ:  
ΑΣΡΕΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ Α1 & Β1 ΓΕΡΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 1 
ΑΣΡΕΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ Α2 & Β2 ΓΕΡΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 1 
ΑΣΡΕΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ Α3 ΓΕΡΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 1 
ΑΣΡΕΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ Α4 & Β3 ΓΕΡΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 1 
ΑΣΡΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ Α5 ΓΕΡΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 2 
 

3. Κατθγορίεσ Ραρεμβάςεων/ Ρράξεων που περιλαμβάνουν πράξεισ για γυναίκεσ 

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΓΥΝΑΛΚΕΣ 
Στοχευμζνεσ δράςεισ για γυναίκεσ αποτυπϊνονται ςτον Άξονα 10. Αναλυτικά: 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 10: 
Κεςμοί & μζςα άςκθςθσ αποτελεςματικισ περιβαλλοντικισ πολιτικισ 
Ρεριφζρειεσ Εφαρμογισ: Σι οκτϊ περιφζρειεσ Χτόχου 1 τθσ χϊρασ (Ξριτθ, Βόρειο Αιγαίο, 
Υελοπόννθςοσ, Δυτικι Ελλάδα, Λόνια, Ιπειροσ, Κεςςαλία, Ανατολικι Πακεδονία - Κράκθ) 
Γενικόσ Στόγοσ - Στρατθγικι 



330 

 

Γενικόσ ςτόχοσ του ΑΥ 10 είναι θ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ αποτελεςματικότθτασ του ΩΥΕΞΑ 
ςτθν άςκθςθ περιβαλλοντικισ πολιτικισ. 
Ειδικοί Στόγοι 
□ Αποτελεςματικι εφαρμογι κεςμοφ Χτρατθγικισ Υεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ τόςο γενικά 
όςο και ειδικότερα ςε ςχζςθ με τθν παρακολοφκθςθ των ςυνεπειϊν ςε ςτρατθγικό επίπεδο 
των ςυγχρθματοδοτοφμενων Υρογραμμάτων του ΕΧΥΑ 2007 - 2013 και των αντίςτοιχων Ε.Υ 
που κα χρθματοδοτθκοφν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ψαμείο και Ευρωπαϊκό Ψαμείο 
Αλιείασ 
□ Ενίςχυςθ ελεγκτικϊν λειτουργιϊν τθσ περιβαλλοντικισ διοίκθςθσ 
□ Ξωδικοποίθςθ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ 
□ Ανάπτυξθ βάςεων δεδομζνων για βελτίωςθ τθσ δυνατότθτασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτθ 
ορκι ςτάκμιςθ των παραμζτρων και αποτελεςματικι λιψθ ζγκαιρων αποφάςεων ςτουσ 
κφριουσ τομείσ τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ με προτεραιότθτα ςτθ Υαραγωγι και 
Διαχείριςθ Χτερεϊν Αποβλιτων (Ξανονιςμόσ 2150/2002) 
□ Υλθροφόρθςθ του κοινοφ ςε κζματα περιβαλλοντικϊν δεικτϊν και μετριςεων 
□ Ενίςχυςθ ευαιςκθτοποίθςθσ πολιτϊν και ειδικϊν ομάδων - ςτόχων (π.χ μακθτϊν κλπ) ςε 
κζματα περιβάλλοντοσ, χριςθσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, βιϊςιμθσ παραγωγισ και 
κατανάλωςθσ 
□ Ωιοκζτθςθ προςβάςιμων τρόπων επικοινωνίασ (π.χ προςβάςιμεσ ιςτοςελίδεσ, ζντυπα ςε 
γραφι Braille ι με μεγάλουσ χαρακτιρεσ κλπ) ςτα κζματα πλθροφόρθςθσ - 
ευαιςκθτοποίθςθσ για τθ διευκόλυνςθ ατόμων με αναπθρίεσ 
□ Βελτίωςθ ποιότθτασ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ ςτα κζματα των δθμόςιων πολιτικϊν για το 
περιβάλλον 
 
Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων 
1. Χυνζχιςθ τθσ υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ των Επικεωρθτϊν 
Υεριβάλλοντοσ (ΕΩΕΥ - Inspectorate) 
2. Χυνζχιςθ τθσ υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Ξζντρου Υεριβάλλοντοσ & 
Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΕΞΥΑΑ) και ωσ φορζα αρμόδιου για τθν παρακολοφκθςθ του 
ςυςτιματοσ εμπορίασ των ρφπων του κερμοκθπίου 
3. Ωποςτιριξθ τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Υεριβάλλοντοσ (ΕΩΥΕ) ςτθν εφαρμογι του κεςμοφ τθσ 
Χτρατθγικισ Εκτίμθςθσ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων και παρακολοφκθςθσ δεικτϊν 
εφαρμογισ περιβαλλοντικισ πολιτικισ 
4. Ωποςτιριξθ τθσ οργάνωςθσ, τθσ λειτουργίασ και του ζργου τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ 
Χυντονιςμοφ Υεριβαλλοντικϊν Δράςεων του ΩΥΕΞΑ 
5. Ωποςτιριξθ τθσ οργάνωςθσ και τθσ λειτουργίασ τθσ Ξεντρικισ Ωπθρεςίασ Ωδάτων 
6. Ενίςχυςθ τθσ οργάνωςθσ και τθσ λειτουργίασ των Διευκφνςεων Ωδάτων των Υεριφερειϊν 
7. Ενίςχυςθ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Φορζων Διαχείριςθσ Ξθφιςοφ και Ελαιϊνα 
για τθν εκτζλεςθ ζργων προςταςίασ και ανάδειξθσ των περιοχϊν αρμοδιότθτάσ τουσ 
8. Ενίςχυςθ ψθφιακισ υποδομισ του ΩΥΕΞΑ ςε τομείσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ π.χ 
αποτφπωςθ προςτατευόμενων περιοχϊν κλπ 
9. Ζργα και υποδομζσ π.χ βάςεισ δεδομζνων κλπ και ςυςτιματα ςυλλογισ και τιρθςθσ 
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθν υποβοικθςθ τθσ ορκισ άςκθςθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ 
κακϊσ και για τθν παροχι αξιόπιςτθσ και επιςτθμονικισ περιβαλλοντικισ πλθροφορίασ ςτο 
κοινό 
10. Ενζργειεσ περιβαλλοντικισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ γενικοφ πλθκυςμοφ 
και ειδικϊν ομάδων - ςτόχων (π.χ μακθτϊν, γυναικϊν, ατόμων με αναπθρίεσ) και με τθν 
αξιοποίθςθ των κοινωνικϊν εταίρων, των ΜΚΟ, των κεματικϊν & περιβαλλοντικϊν 
μουςείων και άλλων ςχετικϊν υποδομϊν με απαραίτθτθ μζριμνα για ενςωμάτωςθ 
προςβάςιμων τρόπων επικοινωνίασ για τα άτομα με αναπθρίεσ 
11. Ωποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ 
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12. Ενζργειεσ και μελζτεσ για τθν προϊκθςθ ςτόχων περιβαλλοντικισ προςταςίασ και 
χωρικισ 
ςυνοχισ 
Ροςοτικοποιθμζνοι Στόχοι - Δείκτεσ 
Δείκτεσ εκροϊν: 
1. Μδρυςθ / ενίςχυςθ Ωπθρεςιϊν Ωδάτων (Ξεντρικισ και Υεριφερειακϊν) Ψιμι Βάςθσ: 1 (ΞΩΩ) 
Ψιμι Χτόχοσ: 9 (1 Ξεντρικι, 8 Υεριφερειακζσ) 
2. Ενίςχυςθ ςε Ωποδομζσ και Πελετθτικι υποςτιριξθ του Εκνικοφ Ξζντρου Υεριβάλλοντοσ 
& Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΕΞΥΑΑ), τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Επικεωρθτϊν Υεριβάλλοντοσ, τθσ 
νζασ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Χυντονιςμοφ Υεριβαλλοντικϊν Δράςεων και τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ 
Υεριβάλλοντοσ - Φορείσ που ενιςχφονται 
Ψιμι Βάςθσ: 3 Ψιμι Χτόχοσ: 7 
3. Διενζργεια γενικϊν και κεματικϊν Υρογραμμάτων Ευαιςκθτοποίθςθσ 
Ψιμι Βάςθσ: 1 
Ψιμι Χτόχοσ: Δφο (2) Γενικά και δζκα (10) Κεματικά Υρογράμματα Ευαιςκθτοποίθςθσ 
 
Ενδεικτικόσ κατάλογοσ Τελικϊν Δικαιοφχων 
ΩΥΕΞΑ, άλλα Ωπουργεία, Γενικζσ Γραμματείεσ Υεριφερειϊν, Εκνικό Ξζντρο Υεριβάλλοντοσ 
και Αειφόρου Ανάπτυξθσ, Ξτθματολόγιο ΑΕ, Πθ Ξυβερνθτικζσ Σργανϊςεισ, Φορείσ 
Διαχείριςθσ Ελαιϊνα και Ξθφιςοφ κλπ 
 
Χρθματοδότθςθ 
Χυνολικόσ Υροχπολογιςμόσ: 49.400.000 ΕΩΦΩ Δθμόςια Δαπάνθ: 49.400.000 ΕΩΦΩ 
Ξοινοτικι Χυμμετοχι ΕΨΥΑ: 41.990.000 ΕΩΦΩ 
Εκνικι Χυμμετοχι:  7.410.000 ΕΩΦΩ  
Άλλθ χρθματοδότθςθ: 0 ΕΩΦΩ 
 
ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘ ΤΘΣ ΕΤΑΛΛΚΘΣ ΣΧΕΣΘΣ 
Χτο άρκρο 11 του Ξαν. (ΕΞ) 1083/2006 διατυπϊνεται θ απαίτθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων 
των Ψαμείων ςτο πλαίςιο ςτενισ ςυνεργαςίασ, εταιρικι ςχζςθ, τόςο μεταξφ τθσ Επιτροπισ 
και του κράτουσ μζλουσ, όςο και μεταξφ του κράτουσ μζλουσ και των ενδιαφερόμενων 
φορζων ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο (κάκετθ και οριηόντια διάςταςθ τθσ 
εταιρικισ ςχζςθσ). Θ διαςφάλιςθ τθσ εταιρικισ ςχζςθσ ςε όλα τα επίπεδα υλοποίθςθσ του 
ΕΥ, αντανακλάται από τα μζτρα που ζχουν λθφκεί όπωσ: 
(i) Θ εφαρμογι διαδικαςιϊν ευρείασ διαβοφλευςθσ ςε όλα τα επίπεδα ςχεδιαςμοφ με 
ςτόχο τθ διαμόρφωςθ πολφπλευρθσ προςζγγιςθσ των εναλλακτικϊν επιλογϊν ανάπτυξθσ 
των περιφερειϊν τθσ χϊρασ, μζςω γόνιμου και αποτελεςματικοφ διαλόγου με όλουσ τουσ 
εμπλεκόμενουσ φορείσ. 
(ii) Θ εκπροςϊπθςθ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν εταίρων, των αντιπροςωπευτικϊν μθ 
κυβερνθτικϊν οργανϊςεων, των εκπροςϊπων των ΣΨΑ ά και β' βακμοφ ςτθ ςφνκεςθ τθσ 
Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ του ΕΥ, θ οποία αποτελεί τον κφριο μθχανιςμό για τθν 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του προγράμματοσ, όπου 
αντιπροςωπεφονται όλοι οι ςχετικοί με τουσ ςτόχουσ και τισ δράςεισ του προγράμματοσ 
φορείσ. 
Θ επιλογι των ςχετικϊν εταίρων ςε κάκε επίπεδο υλοποίθςθσ του ΕΥ λαμβάνει υπόψθ το 
βακμό τθσ ςυνειςφοράσ των Ψαμείων ςτθν περιοχι που αντιπροςωπεφουν οι εταίροι, τθν 
εμπειρία και ικανότθτα των εταίρων ςτουσ τομείσ που εςτιάηει το ΕΡ και τθν ανάγκθ 
προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν κακϊσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 
Θ μζριμνα για τθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ αρχισ τθσ εταιρικισ ςχζςθσ, ϊςτε να 
προςφζρει τθν αναμενόμενθ προςτικζμενθ αξία, αποτελεί ευκφνθ του κράτουσ μζλουσ και 
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υλοποιείται μζςω τθσ ακριβοφσ και επαρκοφσ διάκριςθσ των ρόλων και αρμοδιοτιτων των 
διαφόρων εταίρων ςτο κατάλλθλο κάκε φορά επίπεδο. 
 
 
4. Ραρακολοφκθςθ του ΕΡ  
 
Διυπουργικι Επιτροπι κοινοτικϊν προγραμμάτων (ΔΕΡ) 
Για τθν επίτευξθ τθσ πολιτικισ για τθ ςυνοχι και των ςτρατθγικϊν ςτόχων που 
περιγράφονται ςτο ΕΧΥΑ, υπεφκυνθ ςυντονιςμοφ/παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ είναι θ 
Διυπουργικι Επιτροπι κοινοτικϊν προγραμμάτων (Ρόμοσ 3483/2006, άρκρο 20). Χτθν 
Επιτροπι ςυμμετζχουν ο Ωπουργόσ Σικονομίασ και Σικονομικϊν ωσ πρόεδροσ και οι 
υπουργοί Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αποκζντρωςθσ, Ανάπτυξθσ, Υεριβάλλοντοσ-
Χωροταξίασ & Δθμοςίων Ζργων, Απαςχόλθςθσ & Ξοινωνικισ Υροςταςίασ, ωσ μζλθ. Ωσ 
ειςθγθτισ ςυμμετζχει επιπλζον ο υφυπουργόσ Σικονομίασ & Σικονομικϊν, αρμόδιοσ για 
κζματα κοινοτικϊν προγραμμάτων. 
 
Ετιςια διάςκεψθ Ρροζδρων Επιτροπϊν Ραρακολοφκθςθσ Επιχειρθςιακϊν 
Ρρογραμμάτων (ΕΔΛΡ) 
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςτόχων των Ψαμείων και των ΕΥ ςτο ςφνολό 
τουσ γίνεται ετιςια διάςκεψθ των Υροζδρων των επιτροπϊν παρακολοφκθςθσ των ΕΥ τθσ 
οποίασ προεδρεφει ο υπουργόσ Σικονομίασ & Σικονομικϊν και ςυμμετζχει μεταξφ άλλων  
Εκπρόςωποσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ των Φφλων (ΓΓΛΦ), Εκπρόςωποι 
αντιπροςωπευτικϊν Πθ Ξυβερνθτικϊν Σργανϊςεων κ.ά. 
 
 

Στθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ138,  
Θ ςφνκεςθ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ του ΕΥ ορίηεται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 
διαχειριςτικισ αρχισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αρχι τθσ εταιρικισ ςχζςθσ ςτθ διαχείριςθ, 
παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων ςε όλα τα ςτάδια υλοποίθςθσ του 
προγράμματοσ. 
Χτθ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ διαςφαλίηεται, κατά το δυνατόν, θ 
ιςόρροπθ ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν. 
 
ΡΟΑΓΩΓΘ ΤΘΣ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΛ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘ ΤΘΣ ΑΧΘΣ ΤΘΣ ΜΘ 
ΔΛΑΚΛΣΘΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΛΣ ΦΑΣΕΛΣ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΥ/ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ/ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ 
 
Χφμφωνα με το άρκρο 11 του Ξαν. (ΕΞ) 1083/2006 τα Ξ-Π και θ Επιτροπι διαςφαλίηουν τθν 
προαγωγι τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ 
του φφλου κατά τθ διάρκεια των διαφόρων ςταδίων υλοποίθςθσ των δράςεων των 
Ψαμείων. Επίςθσ λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα προκειμζνου να αποτρζψουν κάκε 
διάκριςθ εξαιτίασ του φφλου, τθσ φυλισ ι τθσ εκνικισ καταγωγισ τθσ κρθςκείασ ι των 
πεποικιςεων, τθσ φπαρξθσ αναπθρίασ, τθσ θλικίασ ι του γενετιςιου προςανατολιςμοφ 
κατά τα διάφορα ςτάδια υλοποίθςθσ των δράςεων των Ψαμείων και ειδικότερα τθσ 
πρόςβαςθσ ςε αυτά. Ειδικότερα, θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ για τα άτομα με αναπθρίεσ 
αποτελεί ζνα από τα κριτιρια που πρζπει να τθροφνται κατά τον κακοριςμό πράξεων που 
ςυγχρθματοδοτοφνται από τα Ψαμεία και που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά τισ 
διάφορεσ φάςεισ υλοποίθςθσ. 
 

                                                           
138

 άρκρο 63 του Ξαν. (ΕΞ) 1083/06 για κάκε ΕΥ ςυςτινεται επιτροπι παρακολοφκθςθσ του ΕΥ με αποςτολι τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ ποιότθτασ υλοποίθςθσ του ΕΥ. 
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Ψα μζτρα που προβλζπονται για τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ των δφο φφλων και τθν 
αποτροπι διακρίςεων ςτα διάφορα ςτάδια υλοποίθςθσ του ΕΥ περιλαμβάνουν: 
(i) Ψθν ιςόρροπθ κατά το δυνατόν ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ του ΕΥ και τθν εκπροςϊπθςθ ςε αυτι κρατικϊν αρχϊν που είναι 
αρμόδιεσ για κζματα ιςότθτασ κακϊσ και κοινωνικϊν οργανϊςεων ειδικϊν πλθκυςμιακϊν 
ομάδων (Εκνικι Χυνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρία, Δίκτυο ROM κλπ) 
(ii) Ψθ λιψθ κατάλλθλων μζτρων για τθ δθμοςιοποίθςθ του προγράμματοσ και των 
ειδικότερων δράςεων που περιλαμβάνονται ςε αυτό, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ κατά το 
δυνατό ευρφτερθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν κοινοτικι ςυγχρθματοδότθςθ. Χτα μζτρα 
αυτά ςυμπεριλαμβάνονται, μεταξφ άλλων, θ αποςτολι των προκθρφξεων ςε όλα τα μζλθ 
τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ του ΕΥ αλλά και ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ, 
οι οποίοι μποροφν να εξαςφαλίςουν ευρεία διάδοςθ τόςο των ευκαιριϊν χρθματοδότθςθσ 
όςο και των ειδικϊν όρων και προχποκζςεων για τθ λιψθ τθσ. 

(iii) Ψθν παρακολοφκθςθ και τθ ςχετικι ενθμζρωςθ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ του ΕΥ 
και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, μζςω τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ, όςον αφορά τα μζτρα που ζχουν 
λθφκεί ςε ςχζςθ με τθν παροχι ίςων ευκαιριϊν ςτο πλαίςιο του ΕΥ, τθν 
αποτελεςματικότθτα τουσ και τισ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ που απαιτοφνται ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ αρχι τθσ μθ διάκριςθσ. 
(iv)     Ψθ χριςθ εξειδικευμζνων κριτθρίων προςβαςιμότθτασ ατόμων με αναπθρίεσ κατά 
τθν διαδικαςία επιλογισ πράξεων για ςυγχρθματοδότθςθ. 
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10. ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΝΛΣΧΥΣΘ ΤΘΣ ΡΟΣΡΕΛΑΣΛΜΟΤΘΤΑΣ 2007-2013 

 

1. Γενικοί Στόχοι  

Ψο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Ενίςχυςθ τθσ Ρροςπελαςιμότθτασ» 2007 –2013 

(ΕΡΕΡ) περιλαμβάνει παρεμβάςεισ που ςυμβάλλουν ςτον εκςυγχρονιςμό των φυςικϊν 

υποδομϊν και των ςυναφϊν υπθρεςιϊν του ςυςτιματοσ μεταφορϊν, με ςτόχο τθν 

ουςιαςτικι βελτίωςθ του επιπζδου προςπελαςιμότθτασ των περιοχϊν τθσ χϊρασ και των 

διεκνϊν και διευρωπαϊκϊν διαςυνδζςεϊν τθσ. 

Ψο ΕΥΕΥ περιλαμβάνει παρεμβάςεισ/δράςεισ που υπάγονται ςτον τομζα των Πεταφορϊν 

και αφοροφν ςε όλα τα μεταφορικά υποςυςτιματα του τομζα: τισ οδικζσ, τισ 

ςιδθροδρομικζσ και ςυνδυαςμζνεσ μεταφορζσ, τισ καλάςςιεσ, τισ αεροπορικζσ και τισ 

αςτικζσ μεταφορζσ. Σι κφριεσ κατθγορίεσ των παρεμβάςεων αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ 

μεταφορικϊν υποδομϊν, ςτθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ των μεταφορϊν και ςτθ βελτίωςθ 

των μεταφορικϊν υπθρεςιϊν. 

 

Στρατθγικοί – Γενικοί Στόχοι 

Δφο είναι οι ςτρατθγικοί ςτόχοι του τομζα των μεταφορϊν: 

1. Θ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ και τθσ προςπελαςιμότθτασ των περιοχϊν τθσ χϊρασ 

με τθν ανάπτυξθ των Διευρωπαϊκϊν Δικτφων Πεταφορϊν κατά προτεραιότθτα, κακϊσ και 

με τθν ανάπτυξθ των μεταφορικϊν υποδομϊν ςε Εκνικό/Υεριφερειακό επίπεδο (οδικϊν, 

ςιδθροδρομικϊν, καλάςςιων, αεροπορικϊν και αςτικϊν μεταφορικϊν υποδομϊν), με 

γνϊμονα τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθν αειφορία του ςυςτιματοσ μεταφορϊν. 

2. Θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ παραγωγικότθτασ του ςυςτιματοσ 

μεταφορϊν, με τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν μετακίνθςθσ, με 

ζμφαςθ ςτθ μείωςθ του χρόνου και του κόςτουσ μετακινιςεων, με τθ βελτίωςθ τθσ 

αςφάλειασ των μεταφορϊν και με τθν αφξθςθ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και τθσ 

ςυνολικισ προςτικζμενθσ αξίασ του ςυςτιματοσ. 

Επιπρόςκετα, τζκθκαν δφο παράλλθλοι ςτρατθγικοί ςτόχοι του Ρρογράμματοσ: 

α) θ ανάπτυξθ των μεταφορικϊν υποδομϊν μζςω περιβαλλοντικά βιϊςιμων 

παρεμβάςεων και 

β) θ υλοποίθςθ ειδικϊν παρεμβάςεων ςτισ μεταφορικζσ υποδομζσ με ςτόχο τθν μείωςθ 

των αρνθτικϊν επιπτϊςεων τθσ λειτουργίασ τουσ ςτο περιβάλλον. 

Πε βάςθ τουσ παραπάνω ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ κακορίςτθκαν οι γενικοί ςτόχοι του 
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Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «ΕΝΛΣΧΥΣΘ ΤΘΣ ΡΟΣΡΕΛΑΣΛΜΟΤΘΤΑΣ», με τρόπο ϊςτε 

να αντιμετωπίηονται οι αναπτυξιακζσ ανάγκεσ του Ψομζα Πεταφορϊν: 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (α) : Θ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ και τθσ προςπελαςιμότθτασ των 

περιοχϊν τθσ χϊρασ, μζςω τθσ ανάπτυξθσ του Διευρωπαϊκοφ Σδικοφ Δικτφου 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυνδζςεϊν του με τισ κφριεσ πφλεσ τθσ χϊρασ (μεκοριακοί 

ςτακμοί και λιμάνια), κακϊσ και τθσ ανάπτυξθσ του λοιποφ Εκνικοφ και Υεριφερειακοφ 

Σδικοφ Δικτφου, με ταυτόχρονθ μζριμνα για τθν περιβαλλοντικι προςταςία των περιοχϊν 

ςτισ οποίεσ κα αναπτυχκοφν τα οδικά δίκτυα. 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (β) : Θ ανάπτυξθ και ο εκςυγχρονιςμόσ του ςιδθροδρομικοφ 

δικτφου με προτεραιότθτα ςτο Διευρωπαϊκό Χιδθροδρομικό Δίκτυο υψθλισ ταχφτθτασ,  και 

θ ανάπτυξθ των διατροπικϊν (ςυνδυαςμζνων) μεταφορϊν, με υποςτιριξθ ςτισ 

μεταφορικζσ υποδομζσ που επιδροφν κετικά ςτο περιβάλλον. 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (γ): Θ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ καλάςςιων μεταφορϊν με τθν 

ανάπτυξθ κατάλλθλων λιμενικϊν υποδομϊν, που κα εξυπθρετοφν τθν επιβατικι ηιτθςθ και 

τισ ανάγκεσ για μεταφορά εμπορευμάτων. 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (δ) : Θ ανάπτυξθ του δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν ζτςι ϊςτε 

να ελαχιςτοποιοφνται οι επιδράςεισ ςε αςτικοφσ ιςτοφσ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν και θ βελτιςτοποίθςθ του βακμοφ αςφαλείασ των αεροπορικϊν 

μεταφορϊν. 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (ε) : Θ ανάπτυξθ των αςτικϊν μεταφορικϊν υποδομϊν και του 

ςυςτιματοσ αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν των μεγάλων αςτικϊν κζντρων, για τθ βελτίωςθ των 

αςτικϊν μετακινιςεων και τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ ποιότθτασ των αςτικϊν δθμόςιων 

ςυγκοινωνιϊν με ζμφαςθ ςτθ μείωςθ των ςχετικϊν χρονοαποςτάςεων και των ςυνολικά 

εκπεμπόμενων αζριων ρφπων από αυτζσ, ϊςτε να ενιςχυκεί θ βιϊςιμθ κινθτικότθτα ςτον 

αςτικό ιςτό. 

ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (ςτ): Θ προϊκθςθ οριηόντιων δράςεων, όπωσ θ βελτίωςθ τθσ 

αςφάλειασ του ςυςτιματοσ μεταφορϊν με ζμφαςθ ςτθν οδικι αςφάλεια, θ βελτίωςθ τθσ 

διαχείριςθσ τθσ οδικισ, ςιδθροδρομικισ, καλάςςιασ και εναζριασ κυκλοφορίασ, θ ενίςχυςθ 

τθσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ των λιμζνων, κακϊσ και θ ενίςχυςθ των διαδικαςιϊν 

διαχείριςθσ των ατυχθμάτων και των μζςων ζρευνασ και διάςωςθσ ςτθ κάλαςςα. 
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2. Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 

Σ ςυνολικόσ αρικμόσ των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ προκφπτει με τθ διαμόρφωςθ δφο 

Ομάδων Αξόνων Ρροτεραιότθτασ, μία για κάκε ζνα από τα δφο Ψαμεία χρθματοδότθςθσ 

του ΕΥ, ΕΤΡΑ και Ταμείο Συνοχισ αντίςτοιχα. Επίςθσ, για κάκε Ομάδα Αξόνων 

Ρροτεραιότθτασ, διαμορφϊνονται κεματικζσ Υποομάδεσ για χερςαίεσ υπεραςτικζσ 

μεταφορζσ / καλάςςιεσ και αεροπορικζσ μεταφορζσ / αςτικζσ μεταφορζσ / αςφάλεια - 

διαχείριςθ δικτφων μεταφορϊν και τεχνικι υποςτιριξθ. 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ ΑΡΟ ΕΤΡΑ 

ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ 1: ΧΕΣΑΙΕΣ ΥΡΕΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΕΣ 

1οσ Άξονασ - ΑΣΡΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ Α: ΣΔΛΞΕΧ ΠΕΨΑΦΣΦΕΧ – ΔΛΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΞΑΛ 

ΔΛΑΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣ ΣΔΛΞΣ ΔΛΞΨΩΣ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ ΑΠΛΓΣΩΧ ΧΨΣΧΣΩ ΧΩΓΞΟΛΧΘΧ 

2οσ Άξονασ - ΑΣΡΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ Β: ΧΛΔΘΦΣΔΦΣΠΛΞΣ ΔΛΞΨΩΣ ΥΑΚΕ/Υ ΞΑΛ 

ΥΣΟΩΨΦΣΥΛΞΕΧ ΠΕΨΑΦΣΦΕΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ ΑΠΛΓΣΩΧ ΧΨΣΧΣΩ ΧΩΓΞΟΛΧΘΧ 

  

ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ Α2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΟΡΟΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΕΣ 

3οσ Άξονασ - ΑΣΡΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ Γ: ΚΑΟΑΧΧΛΕΧ ΠΕΨΑΦΣΦΕΧ – ΟΛΠΑΡΛΑ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ ΑΠΛΓΣΩΧ ΧΨΣΧΣΩ ΧΩΓΞΟΛΧΘΧ 

4οσ Άξονασ - ΑΣΡΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ Δ: ΑΕΦΣΥΣΦΛΞΕΧ ΠΕΨΑΦΣΦΕΧ – ΑΕΦΣΔΦΣΠΛΑ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ ΑΠΛΓΣΩΧ ΧΨΣΧΣΩ ΧΩΓΞΟΛΧΘΧ 

  

ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ 4: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΩΝ 

5οσ Άξονασ – ΑΣΡΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ Ε: ΣΔΛΞΘ ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΔΛΞΨΩΩΡ 

ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ ΑΠΛΓΣΩΧ ΧΨΣΧΣΩ ΧΩΓΞΟΛΧΘΧ 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ ΑΡΟ ΤΑΜΕΛΟ ΣΥΝΟΧΘΣ 

ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ 1: ΧΕΣΑΙΕΣ ΥΡΕΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΕΣ 

7οσ Άξονασ - ΑΣΡΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ Η: ΣΔΛΞΕΧ ΠΕΨΑΦΣΦΕΧ – ΔΛΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΣΔΛΞΣ 

ΔΛΞΨΩΣ 

8οσ Άξονασ - ΑΣΡΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ Θ: ΧΛΔΘΦΣΔΦΣΠΛΞΣ ΔΛΞΨΩΣ ΥΑΚΕ/Υ & 
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ΥΣΟΩΨΦΣΥΛΞΕΧ ΠΕΨΑΦΣΦΕΧ 

 

ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ 2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΟΡΟΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΕΣ 

9οσ Άξονασ - ΑΣΡΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ Κ: ΚΑΟΑΧΧΛΕΧ ΠΕΨΑΦΣΦΕΧ – ΟΛΠΑΡΛΑ 

ΔΛΕΩΦΩΥΑΝΞΣΩ ΔΛΞΨΩΣΩ 

10οσ Άξονασ - ΑΣΡΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ Λ: ΑΕΦΣΥΣΦΛΞΕΧ ΠΕΨΑΦΣΦΕΧ – ΑΕΦΣΔΦΣΠΛΑ 

ΔΛΕΩΦΩΥΑΝΞΣΩ ΔΛΞΨΩΣΩ 

 

ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ 3: ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΕΣ 

11οσ Άξονασ - ΑΣΡΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ ΛΑ: ΞΑΚΑΦΕΧ ΑΧΨΛΞΕΧ ΧΩΓΞΣΛΡΩΡΛΕΧ - ΠΕΧΑ 

ΠΑΗΛΞΘΧ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ 

 

ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ 4: ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΩΝ 

12οσ Άξονασ – ΑΣΡΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ ΛΒ: ΞΩΞΟΣΦΣΦΛΑΞΘ ΞΑΛ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΛΞΨΩΩΡ ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ 

 

Σι άξονεσ προτεραιότθτασ που χρθματοδοτοφνται από το “ΕΨΥΑ” υλοποιοφνται ςε 

Υεριφζρειεσ αμιγοφσ ςτόχου ςφγκλιςθσ, ενϊ οι άξονεσ προτεραιότθτασ που 

χρθματοδοτοφνται από το “Ψαμείο Χυνοχισ” υλοποιοφνται τόςο ςε Υεριφζρειεσ αμιγοφσ 

ςτόχου ςφγκλιςθσ, όςο και ςε Υεριφζρειεσ μεταβατικισ ςτιριξθσ (phasing out και phasing 

in). 

 

3. Ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου  

Θ ςτρατθγικι, οι ςτόχοι και οι προτεραιότθτεσ του ΕΥΕΥ προωκοφν τισ αρχζσ τθσ μθ 

διάκριςθσ, τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου, κατ’ 

απαίτθςθ του Άρκρου 16 του Γενικοφ Ξανονιςμοφ. Θ ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του 

φφλου εξαςφαλίηεται: 1) ςτο επίπεδο του Υρογραμματιςμοφ, όπου οι κοινωνικο-

οικονομικζσ αναλφςεισ, οι διαμόρφωςθ των ςτόχων και ο ςχεδιαςμόσ τθσ υλοποίθςισ τουσ 

περιλαμβάνει τισ αρχζσ τθσ μθ διάκριςθσ και τθσ ιςότθτασ των φφλων. 2) ςτο επίπεδο τθσ 

Εφαρμογισ, όπου οι δράςεισ που χρθματοδοτοφνται υπό το πρίςμα των επιλεγμζνων 

προτεραιοτιτων και θ αξιολόγθςθ και θ ζγκριςθ των ζργων του Υρογράμματοσ, 

περιλαμβάνει τισ αρχζσ τθσ μθ διάκριςθσ και τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτο επίπεδο των 

διοικθτικϊν διαδικαςιϊν των αρμόδιων φορζων υλοποίθςθσ. 3) Χτο επίπεδο τθσ 
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Υαρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ, όπου τα ποςοτικά και ποιοτικά αποτελζςματα 

αξιολόγθςθσ των δράςεων ςε διάφορα επίπεδα, παράγονται από διαδικαςίεσ που 

λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ αρχζσ τθσ μθ διάκριςθσ και τθσ ιςότθτασ των φφλων. Επιπλζον, 

ςτθ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ διαςφαλίηεται, κατά το δυνατόν, θ ιςόρροπθ 

ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν. 

 

4. Αναμενόμενα αποτελζςματα και επιπτϊςεισ  

Θ αξιολόγθςθ των αναμενόμενων αποτελεςμάτων και επιπτϊςεων από τθν υλοποίθςθ του 

ΕΥΕΥ, ανζδειξε ότι, εφόςον οι παρεμβάςεισ του υλοποιθκοφν όπωσ ζχουν ςχεδιαςτεί και 

με τον απαιτοφμενο βακμό προγραμματικοφ και χρονικοφ ςυντονιςμοφ με άλλα ςυναφι 

ι/και ςυμπλθρωματικά ΕΥ τθσ επόμενθσ προγραμματικισ περιόδου, μποροφν βάςιμα και 

βιϊςιμα να ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των πολφ ςθμαντικϊν ποςοτικϊν και ποιοτικϊν 

ςτόχων τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ και ειδικότερα να αποφζρουν τα ακόλουκα 

αποτελζςματα: 

• Ανάπτυξθ ενόσ ςφγχρονου και αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ μεταφορϊν 

• Υροϊκθςθ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ςυνοχισ 

• Ενίςχυςθ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ και των κριτθρίων τθσ αειφορίασ ςτθν ανάπτυξθ 

των μεταφορικϊν υποδομϊν 

• Αφξθςθ των ςυνολικά διακζςιμων οικονομικϊν πόρων μζςω τθσ μόχλευςθσ ιδιωτικϊν 

επενδφςεων και τθσ ανάκτθςθσ μζρουσ του κόςτουσ από τουσ χριςτεσ. 

• Ρροϊκθςθ τθσ ιςότθτασ – Βελτίωςθ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ ειδικϊν ομάδων του 

πλθκυςμοφ 

• Υολλαπλαςιαςτικά οφζλθ από τθν ςυνζργεια με άλλα ΕΥ. 
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ΜΕΟΣ Β2' ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΛΣΧΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ και 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΡΟΕΛΑΣ ΕΝΕΓΕΛΩΝ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΣΤΑ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΑ 

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ (ΡΕΡ) 
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1. ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ-ΚΑΚΘΣ139 

                                                           
139

 Για τθ μελζτθ τθσ εφαρμογισ τθσ Λςότθτασ των Φφλων ςτο πλαίςιο του ΕΥ Πακεδονίασ Κράκθσ, ελιφκθςαν 
υπόψθ τα διακζςιμα κείμενα από τισ ιςτοςελίδεσ: του ΕΥ http://www.makedonia-
thrace.gr/el/Pages/Default.aspx , τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Υεριφζρειασ Ανατολικισ Πακεδονίασ-
Κράκθσ http://www.eydamth.gr/ , του ΕΧΥΑ www.espa.gr, τθσ ΕΩΕ/ΕΞΨ www.eye-ekt.gr, τθσ ΓΓΛΦ www.isotita.gr 
και τθσ ΕΩΕ/ΓΓΛΦ www.eye-isotita.gr. Ειδικότερα, ςθμαντικζσ πθγζσ ενθμζρωςθσ αποτζλεςαν: το Επίςθμο 
κείμενο του ΕΥ και επίςθμα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν πορεία υλοποίθςθσ του. 

ΡΕΔΛΑ ΔΛΕΕΥΝΘΣΘΣ 
ΕΝΤΟΡΛΣΜΟΣ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΩΚΘΣΘ ΤΘΣ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΓΕΝΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΕΡ 

Ξαμία αναφορά δεν γίνεται ςτθ ςτοχοκζτθςθ ωσ προσ τθν προϊκθςθ κεμάτων ιςότθτασ των 
φφλων, ενϊ κα ζπρεπε κατά το ςχεδιαςμό των γενικϊν ςτόχων να ελζγχεται θ ςυνάφειά τουσ με 
τθ διάςταςθ του φφλου, και εφόςον διαπιςτωκεί ςυνάφεια, να εκτιμϊνται οι επιπτϊςεισ 
ανάλογα με το φφλο.  
Χτισ κετικζσ δράςεισ εντοπίηονται μόνο κυρίωσ υπθρεςίεσ φροντίδασ των βρεφϊν και των 
παιδιϊν, υπθρεςίεσ βοικειασ ςτο ςπίτι, κακϊσ και προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, χωρίσ 
όμωσ τθ ςαφι ανάδειξθ δράςεων γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1 

«Υποδομζσ και Υπθρεςίεσ 

Ρροςπελαςιμότθτασ ςτθν ΡΚΜ» Επιςθμαίνεται ότι και ςτουσ 3 ΑΥ, ςτο ςχεδιαςμό των παρεμβάςεων (υποδομζσ και υπθρεςίεσ), 

κακϊσ και ςτισ ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων δεν λαμβάνονται υπόψθ και δεν αναφζρονται 

οι ιδιαίτερεσ και διαφορετικζσ ανάγκεσ των γυναικϊν και των ανδρϊν ςχετικά με τθ χριςθ 

του χϊρου, των μζςων μαηικισ μεταφοράσ, τθν προςπελαςιμότθτα ςε υπθρεςίεσ κ.λπ., αλλά 

οφτε και προβλζπονται ςχετικζσ δράςεισ. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2  

«Υποδομζσ και Υπθρεςίεσ 

Ρροςπελαςιμότθτασ ςτθν ΡΔΜ» 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3 

«Υποδομζσ και Υπθρεςίεσ 

Ρροςπελαςιμότθτασ ςτθν ΡΑΜΚ» 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4 

«Ψθφιακι Σφγκλιςθ και Επιχειρθματικότθτα 

ςτθν ΡΚΜ» 

Χτόχοσ του περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ είναι: α) Θ ενίςχυςθ τθσ εξωςτρεφοφσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ που αςκείται ςτθν Ξεντρικι Πακεδονία για τθν παραγωγι προϊόντων και 

υπθρεςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, που ενςωματϊνουν γνϊςθ, περιβαλλοντικι μζριμνα 

και καινοτομία, β) Θ ανάπτυξθ ςτρατθγικισ για τθν Ζρευνα και Ψεχνολογικι Ανάπτυξθ (ΕΨΑ) και 

τθν καινοτομία, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ των προκλιςεων και τθσ 

εκμετάλλευςθσ ευκαιριϊν ςτο πλαίςιο τθσ οικονομίασ τθσ γνϊςθσ, και γ) Θ διάχυςθ των 

Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ) τόςο ςτισ επιχειριςεισ όςο και ςτουσ 

πολίτεσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ. Σ ςτόχοσ εξειδικεφεται ςε δφο 

προτεραιότθτεσ για τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΨΥΕ, και τθ βελτίωςθ 

τθσ ποιότθτασ ηωισ. 

 

Χτον ΑΥ δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ παρεμβάςεων που αναμζνεται να ζχουν 

κετικι ςυμβολι ςτθ δθμιουργία και ανάπτυξθ επιχειριςεων από γυναίκεσ, άρα δεν υπάρχει 

ςαφισ ςτοχοκζτθςθ για τθν προϊκθςθ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ. 

Αναφορικά με τθν αξιοποίθςθ των ΨΥΕ για τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ βελτίωςθσ 

τθσ ηωισ δεν υπάρχει καμία αναφορά για δράςεισ καταπολζμθςθσ του ψθφιακοφ χάςματοσ, για 

τθν ανάλθψθ δραςτθριοτιτων από γυναίκεσ που να ζχουν ςχζςθ με πιο ςφγχρονεσ και 

αποδοτικζσ τεχνολογίεσ κ.λπ. 

 

Επίςθσ, δεν τίκενται ποςοτικοί ςτόχοι (οφτε ςτουσ δείκτεσ εκροϊν οφτε ςτουσ δείκτεσ 

http://www.makedonia-thrace.gr/el/Pages/Default.aspx
http://www.makedonia-thrace.gr/el/Pages/Default.aspx
http://www.eydamth.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.eye-ekt.gr/
http://www.isotita.gr/
http://www.eye-isotita.gr/
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αποτελεςμάτων), όπωσ ο αρικμόσ των γυναικείων επιχειριςεων, ο αρικμόσ υφιςτάμενων 

γυναικείων επιχειριςεων που κα ενιςχυκοφν, το ποςοςτό των γυναικείων επιχειριςεων επί του 

ςυνόλου επωφελοφμενων επιχειριςεων του ΑΥ κ.λπ. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 5 

«Ψθφιακι Σφγκλιςθ και Επιχειρθματικότθτα 

ςτθν ΡΔΜ» 

Ηθτοφμενο για τθν Υεριφζρεια αποτελεί θ δθμιουργία των κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθ 

διαφοροποίθςθ τθσ ιδιαίτερα ςυναρτϊμενθσ με τον τομζα τθσ ενζργειασ παραγωγικισ τθσ 

βάςθσ, ςυνδυαςτικά με τθ διάχυςθ των Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν και των 

αντίςτοιχων εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ και τουσ πολίτεσ. 

 

Χτον ΑΥ αν και, για παράδειγμα, αναφζρεται ότι κα ενιςχυκοφν ομάδεσ πλθκυςμοφ μζςω τθσ 

ανάπτυξθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ με ζμφαςθ ςτθν κοινωνικι οικονομία δεν 

προςδιορίηονται αυτζσ οι ομάδεσ-ςτόχοι. Επιπλζον, αν και προβλζπονται παρεμβάςεισ 

υποςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ δεν διατυπϊνεται με ςαφι τρόπο θ ενίςχυςθ τθσ 

γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ, όπωσ επίςθσ δεν αναφζρονται ποςοτικοί ςτόχοι (οφτε ςτουσ 

δείκτεσ εκροϊν οφτε ςτουσ δείκτεσ αποτελεςμάτων), όπωσ ο αρικμόσ των γυναικείων 

επιχειριςεων, ο αρικμόσ υφιςτάμενων γυναικείων επιχειριςεων που κα ενιςχυκοφν, το 

ποςοςτό των γυναικείων επιχειριςεων επί του ςυνόλου επωφελοφμενων επιχειριςεων του ΑΥ 

κ.λπ. Επίςθσ, ςτουσ δείκτεσ εκροισ και αποτελεςμάτων δεν αναφζρεται ο αρικμόσ των νζων 

κζςεων απαςχόλθςθσ κατά φφλο από τθ δθμιουργία ΠΠΕ. 

 

Αναφορικά με τθν αξιοποίθςθ των ΨΥΕ δεν αναφζρονται ρθτά κετικζσ ενζργειεσ ςε ςχζςθ με το 

φφλο, και δεν υπάρχει καμία αναφορά για δράςεισ καταπολζμθςθσ του ζμφυλου ψθφιακοφ 

χάςματοσ, για τθν ανάλθψθ δραςτθριοτιτων από γυναίκεσ που να ζχουν ςχζςθ με πιο 

ςφγχρονεσ και αποδοτικζσ τεχνολογίεσ κ.λπ. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6 

«Ψθφιακι Σφγκλιςθ και Επιχειρθματικότθτα 

ςτθν ΡΑΜΚ» 

Χτον ΑΥ δεν διαφαίνεται θ ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου για τθ ςτιριξθ γυναικϊν να 

αςκιςουν και να εξελιχκοφν ςτα επαγγζλματα ΨΥΕ ι ςτθν ενίςχυςθ γυναικείων επιχειριςεων 

μζςω ΨΥΕ.  

Χτουσ δείκτεσ εκροϊν και αποτελεςμάτων δεν κακορίηεται αρικμόσ των γυναικείων 

επιχειριςεων που εκςυγχρονίηονται και βελτιϊνονται, όπωσ επίςθσ ςτισ αναμενόμενεσ 

επιπτϊςεισ δεν επιςθμαίνεται ο αρικμόσ κζςεων απαςχόλθςθσ κατά φφλο. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 7 

«Αειφόροσ Ανάπτυξθ και Ροιότθτα Ηωισ 

ςτθν ΡΚΜ» 

Χτουσ Ειδικοφσ ςτόχουσ περιλαμβάνεται θ αναβάκμιςθ των κοινωνικϊν δομϊν και υπθρεςιϊν, 

ανάπτυξθ δικτφου υπθρεςιϊν υγείασ, κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και εκπαίδευςθσ και εξάλειψθ 

του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.  

Χτισ Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Ρράξεων (ςτον τομζα τθσ υγείασ) περιλαμβάνεται θ ανάπτυξθ και 

λειτουργία υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και 

τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ περιφζρειασ. Εν τοφτοισ, ςτον τομζα τθσ 

υγείασ δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνεσ παρεμβάςεισ που να εξυπθρετοφν τισ γυναίκεσ ςε 

επίπεδο πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ και πρόβλεψθ δομϊν για π.χ. pap-test, εξζταςθ μαςτοφ, 

ςεξουαλικι υγεία, αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν βίασ κ.λπ.  

Επίςθσ, ςτουσ δείκτεσ εκροϊν και αποτελεςμάτων δεν γίνεται αναφορά ςτο φφλο. 

 

Εντόσ του 2008 ςτο ςυγκεκριμζνο Άξονα Υροτεραιότθτασ εντάχκθκε μια πράξθ προχπολογιςμοφ 

21.892.800 € ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ, με θμερομθνία ζνταξθσ 4/12/2008 και τίτλο 

«Ενζργειεσ ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ θλικιωμζνων 

και ατόμων που χριηουν κατ’ οίκον βοικειασ». 
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Κεματικι Ρροτεραιότθτα: «Πζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτθν εργαςία και τθν 

ενδυνάμωςθ τθσ βιϊςιμθσ εργαςιακισ ςυμμετοχισ και εξζλιξθσ τθσ γυναίκασ, ϊςτε να μειωκοφν 

οι διακρίςεισ φφλου ςτθν αγορά εργαςίασ και να εναρμονιςτεί θ εργαςιακι με τθν ιδιωτικι ηωι 

όπωσ οι διευκολφνςεισ παροχισ υπθρεςιϊν φροντίδασ παιδιϊν και φροντίδασ εξαρτθμζνων 

προςϊπων» 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 8 

«Αειφόροσ Ανάπτυξθ και Ροιότθτα Ηωισ 

ςτθν ΡΔΜ» 

Χτουσ Ειδικοφσ Στόχουσ περιλαμβάνεται θ ενίςχυςθ των δομϊν και υπθρεςιϊν των αςτικϊν 

κζντρων και των περιοχϊν τθσ υπαίκρου, αναφορικά με τουσ βαςικοφσ κοινωνικοφσ τομείσ. 

 

Χτισ Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Ρράξεων (ςτον τομζα τθσ ανάπτυξθσ αςτικϊν κζντρων) 

περιλαμβάνονται τα εξισ: 

 Δθμιουργία υποδομϊν φροντίδασ παιδιϊν για προγράμματα αιςκθτθριακισ αγωγισ 
ειδικϊν ςχολείων (ειδικοί βρεφονθπιακοί ςτακμοί) και νζων υπθρεςιϊν (π.χ. επζκταςθ 
δικτφου υπθρεςιϊν με φροντίδα βρεφϊν κατ’ οίκον), κακϊσ και ανάπτυξθ εργαςτθρίων 
εκπαίδευςθσ με χριςθ ειδικοφ λογιςμικοφ (π.χ. ΞΕΑΨ). 

 Ανάπτυξθ και λειτουργία υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ. 

 Δθμιουργία Ξζντρων υποδοχισ κακοποιθμζνων γυναικϊν και κυμάτων ςωματεμπορίασ 
για ςυμβουλευτικι και ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ. 

 

Χτον ΑΥ γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςε κετικζσ δράςεισ υπζρ των γυναικϊν, κακϊσ τονίηεται θ 

ανάγκθ ενίςχυςθσ και δθμιουργίασ κοινωνικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν κοινωνικισ μζριμνασ 

ςυμβάλλοντασ ςτθν υποςτιριξθ τθσ οικογζνειασ κακϊσ και των γυναικϊν, ιδιαίτερα δε εκείνων 

που είναι κφματα βίασ, Σι αναγκαίεσ παρεμβάςεισ αφοροφν ςε λειτουργία ςυμβουλευτικϊν 

κζντρων, ξενϊνων και ςτεγϊν προςταςίασ και άλλων ςυςτθμάτων αρωγισ, όπου κα παρζχεται 

νομικι βοικεια, νομικι ςυμβουλευτικι και ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ κακϊσ και φιλοξενία των 

γυναικϊν.  

Επίςθσ, περιλαμβάνονται κετικζσ δράςεισ που αφοροφν ςτθ δθμιουργία υποδομϊν φροντίδασ 

παιδιϊν για προγράμματα αιςκθτθριακισ αγωγισ ειδικϊν ςχολείων (ειδικοί βρεφονθπιακοί 

ςτακμοί) και νζων υπθρεςιϊν (π.χ. επζκταςθ δικτφου υπθρεςιϊν με φροντίδα βρεφϊν κατ’ 

οίκον). Ωςτόςο, θ δθμιουργία τζτοιων δομϊν αποτελεί μια παρζμβαςθ που είναι χρθςιμότερο 

να αντιμετωπίηεται ωσ παρζμβαςθ υπζρ των οικογενεικϊν, υπζρ των εργαηόμενων γονζων και 

όχι μόνο υπζρ των γυναικϊν. 

Εν τοφτοισ, ςτα κζματα πολιτιςμοφ δεν αναδεικνφεται θ διάςταςθ φφλου οφτε ςτθ χριςθ οφτε 

ςτο περιεχόμενο των μουςειακϊν και αρχαιολογικϊν χϊρων και προϊόντων.  

Επίςθσ, ςτουσ δείκτεσ εκροϊν και αποτελεςμάτων δεν γίνεται αναφορά ςτο φφλο. 

 

Ψο 2011 εκδόκθκαν 3 Ρροςκλιςεισ (με τελικοφσ δικαιοφχουσ τουσ Σργανιςμοφσ Ψοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ (Α' και Β' βακμοφ) τθσ Υεριφζρειασ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, Ανατολικισ 

Μακεδονίασ-Κράκθσ και Κεντρικισ Μακεδονίασ όπου ο ειδικόσ ςτόχοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ και τθσ ζνταςθσ των επενδφςεων ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ. Χθμειϊνεται ότι ςτουσ 

δείκτεσ παρακολοφκθςθσ περιλαμβάνεται ςτουσ δείκτεσ αποτελεςμάτων ο αρικμόσ γυναικϊν 

που ωφελοφνται από υποςτθρικτικά μζτρα για τθ ςυμφιλίωςθ τθσ επαγγελματικισ και 

οικογενειακισ ηωισ (Υ/Ω: 10.000.000 € ζκαςτθ πρόςκλθςθ). 

Κεματικι προτεραιότθτα 77 «Ωποδομζσ ςτον τομζα τθσ φροντίδασ παιδιϊν» και 79 «Άλλεσ 

Κοινωνικζσ Υποδομζσ» για τθν Ξατθγορία Υράξθσ «Βρεφονθπιακοί και παιδικοί ςτακμοί». 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 9 

«Αειφόροσ Ανάπτυξθ και Ροιότθτα Ηωισ 

Χτισ Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Ρράξεων (ςτον τομζα τθσ υγείασ) περιλαμβάνονται τα εξισ: 

 Ανάπτυξθ δομϊν ανοικτισ φροντίδασ κοινωνικϊν ομάδων. 
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ςτθν ΡΑΜΚ»  Ανάπτυξθ και λειτουργία υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ.. 

 Βρεφονθπιακοί ςτακμοί 

 Ξζντρα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ παιδιϊν και ΑΠΕΑ 
 

Αν και ςτουσ δείκτεσ εκροϊν υπάρχει ο δείκτθσ που αναφζρεται ςε υποδομζσ κοινωνικισ 

αλλθλεγγφθσ. (π.χ. βρεφονθπιακοί ςτακμοί, Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν & 

ΑΠΕΑ, Ανάπτυξθ δομϊν ανοικτισ φροντίδασ κοινωνικϊν ομάδων, κ.λπ., ςτουσ δείκτεσ 

αποτελεςμάτων δεν ηθτείται θ καταγραφι του εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ. 

 

Ζχουν ενταχκεί τα παρακάτω Ζργα: 

o 1/10/2009 ΑΡΕΓΕΦΧΘ ΥΑΛΔΛΞΣΩ ΞΑΛ ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΑΞΣΩ ΧΨΑΚΠΣΩ ΧΨΘ ΧΦΩΧΑ ΔΘΠΣΧ 
ΑΡΚΘΧ (Υ/Ω 1.409.929 ΕΨΥΑ) 

o 12/7/2011 ΑΡΕΓΕΦΧΘ ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΑΞΣΩ ΧΨΑΚΠΣΩ ΞΑΒΑΟΑΧ (Υ/Ω 6.300.000 ΕΨΥΑ) 
o 12/7/2011 ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΑΞΣΩ ΧΨΑΚΠΣΩ Ρ.ΞΑΦΒΑΟΘΧ - ΔΘΠΣΧ ΞΑΒΑΟΑΧ 

(Υ/Ω 1.560.000 ΕΨΥΑ) 
o 19/4/2012 ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΘ ΩΦΛΧΨΑΠΕΡΩΡ ΩΥΣΔΣΠΩΡ, ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ 

ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΑΞΩΡ ΞΑΛ ΥΑΛΔΛΞΩΡ ΧΨΑΚΠΩΡ ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ ΑΟΕΑΡΔΦΣΩΥΣΟΘΧ (Υ/Ω 
1.190.289 ΕΨΥΑ) 

o 31/5/2012 ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΑΞΣΧ ΧΨΑΚΠΣΧ ΟΩΧΛΠΑΧΣΩ ΔΘΠΣΧ ΞΑΒΑΟΑΧ (Υ/Ω 2.765.554 
ΕΨΥΑ). 

Σι εν λόγω κετικζσ δράςεισ που αφοροφν ςτθ δθμιουργία βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν και 

ανοικτϊν δομϊν κοινωνικισ φροντίδασ αποτελοφν παρεμβάςεισ που είναι χρθςιμότερο να 

αντιμετωπίηεται ωσ παρζμβαςθ υπζρ των οικογενειϊν, υπζρ των εργαηόμενων γονζων και όχι 

μόνο υπζρ των γυναικϊν 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 10.1 και 10.2 

«Τεχνικι Υποςτιριξθ Εφαρμογισ» 

Χτουσ ΑΥ δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνα ςχζδια πλθροφόρθςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ που να 

απευκφνονται ςε γυναικείεσ οργανϊςεισ και ΠΞΣ και ςτισ γυναίκεσ ωσ ομάδα-ςτόχο. 
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1. Ειςαγωγι  

 

Ψο Υεριφερειακό Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Πακεδονίασ – Κράκθσ 2007-2013 είναι ζνα 

από τα 5  Υεριφερειακά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα, τα οποία μαηί με τα 8 Ψομεακά και τα 

12 Υρογράμματα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Χυνεργαςίασ ςυγκροτοφν το Εκνικό Χτρατθγικό 

Υλαίςιο Αναφοράσ (ΕΧΥΑ) για τθν περίοδο 2007-2013.  

Ψο ΕΥ Πακεδονίασ-Κράκθσ προβλζπει αναπτυξιακζσ παρεμβάςεισ ςτθ χωρικι 

ενότθτα τριϊν (3) διοικθτικϊν περιφερειϊν:  

 τθν Ξεντρικι και Δυτικι Πακεδονία, οι οποίεσ είναι Υεριφζρειεσ ςτατιςτικισ 
ςφγκλιςθσ (phasing out), και  

 τθν Ανατολικι Πακεδονία που είναι αμιγϊσ Υεριφζρεια ςφγκλιςθσ.  
Αυτό δθμιουργεί μια διαφοροποίθςθ ωσ προσ τισ χρθματοδοτικζσ δυνατότθτεσ των 

δφο Υεριφερειϊν, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ που διζπουν τθν 4θ προγραμματικι 

περίοδο: 

 Θ Ξεντρικι και θ Δυτικι Πακεδονία χρθματοδοτοφν όλεσ τισ αναπτυξιακζσ τθσ 
παρεμβάςεισ μζςω του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ Πακεδονίασ-Κράκθσ 2007-
2013 και ζχουν τθ δυνατότθτα να χρθματοδοτοφνται επιπλζον μόνο μζςω του 
Ψαμείου Χυνοχισ, ενϊ  

 θ Υεριφζρεια Ανατολικισ Πακεδονίασ χρθματοδοτείται μζςω του ςυγκεκριμζνου 
προγράμματοσ Πακεδονίασ-Κράκθσ 2007-2013, αλλά και μζςω των τομεακϊν 
προγραμμάτων που αναπτφςςονται ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ.  

Ψο αναπτυξιακό όραμα / ςτρατθγικόσ ςτόχοσ του ΕΥ Πακεδονίασ-Κράκθσ για τθν 

περίοδο 2007-2013 είναι θ δθμιουργία μιασ βιϊςιμθσ ανταγωνιςτικισ περιφερειακισ 

οικονομίασ ςε ζντονο εξωςτρεφι προςανατολιςμό και εςωτερικι οικονομικι κοινωνικι, 

χωρικι και διοικθτικι ςυνοχι. Ψο αναπτυξιακό όραμα τθσ ΧΕ Πακεδονίασ-Κράκθσ 

ςυντίκεται ςτθ βάςθ τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ κάκε μιασ διοικθτικισ Υεριφζρειασ που 

τθν απαρτίηουν για τθν περίοδο 2007-13, ωσ ακολοφκωσ: 

 για τθν Ξεντρικι Πακεδονία οριοκετείται ωσ θ «Ρεριφζρεια τθσ καινοτομίασ και 
τθσ ιςόρροπθσ, αειφόρου ανάπτυξθσ, με κομβικό ρόλο ςτθν ΝΑ Ευρϊπθ», 

 για τθ Δυτικι Πακεδονία είναι θ διαμόρφωςθ ανταγωνιςτικισ οικονομίασ με 
όρουσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, ενιςχφοντασ το ρόλο τθσ Ρεριφζρειασ ςτον ευρφτερο 
γεωγραφικό χϊρο, 

 για τθν Ανατολικι Μακεδονία-Κράκθ είναι θ διαςφάλιςθ υψθλοφ ρυκμοφ 
ανάπτυξθσ για τθν επίτευξθ μακροπρόκεςμα τθσ ςφγκλιςθσ με τον ευρωπαϊκό και 
εκνικό μζςο όρο. 

Είναι ςκόπιμο να επιςθμανκεί ότι και ςτισ τρεισ διοικθτικζσ περιφζρειεσ οι δράςεισ 

που ςχετίηονται με το ανκρϊπινο δυναμικό και τθ διακυβζρνθςθ χρθματοδοτοφνται από τα 

Ψομεακά ΕΥ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου μάκθςθ» και 

«Βελτίωςθ Διοικθτικισ Λκανότθτασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» (Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο – 

ΕΞΨ), με αποτζλεςμα θ ςτοχοκεςία ςτο πλαίςιο του ΕΥ Πακεδονίασ – Κράκθσ να μθν 

αναφζρεται ρθτά ςε αυτά τα κεματικά πεδία. Επιπλζον, επιςθμαίνεται ότι θ χωρικι 

ενότθτα Πακεδονία – Κράκθ απαρτίηεται από δφο διοικθτικζσ περιφζρειεσ ςτόχου 

ςφγκλιςθσ – phasing out (ιτοι, Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ και Υεριφζρεια Δυτικισ 
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Πακεδονίασ) και μια περιφζρεια αμιγοφσ ςτόχου ςφγκλιςθσ (Υεριφζρεια Ανατολικισ 

Πακεδονίασ Κράκθσ) που ςθμαίνει ότι για τθν Υεριφζρεια Ανατολικισ Πακεδονίασ-Κράκθσ 

προβλζπεται ςυμπλθρωματικι χρθματοδότθςθ από τα Ψομεακά ΕΥ. 

 

2. Αποτφπωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

 

Ξατά τθν πραγματοποιθκείςα αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, προκειμζνου να 

ςχεδιαςτεί το ΕΥ, αναλφκθκαν κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντεσ (π.χ. πλθκυςμόσ, 

δθμογραφικά μεγζκθ, υποδομζσ, πολιτιςτικζσ και τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ, κζματα 

ενζργειασ κ.λπ.) και παρουςιάςτθκαν ςχετικά ςτατιςτικά δεδομζνα. Υαρατθρείται ότι 

περιλαμβάνονται ςτοιχεία κατά φφλο μόνο: α) ςτα ποςοςτά απαςχόλθςθσ (όχι όμωσ και ςε 

οικονομικοφσ κλάδουσ), τονίηοντασ ότι ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθ χαμθλι επίδοςθ ςτο 

ποςοςτό απαςχόλθςθσ τθσ Υεριφζρειασ αποτελεί ο ιδιαίτερα χαμθλόσ βακμόσ ςυμμετοχισ 

των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ140, β) ςτα ποςοςτά ανεργίασ141 και γ) ςτο επίπεδο 

εκπαίδευςθσ νζων (ποςοςτό ατόμων θλικίασ 15-24 ετϊν που είναι τουλάχιςτον απόφοιτοι 

βϋβάκμιασ εκπαίδευςθσ ωσ προσ το ποςοςτό πλθκυςμοφ τθσ ίδιασ θλικίασ), ενϊ 

απουςιάηουν δεδομζνα κατά φφλο ςτθν ανάλυςθ π.χ. για τθν επιχειρθματικότθτα και τθν 

εκπαίδευςθ. Εν τοφτοισ, γίνεται αναλυτικι αναφορά ςτον αρικμό των υπαρχουςϊν δομϊν 

πρόνοιασ και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ (π.χ. βρεφονθπιακοί ςτακμοί, κζντρα παιδικισ 

μζριμνασ, ειδικά ςχολεία, βοικεια ςτο ςπίτι, ξενϊνεσ κ.ά.), όπωσ επίςθσ και ςε 

εκπαιδευτικζσ υποδομζσ (π.χ. ολοιμερα ςχολεία). 

Επομζνωσ, θ αποτφπωςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ δεν περιλαμβάνει αρκετζσ 

πλθροφορίεσ για τθν κοινωνικι και επαγγελματικι κζςθ των γυναικϊν και όταν αυτά 

μερικϊσ παρουςιάηονται αφοροφν μόνο ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ. 

 

Ανάλυςθ Swot & Αποτίμθςθ επιτευγμάτων των προθγοφμενων περιόδων142 

 

Χτα Ξεφάλαια που προθγοφνται τθσ αναλυτικισ παρουςίαςθσ των Αξόνων Υροχειρότθτασ του ΕΥ, 

παρουςιάηονται μεταξφ άλλων υπό μορφι πίνακα τα χαρακτθριςτικά του εςωτερικοφ και 

εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ (ανάλυςθ SWOT) για τθ Πακεδονία-Κράκθ, τα οποία 

εξειδικεφονται και για κάκε διοικθτικι Υεριφζρεια. Χθμειϊνεται ότι ςθμαντικι αδυναμία 

                                                           
140

 Υρογραμματικι Υερίοδοσ 2007–2013, Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΑΚΗΣ, Ξωδικόσ ΕΥ: 9, 

CCI: 2007GR161PO008, Ακινα, Χεπτζμβριοσ 2007, ς. 53. 

141
 Χτο ίδιο, ς. 55. 

142
 Θ αποτίμθςθ των επιτευγμάτων προθγοφμενων περιόδων γίνεται ςτθ βάςθ κάκε διοικθτικισ περιφζρειασ 

και ςτο πλαίςιο των Ενδιάμεςων Αξιολογιςεων των ΕΥ Ξεντρικισ Πακεδονίασ, Δυτικισ Πακεδονίασ και 

Ανατολικισ Πακεδονίασ – Κράκθσ 2000-2006 και των αντίςτοιχων Εκκζςεων Ενθμζρωςθσ αυτϊν (υποβλικθκαν 

αντίςτοιχα τα ζτθ 2003 & 2005), ςτο ίδιο, ς. 97. 
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αποτελεί ο χαμθλόσ βακμόσ απαςχόλθςθσ και τα υψθλά ποςοςτά ανεργίασ, που πλιττουν 

κυρίωσ τισ γυναίκεσ, τουσ νζουσ και τουσ μακροχρόνια άνεργουσ και ευκαιρία ςυνιςτά θ 

αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ για τθν πολιτικι για τθν απαςχόλθςθ (Χτρατθγικι Οιςςαβόνασ). 

Θ ανάλυςθ SWOT αξιοποιικθκε για τθ διάγνωςθ των αναγκϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ χωρικισ 

ενότθτασ, ανάλογα με τουσ ςυνδυαςμοφσ ιςχυρϊν-αδφνατων ςθμείων του εςωτερικοφ 

περιβάλλοντοσ και των ευκαιριϊν-απειλϊν του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ, καταδεικνφει 

μεταξφ άλλων ωσ ευκαιρία τθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε 

ςχζςθ με τθ ηιτθςθ τθσ αγοράσ και τισ ανάγκεσ των επιχειριςεων. 

Kατά τθ ςυνοπτικι αποτίμθςθ επιτευγμάτων των προθγοφμενων περιόδων 

επιςθμαίνεται ότι: 

 το ΕΥ Ξεντρικισ Πακεδονίασ 2000-2006 είχε ςθμαντικι άμεςθ επίδραςθ ςτθ 
γυναικεία απαςχόλθςθ, ςτθ βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ ηωισ και κζςθσ των γυναικϊν 
όςο και ςτθν αφξθςθ του ελεφκερου χρόνου τουσ για αναηιτθςθ εργαςίασ, 

 το ΕΥ Δυτικισ Πακεδονίασ 2000-2006 ενίςχυςε τισ δομζσ Ξοινωνικισ Φροντίδασ 
που εςτιάηονται ςτθν παροχι προνοιακϊν και άλλων υπθρεςιϊν προσ τον 
ωφελοφμενο πλθκυςμό, και ςε επίπεδο τφπου δράςεων, ζνα από τα 
ςθμαντικότερα ςυμπεράςματα είναι ότι ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ ανζργων 
αποδεικνφεται πολφ υψθλότερθ θ ςυμμετοχι των γυναικϊν (87,5%) απ’ ό,τι είχε 
αρχικά προγραμματιςκεί και επιδιωχκεί.  

 

Για το ΕΥ Πακεδονίασ-Κράκθσ το ςφνολο του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ 

ανζρχεται ςε 4.200.000.000,00 ευρϊ. Ξατά το ςχεδιαςμό όςο και κατά τθν προετοιμαςία 

εφαρμογισ του ΕΥ, ελιφκθςαν τα κατάλλθλα μζτρα προκειμζνου να αποτραπεί κάκε 

διάκριςθ εξαιτίασ του φφλου, τθσ φυλισ ι τθσ εκνικισ καταγωγισ τθσ κρθςκείασ ι των 

πεποικιςεων, τθσ φπαρξθσ αναπθρίασ, τθσ θλικίασ ι του γενετιςιου προςανατολιςμοφ 

κατά τα διάφορα ςτάδια υλοποίθςθσ των δράςεων των Ψαμείων και ειδικότερα τθσ 

πρόςβαςθσ ςε αυτά. 

 

Ψζλοσ, επιςθμαίνεται ότι κατά τθν ειςιγθςθ τθσ 2θσ Ανακεϊρθςθσ του ΕΥ Πακεδονίασ-

Κράκθσ (23/4/2012)143 θ επιχειρθματολογία βαςίηεται ςτθν προςαρμογι του 

Υρογράμματοσ ςτισ νζεσ κοινωνικο-οικονομικζσ ςυνκικεσ και προκειμζνου να 

μεγιςτοποιθκεί θ ςυμβολι του ςτθ ςταδιακι αποκατάςταςθ τθσ αναπτυξιακισ δυναμικισ 

τθσ περιοχισ εφαρμογισ και να αντιμετωπιςκοφν οι επιπτϊςεισ από τθ διογκοφμενθ 

ανεργία, ιδιαίτερα των νζων, των νζων επιςτθμόνων και των γυναικϊν. 

 

 

                                                           
143

 Πζχρι ςιμερα ζχει γίνει μια ανακεϊρθςθ του ΕΥ που αφοροφςε ςτθν τροποποίθςθ των χρθματοδοτικϊν 

πινάκων των εγκεκριμζνων ΕΥ και τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ τθσ Ξοινοτικισ Χυνδρομισ ςτο 85%. 
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3. Γενικοί Στόχοι  

 

Σι γενικοί ςτόχοι τθσ ΧΕ Πακεδονίασ - Κράκθσ για τθν περίοδο 2007-2013 είναι οι εξισ: 

1. Θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του παραγωγικοφ ςυςτιματοσ μζςω τθσ 
αξιοποίθςθσ των πολλαπλϊν δυνατοτιτων που παρζχει θ μετάβαςθ ςτθν οικονομία 
τθσ γνϊςθσ. Χκοπόσ είναι να αναπτυχκοφν ανταγωνιςτικζσ επιχειριςεισ και να 
δοκεί μια ςθμαντικι ϊκθςθ ςτθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ. Χτο ίδιο πλαίςιο 
εντάςςεται θ ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και θ 
ςυγκρότθςθ τθσ περιφερειακισ αγοράσ εργαςίασ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ μιασ 
ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ αναβάκμιςθσ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων των 
εργαηομζνων και τθσ παραγωγικότθτασ και αποδοτικότθτασ τθσ εργαςίασ. 

2. Θ αξιοποίθςθ τθσ κζςθσ τθσ ΧΕ ςτο χϊρο τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και 
ειδικότερα των Βαλκανίων, κακϊσ και τθσ εγγφτθτασ ςτισ αναδυόμενεσ αγορζσ τθσ 
Παφρθσ Κάλαςςασ και τθσ Ανατολικισ Πεςογείου, μζςω τισ ολοκλιρωςθσ των 
διευρωπαϊκϊν και περιφερειακϊν δικτφων, ενίςχυςθσ των διακρατικϊν και 
διαπεριφερειακϊν ςυνεργαςιϊν και προϊκθςθσ των επιχειρθματικϊν δικτυϊςεων 
και εξωςτρζφειασ. 

3. Θ ιςόρροπθ οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ ςτο πλαίςιο τθσ αειφορίασ με 
ςτόχο τθ μείωςθ των ανιςοτιτων και μεγαλφτερθ ςυμμετοχι όλων ςτα 
αποτελζςματα τθσ ανάπτυξθσ.  
Επιςθμαίνεται ότι ο εν λόγω ςτόχοσ βρίςκεται ςε ςυνάφεια με τθ κεματικι 

προτεραιότθτα τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ του ΕΧΥΑ και ςυγκεκριμζνα με τθν 

«ανάδειξθ του οικονομικοφ, κοινωνικοφ και αναπτυξιακοφ χαρακτιρα των κεμάτων 

ιςότθτασ των φφλων, με τθν άμεςθ ςφνδεςι τουσ με τισ κυρίαρχεσ εκνικζσ πολιτικζσ 

προτεραιότθτεσ (ανάπτυξθ – απαςχόλθςθ – κοινωνικι ςυνοχι)».144 Επίςθσ, κα ζχει 

άμεςθ ςυμβολι ςτθν προτεραιότθτα του Εκνικοφ Υρογράμματοσ Πεταρρυκμίςεων 

2005-1008 και ειδικότερα με τθν «αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, μείωςθ τθσ ανεργίασ, 

κακϊσ και τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ με μια ςειρά από ςτοχευμζνεσ δράςεισ που περιορίηουν παράλλθλα τον 

κίνδυνο του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ».145 

Ψο ΕΥ Πακεδονίασ-Κράκθσ κζτει ωσ κεντρικό του ςτόχο τθν αειφόρο ανάπτυξθ, και 

αναγνωρίηει εξ αρχισ τθν ςθμαςία τθσ δθμιουργίασ και ενςωμάτωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ 

πολιτικισ ςε όλουσ τουσ επί μζρουσ άξονζσ του. Ζτςι, προτεραιότθτα για το ςτρατθγικό 

ςχεδιαςμό τθσ ΧΕ αποτελεί θ ενςωμάτωςθ των περιβαλλοντικϊν παραμζτρων ςε όλεσ τισ 

επί μζρουσ τομεακζσ πολιτικζσ, όπωσ οι μεταφορζσ, θ ενζργεια, ο τουριςμόσ, κ.λπ. 

Εν τοφτοισ, ςτο κείμενο επιςθμαίνεται ότι εναρμονιηόμενεσ με τισ εκνικζσ πολιτικζσ 

προτεραιότθτεσ τθσ προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων και των ευκαιριϊν, οι διοικθτικζσ 

Υεριφζρειεσ τθσ Πακεδονίασ – Κράκθσ πρόκειται να αξιοποιιςουν δεςμευμζνουσ πόρουσ 

από τα Διαρκρωτικά Ψαμεία. Ειδικότερα, αναφορικά με το ΕΞΨ, κα διατεκοφν ςτισ 

διοικθτικζσ Υεριφζρειεσ πόροι για δράςεισ υπζρ των γυναικϊν και τθσ ιςότθτασ των 

                                                           
144

 Υρογραμματικι Υερίοδοσ 2007–2013, Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΑΚΗΣ…, ό.π., ς. 122. 
145

 Χτο ίδιο. 
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ευκαιριϊν, τόςο ςτο πλαίςιο του ΕΥ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» όςο και ςτο 

πλαίςιο του ΕΥ «Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ».  

Αναφορικά με το ΕΨΥΑ, ςτο ΕΥ Πακεδονίασ – Κράκθσ και ειδικότερα ςτον Άξονα 

Υροτεραιότθτασ «Αειφόροσ Ανάπτυξθ και Υοιότθτα Ηωισ» προβλζπεται θ ενίςχυςθ και 

δθμιουργία κοινωνικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν κοινωνικισ μζριμνασ για τθν 

υποςτιριξθ τθσ οικογζνειασ κακϊσ και των γυναικϊν, ιδιαίτερα δε εκείνων που είναι 

κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ, διεκνικισ εμπορίασ αλλά και γυναικϊν που ανικουν ςε 

ευπακείσ ομάδεσ (μετανάςτριεσ, πρόςφυγεσ, γυναίκεσ με πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ 

κ.λπ.). 

Ειδικότερα οι παρεμβάςεισ αφοροφν ςε λειτουργία ςυμβουλευτικϊν κζντρων, 

ξενϊνων και ςτεγϊν προςταςίασ και άλλων ςυςτθμάτων αρωγισ, όπου κα παρζχεται 

νομικι βοικεια, νομικι ςυμβουλευτικι και ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ κακϊσ και φιλοξενία 

των γυναικϊν. Ενδεικτικά αναφζρονται οι ακόλουκεσ δράςεισ: 

 Δθμιουργία Ξζντρων υποδοχισ κακοποιθμζνων Γυναικϊν και κυμάτων 
ςωματεμπορίασ για ςυμβουλευτικι και ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ. 

 Ανάπτυξθ δικτφου υπθρεςιϊν όχι μόνο για ιατρικισ και νομικισ φφςεωσ κζματα 
αλλά και για τθν πλθρζςτερθ κάλυψθ των αναγκϊν των γυναικϊν και των παιδιϊν 
τουσ, κακϊσ και ςυνεργαςία των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν. 

 Δθμιουργία και λειτουργία ενϊνων για κφματα βίασ, εμπορίασ και κακοποίθςθσ με 
γεωγραφικι διαςπορά ςε περιοχζσ όπου ζχουν διαπιςτωκεί τα περιςςότερα 
κροφςματα ςε ςυνεργαςία με, τθν περιφερειακι, Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ και τθν 
Ξοινωνία των Υολιτϊν. 

Επίςθσ, ςθμειϊνεται ότι το κζμα τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν 

αποτελεί οριηόντια προτεραιότθτα του ΕΥ Πακεδονίασ – Κράκθσ και αντιμετωπίηεται ςτο 

ςφνολο των Αξόνων Υροτεραιότθτασ μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν 

όςον αφορά τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν υγεία κ.λπ. 

ευπακϊν ομάδων πλθκυςμοφ κακϊσ και τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ των 

ατόμων με αναπθρία, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ μθ διάκριςθσ.  

Ζτςι, λαμβάνοντασ υπόψιν το πλαίςιο του Άρκρου 16 του Ξαν. 1083/2006 αναφορικά 

με τθν Λςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και μθ διάκριςθ, κακϊσ και τθν προςζγγιςθ 

του Γενικοφ Χτόχου 11 του ΕΧΥΑ, το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Πακεδονίασ Κράκθσ 

διαςφαλίηει: α) τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων με ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ τισ 

οποίεσ περιλαμβάνει και β) τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςφνολο των 

παρεμβάςεων του. Επιςθμαίνεται δε ότι για τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν 

επίτευξθ των ςτόχων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ ςτον τομζα αυτό πρόκειται να 

δεςμευτεί με τον προςφορότερο δυνατό τρόπο ςυγκεκριμζνο ποςοςτό από τον 

προχπολογιςμό του προγράμματοσ. Ψο ποςοςτό αυτό κα κακοριςκεί με απόφαςθ τθσ 

Επιτροπισ Υαρακολοφκθςισ του.146 

 

                                                           
146

 Υρογραμματικι Υερίοδοσ 2007–2013, Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΑΚΗΣ…, ό.π., ς. 150. 
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Ειδικότερα: 
 

Σι γενικοί ςτόχοι τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ (ΡΚΜ) για τθν περίοδο 2007-
2013 είναι οι εξισ: 
 

1. Ενίςχυςθ του αναπτυξιακοφ ρόλου και προοπτικϊν τθσ Κεςςαλονίκθσ. 
Σριςμζνοι από τουσ ειδικότερουσ ςτόχουσ που αφοροφν τθ Κεςςαλονίκθ είναι οι 

εξισ: α) Θ ανάπτυξθ ςτρατθγικισ για τθν Ζρευνα και Ψεχνολογικι Ανάπτυξθ με τθ 

δθμιουργία Υόλου/Ηϊνθσ Ξαινοτομίασ, β) Θ ολοκλιρωςθ των ςυγκοινωνιακϊν και 

μεταφορικϊν υποδομϊν, γ) Θ οργάνωςθ του τουριςμοφ πόλθσ, δ) Θ αςτικι εικόνα 

και περιβαλλοντικι μζριμνα. 

2. Ζνταξθ και αξιοποίθςθ τθσ δυναμικισ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ 
ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. 
Βαςικζσ επιλογζσ / ειδικοί ςτόχοι είναι οι εξισ: α) H ΥΞΠ κζντρο μεταφορϊν ςτθ ΡΑ 

Ευρϊπθ, μζςω τθσ ολοκλιρωςθσ ζνταξισ τθσ ςτα διευρωπαϊκά δίκτυα, τθσ αφξθςθσ 

των διαςυνοριακϊν διευκολφνςεων, τθσ ανάπτυξθσ των ςυνδυαςμζνων 

μεταφορϊν, β) Θ δθμιουργία περαιτζρω δικτφων ςυνεργαςίασ μεταξφ κζντρων 

ζρευνασ και καινοτομίασ και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 

ΡΑ Ευρϊπθσ. 

3. Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του παραγωγικοφ ιςτοφ τθσ Ρεριφζρειασ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ. 
Σι ειδικοί ςτόχοι ςτον παραγωγικό ιςτό περιλαμβάνουν: α) Βελτίωςθ – αναβάκμιςθ 

τεχνικϊν υποδομϊν, παροχι υπθρεςιϊν ςτιριξθσ ΠΠΕ, β) Ενίςχυςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων μζςω βελτίωςθσ ποιότθτασ προϊόντων και 

υπθρεςιϊν, προϊκθςθσ επιχειρθματικότθτασ και εξωςτρζφειασ, γ) Ανάπτυξθ, 

διάχυςθ & εφαρμογι καινοτομίασ με ενίςχυςθ τθσ ΕΨΑ, ςφνδεςι τθσ με τθν 

παραγωγι και υποςτιριξθ των δράςεων διάδοςθσ των αποτελεςμάτων, δ) 

Ενίςχυςθ τθσ Ξοινωνίασ τθσ Υλθροφορίασ με προγράμματα ανάπτυξθσ ψθφιακϊν 

χϊρων καινοτομίασ, διάδοςθσ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν, ε) Διαφοροποίθςθ, 

βελτίωςθ και προβολι των παρεχομζνων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν-προϊόντων και 

χωροταξικι ανακατανομι τθσ τουριςτικισ προςφοράσ. 

4. Διαςφάλιςθ τθσ ςυνοχισ ςτο εςωτερικό τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 
Ειδικοί ςτόχοι για τθν Υεριφζρεια είναι: α) Ανάπτυξθ των αςτικϊν και παραγωγικϊν 

κζντρων & ειδικζσ παρεμβάςεισ ςτισ αγροτικζσ και μειονεκτοφςεσ περιοχζσ, β) 

Ανάπτυξθ δικτφου υπθρεςιϊν υγείασ, κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και εκπαίδευςθσ, γ) 

Σλοκλιρωςθ του ΥΑΚΕ, τθσ Εγνατίασ Σδοφ και των κακζτων αξόνων τθσ, βελτίωςθ 

και ολοκλιρωςθ του διανομαρχιακοφ και του επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου, 

ολοκλιρωςθ του εκςυγχρονιςμοφ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου και ανάπτυξθ νζων 

ςυνδζςεων, ανάπτυξθ ενδοπεριφερειακϊν καλάςςιων μεταφορϊν. 

5. Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ με ενςωμάτωςθ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ 
ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία ςτθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ. 
Σι ειδικοί ςτόχοι ςυνοψίηονται ωσ εξισ: α) Αντιμετϊπιςθ των χωροταξικϊν, 

πολεοδομικϊν και περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων του αςτικοφ χϊρου και τθσ 

υπαίκρου, β) Σλοκλθρωμζνθ προςταςία-διαχείριςθ προςτατευμζνων περιοχϊν, 
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ςθμαντικϊν φυςικϊν οικοςυςτθμάτων και των υδατικϊν πόρων και αξιοποίθςθ 

των ΑΥΕ, γ) Αειφορικι διαχείριςθ των φυςικϊν, πολιτιςτικϊν και τουριςτικϊν 

πόρων. 

 

Σι γενικοί ςτόχοι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ (ΡΔΜ) για τθν περίοδο 2007-2013 
είναι οι εξισ: 
 

1. Δθμιουργία ςυνκθκϊν για τθ διαφοροποίθςθ τθσ ιδιαίτερα ςυναρτϊμενθσ με τον 
τομζα τθσ ενζργειασ παραγωγικισ βάςθσ και προςαρμογι τθσ ςτισ διεκνείσ 
απαιτιςεισ. 
Σι κυριότεροι επιμζρουσ ςτόχοι είναι οι εξισ: α) Διαφοροποίθςθ και εμπλουτιςμόσ 

τθσ παραγωγικισ δομισ με τθν υιοκζτθςθ τθσ καινοτομίασ και τθ βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων, β) Ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ και τθσ 

τεχνολογίασ ςε επιχειρθματικό επίπεδο με τθ ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν και 

επιχειρθματικϊν φορζων και τθν ειςαγωγι νζων μεκόδων και διαδικαςιϊν ςτθν 

παραγωγι, γ) Ενίςχυςθ των δομϊν ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και των 

υποδομϊν υποδοχισ των επιχειριςεων, δ) Αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ του 

τομζα τθσ ενζργειασ βελτιϊνοντασ τθ διαςφνδεςι τθσ με το τοπικό παραγωγικό 

ςφςτθμα. 

2. Ενίςχυςθ του ρόλου των αςτικϊν κζντρων ςτθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ 
κοινωνικισ ςυνοχισ και του επιπζδου ηωισ και διαμόρφωςθ ενόσ λειτουργικοφ 
πλζγματοσ επικοινωνίασ με τισ αγροτικζσ και ορεινζσ περιοχζσ τθσ Ρεριφζρειασ. 
Σι ειδικοί ςτόχοι ςυνοψίηονται ςτα εξισ: α) Σλοκλιρωςθ τθσ προςπάκειασ 

βελτίωςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ Δυτικισ Πακεδονίασ, μζςω 

του ενδοπεριφερειακοφ οδικοφ δικτφου, β) Αναβάκμιςθ των βαςικϊν τεχνικϊν 

υποδομϊν ςτο ςφνολο τθσ Υεριφζρειασ, γ) Ενίςχυςθ των δομϊν και υπθρεςιϊν των 

αςτικϊν κζντρων και των περιοχϊν τθσ υπαίκρου αναφορικά με τουσ βαςικοφσ 

κοινωνικοφσ τομείσ. 

3. Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ του ανκρωπογενοφσ και τθσ ποιότθτασ του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ. 
Σι ςχετικζσ βαςικζσ επιδιϊξεισ αφοροφν: α) Αποκατάςταςθ και διαφφλαξθ με 

ταυτόχρονθ ανάδειξθ και προβολι τθσ αρχιτεκτονικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 

και αναβάκμιςθ των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, β) Αποκατάςταςθ και προςταςία του 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ (ζδαφοσ, αζρασ, επιφανειακά και υπόγεια νερά) και 

κωράκιςθ από φυςικζσ καταςτροφζσ. 

4. Ενίςχυςθ τθσ χωρικισ οργάνωςθσ και τθσ εξωςτρζφειασ τθσ Ρεριφζρειασ, ιδίωσ 
προσ τισ γειτονικζσ χϊρεσ των Βαλκανίων, μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ 
προςπελαςιμότθτασ και τθσ ανάπτυξθσ πολυκεματικϊν ςυνεργαςιϊν. 
Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ αποτελοφν: α) Θ καταςκευι νζων και θ ολοκλιρωςθ 

των μεγάλων ζργων διαςφνδεςθσ τθσ Υεριφζρειασ με τθν υπόλοιπθ χϊρα και τισ 

γειτονικζσ Βαλκανικζσ, β) Θ ολοκλιρωςθ του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ όλων των 

ΣΨΑ και θ ενίςχυςθ τθσ ευρφτερθσ χωρικισ οργάνωςθσ μζςα από τθν ανάλθψθ 

ολοκλθρωμζνων πρωτοβουλιϊν ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ πολιτικϊν 
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ςυνεργαςιϊν και δικτυϊςεων ςτουσ βαςικοφσ τομείσ διαχείριςθσ πόρων (φυςικϊν, 

ανκρϊπινων) και κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων και εξυπθρετιςεων. 

5. Βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ με παράλλθλθ 
αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν. 
Θ προςζγγιςθ ςυνεπάγεται τθν αξιοποίθςθ των Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και 

Επικοινωνιϊν, με κυρίαρχα προαπαιτοφμενα: α) Ψθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν ΨΥΕ ςτθ 

Δθμόςια Διοίκθςθ και ςτθν Αυτοδιοίκθςθ, β) Ψθν ανάπτυξθ δομϊν και υποδομϊν 

ΨΥΕ με ευχζρεια πρόςβαςθσ για τουσ πολίτεσ. 

 
Σι γενικοί ςτόχοι τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ-Κράκθσ (ΡΑΜΚ) για τθν 
περίοδο 2007-2013 είναι οι εξισ: 
 

1. Αυτοτροφοδοτοφμενθ και ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ μζςω τθσ κινθτοποίθςθσ του 
ςυνόλου του αναπτυξιακοφ δυναμικοφ και με ζμφαςθ ςτθ βιϊςιμθ διαχείριςθ 
των φυςικϊν πόρων, ςτθν ποιότθτα ηωισ, ςτθν αναβάκμιςθ των προςφερομζνων 
υπθρεςιϊν υγείασ και εκπαίδευςθσ και ςτθν ανάδειξθ του πολιτιςμοφ και ειδικϊν 
χωρικϊν ςυνόλων ςε παράγοντα οικονομικισ ανάπτυξθσ, ϊςτε να καταςτεί θ 
Υεριφζρεια ελκυςτικόσ τόποσ για κατοικία και επενδφςεισ. 

2. Δυναμικι ενςωμάτωςθ τθσ Ρεριφζρειασ ςτον ευρφτερο γεωγραφικό οικονομικό 
χϊρο μζςω βελτίωςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ και με ζμφαςθ ςτθν περιφερειακι 
ολοκλιρωςθ των μεταφορικϊν διαςυνδζςεων με τα Διευρωπαϊκά δίκτυα, που κα 
ςυμβάλλει ςτθν οικονομικι μεγζκυνςθ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και 
τθσ ςυνολικισ ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ. 
 

Υαρατθρείται ότι καμία αναφορά δεν γίνεται ςε ςτοχοκζτθςθ ωσ προσ τθν προϊκθςθ 

κεμάτων ιςότθτασ των φφλων και ζχοντασ ωσ δεδομζνεσ τισ υποχρεϊςεισ, που 

προαναφζρκθκαν από τθ μια μεριά, και τισ διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ 

από τθν άλλθ, κα ζπρεπε κατά το ςχεδιαςμό των γενικϊν ςτόχων να ελζγχεται θ ςυνάφειά 

τουσ με τθ διάςταςθ του φφλου, και εφόςον διαπιςτωκεί ςυνάφεια, να εκτιμϊνται οι 

επιπτϊςεισ ανάλογα με το φφλο. Χτισ κετικζσ δράςεισ εντοπίηονται μόνο κυρίωσ υπθρεςίεσ 

φροντίδασ των βρεφϊν και των παιδιϊν, υπθρεςίεσ βοικειασ ςτο ςπίτι, κακϊσ και 

προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, χωρίσ όμωσ τθν ανάδειξθ δράςεων γυναικείασ 

επιχειρθματικότθτασ. 

 

4. Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ του ΕΡ Μακεδονίασ - Κράκθσ, Ειδικοί Στόχοι και ενδεικτικζσ 

Κατθγορίεσ Ρράξεων 

Θ κεματικι διάρκρωςθ των Αξόνων Υροτεραιότθτασ του ΕΥ Πακεδονίασ-Κράκθσ είναι θ 

ακόλουκθ: 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1: Υποδομζσ και Υπθρεςίεσ Ρροςπελαςιμότθτασ ςτθν ΡΚΜ. Χτο 

πλαίςιο του άξονα ζχει προγραμματιςτεί θ υλοποίθςθ πράξεων που ολοκλθρϊνουν τα 

διευρωπαϊκά δίκτυα (ςιδθροδρομικά και οδικά) ςτθν Υεριφζρεια, βελτιϊνουν το 

ςιδθροδρομικό και οδικό περιφερειακό δίκτυο και ενιςχφουν το λιμενικό τθσ δίκτυο. 
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Ειδικοί ςτόχοι 

Θ ανάπτυξθ τθσ Υεριφζρειασ, ςχετικά με τισ υποδομζσ και τισ υπθρεςίεσ 

προςπελαςιμότθτασ, διατυπϊνεται με τθν ολοκλιρωςθ των ςυγκοινωνιακϊν και 

μεταφορικϊν υποδομϊν τθσ, μζςω των εξισ ειδικϊν ςτόχων:  

 Χφνδεςθ και αντιμετϊπιςθ των αςυνεχειϊν τθσ Υεριφζρειασ με τα διευρωπαϊκά και 
εκνικά δίκτυα μεταφορϊν, οδικϊν και ςιδθροδρομικϊν. 

 Ενίςχυςθ δικτφου καλάςςιων μεταφορϊν και ςυνδζςεων. 

 Βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ των μεταφορϊν, με ςειρά ςυνεκτικϊν τεχνικϊν και 
λειτουργικϊν παρεμβάςεων. 

 Ανάπτυξθ ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν και ενίςχυςθ τθσ διατροπικότθτασ του 
ςυςτιματοσ μεταφορϊν. 

 Ωποςτιριξθ υποδομϊν λιμενικϊν ζργων για τθν ενίςχυςθ τθσ αλιείασ.  
 

Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων 

Σι ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων ςτον τομζα των υποδομϊν και των υπθρεςιϊν 

προςπελαςιμότθτασ βρίςκονται ςε ςυνζργεια με τισ αντίςτοιχεσ του ΕΥ «Ενίςχυςθ τθσ 

Υροςπελαςιμότθτασ» και είναι: 

 Σλοκλιρωςθ των διευρωπαϊκϊν δικτφων τθσ Υεριφζρειασ (ΥΑΚΕ και θ Εγνατία 
Σδόσ) ςυμπλθρωματικά με τισ ςυνδζςεισ τουσ με το εκνικό και περιφερειακό οδικό 
δίκτυο. 

 Σλοκλιρωςθ του «κορμοφ» του ςιδθροδρομικοφ άξονα ΥΑΚΕ-Υ ςτα όρια τθσ 
Υεριφζρειασ.  

 Δράςεισ ενίςχυςθσ του λιμενικοφ δικτφου τθσ Υεριφζρειασ. 

 Δράςεισ μζτρων αςφάλειασ ςε όλο το δίκτυο μεταφορϊν τθσ Υεριφζρειασ, που 
αφοροφν ςτθ βελτίωςθ τμθμάτων του οδικοφ δικτφου.  

 

Ωφελοφμενοι είναι το ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ. 

 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 2: Υποδομζσ και Υπθρεςίεσ Ρροςπελαςιμότθτασ ςτθν ΡΔΜ. Χτο 

πλαίςιο του άξονα ζχουν προγραμματιςτεί παρεμβάςεισ ςτο οδικό δίκτυο τθσ περιφζρειασ, 

ενιςχφονται οι υποδομζσ διαμετακομιςτικοφ εμπορίου και εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, και 

βελτιϊνεται το δίκτυο των αςτικϊν μεταφορϊν. 

 

Ειδικοί ςτόχοι 

 Σλοκλιρωςθ τθσ προςπάκειασ βελτίωςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ κακϊσ και τθσ 
οδικισ αςφάλειασ ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ, μζςω 
του ενδοπεριφερειακοφ οδικοφ δικτφου.  

 Ξαταςκευι νζων και ολοκλιρωςθ των μεγάλων ζργων διαςφνδεςθσ τθσ 
Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ με τθν υπόλοιπθ χϊρα.  
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Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων  

Σι ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων είναι οι εξισ:  

 Σδικζσ μεταφορζσ – Σδικό δίκτυο (Σλοκλιρωςθ των μεγάλων οδικϊν αξόνων και 
καταςκευι ςτοχευμζνων οδικϊν παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ 
προςπελαςιμότθτασ).  

 Ενίςχυςθ υποδομϊν διαμετακομιςτικοφ εμπορίου και εφοδιαςτικισ αλυςίδασ – 
Υολφτροπεσ μεταφορζσ, ειςαγωγι τθσ πολυτροπικότθτασ των ςυνδζςεων των 
Πζςων Πεταφοράσ ςτισ εμπορευματικζσ δραςτθριότθτεσ.  

 Βελτίωςθ του δικτφου των αςτικϊν μεταφορϊν. 

 Υαρεμβάςεισ βελτίωςθσ του ενδοπεριφερειακοφ οδικοφ δικτφου κακϊσ και τθσ 
οδικισ αςφάλειασ.  

 

Ψελικοί ωφελοφμενοι των παρεμβάςεων του άξονα είναι το ςφνολο των κατοίκων τθσ 

Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ, δεδομζνου ότι λαμβάνουν χϊρα ςε όλθ τθ γεωγραφικι 

ζκταςι τθσ.  

 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3: Υποδομζσ και Υπθρεςίεσ Ρροςπελαςιμότθτασ ςτθν ΡΑΜΚ. Σ 

άξονασ περιλαμβάνει παρεμβάςεισ ςτο οδικό δίκτυο τθσ Υεριφζρειασ που βελτιϊνουν τθν 

πρόςβαςθ ςε χϊρουσ ανάπτυξθσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων (ΒΛ.ΥΕ. και λιμάνια) και ςε 

ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ.  

 

Ειδικοί ςτόχοι  

Σ γενικόσ ςτόχοσ του άξονα προτεραιότθτασ 3 τθσ ΥΑΠΚ εξειδικεφεται επιχειρθςιακά 

ςτουσ ακόλουκουσ ειδικοφσ ςτόχουσ:  

 Πείωςθ του χρόνου και κόςτουσ μετακίνθςθσ (προςϊπων και αγακϊν)  
 Βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ των μεταφορϊν  
 Βελτίωςθ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ  
 Ωποςτιριξθ υποδομϊν λιμενικϊν ζργων για τθν ενίςχυςθ τθσ αλιείασ.  

 

Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων  

Ωπό τον Ειδικό Χτόχο (Πείωςθ του χρόνου και του Ξόςτουσ μετακίνθςθσ ανκρϊπων και 

αγακϊν):  

 Σλοκλιρωςθ / Χυμπλιρωςθ Εκνικοφ Σδικοφ Δικτφου  
 Σλοκλιρωςθ / Χυμπλιρωςθ Ψμθμάτων Εγνατίασ και Ξακζτων Σδικϊν Αξόνων  

Ωπό τον Ειδικό Χτόχο (Βελτίωςθ τθσ Αςφάλειασ των Πεταφορϊν):  

 Βελτίωςθ / Χυμπλιρωςθ του Επαρχιακοφ Σδικοφ Δικτφου και ενίςχυςθ τθσ 
προςπελαςιμότθτασ ςε ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ  

 Βελτίωςθ τμθμάτων του οδικοφ δικτφου τα οποία λόγω γεωμετρικϊν ι 
κυκλοφοριακϊν χαρακτθριςτικϊν παρουςιάηουν χαμθλό βακμό βακμό οδικισ 
αςφάλειασ  

 Ανάπτυξθ και χριςθ-εγκατάςταςθ τεχνολογικϊν μζςων και εφαρμογϊν που 
προάγουν τθν οδικι αςφάλεια  
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Ωπό τον Ειδικό Χτόχο (Βελτίωςθ του Επιπζδου Εξυπθρζτθςθσ):  

 Ανάπτυξθ λιμενικϊν υποδομϊν Αλεξανδροφπολθσ και Ξαβάλασ και ςφνδεςι τουσ 
με τα δίκτυα μεταφορϊν  

 Χφνδεςθ οδικοφ και ςιδθροδρομικοφ δικτφου με χϊρουσ οικονομικοφ 
ενδιαφζροντοσ (ΒΛ.ΥΕ. και Οιμάνια)  

 Βελτίωςθ / Ξαταςκευι μεκοριακϊν ςτακμϊν  
 Ωφελοφμενοι είναι το ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Ανατολικισ 

Πακεδονίασ – Κράκθσ.  
 

Επιςθμαίνεται ότι και ςτουσ 3 προαναφερόμενουσ ΑΥ, ςτο ςχεδιαςμό των παρεμβάςεων 

(υποδομζσ και υπθρεςίεσ), κακϊσ και ςτισ ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων δεν 

λαμβάνονται υπόψθ και δεν αναφζρονται οι ιδιαίτερεσ και διαφορετικζσ ανάγκεσ των 

γυναικϊν και των ανδρϊν ςχετικά με τθ χριςθ του χϊρου, των μζςων μαηικισ 

μεταφοράσ, τθν προςπελαςιμότθτα ςε υπθρεςίεσ κ.λπ., αλλά οφτε και προβλζπονται 

ςχετικζσ δράςεισ. 

 

Χφμφωνα με τθν Ετιςια Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ του ΕΡ για το 2008, επιςθμαίνεται ότι με 

δεδομζνθ τθ μθ εμφάνιςθ φυςικισ και οικονομικισ προόδου, δεν είναι δυνατι θ ποιοτικι 

ανάλυςθ επιτευγμάτων ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν ςυνεπειϊν ςτθν ιςότθτα των 

ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν.147 

 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 4: Ψθφιακι Σφγκλιςθ και Επιχειρθματικότθτα ςτθν ΡΚΜ. Χτόχοσ 

του περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ είναι: (α) Θ ενίςχυςθ τθσ εξωςτρεφοφσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ που αςκείται ςτθν Ξεντρικι Πακεδονία για τθν παραγωγι προϊόντων και 

υπθρεςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ (ιδιαίτερα ςτον τριτογενι τομζα π.χ. κλάδοι 

εμπορίου, υγείασ, εκπαίδευςθσ, αλλά και τουριςμοφ), που ενςωματϊνουν γνϊςθ, 

περιβαλλοντικι μζριμνα και καινοτομία, (β) Θ ανάπτυξθ ςτρατθγικισ για τθν Ζρευνα και 

Ψεχνολογικι Ανάπτυξθ (ΕΨΑ) και τθν καινοτομία, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ 

των προκλιςεων και τθσ εκμετάλλευςθσ ευκαιριϊν ςτο πλαίςιο τθσ οικονομίασ τθσ γνϊςθσ 

και (γ) Θ διάχυςθ των Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ) τόςο ςτισ 

επιχειριςεισ – με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ Υεριφζρειασ –όςο και ςτουσ 

πολίτεσ– με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ. Σ ςτόχοσ εξειδικεφεται ςε δφο 

προτεραιότθτεσ για τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΨΥΕ, και τθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ. 

 

                                                           
147

 ΕΑΧ, Ειδικι Ωπθρεςία Χυντονιςμοφ τθσ Εφαρμογισ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων, Πονάδα Διαχείριςθσ 

ΥΕΥ 2007-2013, Ετιςια Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ Ζτουσ 2008 του ΕΡ «Μακεδονίασ-Θράκθσ» 2007-2013, Λοφνιοσ 2009, 

ς. 38. 
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Ειδικοί ςτόχοι  

Επιχειρθματικότθτα: 

 Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων ςτουσ κλάδουσ του 
δευτερογενι και του τριτογενι που ςυμβάλλουν ςτθν περιφερειακι 
ανταγωνιςτικότθτα. Ζμφαςθ ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ, τθν τυποποίθςθ και τθν 
πιςτοποίθςθ των προϊόντων και υπθρεςιϊν.  

 Υαροχι υπθρεςιϊν ςτιριξθσ προσ τισ επιχειριςεισ με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ 
παραγόμενθσ προςτικζμενθσ αξίασ, ιδιαίτερα ςε κλάδουσ που πλιττονται από τον 
διεκνι ανταγωνιςμό.  

 Ενίςχυςθ του περιφερειακοφ ιςτοφ ερευνθτικϊν, επιχειρθματικϊν και 
καινοτομικϊν δομϊν (Ηϊνθ Ξαινοτομίασ Ανατολικισ Κεςςαλονίκθσ, Υόλοσ 
Ξαινοτομίασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ, ςφςτθμα Κερμοκοιτίδων, spin-off εταιρειϊν, 
clusters τεχνολογικϊν εταιρειϊν).  

 Ενίςχυςθ ςυςςωματϊςεων, περιοχϊν και τφπων επιχειριςεων που εμφανίηουν 
κετικζσ προοπτικζσ ι ζχουν ιςχυρζσ ανάγκεσ.  

 Υροϊκθςθ τθσ δαςφνδεςθσ τθσ Υεριφζρειασ με τθ διεκνι αγορά και εγκατάςταςθ 
δεςμϊν ςυνεργαςίασ με διεκνείσ επιχειριςεισ, με ζμφαςθ ςε περιοχζσ ςυγκριτικοφ 
πλεονεκτιματοσ.  

 Επζκταςθ των δικτυϊςεων βιομθχανίασ – εμπορίου – υπθρεςιϊν.  

 Υροϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ υψθλϊν δυνατοτιτων 
ςτον τουριςμό.  

 Διαφοροποίθςθ, βελτίωςθ και προβολι των παρεχομζνων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν-
προϊόντων και χωροταξικι ανακατανομι τθσ τουριςτικισ προςφοράσ.  

 «Επιχειρθματικι» αξιοποίθςθ του περιβάλλοντοσ ωσ εργαλείου προςζλκυςθσ 
εγχϊριων και ξζνων επενδφςεων.  

 

Ενζργεια  

 Ενδυνάμωςθ του ρόλου τθσ Ξεντρικισ Πακεδονίασ ςτον ενεργειακό χάρτθ τθσ 
ευρφτερθσ περιοχισ, ανάπτυξθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον μορφϊν ενζργειασ και 
βελτίωςθ του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ.  

 Υροϊκθςθ τθσ διείςδυςθσ του φυςικοφ αερίου και των ΑΥΕ ςτο ενεργειακό 
ιςοηφγιο για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ 
αποδοτικότθτασ.  

 

Ζρευνα και Ψεχνολογικι Ανάπτυξθ (ΕΨΑ) και Ξαινοτομία  

 Χυνδυαςμζνθ ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ και εφαρμογισ καινοτομίασ ςτθν 
επιχειρθματικότθτα μζςα από προϊκθςθ τθσ Ε&ΨΑ και των προγραμμάτων 
διάδοςθσ των αποτελεςμάτων τθσ, ςφνδεςι τθσ με τθν παραγωγι, κεςμικι 
υποςτιριξι τθσ.  

 Πετατροπι τθσ γνϊςθσ ςε καινοτομικά προϊόντα, διαδικαςίεσ και υπθρεςίεσ και 
υποβοικθςθ τθσ μεταφοράσ τεχνολογίασ-τεχνογνωςίασ προσ τισ επιχειριςεισ και 
ειδικότερα τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, κακϊσ και κάλυψθ του χάςματοσ μεταξφ 
τεχνολογικισ γνϊςθσ και αγοράσ.  

 Υροϊκθςθ τθσ εξωςτρζφειασ μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ Ε&Ψ ςυνεργαςίασ 
μεταξφ κζντρων ζρευνασ και καινοτομίασ και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων κακϊσ και 
θ ανάπτυξθ του κατάλλθλου ανκρϊπινου δυναμικοφ από ποιοτικι και ποςοτικι 
άποψθ.  

 

Ψεχνολογίεσ Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ) τόςο ςτισ επιχειριςεισ όςο και ςτουσ 

πολίτεσ. Σ παραπάνω ςτόχοσ εξειδικεφεται ςε δφο προτεραιότθτεσ: α) τθ βελτίωςθ τθσ 
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παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΨΥΕ, και β) τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ. 

Ειδικότερα:  

α) Βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΨΥΕ  

o Υροϊκθςθ χριςθσ ΨΥΕ ςε επιχειριςεισ τθσ Υεριφζρειασ.  
o Υαροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ επιχειριςεισ & αναςχεδιαςμόσ 

διαδικαςιϊν των φορζων τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ  
o Ενίςχυςθ τθσ ςυμβολισ του κλάδου των ΨΥΕ ςτθν οικονομία τθσ 

Υεριφζρειασ.  
o Υροϊκθςθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ ςε τομείσ που αξιοποιοφν ΨΥE.  
β) Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ  

o Βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ μζςω ΨΥΕ – Λςότιμθ ςυμμετοχι των 
πολιτϊν τθσ Υεριφζρειασ ςτθν Ψθφιακι Ελλάδα  

o Ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ για τον πολίτθ.  
 

Κατθγορίεσ Ρράξεων 

 

Επιχειρθματικότθτα 

 Βελτίωςθ – αναβάκμιςθ υποδομϊν που υποςτθρίηουν τθν επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα, τον ανταγωνιςμό, τθν αναβάκμιςθ του επιχειρθματικοφ 
περιβάλλοντοσ και τθν προςταςία του καταναλωτι.  

 Δομζσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτιριξθσ προσ τισ επιχειριςεισ με ςτόχο τθν 
αναβάκμιςθ τθσ παραγόμενθσ προςτικζμενθσ αξίασ, ιδιαίτερα ςε κλάδουσ που 
πλιττονται από τον διεκνι ανταγωνιςμό.  

 Υροϊκθςθ τθσ χριςθσ του χρθματοδοτικοφ μζςου τθσ ΕΕ Joint European Resources 
for Micro to Medium Size Enterprises (JEREMIE) για τθν αποτελεςματικότερθ 
κινθτοποίθςθ πόρων και δραςτθριοποίθςθ ςτθν ανάπτυξθ των μικρομεςαίων 
επιχειριςεων.  

 Σλοκλθρωμζνα Επιχειρθματικά Χχζδια για τθν υποςτιριξθ παραγωγικϊν 
επενδφςεων που ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικισ παρουςίασ των 
επιχειριςεων ςτθν εγχϊρια και τισ διεκνείσ αγορζσ, ςτθ διαςφνδεςθ με διεκνι 
ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα παραγωγισ κ.λπ.  

 Χυλλογικά Επιχειρθματικά Χχζδια ενίςχυςθσ των επιχειρθματικϊν ςυςπειρϊςεων 
και δικτυϊςεων που ςυμβάλλουν ςτθν ανάδυςθ τομζων, κλάδων, δικτφων και 
περιοχϊν αριςτείασ, ςτθν αναβάκμιςθ προσ κλάδουσ υψθλότερθσ προςτικζμενθσ 
αξίασ ι/και ςε κλάδουσ ταχείασ ανάπτυξθσ (ανακφκλωςθ, περιβαλλοντικζσ 
δραςτθριότθτεσ, χθμικά φάρμακα κλπ.) ι / και ςε κλάδουσ με ενςωμάτωςθ υψθλισ 
τεχνολογίασ και εφαρμοςμζνθσ καινοτομίασ κ.λπ. 

 Υιλοτικζσ δράςεισ αναδιάρκρωςθσ και διεφρυνςθσ δραςτθριοτιτων. Ενίςχυςθ των 
επιχειριςεων του εμπορικοφ τομζα και των υπθρεςιϊν.  

 Ενίςχυςθ ίδρυςθσ νζων καινοτόμων επιχειριςεων με ζμφαςθ ςτθν εταιρικι 
επιχειρθματικότθτα (start-ups).  

 Απόκτθςθ επιχειρθματικισ αριςτείασ και ςφνδεςι τθσ με τθ διάχυςθ καλϊν 
πρακτικϊν ςε νζουσ επιχειρθματίεσ.  

 Ενίςχυςθ τθσ «πράςινθσ επιχειρθματικότθτασ» και ενίςχυςθ τθσ περιβαλλοντικισ 
διάςταςθσ των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων  

 Σλοκλθρωμζνεσ και καινοτόμεσ παρεμβάςεισ για τον εκςυγχρονιςμό – αναδιάταξθ 
του τουριςτικοφ τομζα. 

 Σλοκλθρωμζνα Υρογράμματα Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ που αφοροφν:  
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o Χτθν ίδρυςθ νζων επιχειριςεων από ομάδεσ πλθκυςμοφ με περιοριςμζνθ 
ςιμερα επιχειρθματικότθτα και ςε περιοχζσ που πλιττονται από 
αποβιομθχάνιςθ και ανεργία (δράςεισ «μθ-ενιςχφςεων»)  

o Χτθν ενίςχυςθ επιχειρθματικότθτασ ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ ςε νζεσ και 
καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ (νζα επιχειρθματικότθτα)  

o Χτθν ενίςχυςθ πρωτοβουλιϊν τθσ ευρφτερθσ κοινωνικισ οικονομίασ, 
περιλαμβάνοντασ δραςτθριότθτεσ και πρωτοβουλίεσ που χαρακτθρίηονται από 
ςαφι κοινωνικό ςκοπό, όπωσ υπθρεςίεσ φροντίδασ του πολίτθ και ποιότθτασ 
ηωισ, προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ, τομείσ οι 
οποίοι, οφτωσ ι άλλωσ, δεν ςυγκεντρϊνουν το ενδιαφζρον τθσ ιδιωτικισ 
πρωτοβουλίασ οφτε αποτελοφν ςθμαντικό πεδίο δραςτθριότθτασ 
επιχειριςεων του δθμοςίου.  

 

Ζρευνα και Ψεχνολογικι Ανάπτυξθ (ΕΨΑ) - Ξαινοτομία 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν Ξζντρων Ζρευνασ – Ξαινοτομίασ και Ψεχνολογίασ, οι οποίεσ 
είναι απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ χϊρασ για Ε&Α.  

 Δθμιουργία εκνικϊν τομεακϊν πόλων ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ.  

 Δθμιουργία κεματικϊν δικτφων προθγμζνθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ, 
ανταγωνιςτικϊν ςε διεκνζσ επίπεδο, και ενίςχυςθ των ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν 
επιχειριςεων με υποςτθρικτικοφσ οργανιςμοφσ.  

 Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ διεκνοποίθςθσ των επιχειριςεων, τθσ 
απαςχόλθςθσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ μζςω ερευνθτικϊν ζργων.  

 Δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ μετατροπισ τθσ γνϊςθσ ςε καινοτομικά προϊόντα, 
διαδικαςίεσ και υπθρεςίεσ και υποβοικθςθ τθσ μεταφοράσ τεχνολογίασ-
τεχνογνωςίασ προσ τισ επιχειριςεισ και ειδικότερα τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ.  

 Εκςυγχρονιςμόσ των επιχειρθματικϊν υποδομϊν και υποςτιριξθ των επενδφςεων 
που απαιτοφνται για υποςτιριξθ Εκκολαπτθρίων Επιχειριςεων (pre-incubation).  

 

Ενζργεια 

 Αξιοποίθςθ τθσ απελευκζρωςθσ αγοράσ ενζργειασ και επιχειρθματικι ανάπτυξθ 
φιλικϊν προσ το περιβάλλον μορφϊν ενζργειασ και τεχνικϊν εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ.  

 Δράςεισ για τθν ορκολογικι διαχείριςθ φυςικϊν πόρων.  

 Διείςδυςθ του φυςικοφ αερίου ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα με τθν ανάπτυξθ 
δικτφων διανομισ ςε νζεσ περιοχζσ.  

 Αφξθςθ τθσ Δυναμικότθτασ και τθσ ευςτάκειασ του Χυςτιματοσ Πεταφοράσ 
φυςικοφ αερίου.  

 Ενεργειακζσ επενδφςεισ ςε δθμόςια κτίρια και γενικότερα ςτο δθμόςιο και οικιακό 
τομζα.  

 

Ψεχνολογίεσ Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ)  

α) Βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΤΡΕ  

 Ενίςχυςθ τθσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν από τισ ΠΠΕ.  
 Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ για νζεσ τεχνολογίεσ, διάχυςθ 

Ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν καλϊν πρακτικϊν ςε ΨΥΕ, μζςω παρεμβάςεων ανάπτυξθσ 
ψθφιακοφ περιεχομζνου εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα.  

 Ανάπτυξθ ευρυηωνικϊν εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν που κα διευκολφνουν τισ 
επιχειριςεισ τθσ Υεριφζρειασ ςτθ διεξαγωγι ςυναλλαγϊν με φυςικά πρόςωπα ι 
και άλλεσ επιχειριςεισ.  
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 Ανάπτυξθ ψθφιακοφ περιεχομζνου για προγράμματα κατάρτιςθσ και Δια Βίου 
μάκθςθσ για ςτελζχθ μικρο-μεςαίων επιχειριςεων, φορζων ι οργανιςμϊν 
Δθμοςίου ι Λδιωτικοφ τομζα, για τθν απόκτθςθ εξειδικευμζνων γνϊςεων που κα 
ςυνδυαςτεί με δράςεισ ψθφιακισ διάχυςθσ.  

 Υαροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ επιχειριςεισ & αναςχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν 
των φορζων τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ  

 Δθμιουργία «κόμβων ςυναλλαγϊν» και δομϊν όπωσ (θλεκτρονικά κζντρα μιασ 
ςτάςθσ, one- stop-shops) για τθν εξυπθρζτθςθ των επιχειριςεων τθσ Υεριφζρειασ 
ςε λειτουργικά και πλθροφοριακά ηθτιματα.  

 Υαρεμβάςεισ που αφοροφν ςτθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ τθσ Δθμόςιασ 
διοίκθςθσ.  

 Υαρεμβάςεισ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν και υποδομϊν ΨΥΕ που κα ςυμπλθρϊνουν και 
κα υποςτθρίηουν τισ παρεμβάςεισ αναςχεδιαςμοφ διαδικαςιϊν Δθμοςίου τομζα 
που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτο Ε.Υ. «Ανκρϊπινο Δυναμικό».  

 Ανάπτυξθ ψθφιακϊν προωκθτικϊν μθχανιςμϊν για τθ ςυντονιςμζνθ προϊκθςθ και 
προβολι των επιχειριςεων του κλάδου ΨΥΕ ςε εκνικό αλλά και διεκνζσ επίπεδο.  

 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν για τθν προβολι και προϊκθςθ επιτυχθμζνων 
παραδειγμάτων επιχειρθματικότθτασ και τθν ενθμζρωςθ επιχειρθματιϊν για τισ 
διαδικαςίεσ ζναρξθσ, λειτουργίασ και ανάπτυξθσ επιχειριςεων  

 Ανάπτυξθ δομϊν ενεργοφ ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ 
επιχειρθματικϊν ιδεϊν ςε κζματα ΨΥΕ, εξεφρεςθσ χρθματοδοτικϊν εργαλείων, 
βαςικισ χρθματοδότθςθσ, κατευκφνςεων επζκταςθσ των επιχειρθματικϊν ιδεϊν 
και διοικθτικισ υποςτιριξθσ (π.χ. δθμιουργία portals, θλεκτρονικά one-stop shops, 
εφαρμογϊν διάκεςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου και προϊόντων και help desks).  

 

β) Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ.  

Βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ μζςω ΨΥΕ – Λςότιμθ ςυμμετοχι των πολιτϊν τθσ 

Υεριφζρειασ ςτθν Ψθφιακι Ελλάδα  

 Επζκταςθ ευρυηωνικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν ςε όλθ τθν Υεριφζρεια.  
 Ανάπτυξθ εξειδικευμζνων εφαρμογϊν που κα υποςτθρίξουν τθν ενθμζρωςθ, κα 

ενιςχφςουν τθν κατάρτιςθ και Δια Βίου Πάκθςθ αλλά και κα απλουςτεφςουν τισ 
ςυναλλαγζσ των πολιτϊν τθσ Υεριφζρειασ αξιοποιϊντασ ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ ςε 
νευραλγικοφσ τομείσ όπωσ ενδεικτικά ο τουριςμόσ, οι μεταφορζσ, θ υγεία, θ 
γεωργία κ.λπ.  

 Ανάπτυξθ ςτοχευμζνου ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ και πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, 
κακϊσ και τεχνολογικϊν εφαρμογϊν προςζλκυςθσ των πολιτϊν και ιδιαίτερα των 
νζων ςτον πολιτιςμό, μζςω ςυνδυαςμζνων παρεμβάςεων παιδείασ-πολιτιςμοφ.  

 Ωποςτιριξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ μζςω τθσ επζκταςθσ των περιφερειακϊν 
ςχολικϊν δικτυακϊν υποδομϊν και των εξοπλιςμϊν που ςχετίηονται με ΨΥΕ, κακϊσ 
και με τθν ανάπτυξθ καινοτομικϊν τεχνολογικϊν δράςεων που ζχουν εφαρμογι 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

 

Ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ για τον πολίτθ Ενδεικτικζσ 

κατθγορίεσ πράξεων είναι οι εξισ:  

 Ανάπτυξθ ενιαίων ςθμείων πρόςβαςθσ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ και του ψθφιακοφ περιεχομζνου κάκε είδουσ (μζςω portals, 
infokiosks).  

 Ωποςτιριξθ με ενιαίο τρόπο εναλλακτικϊν καναλιϊν παροχισ υπθρεςιϊν (remote, 
services, digital TV, ςυςτιματα επαυξθμζνθσ και εικονικισ πραγματικότθτασ κλπ.).  
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 Υαροχι προςωποποιθμζνων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ςτον πολίτθ. Εξαςφάλιςθ τθσ 
αδιάλειπτθσ, υψθλισ ποιότθτασ και αςφαλοφσ παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν τθσ 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ τουσ πολίτεσ.  

 Αναςχεδιαςμόσ και ψθφιακι διάκεςθ των πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενων 
υπθρεςιϊν ι/και των υπθρεςιϊν αυτϊν που περιλαμβάνονται ςτο Χχζδιο 2010, 
κακϊσ και ςτοχευμζνθ θλεκτρονικι εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν τθσ περιφζρειασ 
βάςει των τοπικϊν αναγκϊν.  

 Ανάπτυξθ παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ ενθμζρωςθσ, τθσ προβολισ του 
εκνικοφ πολιτιςτικοφ αποκζματοσ αλλά και τθν αξιοποίθςθ τθσ μεγάλθσ διαςποράσ 
του Ελλθνικοφ ςτοιχείου ανά τον κόςμο μζςω τθσ ενοποίθςθσ υφιςτάμενων 
διαδικτυακϊν τόπων, ανάπτυξθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου και ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ περιεχομζνου.  

 

Ωφελοφμενοι είναι το ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ, 

ιδιαίτερα δε οι επιχειρθματίεσ όλων των κλάδων.  

 

Χτον ΑΥ δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ παρεμβάςεων που αναμζνεται να 

ζχουν κετικι ςυμβολι ςτθ δθμιουργία και ανάπτυξθ επιχειριςεων από γυναίκεσ, άρα 

δεν υπάρχει ςαφισ ςτοχοκζτθςθ για τθν προϊκθςθ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ. 

Επίςθσ, δεν τίκενται ποςοτικοί ςτόχοι (οφτε ςτουσ δείκτεσ εκροϊν οφτε ςτουσ δείκτεσ 

αποτελεςμάτων), όπωσ ο αρικμόσ των γυναικείων επιχειριςεων, ο αρικμόσ υφιςτάμενων 

γυναικείων επιχειριςεων που κα ενιςχυκοφν, το ποςοςτό των γυναικείων επιχειριςεων επί 

του ςυνόλου επωφελοφμενων επιχειριςεων του ΑΥ κ.λπ.  

Αναφορικά με τθν αξιοποίθςθ των ΨΥΕ για τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ 

βελτίωςθσ τθσ ηωισ δεν υπάρχει καμία αναφορά για δράςεισ καταπολζμθςθσ του 

ψθφιακοφ χάςματοσ, για τθν ανάλθψθ δραςτθριοτιτων από γυναίκεσ που να ζχουν ςχζςθ 

με πιο ςφγχρονεσ και αποδοτικζσ τεχνολογίεσ κ.λπ. 

 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 5: Ψθφιακι Σφγκλιςθ και Επιχειρθματικότθτα ςτθν ΡΔΜ. 

Ηθτοφμενο για τθν Υεριφζρεια αποτελεί θ δθμιουργία των κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθ 

διαφοροποίθςθ τθσ ιδιαίτερα ςυναρτϊμενθσ με τον τομζα τθσ ενζργειασ παραγωγικισ τθσ 

βάςθσ, ςυνδυαςτικά με τθ διάχυςθ των Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν και 

των αντίςτοιχων εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ και τουσ πολίτεσ.  

 

Ειδικοί ςτόχοι  

 Διαφοροποίθςθ και εμπλουτιςμόσ τθσ παραγωγικισ δομισ με τθν υιοκζτθςθ τθσ 
καινοτομίασ και τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων.  

 Ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ και τθσ τεχνολογίασ ςε επιχειρθματικό επίπεδο με τθ 
ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν και επιχειρθματικϊν φορζων και τθν ειςαγωγι νζων 
μεκόδων και διαδικαςιϊν ςτθν παραγωγι.  

 Αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ του τομζα τθσ ενζργειασ βελτιϊνοντασ τθ 
διαςφνδεςι τθσ με το τοπικό παραγωγικό ςφςτθμα.  
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 Ενίςχυςθ δομϊν ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και των υποδομϊν υποδοχισ 
επιχειριςεων.  

 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν ΨΥΕ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και ςτθν αυτοδιοίκθςθ.  
 Ανάπτυξθ δομϊν και υποδομϊν ΨΥΕ με ευχζρεια πρόςβαςθσ για τουσ πολίτεσ.  

 

 

Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων  

 

Ψθφιακι ςφγκλιςθ  

 Σλοκλιρωςθ των αςτικϊν ευρυηωνικϊν υποδομϊν, δθμιουργία ευρυηωνικϊν ι 
αςφρματων δικτφων με ζμφαςθ ςτουσ τουριςτικοφσ πόλουσ και ενςωμάτωςι τουσ 
ςτθν Υεριφερειακι οικονομία.  

 Ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν και υπθρεςιϊν ενδυνάμωςθσ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ.  

 Ανάπτυξθ κακολικά προςβάςιμων προϊόντων και υπθρεςιϊν για τθν ΞτΥ με 
προτεραιότθτα ςτθν αναδυόμενθ βιομθχανία θλεκτρονικοφ πλθροφοριακοφ 
περιεχομζνου.  

 Υροϊκθςθ των νζων Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν αναφορικά με 
βαςικοφσ τομείσ εξυπθρζτθςθσ και παροχισ υπθρεςιϊν του πολίτθ (e-government, 
e-health, e- business, e-learning, e-inclusion).  

 

Επιχειρθματικότθτα  

 Υροϊκθςθ ΕΨΑ δραςτθριοτιτων με ςτόχο τθν παραγωγι νζασ γνϊςθσ, κυρίωσ 
μζςω τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ επιχειριςεων και Ε&Ψ φορείσ από τθν Ελλάδα και το 
εξωτερικό, τθσ δθμιουργίασ εκνικϊν τομεακϊν πόλων Ε&Α ςε τομείσ υψθλισ 
προτεραιότθτασ για τθν εκνικι οικονομία, κακϊσ και τθσ δθμιουργίασ φυςικϊν ι 
δικτυακϊν κζντρων αριςτείασ και τθ διαςφνδεςι τουσ με αντίςτοιχα κζντρα ςτο 
εξωτερικό.  

 Πετατροπι τθσ γνϊςθσ ςε καινοτομικά προϊόντα, διαδικαςίεσ και υπθρεςίεσ και 
υποβοικθςθ τθσ μεταφοράσ τεχνολογίασ-τεχνογνωςίασ προσ τισ επιχειριςεισ και 
ειδικότερα τισ ΠΠΕ, κακϊσ και κάλυψθ του χάςματοσ μεταξφ τεχνολογικισ γνϊςθσ 
και αγοράσ.  

 Υροϊκθςθ τθσ εξωςτρζφειασ μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ ςυνεργαςίασ ςτθν 
Ζρευνα και Ψεχνολογία για τθν προβολι και προϊκθςθ προϊόντων, διαδικαςιϊν και 
υπθρεςιϊν των επιχειριςεων.  

 Σλοκλιρωςθ υποδομϊν ςυγκζντρωςθσ επιχειριςεων και επιχειρθματικά ςχζδια 
ανάπτυξθσ των ςυνεργαςιϊν και των δικτυϊςεων ςτο δευτερογενι και τριτογενι 
τομζα με ενίςχυςθ των δομϊν ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ για τθν παροχι 
αποτελεςματικϊν υπθρεςιϊν προσ τον επιχειρθματία / επενδυτι (one stop shop).  

 Υροϊκθςθ τθσ χριςθσ νζων χρθματοδοτικϊν εργαλείων (πρωτοβουλία JEREMIE, 
Υρότυπα Ξαινοτόμα Χχζδια Ανάπτυξθσ κ.λπ.)  

 Ενίςχυςθ των ολοκλθρωμζνων επενδυτικϊν ςχεδίων των επιχειριςεων ςτθ 
μεταποίθςθ, το εμπόριο, τον τουριςμό, τον πολιτιςμό και τισ υπθρεςίεσ με ζμφαςθ 
ςτθν προϊκθςθ καινοτόμων μεκόδων παραγωγισ.  

 Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ομάδων πλθκυςμοφ και ενίςχυςθ 
πρωτοβουλιϊν τθσ ευρφτερθσ κοινωνικισ οικονομίασ.  

 Ενίςχυςθ των νζων και υφιςτάμενων επιχειριςεων για τθ δθμιουργία και τον 
εκςυγχρονιςμό τουριςτικϊν καταλυμάτων.  

 Ενίςχυςθ των επιχειριςεων για τθ δθμιουργία και εκςυγχρονιςμό εγκαταςτάςεων 
ςυνοδευτικϊν προσ τθν ξενοδοχειακι υποδομι, αλλά εξυπθρετικϊν των 
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δραςτθριοτιτων ςυνεδριακοφ, μορφωτικοφ – πολιτιςτικοφ, ακλθτικοφ και λοιπϊν 
μορφϊν κεματικοφ τουριςμοφ.  

 Ενίςχυςθ φορζων ελζγχου ποιότθτασ-πιςτοποίθςθσ προϊόντων και εποπτείασ τθσ 
αγοράσ, κακϊσ και των επιχειριςεων για τθν ανάπτυξθ και πιςτοποίθςθ 
ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι και / τθ ςθματοδότθςθ υπθρεςιϊν 
ποιότθτασ.  

 Ενίςχυςθ των επιχειριςεων για τθν ενςωμάτωςθ τεχνολογιϊν φιλικϊν προσ το 
περιβάλλον και τθν ανάπτυξθ και πιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ.  

 Ενίςχυςθ πρωτοβουλιϊν κοινισ δράςθσ μεταξφ επιχειριςεων και φορζων του 
τουριςτικοφ τομζα, αλλά και φορζων και επιχειριςεων λοιπϊν δραςτθριοτιτων για 
τθ διαμόρφωςθ και διακίνθςθ ςτθν τουριςτικι αγορά νζων τουριςτικϊν προτάςεων 
– «πακζτων» με χωρικι ι κεματικι εςτίαςθ.  

 Ανάπτυξθ ςυνδυαςμζνθσ επιχειρθματικότθτασ ςτο διαδίκτυο για τθν προϊκθςθ 
των πωλιςεων των ςυνδυαςμζνων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και υλοποίθςθ 
δράςεων για τθ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ τουριςτικισ πλθροφορίασ.  

 Ανάπτυξθ κερμοκοιτίδων επιχειριςεων.  
 Αξιοποίθςθ τθσ απελευκζρωςθσ αγοράσ ενζργειασ και επιχειρθματικι ανάπτυξθ 

φιλικϊν προσ το περιβάλλον μορφϊν ενζργειασ και καυςίμων, αντιρρυπαντικϊν 
τεχνολογιϊν και τεχνικϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.  

 Υράςινθ επιχειρθματικότθτα και ενίςχυςθ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ των 
παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων.  

 Ωλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων καινοτόμων παρεμβάςεων ςε επιλεγμζνα clusters τθσ 
Υεριφζρειασ.  

 Υιλοτικζσ δράςεισ αναδιάρκρωςθσ και διεφρυνςθσ δραςτθριοτιτων ενίςχυςθσ των 
επιχειριςεων του εμπορικοφ τομζα και των υπθρεςιϊν.  

 Δράςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ του καταναλωτι και τθ βελτίωςθ των 
μθχανιςμϊν εποπτείασ τθσ αγοράσ.  

 Ενίςχυςθ για τθν απόκτθςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ που ζχουν προοπτικζσ 
εμπορικισ εκμετάλλευςθσ.  

 Σλοκλθρωμζνα προγράμματα ανάπτυξθσ επιχειρθματικότθτασ.  
 Δθμιουργία μόνιμθσ δομισ Υεριφερειακοφ Υόλου Ξαινοτομίασ για τθν Ενζργεια ςτθ 

Δυτικι Πακεδονία (υπθρεςίεσ ζρευνασ, μεταφοράσ τεχνολογίασ και ανάπτυξθσ 
καινοτομίασ).  

 

Ψελικοί ωφελοφμενοι των παρεμβάςεων του άξονα είναι το ςφνολο των κατοίκων τθσ 

Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ, δεδομζνου ότι λαμβάνουν χϊρα ςε όλθ τθ γεωγραφικι 

ζκταςι τθσ.  

 

Χτον ΑΥ αν και, για παράδειγμα, αναφζρεται ότι κα ενιςχυκοφν ομάδεσ πλθκυςμοφ μζςω 

τθσ ανάπτυξθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ με ζμφαςθ ςτθν κοινωνικι οικονομία 

δεν προςδιοριηόνται αυτζσ οι ομάδεσ-ςτόχοι. Επιπλζον, αν και προβλζπονται παρεμβάςεισ 

υποςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ δεν διατυπϊνεται με ςαφι τρόπο θ ενίςχυςθ τθσ 

γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ, όπωσ επίςθσ δεν αναφζρονται ποςοτικοί ςτόχοι (οφτε 

ςτουσ δείκτεσ εκροϊν οφτε ςτουσ δείκτεσ αποτελεςμάτων), όπωσ ο αρικμόσ των γυναικείων 

επιχειριςεων, ο αρικμόσ υφιςτάμενων γυναικείων επιχειριςεων που κα ενιςχυκοφν, το 

ποςοςτό των γυναικείων επιχειριςεων επί του ςυνόλου επωφελοφμενων επιχειριςεων του 
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ΑΥ κ.λπ. Επίςθσ, ςτουσ δείκτεσ εκροισ και αποτελεςμάτων δεν αναφζρεται ο αρικμόσ των 

νζων κζςεων απαςχόλθςθσ κατά φφλο από τθ δθμιουργία ΠΠΕ. 

Αναφορικά με τθν αξιοποίθςθ των ΨΥΕ δεν αναφζρονται ρθτά κετικζσ ενζργειεσ ςε ςχζςθ 

με το φφλο, και δεν υπάρχει καμία αναφορά για δράςεισ καταπολζμθςθσ του ζμφυλου 

ψθφιακοφ χάςματοσ, για τθν ανάλθψθ δραςτθριοτιτων από γυναίκεσ που να ζχουν ςχζςθ 

με πιο ςφγχρονεσ και αποδοτικζσ τεχνολογίεσ κ.λπ. 

 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 6: Ψθφιακι Σφγκλιςθ και Επιχειρθματικότθτα ςτθν ΡΑΜΚ. Σ 

ρόλοσ του άξονα 6 «Ψθφιακι Χφγκλιςθ και Επιχειρθματικότθτα» τθσ ΥΑΠΚ είναι 

επικουρικόσ λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι ανάγκεσ τθσ Υεριφζρειασ προβλζπεται να 

καλυφκοφν κατεξοχιν μζςω των αντίςτοιχων Ψομεακϊν Υρογραμμάτων «Ψθφιακι 

Χφγκλιςθ» και «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα». Χτο πλαίςιο του Άξονα 

προβλζπονται άμεςεσ ενιςχφςεισ για τθν προϊκθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων ςτουσ τομείσ τθσ 

μεταποίθςθσ, του εμπορίου και των υπθρεςιϊν, εςτιαςμζνεσ ςε ειδικά χωρικά ςφνολα και 

ιδιαίτερα ςε περιοχζσ ι τομείσ που αντιμετωπίηουν ι ενδζχεται να αντιμετωπίςουν 

αναδιάρκρωςθ τθσ οικονομικισ τουσ δραςτθριότθτασ (π.χ. αγροτικζσ περιοχζσ, μεκοριακζσ 

περιοχζσ), ςε ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ και ςε ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ (π.χ. 

αγροτουριςμόσ) ςε ςυνάφεια με τισ χωρικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΧΥΑ.  

 

Ειδικοί ςτόχοι  

 Ειςαγωγι ςτισ ΠΠΕ καινοτόμων υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν ΨΥΕ, όπωσ θλεκτρονικό 
εμπόριο. 

 Υροϊκθςθ επενδυτικϊν και επιχειρθματικϊν ςχεδίων ςε διάφορεσ παραγωγικζσ 
δραςτθριότθτεσ ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ, του εμπορίου και των υπθρεςιϊν  

 Σρκολογικι διαχείριςθ ενεργειακϊν πόρων.  
 

Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων  

 

Ωπό τον Ειδικό Χτόχο (Ειςαγωγι ςτισ ΠΠΕ καινοτόμων υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν ΨΥΕ):  

 Ενίςχυςθ μικρϊν και ευζλικτων επιχειρθματικϊν ςχεδίων που ςυντείνουν:  
o ςτθν προϊκθςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου  
o ςτθν θλεκτρονικι διαςφνδεςθ επιχειριςεων  
o ςτθ διαφιμιςθ μζςω διαδικτφου  
o ςτθν ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν δικτφων πωλιςεων  
o ςτθν ίδρυςθ θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων  
o ςτθ μθχανοργάνωςθ προμθκειϊν και αποκθκϊν  

Ωπό τον Ειδικό Χτόχο (Υροϊκθςθ επενδυτικϊν και επιχειρθματικϊν ςχεδίων ςε διάφορεσ 

παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ, του εμπορίου και των 

υπθρεςιϊν):  

 Ωποςτιριξθ επενδυτικϊν και επιχειρθματικϊν ςχεδίων που ςτοχεφουν άμεςα ςτθν 
καινοτομία, ςτθν ποιοτικι και εξειδικευμζνθ μεταποίθςθ και ςε ειδικζσ μορφζσ 
τουριςμοφ (π.χ. αγροτουριςμοφ)  

 Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ  
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 Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε ειδικά χωρικά ςφνολα τθσ Υεριφζρειασ και 
ιδιαίτερα ςε περιοχζσ ι τομείσ ςε αναδιάρκρωςθ τθσ οικονομικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ (π.χ. αγροτικζσ περιοχζσ, μεκοριακζσ περιοχζσ)  

Ωπό τον Ειδικό Χτόχο (Σρκολογικι διαχείριςθ ενεργειακϊν πόρων):  

 Εφαρμογι ειδικοφ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν προςταςία των γεωκερμικϊν 
πόρων τθσ Υεριφζρειασ.  

 

Ωφελοφμενοι είναι το ςφνολο Υλθκυςμοφ Υεριφζρειασ Ανατολικισ Πακεδονίασ-Κράκθσ, 

και κυριότερα θ επιχειρθματικι κοινότθτα.  

 

Χτον ΑΥ δεν διαφαίνεται θ ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου για τθ ςτιριξθ γυναικϊν 

να αςκιςουν και να εξελιχκοφν ςτα επαγγζλματα ΨΥΕ ι ςτθν ενίςχυςθ γυναικείων 

επιχειριςεων μζςω ΨΥΕ. Χτουσ δείκτεσ εκροϊν και αποτελεςμάτων δεν κακορίηεται 

αρικμόσ των γυναικείων επιχειριςεων που εκςυγχρονίηονται και βελτιϊνονται, όπωσ 

επίςθσ ςτισ αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ δεν επιςθμαίνεται ο αρικμόσ κζςεων απαςχόλθςθσ 

κατά φφλο. 

 

Χφμφωνα με τθν Ετιςια Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ του ΕΡ για το 2008, επιςθμαίνεται ότι με 

δεδομζνθ τθ μθ εμφάνιςθ φυςικισ και οικονομικισ προόδου, δεν είναι δυνατι θ ποιοτικι 

ανάλυςθ επιτευγμάτων ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν ςυνεπειϊν ςτθν ιςότθτα των 

ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν.148 

 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 7: Αειφόροσ Ανάπτυξθ και Ροιότθτα Ηωισ ςτθν ΡΚΜ. Χτο πλαίςιο 

του Άξονα ζχουν προγραμματιςτεί δράςεισ περιβαλλοντικισ προςταςίασ, δράςεισ 

ανάδειξθσ και αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, δράςεισ ςτον τομζα τθσ 

κοινωνικισ μζριμνασ, προγράμματα αςτικισ ανάπτυξθσ και ιδιαίτερα παρεμβάςεισ 

βελτίωςθσ των αςτικϊν μεταφορϊν του μθτροπολιτικοφ κζντρου (Πετρό Κεςςαλονίκθσ) 

ςτθν κατεφκυνςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και προγράμματα ανάπτυξθσ τθσ υπαίκρου με 

γνϊμονα τθ διαφφλαξθ του γεωγραφικοφ χϊρου και τθν ανάδειξθ των μοναδικϊν 

γεωφυςικϊν χαρακτθριςτικϊν του. 

 

Ειδικοί ςτόχοι  

 Υροςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και ολοκλθρωμζνθ 
διαχείριςθ προςτατευόμενων περιοχϊν και ςθμαντικϊν φυςικϊν 
οικοςυςτθμάτων.  

 Βελτίωςθ και ορκολογικι διαχείριςθ των υποδομϊν περιβάλλοντοσ.  

                                                           
148
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 Χυντονιςμζνθ, ςυςτθματικι και δυναμικι αντιμετϊπιςθ των εςτιϊν ρφπανςθσ 
και ζγκαιρθ  

 λιψθ μζτρων μζςω κατάλλθλου ςχεδιαςμοφ για τθν πρόλθψθ νζων μορφϊν και 
εςτιϊν.  

 Ενςωμάτωςθ τθσ αρχισ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει» ςτο ςχεδιαςμό των 
παρεμβάςεων.  

 Υροϊκθςθ του βιϊςιμου, ποιοτικοφ και ανταγωνιςτικοφ τουριςμοφ, με 
ανάδειξθ των φυςικϊν, πολιτιςτικϊν και τουριςτικϊν πόρων  

 Υροςταςία και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (μνθμείων, ιςτορικϊν 
κζντρων, παραδοςιακϊν οικιςμϊν και αρχιτεκτονικά ενδιαφζροντων ςυνόλων).  

 Αναβάκμιςθ των κοινωνικϊν δομϊν και υπθρεςιϊν, ανάπτυξθ δικτφου 
υπθρεςιϊν υγείασ, κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και εκπαίδευςθσ και εξάλειψθ του 
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.  

 Αναβάκμιςθ του δομθμζνου περιβάλλοντοσ ςτα αςτικά κζντρα και αντιμετϊπιςθ 
των χωροταξικϊν, πολεοδομικϊν και περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων.  

 Ανάπτυξθ και επζκταςθ αςτικϊν μεταφορϊν, ιδιαίτερα ςτο μθτροπολιτικό 
κζντρο τθσ Κεςςαλονίκθσ.  

 Αναγζννθςθ και ανάδειξθ του αγροτικοφ χϊρου και τθσ υπαίκρου με δράςεισ 
ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα για τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων-υπθρεςιϊν και 
τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ.  

 

Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων  

 

Υεριβάλλον 

 Διαχείριςθ των ςτερεϊν και επικίνδυνων αποβλιτων  
 Υροςταςία εδαφϊν  
 Διαχείριςθ υδάτινων πόρων  
 Υοιότθτα του ατμοςφαιρικοφ και ακουςτικοφ περιβάλλοντοσ  
 Διαχείριςθ φυςικοφ περιβάλλοντοσ  
 Αντιμετϊπιςθ των κλιματικϊν αλλαγϊν  
 Υολιτικι προςταςία και διαχείριςθ κινδφνου  
 Δθμιουργία μθχανιςμϊν και εργαλείων άςκθςθσ περιβαλλοντικισ και 

χωροταξικισ πολιτικισ  
 

Ωγεία και Ξοινωνικι Αλλθλεγγφθ 

 Ξαταςκευι νζου κτιριακοφ αποκζματοσ των Ροςοκομειακϊν Πονάδων 
(Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ) Φροντίδασ κακϊσ και των δομϊν 
Ξοινωνικισ Φροντίδασ.  

 Σλοκλιρωςθ και αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου κτιριακοφ αποκζματοσ των 
Ροςοκομειακϊν Πονάδων και των δομϊν Ξοινωνικισ Φροντίδασ.  

 Ανάπτυξθ του ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ των Ροςοκομειακϊν και άλλων 
υποδομϊν υγείασ.  

 Ανάπτυξθ νζων τεχνολογικϊν ςυςτθμάτων.  
 Ανάπτυξθ και λειτουργία υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ με ςτόχο τθν 

ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 
κατοίκων τθσ περιφζρειασ.  

 Εκςυγχρονιςμόσ του εξοπλιςμοφ παραγωγικϊν εργαςτθρίων ςε ςωφρονιςτικά 
καταςτιματα τθσ Υεριφζρειασ, ςε ςυνζργεια με ςχετικζσ δράςεισ των τομεακϊν 
ΕΥ με ςυγχρθματοδότθςθ από το ΕΞΨ.  
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Εκπαίδευςθ 

 Αναβάκμιςθ τθσ κτιριακισ υποδομισ όλων των βακμίδων και επιπζδων τθσ 
εκπαίδευςθσ.  

 Υρομικεια ςφγχρονου τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ.  
 

Ψουριςμόσ 

 Ωποςτιριξθ των υποδομϊν (ανάπτυξθ, αναβάκμιςθ) για τθν ανάπτυξθ ειδικϊν 
και εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ.  

 Δθμιουργία εναλλακτικϊν τουριςτικϊν προϊόντων.  
 Υροβολι - προϊκθςθ των τουριςτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ 

Υεριφζρειασ ςε παραδοςιακζσ και νζεσ προνομιακζσ αγορζσ και ανάπτυξθ 
δικτφων ςυνεργαςίασ.  

 

Υολιτιςμόσ 

 Ανάδειξθ και απόδοςθ ςε λειτουργικι χριςθ μνθμειακϊν χϊρων, με τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ και τθν επανάχρθςθ όπου είναι δυνατόν.  

 Δθμιουργία ςφγχρονων μουςειακϊν χϊρων για τθν προβολι του πολιτιςτικοφ 
και ιςτορικοφ πλοφτου τθσ Υεριφζρειασ.  

 Δθμιουργία ςφγχρονων πολιτιςτικϊν υποδομϊν παραγωγισ και διάκεςθσ 
πολιτιςτικοφ προϊόντοσ.  

 Δθμιουργία πολιτιςτικϊν κεςμϊν και ενίςχυςθ των επενδφςεων ςτον 
πολιτιςτικό τομζα.  

 

Βιϊςιμθ αςτικι ανάπτυξθ 

 Χτο φυςικό περιβάλλον του αςτικοφ χϊρου και πζριξ αυτοφ: αντιμετϊπιςθ 
ρφπανςθσ (ατμοςφαιρικισ, επιφανειακισ, υδάτων, θχορφπανςθσ), διαχείριςθ 
υδάτων, ανάπτυξθ αςτικοφ πραςίνου.  

 Χτο δομθμζνο περιβάλλον: παρζμβαςθ ςτα μορφολογικά χαρακτθριςτικά του 
αςτικοφ χϊρου, διευκετιςεισ του δθμόςιου χϊρου, οδικό δίκτυο, διαχείριςθ 
κτιριακοφ αποκζματοσ.  

 Χτισ αςτικζσ λειτουργίεσ: ανελαςτικζσ αςτικζσ υποδομζσ (φδρευςθσ, διαχείριςθσ 
αποβλιτων), αςτικζσ μεταφορζσ, κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων.  

 Ενδυνάμωςθ τθσ οικονομικισ ευθμερίασ και κοινωνικισ ςυνοχισ, με ζμφαςθ 
ςτθν ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ προβλθμάτων που επθρεάηουν κετικά τθν 
οικονομικι μεγζκυνςθ, τθν απαςχόλθςθ και τθν τοπικι αγορά εργαςίασ, τθν 
ιςότθτα και τθν κοινωνικι ζνταξθ μζςα από τθ ςφμπραξθ με τοπικζσ 
επιχειριςεισ, τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθ βελτίωςθ δεξιοτιτων 
του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθ διαςφάλιςθ τθσ ιςότθτασ για όλα τα μζλθ των 
τοπικϊν κοινωνιϊν.  

 

Σρεινζσ / Πειονεκτικζσ περιοχζσ 

 Ανάπτυξθ τοπικϊν προϊόντων ορεινοφ χϊρου.  

 Ανάπτυξθ ιπιων και εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ.  

 Ανάπτυξθ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων μικρισ κλίμακασ και ιπιασ μορφισ.  

 Δράςεισ προςταςίασ του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ.  
 

Αγροτικζσ περιοχζσ 

 Ζργα υποδομισ (περιβάλλον, πολιτιςμόσ, υγεία, εκπαίδευςθ).  
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 Δράςεισ ενίςχυςθσ των ςχζςεων μεταξφ αςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν.  

 Σλοκλθρωμζνθ ανάδειξθ και διαχείριςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ 
Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ με τθ μορφι του δικτφου εναλλακτικϊν 
τουριςτικϊν προοριςμϊν.  

 

Χτον ΑΥ περιλαμβάνεται ειδικόσ ςτόχοσ που αφορά ςτθν αναβάκμιςθ των κοινωνικϊν 

δομϊν και υπθρεςιϊν, ανάπτυξθ δικτφου υπθρεςιϊν υγείασ, κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και 

εκπαίδευςθσ και εξάλειψθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Χτα κζματα πολιτιςμοφ δεν 

αναδεικνφεται θ διάςταςθ φφλου οφτε ςτθ χριςθ οφτε ςτο περιεχόμενο των μουςειακϊν 

και αρχαιολογικϊν χϊρων και προϊόντων. Χτον τομζα τθσ υγείασ δεν αναφζρονται 

ςυγκεκριμζνεσ παρεμβάςεισ που να εξυπθρετοφν τισ γυναίκεσ ςε επίπεδο πρωτοβάκμιασ 

περίκαλψθσ και πρόβλεψθ δομϊν για π.χ. pap-test, εξζταςθ μαςτοφ, ςεξουαλικι υγεία, 

αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν βίασ κ.λπ. Επίςθσ, ςτουσ δείκτεσ εκροϊν και αποτελεςμάτων 

δεν γίνεται αναφορά ςτο φφλο. 

 

 Εντόσ του 2008 ςτο ςυγκεκριμζνο Άξονα Υροτεραιότθτασ εντάχκθκε μια πράξθ ςτον 
κωδικό κζματοσ προτεραιότθτασ: «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτθν 
εργαςία και τθν ενδυνάμωςθ τθσ βιϊςιμθσ εργαςιακισ ςυμμετοχισ και εξζλιξθσ τθσ 
γυναίκασ, ϊςτε να μειωκοφν οι διακρίςεισ φφλου ςτθν αγορά εργαςίασ και να 
εναρμονιςτεί θ εργαςιακι με τθν ιδιωτικι ηωι όπωσ οι διευκολφνςεισ παροχισ 
υπθρεςιϊν φροντίδασ παιδιϊν και φροντίδασ εξαρτθμζνων προςϊπων» (δράςεισ ΕΞΨ 
που χρθματοδοτοφνται από το ΕΨΥΑ), προχπολογιςμοφ 21.892.800 € ςυνολικισ 
δθμόςιασ δαπάνθσ, με θμερομθνία ζνταξθσ 4/12/2008 και τίτλο «Ενζργειεσ ενίςχυςθσ 
τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ θλικιωμζνων και ατόμων 
που χριηουν κατ’ οίκον βοικειασ».149 

 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 8: Αειφόροσ Ανάπτυξθ και Ροιότθτα Ηωισ ςτθν ΡΔΜ. 

Εντάςςονται παρεμβάςεισ ολοκλιρωςθσ και αναβάκμιςθσ των τεχνικϊν και κοινωνικϊν 

υποδομϊν, δομϊν και υπθρεςιϊν, κακϊσ και δράςεισ αποκατάςταςθσ και προςταςίασ του 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ (εδάφουσ, αζρα, υδάτων) αλλά και κωράκιςθσ από φυςικζσ 

καταςτροφζσ. Επίςθσ ζμφαςθ αποδίδεται ςτθν ενίςχυςθ τθσ χωρικισ οργάνωςθσ μζςα από 

τθν ολοκλιρωςθ του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ και τθν προϊκθςθ διαπεριφερειακϊν και 

διαςυνοριακϊν πολιτικϊν και προγραμμάτων ςυνεργαςιϊν ςτουσ τομείσ περιβάλλοντοσ – 

φυςικϊν πόρων, τουριςμοφ, πολιτιςμοφ, εκπαίδευςθσ και υγείασ-πρόνοιασ. 

 

Ειδικοί ςτόχοι 

 Αποκατάςταςθ και προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ (εδάφουσ, αζρα και 
επιφανειακϊν υπογείων υδάτων) και κωράκιςθ από φυςικζσ καταςτροφζσ. 

 Ενίςχυςθ τθσ ευρφτερθσ χωρικισ οργάνωςθσ με τθν ολοκλιρωςθ του 
πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ όλων των ΣΨΑ τθσ Δυτικισ Πακεδονίασ και το 
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ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ πολιτικϊν ςυνεργαςιϊν και δικτυϊςεων ςτουσ 
βαςικοφσ τομείσ διαχείριςθσ πόρων (φυςικϊν, ανκρϊπινων) και κοινωνικϊν 
δραςτθριοτιτων και εξυπθρετιςεων. 

 Αναβάκμιςθ των βαςικϊν τεχνικϊν υποδομϊν (π.χ. δίκτυα φδρευςθσ, 
αποχζτευςθσ, βιολογικοί κακαριςμοί) ςτο ςφνολο τθσ Υεριφζρειασ. 

 Ενίςχυςθ των δομϊν και υπθρεςιϊν των αςτικϊν κζντρων και των περιοχϊν τθσ 
υπαίκρου, αναφορικά με τουσ βαςικοφσ κοινωνικοφσ τομείσ. 

 Αποκατάςταςθ και διαφφλαξθ με ταυτόχρονθ ανάδειξθ και προβολι τθσ 
αρχιτεκτονικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και αναβάκμιςθ των τουριςτικϊν 
υπθρεςιϊν. 

 Ενίςχυςθ των πολιτιςτικϊν υποδομϊν και ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικϊν 
υπθρεςιϊν και κεςμϊν υψθλισ ποιότθτασ, αυξάνοντασ τθν ελκυςτικότθτα τθσ 
Υεριφζρειασ. 

 

Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων 

Υεριβάλλον 

 Ωποδομζσ φδρευςθσ.  

 Χχζδια διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων και λεκανϊν απορροϊν των υδάτων κακϊσ 
και ορεινϊν δαςικϊν ςυμπλεγμάτων. 

 Αποχετεφςεισ και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων.  

 Σλοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των απορριμμάτων τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ 
Πακεδονίασ με τθν παράλλθλθ υιοκζτθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν 
επεξεργαςίασ, αξιοποίθςθσ και επανάχρθςισ τουσ των.  

 Υροςταςία εδαφϊν.  

 Υροϊκθςθ δράςεων βελτίωςθσ των ποιοτικϊν περιβαλλοντικϊν 
χαρακτθριςτικϊν.  

 Διαχείριςθ προςτατευόμενων από εκνικζσ και διεκνείσ ςυνκικεσ 
προςτατευόμενων περιοχϊν. 

 Πετριαςμόσ των κλιματικϊν αλλαγϊν.  

 Ανάπτυξθ και διαχείριςθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ και 
ενεργειακισ διαχείριςθσ με τθν αξιοποίθςθ των εφαρμογϊν των Γεωγραφικϊν 
Χυςτθμάτων Υλθροφοριϊν. 

 

Χωρικι οργάνωςθ και ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν 

 Υολεοδομικι οργάνωςθ και αναςυγκρότθςθ. 

 Υολιτικι προςταςία και διαχείριςθ κινδφνων. 

 Βελτίωςθ διαςυνοριακϊν υποδομϊν ποιοτικοφ ελζγχου διακίνθςθσ αγακϊν και 
εμπορευμάτων. 

 Χχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Υρογραμμάτων διαςυνοριακϊν διπόλων ανάπτυξθσ 
ειδικά ςτουσ τομείσ τουριςμοφ, υγείασ και εκπαίδευςθσ. 

 Υροϊκθςθ διαςυνοριακϊν ενεργειϊν περιβαλλοντικισ προςταςίασ και 
διαχείριςθσ των διαςυνοριακϊν φυςικϊν πόρων κακϊσ και των τουριςτικϊν 
διακεςίμων. 

 Σργάνωςθ και εφαρμογι διαπεριφερειακϊν πολιτικϊν για τθν ανάδειξθ και 
αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και του τουριςτικοφ προϊόντοσ. 
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Ανάπτυξθ αςτικϊν κζντρων 

 Εφαρμογι Σλοκλθρωμζνων Υρογραμμάτων Αςτικισ Ανάπτυξθσ. 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςτθ δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια περίκαλψθ με τθν 
ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ του ΕΞΑΒ, των Ψμθμάτων Επειγόντων Υεριςτατικϊν, 
τθσ νοςθλευτικισ περίκαλψθσ (ψυχιατρικά τμιματα, νζεσ πτζρυγεσ, ειδικζσ 
μονάδεσ κ.ά.) και των νοςθλευτικϊν μονάδων (τυποποίθςθ διαδικαςιϊν, 
διαςφάλιςθ ποιότθτασ, εςωτερικόσ ζλεγχοσ κ.ά) κακϊσ και επζκταςθ του 
δικτφου δομϊν ςτθν κοινότθτα (ξενϊνεσ, προςτατευόμενα διαμερίςματα κ.ά.). 

 Ανάπτυξθ και προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ με τθ δθμιουργία 
Επιδθμιολογικοφ Ξζντρου Αναφοράσ και τθν ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ των 
αντίςτοιχων υφιςτάμενων υποδομϊν. 

 Ενίςχυςθ των υποδομϊν πρωτοβάκμιασ ψυχικισ υγείασ με τθ δθμιουργία 
Ξζντρου Ψυχικισ Ωγείασ, Ξζντρου Ψυχικισ Ωγείασ με Λατροπαιδαγωγικζσ 
Ωπθρεςίεσ, Λατροπαδαγωγικοφ Ξζντρου, Ξζντρων Θμζρασ και Ψυχιατρικϊν 
Ψμθμάτων ςτα Ροςοκομεία κακϊσ και Ξινθτϊν Πονάδων Ψυχικισ Ωγείασ. 

 Ανάπτυξθ και εφαρμογι ςυςτθμάτων υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ ςτα 
Ροςοκομεία και τουσ εποπτευόμενουσ από το ΩΞΞΑ Σργανιςμοφσ κατά το 
Διεκνζσ Υρότυπο OHSAS 18001 / ΕΟΣΨ 1801. 

 Ωλοποίθςθ προγραμμάτων πρόλθψθσ και προαγωγισ τθσ δθμόςιασ υγείασ 
απευκυνόμενων ςε ειδικζσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ αλλά και ςυνολικά και 
δθμιουργία ςυςτιματοσ εποπτείασ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ για τθν τιρθςθ των 
κανόνων δθμόςιων υγείασ. 

 Δθμιουργία υποδομϊν φροντίδασ παιδιϊν για προγράμματα αιςκθτθριακισ 
αγωγισ ειδικϊν ςχολείων (ειδικοί βρεφονθπιακοί ςτακμοί) και νζων υπθρεςιϊν 
(π.χ. επζκταςθ δικτφου υπθρεςιϊν με φροντίδα βρεφϊν κατ’ οίκον), κακϊσ και 
ανάπτυξθ εργαςτθρίων εκπαίδευςθσ με χριςθ ειδικοφ λογιςμικοφ (π.χ. ΞΕΑΨ). 

 Ανάπτυξθ και λειτουργία υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ. 

 Ανάπτυξθ και αναβάκμιςθ των κτιριακϊν υποδομϊν και του εξοπλιςμοφ του 
Υανεπιςτθμίου και του Ψεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ Δυτικισ 
Πακεδονίασ. 

 Αναβάκμιςθ τθσ κτιριακισ υποδομισ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ και προμικεια ςφγχρονου τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθν 
κάλυψθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν. 

 Ανάπτυξθ κζντρων ζρευνασ – καινοτομίασ και τεχνολογίασ των εκπαιδευτικϊν 
δομϊν. 

 Δθμιουργία Ξζντρων υποδοχισ κακοποιθμζνων γυναικϊν και κυμάτων 
ςωματεμπορίασ για ςυμβουλευτικι και ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ. 

 Ανάπτυξθ δικτφου υπθρεςιϊν όχι μόνο για ιατρικισ και νομικισ φφςεωσ 
κζματα αλλά και για τθν πλθρζςτερθ κάλυψθ των αναγκϊν των γυναικϊν και 
των παιδιϊν τουσ, κακϊσ και ςυνεργαςία των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν. 

 Δθμιουργία και λειτουργία ξενϊνων για κφματα βίασ, εμπορίασ και 
κακοποίθςθσ με γεωγραφικι διαςπορά ςε περιοχζσ όπου ζχουν διαπιςτωκεί τα 
περιςςότερα κροφςματα ςε ςυνεργαςία με τθν περιφερειακι - τοπικι 
αυτοδιοίκθςθ και τθν κοινωνία των πολιτϊν. 

 Σλοκλιρωςθ των υποδομϊν και περαιτζρω ενίςχυςθ των δομϊν πολιτιςμοφ με 
τθν προςταςία, προβολι και ανάδειξθ μνθμείων, ςυνόλων και αρχαιολογικϊν 
χϊρων, τθν ορκολογικι αξιοποίθςθ και τθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν τουσ. 
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Ανάπτυξθ υπαίκρου 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςτθν πρωτοβάκμια περίκαλψθ με τθ δθμιουργία Ξζντρων 
Ωγείασ Αςτικοφ Ψφπου, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ υφιςτάμενων 
υποδομϊν πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ. 

 Σλοκλιρωςθ των υποδομϊν και περαιτζρω ενίςχυςθ των δομϊν και 
υπθρεςιϊν των περιοχϊν τθσ υπαίκρου αναφορικά με τουσ βαςικοφσ 
κοινωνικοφσ τομείσ (εκπαίδευςθ, πρόνοια, πολιτιςμόσ). 

 Σλοκλθρωμζνθ ανάδειξθ και διαχείριςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ 
Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ με τθ μορφι του δικτφου εναλλακτικϊν 
τουριςτικϊν προοριςμϊν, τθ ςφναψθ τοπικϊν ςυμφϊνων ανάπτυξθσ και τθν 
υλοποίθςθ προγραμμάτων προβολισ για το ςφνολο τθσ Υεριφζρειασ ι 
εςτιαςμζνων ςε χωρικζσ και κεματικζσ ενότθτεσ.  

 Ενίςχυςθ του ελζγχου των πρακτικϊν τουριςτικισ κατανάλωςθσ και αναψυχισ 
ςτθ φφςθ.  

 Ενίςχυςθ του εκςυγχρονιςμοφ ι/και τθσ ςυμπλιρωςθσ των υποδομϊν 
χιονοδρομικϊν κζντρων προσ τθν κατεφκυνςθ του γενικοφ χιονοδρομικοφ 
τουριςμοφ τον χειμϊνα και του προπονθτικοφ τουριςμοφ το καλοκαίρι. 

 

Ψελικοί ωφελοφμενοι των παρεμβάςεων του άξονα είναι το ςφνολο των κατοίκων τθσ 

Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ, δεδομζνου ότι λαμβάνουν χϊρα ςε όλθ τθ γεωγραφικι 

ζκταςι τθσ. 

Χτον ΑΥ γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςε κετικζσ δράςεισ υπζρ των γυναικϊν, κακϊσ 

τονίηεται θ ανάγκθ ενίςχυςθσ και δθμιουργίασ κοινωνικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν 

κοινωνικισ μζριμνασ ςυμβάλλοντασ ςτθν υποςτιριξθ τθσ οικογζνειασ κακϊσ και των 

γυναικϊν, ιδιαίτερα δε εκείνων που είναι κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ, διεκνικισ 

εμπορίασ αλλά και γυναικϊν που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ (μετανάςτριεσ, πρόςφυγεσ, 

γυναίκεσ με πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ κλπ.). Σι αναγκαίεσ παρεμβάςεισ αφοροφν ςε 

λειτουργία ςυμβουλευτικϊν κζντρων, ξενϊνων και ςτεγϊν προςταςίασ και άλλων 

ςυςτθμάτων αρωγισ, όπου κα παρζχεται νομικι βοικεια, νομικι ςυμβουλευτικι και 

ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ κακϊσ και φιλοξενία των γυναικϊν.  

Επίςθσ, περιλαμβάνονται κετικζσ δράςεισ που αφοροφν ςτθ δθμιουργία υποδομϊν 

φροντίδασ παιδιϊν για προγράμματα αιςκθτθριακισ αγωγισ ειδικϊν ςχολείων (ειδικοί 

βρεφονθπιακοί ςτακμοί) και νζων υπθρεςιϊν (π.χ. επζκταςθ δικτφου υπθρεςιϊν με 

φροντίδα βρεφϊν κατ’ οίκον). Ωςτόςο, θ δθμιουργία τζτοιων δομϊν αποτελεί μια 

παρζμβαςθ που είναι χρθςιμότερο να αντιμετωπίηεται ωσ παρζμβαςθ υπζρ των 

οικογενεικϊν, υπζρ των εργαηόμενων γονζων και όχι μόνο υπζρ των γυναικϊν. 

Εν τοφτοισ, ςτα κζματα πολιτιςμοφ δεν αναδεικνφεται θ διάςταςθ φφλου οφτε ςτθ χριςθ 

οφτε ςτο περιεχόμενο των μουςειακϊν και αρχαιολογικϊν χϊρων και προϊόντων. Επίςθσ, 

ςτουσ δείκτεσ εκροϊν και αποτελεςμάτων δεν γίνεται αναφορά ςτο φφλο. 

 

 Ψο 2011 εκδόκθκε πρόςκλθςθ (με τελικοφσ δικαιοφχουσ τουσ Σργανιςμοφσ Ψοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ (Α' και Β' βακμοφ) τθσ Υεριφζρειασ τθσ Δυτικισ Πακεδονίασ) ςτο πλαίςιο 
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τθσ κεματικισ προτεραιότθτασ 77 «Ωποδομζσ ςτον τομζα τθσ φροντίδασ παιδιϊν» και 79 
«Άλλεσ Κοινωνικζσ Υποδομζσ» για τθν Ξατθγορία Υράξθσ «Βρεφονθπιακοί και παιδικοί 
ςτακμοί», για τθν Ξατθγορία Υράξθσ «Καταςκευι και ανάπτυξθ υποδομϊν φροντίδασ 
παιδιϊν με αναπθρία» και «Ανάπτυξθ Δομϊν για τθν Ρροϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ 
Ενςωμάτωςθσ Ειδικϊν Κοινωνικϊν Ομάδων». Βάςει του κειμζνου πρόςκλθςθσ ο ειδικόσ 
ςτόχοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ζνταςθσ των επενδφςεων ςτον τομζα τθσ 
εκπαίδευςθσ. Χθμειϊνεται ότι ςτουσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ περιλαμβάνεται ςτουσ 
δείκτεσ αποτελεςμάτων ο αρικμόσ γυναικϊν που ωφελοφνται από υποςτθρικτικά μζτρα 
για τθ ςυμφιλίωςθ τθσ επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ (Υ/Ω: 10.000.000 €). 

 Ψο 2011 εκδόκθκε πρόςκλθςθ (με τελικοφσ δικαιοφχουσ τουσ Σργανιςμοφσ Ψοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ (Α' και Β' βακμοφ) τθσ Υεριφζρειασ τθσ Ανατολικισ Πακεδονίασ-Κράκθσ) 
ςτο πλαίςιο τθσ κεματικισ προτεραιότθτασ 77 «Ωποδομζσ ςτον τομζα τθσ φροντίδασ 
παιδιϊν» και 79 «Άλλεσ Κοινωνικζσ Υποδομζσ» για τθν Ξατθγορία Υράξθσ 
«Βρεφονθπιακοί και παιδικοί ςτακμοί», για τθν Ξατθγορία Υράξθσ «Καταςκευι και 
ανάπτυξθ υποδομϊν φροντίδασ παιδιϊν με αναπθρία» και «Ανάπτυξθ Δομϊν για τθν 
Ρροϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ Ειδικϊν Κοινωνικϊν Ομάδων». Βάςει του 
κειμζνου πρόςκλθςθσ ο ειδικόσ ςτόχοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ζνταςθσ 
των επενδφςεων ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ. Χθμειϊνεται ότι ςτουσ δείκτεσ 
παρακολοφκθςθσ περιλαμβάνεται ςτουσ δείκτεσ αποτελεςμάτων ο αρικμόσ γυναικϊν 
που ωφελοφνται από υποςτθρικτικά μζτρα για τθ ςυμφιλίωςθ τθσ επαγγελματικισ και 
οικογενειακισ ηωισ (Υ/Ω: 10.000.000 €). 

 Ψο 2011 εκδόκθκε πρόςκλθςθ (με τελικοφσ δικαιοφχουσ τουσ Σργανιςμοφσ Ψοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ (Α' και Β' βακμοφ) τθσ Υεριφζρειασ τθσ Ξεντρικισ Πακεδονίασ) ςτο 
πλαίςιο τθσ κεματικισ προτεραιότθτασ 77 «Ωποδομζσ ςτον τομζα τθσ φροντίδασ 
παιδιϊν» και 79 «Άλλεσ Κοινωνικζσ Υποδομζσ» για τθν Ξατθγορία Υράξθσ 
«Βρεφονθπιακοί και παιδικοί ςτακμοί», για τθν Ξατθγορία Υράξθσ «Καταςκευι και 
ανάπτυξθ υποδομϊν φροντίδασ παιδιϊν με αναπθρία» και «Ανάπτυξθ Δομϊν για τθν 
Ρροϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ Ειδικϊν Κοινωνικϊν Ομάδων». Βάςει του 
κειμζνου πρόςκλθςθσ ο ειδικόσ ςτόχοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ζνταςθσ 
των επενδφςεων ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ. Χθμειϊνεται ότι ςτουσ δείκτεσ 
παρακολοφκθςθσ περιλαμβάνεται ςτουσ δείκτεσ αποτελεςμάτων ο αρικμόσ γυναικϊν 
που ωφελοφνται από υποςτθρικτικά μζτρα για τθ ςυμφιλίωςθ τθσ επαγγελματικισ και 
οικογενειακισ ηωισ (Υ/Ω: 10.000.000 €). 

 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 9: Αειφόροσ Ανάπτυξθ και Ροιότθτα Ηωισ ςτθν ΡΑΜΚ. 

Υεριλαμβάνει παρεμβάςεισ για τθν προςταςία, αναβάκμιςθ και ορκολογικι διαχείριςθ του 

περιβάλλοντοσ, τθν εξαςφάλιςθ τθσ υγείασ και τθσ ευεξίασ του ςυνόλου του πλθκυςμοφ 

τθσ Υεριφζρειασ, τθν αναβάκμιςθ των ςυνκθκϊν ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ δικτφου και 

τθν ανάδειξθ του πολιτιςμοφ ωσ παράγοντα οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ Υεριφζρειασ. 

Επίςθσ, ζμφαςθ αποδίδεται ςτθν επίτευξθ τθσ χωρικισ ςυνοχισ μζςα από τθν υλοποίθςθ 

«ολοκλθρωμζνων ςχεδίων για τθν αςτικι αναγζννθςθ», που αφοροφν ςτθ βιϊςιμθ αςτικι 

ανάπτυξθ. 
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Ειδικοί ςτόχοι 

 

Υεριβάλλον 

 Ανάπτυξθ περιβαλλοντικϊν υποδομϊν διαχείριςθσ αποβλιτων 

 Σρκολογικι διαχείριςθ υδατικϊν πόρων 

 Διαχείριςθ κινδφνων 

 Αειφορικι διαχείριςθ φυςικοφ περιβάλλοντοσ 
 

Ωγεία 

 Ανάπτυξθ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ 

 Ανάπτυξθ και προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ 

 Σλοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ τθσ Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

 Βελτίωςθ τθσ ανταποδοτικότθτασ του υγειονομικοφ ςυςτιματοσ 
 

Υαιδεία 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ζνταςθσ των επενδφςεων ςτον τομζα τθσ 
εκπαίδευςθσ 

 

Υολιτιςμόσ 

 Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν υποδομϊν 

 Ψόνωςθ τθσ ηιτθςθσ ςτον τομζα του πολιτιςμοφ 
 

Χωρικι διάςταςθ τθσ ανάπτυξθσ 

 Βιϊςιμθ αςτικι ανάπτυξθ 

 Ενίςχυςθ ορεινϊν περιοχϊν 

 Ενίςχυςθ μειονεκτικϊν περιοχϊν 

 Ενίςχυςθ νθςιωτικϊν περιοχϊν 
 

Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων 

 

Υεριβάλλον 

 Σρκολογικι διαχείριςθ αποβλιτων – δράςεισ διαχείριςθσ αποβλιτων.  

 Ξαταςκευι μικρϊν / μεςαίων φραγμάτων, προςταςία τθσ ποιότθτασ επιφανειακϊν 
υδάτων, διαχείριςθ και διανομι φδατοσ (δίκτυα φδρευςθσ). 

 Υροϊκθςθ μζτρων πρόλθψθσ κινδφνων. 

 Δράςεισ προςταςίασ και ανάδειξθσ τθσ φυςικισ κλθρονομιάσ. 

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςε τοπικό επίπεδο. 
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Ωγεία 

 Δθμιουργία νζων δομϊν πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ. 

 Εκςυγχρονιςμόσ και λειτουργικι αναβάκμιςθ τθσ κτιριακισ υποδομισ των Ξζντρων 
Ωγείασ. 

 Ξινθτζσ μονάδασ και κινθτζσ μονάδεσ ψυχικισ υγείασ. 

 Λατροπαιδαγωγικά κζντρα. 

 Ξζντρα ψυχικισ υγείασ και κζντρα ψυχικισ υγείασ με ιατροπαιδαγωγικζσ 
υπθρεςίεσ. 

 Ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ υφιςτάμενων υποδομϊν δθμόςιασ υγείασ. 

 Αεροχγειονομεία - Διαμόρφωςθ χϊρων και εξοπλιςμόσ ςτα διεκνι αεροδρόμια. 

 Οιμάνια - διαμόρφωςθ χϊρων και εξοπλιςμόσ επιδθμιολογικοφ φραγμοφ. 

 Ανάπτυξθ & Εφαρμογι ςυςτιματοσ διαχείριςθσ υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ 
εργαςίασ ςτα Ροςοκομεία και του εποπτευόμενουσ από το ΩΞΞΑ οργανιςμοφσ κατά 
το Διεκνζσ Υρότυπο OHSAS 18001 / ΕΟΣΨ 1801. 

 Υρογράμματα πρόλθψθσ και προαγωγισ τθσ δθμόςιασ υγείασ ςτον γενικό 
πλθκυςμό και ςε ειδικοφσ πλθκυςμοφσ (π.χ. μετανάςτεσ, μακθτζσ) με εκςτρατείεσ 
ενθμζρωςθσ.  

 Ανάπτυξθ δομϊν ανοικτισ φροντίδασ κοινωνικϊν ομάδων. 

 Ανάπτυξθ και λειτουργία υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ.. 

 Δθμιουργία δομϊν θμιαυτόνομθσ διαβίωςθσ και κοινοτικϊν ι διαδθμοτικϊν 
δικτφων υποςτιριξθσ φιλοξενίασ για άτομα με βαριζσ κινθτικζσ αναπθρίεσ, 
γζροντεσ κ.λπ. 

 Ξζντρα αποκατάςταςθσ ΠΞΕΑ 

 Επζκταςθ ι / και δθμιουργία δομϊν βραχείασ φιλοξενίασ οικογενειϊν, που 
ςυνοδεφουν άτομα που νοςθλεφονται. 

 Σικοτροφεία 

 Υροςτατευμζνα διαμερίςματα 

 ενϊνεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ 

 Βρεφονθπιακοί ςτακμοί 

 Ξζντρα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ παιδιϊν και ΑΠΕΑ 

 Ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ υποδομϊν ΕΞΑΒ περιφζρειασ και Ψμθμάτων Επειγόντων 
Υεριςτατικϊν. 

 Δθμιουργία ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ υποδομϊν νοςθλευτικισ περίκαλψθσ (νζεσ 
πτζρυγεσ, ειδικζσ μονάδεσ, κ.ά.). 

 Οειτουργικόσ εκςυγχρονιςμόσ υφιςτάμενων Ροςθλευτικϊν Πονάδων  

 Ξζντρα Θμζρασ - Ροςοκομεία Θμζρασ 

 Ψυχιατρικά Ψμιματα 
 

Ωφελοφμενοι είναι το ςφνολο Υλθκυςμοφ Υεριφζρειασ Ανατολικισ Πακεδονίασ – Κράκθσ. 
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Χτον ΑΥ περιλαμβάνονται κετικζσ δράςεισ που αφοροφν ςτθ δθμιουργία βρεφονθπιακϊν 

ςτακμϊν και ανοικτϊν δομϊν κοινωνικισ φροντίδασ κ.λπ. Ωςτόςο, θ δθμιουργία 

βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν αποτελεί μια παρζμβαςθ που είναι χρθςιμότερο να 

αντιμετωπίηεται ωσ παρζμβαςθ υπζρ των οικογενειϊν, υπζρ των εργαηόμενων γονζων και 

όχι μόνο υπζρ των γυναικϊν. 

Αν και ςτουσ δείκτεσ εκροϊν υπάρχει ο δείκτθσ που αναφζρεται ςε υποδομζσ κοινωνικισ 

αλλθλεγγφθσ. (π.χ. βρεφονθπιακοί ςτακμοί, Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν & 

ΑΠΕΑ, Ανάπτυξθ δομϊν ανοικτισ φροντίδασ κοινωνικϊν ομάδων, κ.λπ., ςτουσ δείκτεσ 

αποτελεςμάτων δεν ηθτείται θ καταγραφι του εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ. 

 

 Ψο 2008 εκδόκθκε πρόςκλθςθ από τθν Υεριφζρεια Ανατολικισ Πακεδονίασ – 
Κράκθσ ςτο πλαίςιο τθσ Κεματικισ Υροτεραιότθτασ «Πζτρα για τθν Βελτίωςθ τθσ 
προςβαςιμότθτασ ςτθν εργαςία και τθν ενδυνάμωςθ τθσ βιϊςιμθσ εργαςιακισ 
ςυμμετοχισ και εξζλιξθσ τθσ γυναίκασ, ϊςτε να μειωκοφν οι διακρίςεισ φφλου ςτθν 
αγορά εργαςίασ και να εναρμονιςτεί θ εργαςιακι με τθν ιδιωτικι ηωι όπωσ οι 
διευκολφνςεισ παροχισ υπθρεςιϊν φροντίδασ παιδιϊν και φροντίδασ εξαρτθμζνων 
προςϊπων» με δικαιοφχουσ τισ Υεριφζρειεσ. Βάςει του κειμζνου τθσ πρόςκλθςθσ 
οι κατθγορίεσ πράξεων αφοροφν ςτισ ενζργειεσ ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ 
και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ θλικιωμζνων και ατόμων που χριηουν κατϋ 
οίκον βοικεια και ζχουν ωσ ειδικό ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των κοινωνικϊν δομϊν 
και υπθρεςιϊν, ανάπτυξθ δικτφου υπθρεςιϊν υγείασ, κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και 
εκπαίδευςθσ και εξάλειψθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Ψο ςφνολο των 
ωφελοφμενων είναι 9.000 άτομα και ο Υ/Ω 10.000.000 €.  

 Ψο 2008 εκδόκθκε πρόςκλθςθ από τθν Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ ςτο 
πλαίςιο τθσ Κεματικισ Υροτεραιότθτασ «Πζτρα για τθν Βελτίωςθ τθσ 
προςβαςιμότθτασ ςτθν εργαςία και τθν ενδυνάμωςθ τθσ βιϊςιμθσ εργαςιακισ 
ςυμμετοχισ και εξζλιξθσ τθσ γυναίκασ, ϊςτε να μειωκοφν οι διακρίςεισ φφλου ςτθν 
αγορά εργαςίασ και να εναρμονιςτεί θ εργαςιακι με τθν ιδιωτικι ηωι όπωσ οι 
διευκολφνςεισ παροχισ υπθρεςιϊν φροντίδασ παιδιϊν και φροντίδασ εξαρτθμζνων 
προςϊπων» με δικαιοφχουσ τισ Υεριφζρειεσ. Βάςει του κειμζνου τθσ πρόςκλθςθσ 
οι κατθγορίεσ πράξεων αφοροφν ςτισ ενζργειεσ ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ 
και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ θλικιωμζνων και ατόμων που χριηουν κατϋ 
οίκον βοικεια και ζχουν ωσ ειδικό ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των κοινωνικϊν δομϊν 
και υπθρεςιϊν, ανάπτυξθ δικτφου υπθρεςιϊν υγείασ, κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και 
εκπαίδευςθσ και εξάλειψθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Ψο ςφνολο των 
ωφελοφμενων είναι 9.000 άτομα και ο Υ/Ω 8.194.070 €.  

 Ψο 2012 εκδόκθκε πρόςκλθςθ ςτο πλαίςιο τθσ κεματικισ προτεραιότθτασ 77 
«Ωποδομζσ ςτον τομζα τθσ φροντίδασ παιδιϊν» για τθν Ξατθγορία Υράξθσ 
«Βρεφονθπιακοί και παιδικοί ςτακμοί» και για τθν Ξατθγορία Υράξθσ 
«Καταςκευι και ανάπτυξθ υποδομϊν φροντίδασ παιδιϊν με αναπθρία» και με 
ειδικό ςτόχο τθν ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ. 
Χθμειϊνεται ότι ςτουσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ περιλαμβάνεται ςτουσ δείκτεσ 
εκροϊν ο αρικμόσ γυναικϊν που ωφελοφνται από υποςτθρικτικά μζτρα για τθ 
ςυμφιλίωςθ τθσ επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ. (ΔΕΛΞΨΘΧ ΕΧΥΑ) (Υ/Ω 
32.000.000 €). 
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 Επίςθσ, ζχουν ενταχκεί τα παρακάτω Ζργα που αποτελοφν τθν προχπόκεςθ για τθν 
ολοκλιρωςθ μιασ πολυδιάςτατθσ ςτρατθγικισ για τθ ςυνολικι βελτίωςθ του 
ςυςτιματοσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και τθν προϊκθςθ τθσ: 

o 1/10/2009 ΑΡΕΓΕΦΧΘ ΥΑΛΔΛΞΣΩ ΞΑΛ ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΑΞΣΩ ΧΨΑΚΠΣΩ ΧΨΘ ΧΦΩΧΑ 
ΔΘΠΣΧ ΑΡΚΘΧ (Υ/Ω 1.409.929 ΕΨΥΑ) 

o 12/7/2011 ΑΡΕΓΕΦΧΘ ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΑΞΣΩ ΧΨΑΚΠΣΩ ΞΑΒΑΟΑΧ (Υ/Ω 6.300.000 
ΕΨΥΑ) 

o 12/7/2011 ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΑΞΣΩ ΧΨΑΚΠΣΩ Ρ.ΞΑΦΒΑΟΘΧ - ΔΘΠΣΧ 
ΞΑΒΑΟΑΧ (Υ/Ω 1.560.000 ΕΨΥΑ) 

o 19/4/2012 ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΘ ΩΦΛΧΨΑΠΕΡΩΡ ΩΥΣΔΣΠΩΡ, ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ ΞΑΛ 
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΑΞΩΡ ΞΑΛ ΥΑΛΔΛΞΩΡ ΧΨΑΚΠΩΡ ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ 
ΑΟΕΑΡΔΦΣΩΥΣΟΘΧ (Υ/Ω 1.190.289 ΕΨΥΑ) 

o 31/5/2012 ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΑΞΣΧ ΧΨΑΚΠΣΧ ΟΩΧΛΠΑΧΣΩ ΔΘΠΣΧ ΞΑΒΑΟΑΧ (Υ/Ω 
2.765.554 ΕΨΥΑ). 

 

Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 10.1 & 10.2: Τεχνικι Υποςτιριξθ Εφαρμογισ. Υεριλαμβάνονται 

ενζργειεσ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι, διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ, ζλεγχο, και 

αξιολόγθςθ του προγράμματοσ, ενζργειεσ δθμοςιοποίθςθσ/ πλθροφόρθςθσ των φορζων 

και πολιτϊν και ενζργειεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και κινθτοποίθςθσ για τθν υποςτιριξθ του 

ςχεδιαςμοφ και τθν εφαρμογι τοπικϊν αναπτυξιακϊν πρωτοβουλιϊν. 

 

Ειδικοί ςτόχοι του ΑΡ 10.1 

 Αποτελεςματικι εφαρμογι, διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ, ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ 
του Υρογράμματοσ. 

 Εξαςφάλιςθ τθσ δθμοςιοποίθςθσ, πλθροφόρθςθσ των φορζων και πολιτϊν. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ και κινθτοποίθςθ φορζων και πολιτϊν για τθ ςυμμετοχι ςτο 
ςχεδιαςμό και εφαρμογι τοπικϊν αναπτυξιακϊν δράςεων. 

 

Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων του ΑΡ 10.1 

 Εφαρμογι – Διαχείριςθ – Υαρακολοφκθςθ – Ζλεγχοσ του προγράμματοσ. 

 Πελζτεσ – Αξιολόγθςθ – Ωποςτιριξθ του Υρογράμματοσ. 

 Δθμοςιοποίθςθ – Υλθροφόρθςθ του Υρογράμματοσ. 
 

Ειδικοί ςτόχοι του ΑΡ 10.2 

 Αποτελεςματικι εφαρμογι, διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ, ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ 
του Υρογράμματοσ. 

 Εξαςφάλιςθ τθσ δθμοςιοποίθςθσ, πλθροφόρθςθσ των φορζων και πολιτϊν. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ και κινθτοποίθςθ φορζων και πολιτϊν για τθ ςυμμετοχι ςτο 
ςχεδιαςμό και εφαρμογι τοπικϊν αναπτυξιακϊν δράςεων. 

Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων του ΑΡ 10.2 

 Ωποςτιριξθ Δυνθτικϊν Δικαιοφχων. 
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 Εκπόνθςθ μελετϊν-εμπειρογνωμοςυνϊν / ενζργειεσ δθμοςιοποίθςθσ 
προγραμμάτων. 

 

Χτουσ ΑΥ δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνα ςχζδια πλθροφόρθςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ 

που να απευκφνονται ςε γυναικείεσ οργανϊςεισ και ΠΞΣ και ςτισ γυναίκεσ ωσ ομάδα-

ςτόχο. 

 

Χφμφωνα με τθν Ζκκεςθ 2011, ςτουσ πίνακεσ που παρουςιάηεται, ανά διοικθτικι 

περιφζρεια, θ πρόοδοσ υλοποίθςθσ των δεικτϊν κορμοφ (core indicators) δεν υπάρχουν 

δείκτεσ ανάλογα με το φφλο, ϊςτε να μποροφν να καταγράψουν μια διαςπορά ι μια 

ςυγκζντρωςθ φαινομζνων μεταξφ φφλων ι ανά φφλο και ειδικότερα ςτα εξισ: α) Ρζεσ 

κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται κατά τθ λειτουργία τθσ πράξθσ, β) Αρικμόσ κζςεων 

απαςχόλθςθσ που δθμιουργοφνται ςτισ ΠΠΕ, γ) Επιπρόςκετοσ πλθκυςμόσ που 

εξυπθρετείται από αναβακμιςμζνα αςτικά μζςα μαηικισ μεταφοράσ, δ) Υλθκυςμόσ που 

εξυπθρετείται από ζργα διαχείριςθσ υδάτινων πόρων, ε) Επιπρόςκετοσ ιςοδφναμοσ 

πλθκυςμόσ που εξυπθρετείται από ζργα διαχείριςθσ υγρϊν αποβλιτων, Αρικμόσ 

ωφελοφμενων μακθτϊν, Αρικμόσ ζργων / υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν 

και κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ για μειονεκτοφςεσ ομάδεσ και νζουσ. 

 

5. Σχολιαςμόσ 

 

Ψο ΕΥ «Πακεδονία–Κράκθ 2007-2013» ςυμβάλλει ιδιαίτερα ςτθν επίτευξθ του ςτόχου ςτον 

τομζα τθσ απαςχόλθςθσ, κυρίωσ ενιςχφοντασ άμεςα και ζμμεςα -μζςω κοινωνικϊν 

υποδομϊν- τθν απαςχόλθςθ των γυναικϊν και των νζων. Χχετικζσ δράςεισ υλοποιοφνται 

ςτο πλαίςιο των κεματικϊν προτεραιοτιτων: 

 ΚΥ 08/Άλλεσ επενδφςεισ ςε επιχειριςεισ 

 ΚΥ 69/Πζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ και τθν αφξθςθ τθσ 
διαρκοφσ ςυμμετοχισ και προόδου των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ, ϊςτε να μειωκεί 
ο διαχωριςμόσ με βάςθ το φφλο ςτθν αγορά εργαςίασ, και για τθν εναρμόνιςθ 
εργαςίασ και ιδιωτικισ ηωισ 

 ΚΥ 77/Ωποδομζσ ςτον τομζα φροντίδασ παιδιϊν 

 ΚΥ 79/Άλλεσ κοινωνικζσ υποδομζσ  
Αν και ςτο επίςθμο κείμενο του εν λόγω ΕΥ επιςθμάνεται ότι θ προϊκθςθ τθσ 

ιςότθτασ των Φφλων κα διαςφαλίηεται μζςα από ςτοχευμζνεσ δράςεισ, κακϊσ και από τθν 

ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςφνολο των παρεμβάςεων, θ ανάπτυξθ ςχετικϊν 

δράςεων δεν παρουςιάηεται επαρκϊσ οφτε ςτον αρχικό ςχεδιαςμό του (βλ. επιμζρουσ 

ςχολιαςμό). Ειδικότερα, από τουσ δζκα (10) Άξονεσ Υροτεραιότθτασ που περιλαμβάνει το 

ΥΕΥ, αναφορά ςε κετικζσ δράςεισ υπζρ των γυναικϊν ι ενίςχυςθσ των γυναικϊν 

εντοπίηεται μόνο ςε τζςςερισ (4), ςτουσ άξονεσ 4, 7, 8 και 9. Πάλιςτα ακόμα και ςτουσ 

τζςςερισ (4) Άξονεσ όπου ο ςχεδιαςμόσ του ΕΥ περιλαμβάνει ςχετικζσ δράςεισ, οι δράςεισ 
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αυτζσ είτε αφοροφν ςτισ γυναίκεσ ωσ ζμμεςα ωφελοφμενεσ (π.χ. δομζσ «Βοικεια ςτο 

ςπίτι»), είτε προτείνονται ωσ ενδεικτικζσ μζςα ςε ζνα ςφνολο αντίςτοιχων δράςεων (π.χ. 

«Υαρεμβάςεισ ςτισ κοινωνικζσ υποδομζσ και ςτισ ειδικζσ υποδομζσ για ευπακείσ ομάδεσ 

όπου ενδεικτικά αναφζρονται θ δθμιουργία, ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ υποδομϊν για δομζσ 

ανοικτισ φροντίδασ, αυτόνομθσ και θμιαυτόνομθσ διαβίωςθσ, δικτφων υποςτιριξθσ, 

επζκταςθ και δθμιουργία δομϊν βραχείασ νοςθλείασ, μονάδεσ κοινωνικισ αποκατάςταςθσ 

και διαμόρφωςθ των κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν εφαρμογι καινοτόμων υποςτθρικτικϊν 

υπθρεςιϊν, κζντρα ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ γυναικϊν, κ.λπ.»). 

Θ ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτισ δράςεισ του ΥΕΥ δεν είναι εμφανισ κατά τον 

αρχικό ςχεδιαςμό του, αν και πιο αςφαλι πορίςματα ςτο πεδίο αυτό μποροφν να 

προκφψουν μζςα από τα αποτελζςματα τθσ υλοποίθςισ του. Επίςθσ, υπάρχουν ςθμαντικά 

κενά και ελλείψεισ ςε ότι αφορά τθν ποςοτικοποίθςθ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ 

ιςότθτασ των φφλων μζςω κατάλλθλου μίγματοσ ςτόχων – δεικτϊν εκροϊν, 

αποτελεςμάτων και επιπτϊςεων. 

Θ διακεςιμότθτα αναλυτικϊν δεδομζνων κατά φφλο και ςυςτθμάτων 

παρακολοφκθςθσ που κα λαμβάνουν υπόψθ τθ διάςταςθ του φφλου, αποτελοφν βαςικζσ 

προχποκζςεισ για τθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ και αποτίμθςθ τθσ πορείασ 

υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων, ςτισ οποίεσ κα πρζπει 

να δοκεί θ απαιτοφμενθ βαρφτθτα /προςοχι. 

Ψα δεδομζνα που προκφπτουν από τθν πορεία υλοποίθςθσ του ΥΕΥ δεν αντανακλοφν 

ςε καμία περίπτωςθ προτεραιότθτα ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. Ειδικότερα, 

όπωσ προκφπτει από τθν αποτφπωςθ των δράςεων που ςυμβάλουν ςτθν ιςότθτα των 

φφλων ι τθν ενίςχυςθ των γυναικϊν, μόνο τρεισ (3) ςχετικζσ Ξατθγορίεσ Υράξεων ζχουν 

αρχίςει να υλοποιοφνται, εκ των οποίων οι δφο (2) αφοροφν ςε δθμιουργία δομϊν 

«Βοικεια ςτο Χπίτι», από τισ οποίεσ οι γυναίκεσ ωφελοφνται ζμμεςα και ςτο ςχεδιαςμό του 

ΥΕΥ δεν τεκμθριϊνεται ο ςτόχοσ τθσ ενίςχυςθσ των γυναικϊν μζςα από τθν υλοποίθςι 

τουσ, και θ τρίτθ αφορά ςε δθμιουργία κοινωνικϊν υποδομϊν για τθν παροχι 

υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν χωρίσ να διευκρινίηεται το είδοσ των υπθρεςιϊν και οι ομάδεσ-

ςτόχοι. 
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2. ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ ΚΑΛ 

ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ150 

                                                           
150

 Για τθ μελζτθ τθσ εφαρμογισ τθσ Λςότθτασ των Φφλων ςτο πλαίςιο του ΥΕΥ Δυτικισ Ελλάδασ, Υελοποννιςου 
και Λονίων Ριςων ελιφκθςαν υπόψθ τα διακζςιμα κείμενα από τισ ιςτοςελίδεσ: του ΥΕΥ www.dytikiellada-
peloponnisos-ionio.gr, τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 
www.dytikiellada.gr, τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ τθσ Υεριφζρειασ Υελοποννιςου 
www.peloponnisos.gr, τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ τθσ Υεριφζρειασ Λονίων Ριςων www.pepionia.gr, 
του ΕΧΥΑ www.espa.gr, τθσ ΕΩΕ/ΕΞΨ www.eye-ekt.gr, τθσ ΓΓΛΦ www.isotita.gr και τθσ ΕΩΕ/ΓΓΛΦ www.eye-
isotita.gr. Ειδικότερα, ςθμαντικζσ πθγζσ ενθμζρωςθσ αποτζλεςαν: το Επίςθμο κείμενο του ΥΕΥ, επίςθμα 
ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν πορεία υλοποίθςθσ του.  

ΡΕΔΛΑ ΔΛΕΕΥΝΘΣΘΣ 
ΕΝΤΟΡΛΣΜΟΣ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΩΚΘΣΘ ΤΘΣ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΓΕΝΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΕΡ 

Γενικόσ Στόχοσ 3: Αειφόροσ ανάπτυξθ και ποιότθτα ηωισ. 

Ειδικόσ Στόχοσ: Πείωςθ τθσ ανεργίασ και προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. 

Αναμενόμενα Αποτελζςματα Ειδικοφ Στόχου: Δθμιουργία αγοράσ εργαςίασ χωρίσ αποκλειςμοφσ. 

ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΕΣ ΑΝΑ ΡΕΛΦΕΕΛΑ 

Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ 

Ρροτεραιότθτα 3: «Σλοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου και δθμιουργία Ψοπικϊν 

Υαραγωγικϊν Χυςτθμάτων. Σλοκλθρωμζνθ Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ» 

Στόχοι:  

o Πείωςθ του κοινωνικοφ ρατςιςμοφ  
o Πείωςθ τθσ ανεργίασ 
o Υροϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων 

Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου 

Διαςφάλιςθ τθσ Λςότθτασ των Φφλων με: 

o ςτοχευμζνεσ δράςεισ 
o ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςφνολο των παρεμβάςεων 

Ρεριφζρεια Λονίων Νιςων 

Διαςφάλιςθ των προχποκζςεων για τθ διευκόλυνςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1 

«ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΞΑΛ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ 

ΥΦΣΧΥΕΟΑΧΛΠΣΨΘΨΑΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ» 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2  

«ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΞΑΛ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ 

ΥΦΣΧΥΕΟΑΧΛΠΣΨΘΨΑΧ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ» 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3 

«ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΞΑΛ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ 

ΥΦΣΧΥΕΟΑΧΛΠΣΨΘΨΑΧ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ» 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4 

«ΨΘΦΛΑΞΘ ΧΩΓΞΟΛΧΘ ΞΑΛ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ» 

Γενικόσ Στόχοσ: Θ ίδρυςθ νζων και τθν ενίςχυςθ υφιςτάμενων επιχειριςεων που 

δραςτθριοποιοφνται ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ ςτθν κατεφκυνςθ διεφρυνςθσ τθσ 

επιχειρθματικισ βάςθσ και ευρφτερα ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ κυρίωσ μζςω τθσ 

διευκόλυνςθσ ίδρυςθσ νζων και εξειδικευμζνων επιχειριςεων, με ειδικι προτεραιότθτα ςτθν 

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/
http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/
http://www.dytikiellada.gr/
http://www.peloponnisos.gr/
http://www.pepionia.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.eye-ekt.gr/
http://www.isotita.gr/
http://www.eye-isotita.gr/
http://www.eye-isotita.gr/
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ενίςχυςθ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ. 

Αναμενόμενεσ Επιπτϊςεισ: Ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ ειδικά των νζων και των γυναικϊν. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 5 

«ΨΘΦΛΑΞΘ ΧΩΓΞΟΛΧΘ ΞΑΛ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ» 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6 

«ΨΘΦΛΑΞΘ ΧΩΓΞΟΛΧΘ ΞΑΛ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ» 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 7 

«ΑΕΛΦΣΦΣΧ ΑΡΑΥΨΩΘ ΞΑΛ ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΗΩΘΧ 

ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ» 

Γενικόσ Στόχοσ: Ανάδειξθ του πολιτικοφ, οικονομικοφ, οικονομικοφ, κοινωνικοφ και 

αναπτυξιακοφ χαρακτιρα των κεμάτων ιςότθτασ. 

Κατθγορία Ραρζμβαςθσ Β «Επζνδυςθ ςτισ κοινωνικζσ υποδομζσ» 

Δράςεισ: 

o Δθμιουργία κοινωνικϊν υποδομϊν για ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ. 
o Οειτουργία υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ και ξενϊνων υποςτιριξθσ 

κακοποιθμζνων γυναικϊν.  
Ομάδεσ-ςτόχοι: Γυναίκεσ  

Κατθγορία Ρράξεων «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ δομϊν φροντίδασ θλικιωμζνων (Πονάδεσ 

«Βοικεια ςτο Χπίτι» και των Πονάδων «Ξοινωνικισ Πζριμνασ»)» 

Κεματικι Ρροτεραιότθτα: Πζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ 

βιϊςιμθσ εργαςιακισ ςυμμετοχισ των γυναικϊν, ϊςτε να μειωκοφν οι διακρίςεισ. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 8 

«ΑΕΛΦΣΦΣΧ ΑΡΑΥΨΩΘ ΞΑΛ ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΗΩΘΧ 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ» 

Γενικόσ Στόχοσ 2 «Βελτίωςθ των προχποκζςεων παροχισ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν» 

Αναμενόμενα Αποτελζςματα Γενικοφ Στόχου 2:  

o Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ. 
o Ξοινωνικι και εργαςιακι ζνταξθ ατόμων κοινωνικά ευαίςκθτων πλθκυςμιακϊν ομάδων. 
Κατθγορία Ραρεμβάςεων «Υγεία και λοιπζσ υποδομζσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ» 

Στόχοσ:  

o Δθμιουργία κοινωνικϊν υποδομϊν για τθν εξυπθρζτθςθ/αποδζςμευςθ του γυναικείου 
πλθκυςμοφ εργάςιμθσ θλικίασ τθσ Υεριφζρειασ, προκειμζνου να ενταχκοφν ςτθν αγορά 
εργαςίασ. 

o Βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ υποςτιριξθσ ατόμων που χρειάηονται βοικεια.  
Κατθγορία Ρράξεων «Κοινωνικζσ Υποδομζσ ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου» 

Δράςεισ: 

Δθμιουργία, ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ υποδομϊν για δομζσ ανοικτισ φροντίδασ, αυτόνομθσ και 

θμιαυτόνομθσ διαβίωςθσ κοινοτικϊν ι διαδθμοτικϊν δικτφων υποςτιριξθσ, επζκταςθ και 

δθμιουργία δομϊν βραχείασ νοςθλείασ, μονάδεσ κοινωνικισ αποκατάςταςθσ και διαμόρφωςθ 

των κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν εφαρμογι καινοτόμων υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν.  

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 9 

«ΑΕΛΦΣΦΣΧ ΑΡΑΥΨΩΘ ΞΑΛ ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΗΩΘΧ 

ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ» 

Γενικόσ Στόχοσ: Διαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου κοινωνικϊν υπθρεςιϊν. 

Ειδικόσ ςτόχοσ: Υοιοτικι και ποςοτικι βελτίωςθ των κοινωνικϊν υποδομϊν. 

Κατθγορία Ραρεμβάςεων «Κοινωνικζσ Υποδομζσ»  

Δράςεισ:  
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o Ανάπτυξθ κοινωνικϊν υποδομϊν που αφοροφν τθ φροντίδα, τθν υποςτιριξθ, κοινωνικι 
αποκατάςταςθ και λοιπζσ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ κοινωνικοφ χαρακτιρα. 

o Ανάπτυξθ και παρεμβάςεων ςε κοινωνικζσ υποδομζσ για ευπακείσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ 
ςυμπεριλαμβάνονται και Ξζντρα ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ γυναικϊν. 

Αναμενόμενα Αποτελζςματα:  

o Αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 
o Άρςθ των ςυνκθκϊν αποκλειςμοφ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων. 
Κατθγορία Ρράξεων: «Ενζργειεσ ςτιριξθσ ατόμων που χριηουν βοικειασ»  

Κεματικι Ρροτεραιότθτα: Πζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτθν εργαςία και τθν 

ενδυνάμωςθ τθσ βιϊςιμθσ εργαςιακισ ςυμμετοχισ και εξζλιξθσ των γυναικϊν, ϊςτε να 

μειωκοφν οι διακρίςεισ φφλου ςτθν αγορά εργαςίασ, και να εναρμονιςτεί θ εργαςιακι με τθν 

ιδιωτικι ηωι όπωσ οι διευκολφνςεισ παροχισ υπθρεςιϊν φροντίδασ παιδιϊν και φροντίδασ 

εξαρτθμζνων πρόςωπων. 

Δράςεισ: Δθμιουργία δομϊν «Βοικεια ςτο Χπίτι» 

Αρικμόσ άμεςα ωφελοφμενων: 3.000 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 10  

«ΨΕΧΡΛΞΘ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ» 
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1. Ειςαγωγι  

 

Ψο ΥΕΥ Δυτικισ Ελλάδασ, Υελοποννιςου και Λονίων Ριςων περιλαμβάνει 

παρεμβάςεισ που αφοροφν: ςε κοινωνικζσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ, ςτθν υγεία και τθν 

κοινωνικι αλλθλεγγφθ, ςτον πολιτιςμό, ςε ζργα προςπελαςιμότθτασ και περιβάλλοντοσ , ςε 

δράςεισ βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ, ςε δράςεισ ενίςχυςθσ ορεινϊν, μειονεκτικϊν, 

νθςιωτικϊν περιοχϊν και ςε δράςεισ επιχειρθματικότθτασ 

Σ ςχεδιαςμόσ του ΥΕΥ βαςίηεται ςε ανάγκεσ και πορίςματα που ζχουν προκφψει από τθν ανάλυςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςε κάκε μία από τισ τρεισ (3) Υεριφζρειεσ ςτισ οποίεσ 

υλοποιείται. Χε ότι αφορά τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ για τθν Ρεριφζρεια 

τθσ Δυτικισ Ελλάδασ, τα δεδομζνα που παρουςιάηονται και ςχετίηονται με το φφλο 

αφοροφν ςε μια πολφ ςυνοπτικι αναφορά για το ποςοςτό τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ, 

κακϊσ και ςε μια διαπίςτωςθ που επιςθμαίνει ότι οι κρίςιμεσ κοινωνικζσ ομάδεσ τθσ 

περιοχισ (γυναίκεσ και νζοι) πλιττονται ςε μεγαλφτερο βακμό από τθν ανεργία και ζτςι 

ενιςχφεται θ ενδοπεριφερειακι ανιςότθτα ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Θ ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ για τθν Υεριφζρεια Ρελοποννιςου 

περιλαμβάνει ςαφϊσ μεγαλφτερθ αναφορά ςε κζματα ιςότθτασ, κακϊσ περιζχει και 

ςχετικι ενότθτα με τίτλο: «Λςότθτα των Φφλων». Ειδικότερα παρουςιάηονται τα ποςοςτά 

τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ (με διακριτι αναφορά ςε γυναίκεσ τθσ θλικιακισ ομάδασ 15-

24 ετϊν) ςτθν Υεριφζρεια, τα οποία ςχολιάηονται μάλιςτα ςυγκριτικά με τον εκνικό και 

ευρωπαϊκό μζςο όρο, κακϊσ και αντίςτοιχα δεδομζνα που αφοροφν ςτθν ανεργία των 

γυναικϊν ςτθν Υεριφζρεια. Χτθν ίδια ενότθτα, επίςθσ, παρουςιάηονται κατά φφλο 

ςτοιχεία που αφοροφν ςτο εκπαιδευτικό επίπεδο του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ και 

προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι: «είναι εμφανισ θ υςτζρθςθ των γυναικϊν τθσ Περιφζρειασ 

Πελοποννιςου ςτθν πρόςβαςθ ςτθν αγοράσ εργαςίασ και ςτθν ανϊτερθ και ανϊτατθ 

εκπαίδευςθ, τόςο ζναντι των ανδρϊν τθσ Ρεριφζρειασ, όςο και ζναντι των γυναικϊν τθσ 

υπόλοιπθσ Ελλάδασ και πολφ περιςςότερο ζναντι των γυναικϊν τθσ ΕΕ». 

Θ παρουςίαςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθ για τθν Ρεριφζρεια Λονίων Νιςων 

περιλαμβάνει επίςθσ ειδικι ενότθτα με τίτλο: «Λςότθτα των Φφλων». Χτθν Ενότθτα 

παρουςιάηονται δεδομζνα που αφοροφν ςτθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθν αγορά 

εργαςίασ, τθ γυναικεία ανεργία και το επίπεδο εκπαίδευςθσ των γυναικϊν τθσ 

Υεριφζρειασ. Χυμπεραςματικά αναφζρεται ότι: «Οι παραπάνω διαφορζσ παρατθροφνται 

ςτθν αγορά εργαςίασ, όταν ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ μοιράηεται εξίςου μεταξφ ανδρϊν και 

γυναικϊν (49,3% - 50,7%)…. ςτθν Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων δεν λειτουργοφν δομζσ που να 

αφοροφν άμεςα τθν γυναίκα, πζραν του Ρεριφερειακοφ Κζντρου Ιςότθτασ…..Από τα 

παραπάνω ςτοιχεία είναι εμφανισ θ υςτζρθςθ των γυναικϊν τθσ Περιφζρειασ κυρίωσ 

όςον αφορά ςτθν πρόςβαςθ ςτθν αγοράσ εργαςίασ». 

Για τθ διαςφάλιςθ τθσ Λςότθτασ των Φφλων, ςτο ςχεδιαςμό του ΥΕΥ επιςθμάνεται ότι 

περιλαμβάνονται ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, 

κακϊσ επίςθσ ότι θ διάςταςθ του φφλου εντάςςεται ςτο ςφνολο των παρεμβάςεϊν του 

(gender mainstreaming), όπωσ προβλζπεται ςτο Άρκρο 16 του Ξαν. 1083/2006 αναφορικά 
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με τθν Λςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν και τθ μθ διάκριςθ, κακϊσ και ςτον Γενικό Χτόχο 11 

του ΕΧΥΑ. Χτα μζτρα που προβλζπονται για τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν 

αποτροπι διακρίςεων ςτα διάφορα ςτάδια υλοποίθςθσ του ΥΕΥ εντάςςεται μεταξφ άλλων 

θ ιςόρροπθ κατά το δυνατόν ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ και θ εκπροςϊπθςθ ςε αυτι κρατικϊν αρχϊν που είναι αρμόδιεσ για 

κζματα ιςότθτασ, κακϊσ και κοινωνικϊν οργανϊςεων ειδικϊν πλθκυςμιακϊν ομάδων. 

Επιπλζον, ο ςχεδιαςμόσ του ΥΕΥ προβλζπει δζςμευςθ ςυγκεκριμζνου ποςοςτοφ από τον 

προχπολογιςμό του Υρογράμματοσ για ανάπτυξθ δράςεων για τθν προϊκθςθ τθσ 

Λςότθτασ των Φφλων. 

 

2. Γενικοί Στόχοι  

 

Σ Γενικόσ Αναπτυξιακόσ Στόχοσ του ΥΕΥ είναι θ διεφρυνςθ των αναπτυξιακϊν 

δυνατοτιτων τθσ, θ επιτάχυνςθ του ρυκμοφ οικονομικισ μεγζκυνςθσ και κοινωνικισ 

ανάπτυξθσ και θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ για τθν επίτευξθ τθσ πραγματικισ ςφγκλιςθσ 

και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν τθσ περιοχισ προγραμματιςμοφ με 

γνϊμονα τθν αειφόρο ανάπτυξθ. Σ Γενικόσ Αναπτυξιακόσ Χτόχοσ εξειδικεφεται ςε τρεισ (3) 

Γενικοφσ Χτόχουσ: 

o Γενικόσ Στόχοσ 1: Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ των υποδομϊν 
προςπελαςιμότθτασ 

o Γενικόσ Στόχοσ 2: Ψθφιακι ςφγκλιςθ με τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν 
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν και τόνωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ 

o Γενικόσ Στόχοσ 3: Αειφόροσ ανάπτυξθ και ποιότθτα ηωισ 
Ξάκε Γενικόσ Χτόχοσ του ΥΕΥ εξειδικεφεται ςε επιμζρουσ ειδικοφσ ςτόχουσ. Χτθν 

εξειδίκευςθ των δφο (2) πρϊτων Γενικϊν Χτόχων δεν εντοπίηεται καμία αναφορά ςτο φφλο. 

Αντίκετα, ςτον Γενικό Στόχο 3 περιλαμβάνεται ο Ειδικόσ Στόχοσ: «Μείωςθ τθσ ανεργίασ 

και προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων». Χτα αναμενόμενα αποτελζςματα τθσ υλοποίθςθσ 

του Γενικοφ Χτόχου 3 ςυμπεριλαμβάνεται θ δθμιουργία αγοράσ εργαςίασ χωρίσ 

αποκλειςμοφσ και θ ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ εργαςίασ, ϊςτε να καταςτεί 

αποδοτικι για όςουσ/εσ αναηθτοφν εργαςία». 

Υζρα από τουσ Γενικοφσ Χτόχουσ του ΥΕΥ, θ κάκε Υεριφζρεια κζτει διαφορετικζσ 

προτεραιότθτεσ. Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ςτθν τρίτθ προτεραιότθτα που κζτει και 

αφορά ςε «Σλοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου και δθμιουργία Ψοπικϊν Υαραγωγικϊν 

Χυςτθμάτων. Σλοκλθρωμζνθ Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ», επιςθμαίνει ότι ςτοχεφει 

ανάμεςα ςτα άλλα ςτθν μείωςθ του κοινωνικοφ ρατςιςμοφ ςε ςυνδυαςμό με τθ μείωςθ τθσ 

ανεργίασ και τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. Σι προτεραιότθτεσ που κζτει θ 

Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου δεν περιλαμβάνουν ειδικι αναφορά ςτθν προϊκθςθ τθσ 

ιςότθτασ των φφλων, ωςτόςο αναφζρεται ότι αυτι κα διαςφαλιςτεί μζςα από 

ςυγκεκριμζνεσ/ςτοχευμζνεσ δράςεισ, κακϊσ και από τθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου 

ςτο ςφνολο των παρεμβάςεων. Ψζλοσ, παρόλο που οι προτεραιότθτεσ που τίκενται για τθν 

Ρεριφζρεια Λονίων Νιςων αφοροφν κυρίωσ ςε κζματα τουριςτικισ ανάπτυξθσ, 

επιςθμαίνεται ότι κα διαςφαλιςτοφν οι προχποκζςεισ για τθ βελτίωςθ του τοπικοφ 
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παραγωγικοφ ςυςτιματοσ μζςω τθσ ενίςχυςθσ των προςόντων και των δεξιοτιτων του 

ενεργοφ ανκρϊπινου δυναμικοφ και γενικά τθ διευκόλυνςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςτθν 

απαςχόλθςθ (κυρίωσ μζςω ΨΕΥ). 

Σι Γενικοί Χτόχοι του ΥΕΥ ςυνδζονται ωσ εξισ με τουσ Άξονεσ Υροτεραιότθτασ: 
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3. Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ του ΡΕΡ, Ειδικοί Στόχοι και ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Ρράξεων 

 
 
ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ: 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1  

«ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΛ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΡΟΣΡΕΛΑΣΛΜΟΤΘΤΑΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2  

«ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΛ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΡΟΣΡΕΛΑΣΛΜΟΤΘΤΑΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ» 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3 

«ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΛ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΡΟΣΡΕΛΑΣΛΜΟΤΘΤΑΣ ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ» 

 

Σι τρείσ (3) πρϊτοι Άξονεσ Ρροτεραιότθτεσ του ΥΕΥ αφοροφν ςε ζργα μεταφορϊν 

(οδικϊν, καλάςςιων κ.λπ) για τισ τρεισ (3) Υεριφζρειεσ και δεν περιζχουν καμία ειδικι 

αναφορά για κζματα Λςότθτασ των Φφλων. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4  

«ΨΘΦΛΑΚΘ ΣΥΓΚΛΛΣΘ ΚΑΛ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 5  

«ΨΘΦΛΑΚΘ ΣΥΓΚΛΛΣΘ ΚΑΛ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ» 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6 

«ΨΘΦΛΑΚΘ ΣΥΓΚΛΛΣΘ ΚΑΛ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ» 

 

Σι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 4,5 και 6 του ΥΕΥ περιλαμβάνουν παρεμβάςεισ που 

αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτισ τρεισ (3) Υεριφζρειεσ, όπου 

υλοποιείται το ΥΕΥ, ωσ ςθμαντικό παράγοντα για τθν οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξι 

τθσ.  

Πόνο ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 4 που αφορά ςτθ Υεριφζρεια τθσ Δυτικισ 

Ελλάδασ γίνεται αναφορά ςε δράςεισ που προωκοφν τθν ιςότθτα των φφλων. Ειδικότερα, 

ςτουσ Γενικοφσ Στόχουσ του Άξονα 4 τίκεται ςε προτεραιότθτα θ ίδρυςθ νζων και τθν 

ενίςχυςθ υφιςτάμενων επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ 

οικονομίασ ςτθν κατεφκυνςθ διεφρυνςθσ τθσ επιχειρθματικισ βάςθσ και ευρφτερα 

ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ κυρίωσ μζςω τθσ διευκόλυνςθσ ίδρυςθσ νζων και 

εξειδικευμζνων επιχειριςεων, με ειδικι προτεραιότθτα ςτθν ενίςχυςθ τθσ γυναικείασ 
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επιχειρθματικότθτασ. Επιπλζον, ο τελευταίοσ Γενικόσ Χτόχοσ του Άξονα 4 επιδιϊκει τθν 

προϊκθςθ δράςεων που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ μζςω ΨΥΕ με τθν 

ιςότιμθ ςυμμετοχι των πολιτϊν τθσ Υεριφζρειασ ςτθν Ψθφιακι Ελλάδα.  

Χτισ ενδεικτικζσ Ξατθγορίεσ Υαρεμβάςεων των Αξόνων Υροτεραιότθτασ 4,5,6 δεν 

περιλαμβάνεται καμία αναφορά ςε κζματα ιςότθτασ ι ενίςχυςθσ των γυναικϊν, αν και ςτα 

αναμενόμενα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Άξονα 4 

περιλαμβάνεται θ ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ ειδικά των νζων και των γυναικϊν. Σι 

δείκτεσ παρακολοφκθςθσ των δράςεων των Αξόνων 4,5,6 δεν αφοροφν ςτον παράγοντα 

«φφλο». 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 7  

«ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 8  

«ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ» 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 9  

«ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ» 

 

Σ ςχεδιαςμόσ των παρεμβάςεων των Αξόνων Υροτεραιότθτασ 7,8 και 9 ςτοχεφει ςτθ 

διαςφάλιςθ ενόσ ςφγχρονου και υψθλοφ επιπζδου ποιότθτασ ηωισ για τουσ/τισ κατοίκουσ 

των τριϊν (3) Υεριφερειϊν ςτισ οποίεσ υλοποιείται το ΥΕΥ. Βαςικά πεδία ανάπτυξθσ των 

δράςεων των Αξόνων είναι: το περιβάλλον, ο πολιτιςμόσ, οι κοινωνικζσ υποδομζσ κ.ά. 

Χτον Άξονα 7 που περιλαμβάνει δράςεισ που υλοποιοφνται ςτθν Υεριφζρεια Δυτικισ 

Ελλάδασ, θ ιςότθτα των φφλων, και ειδικότερα θ ανάδειξθ του πολιτικοφ, οικονομικοφ, 

οικονομικοφ, κοινωνικοφ και αναπτυξιακοφ χαρακτιρα των κεμάτων ιςότθτασ, εντάςςεται 

ςτουσ Γενικοφσ Στόχουσ του Άξονα. Ωςτόςο, θ εξειδίκευςθ των Γενικϊν Χτόχων του Άξονα 

δεν περιλαμβάνει καμία ςε κζματα που προωκοφν τθν ιςότθτα των φφλων. Χτθν ενότθτα 

αυτι το μόνο ςτοιχείο που μπορεί να αξιοποιθκεί ωσ δράςθ ζμμεςθσ ενίςχυςθσ των 

γυναικϊν, προκειμζνου να βοθκθκοφν ςτθ ςυμφιλίωςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ 

ηωισ, αποτελεί θ δθμιουργία κτιριακϊν υποδομϊν για τθν εκπαίδευςθ (προςχολικι, α’ 

βάκμια και βϋβάκμια). Αξίηει, πάντωσ να ςθμειωκεί ότι θ παρουςίαςθ των εν λόγω 

δράςεων δεν περιλαμβάνει καμία ςχετικι αναφορά, οφτε ςε ότι αφορά ςε επίπεδο 

ωφελοφμενων, αλλά οφτε και ςε επίπεδο αναμενόμενων αποτελεςμάτων. 

Χτισ ενδεικτικζσ Ξατθγορίεσ Υαρεμβάςεων που παρατίκενται ςτον Άξονα 7, 

περιλαμβάνεται και θ Κατθγορία Ραρζμβαςθσ Β «Επζνδυςθ ςτισ κοινωνικζσ υποδομζσ», 

όπου προβλζπεται και θ δθμιουργία κοινωνικϊν υποδομϊν για ευπακείσ κοινωνικά 

ομάδεσ και θ λειτουργία υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ και ξενϊνων 

υποςτιριξθσ κακοποιθμζνων γυναικϊν. Υαρόλο που οι γυναίκεσ περιλαμβάνονται 
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ςτουσ/ςτισ ωφελοφμενουσ/εσ του Άξονα, ςτα αναμενόμενα αποτελζςματα δε γίνεται 

καμία ςχετικι αναφορά, εκτόσ από τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ γενικά. 

Χε αυτόν τον Άξονα εντάςςεται και θ Κατθγορία Ρράξεων «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ 

δομϊν φροντίδασ θλικιωμζνων (Πονάδεσ «Βοικεια ςτο Χπίτι» και των Πονάδων 

«Ξοινωνικισ Πζριμνασ»)»151 για τθν οποία το 2008 εκδόκθκε Υρόςκλθςθ προσ τθν 

Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ για τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ υποςτιριξθσ ςε ειδικζσ 

ομάδεσ του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Θ Ξατθγορία Υράξεων ζχει ωσ 

κεματικι προτεραιότθτα τθ λιψθ μζτρων για τθν βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτθν 

ενδυνάμωςθ τθσ βιϊςιμθσ εργαςιακισ ςυμμετοχισ των γυναικϊν, ϊςτε να μειωκοφν οι 

διακρίςεισ και τελικόσ δικαιοφχοσ είναι θ Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Υρογραμματιςμοφ τθσ 

Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ. 

Χτον Άξονα 8 που αφορά αντίςτοιχα δράςεισ που υλοποιοφνται ςτθν Υεριφζρεια 

Υελοποννιςου, εντοπίηεται ο Γενικόσ Στόχοσ 2 «Βελτίωςθ των προχποκζςεων παροχισ 

κοινωνικϊν υπθρεςιϊν», ο οποίοσ και επιςθμαίνεται ότι ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθ βελτίωςθ 

τθσ ποιότθτασ ηωισ ενϊ ςυμβάλει ςτθν κοινωνικι και εργαςιακι ζνταξθ ατόμων που 

ανικουν ςε κοινωνικά ευαίςκθτεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ. Χε ότι αφορά τισ Ενδεικτικζσ 

Ξατθγορίεσ Υαρεμβάςεων του Άξονα 8, θ Κατθγορία Ραρεμβάςεων «Υγεία και λοιπζσ 

υποδομζσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ» ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε να δθμιουργθκοφν κοινωνικζσ 

υποδομζσ για τθν εξυπθρζτθςθ/αποδζςμευςθ του γυναικείου πλθκυςμοφ εργάςιμθσ 

θλικίασ τθσ Ρεριφζρειασ, προκειμζνου να ενταχκοφν ςτθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ και για 

τθ βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ υποςτιριξθσ ατόμων που χρειάηονται βοικεια. Επιπλζον, 

επιςθμαίνεται ότι οι δράςεισ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, 

ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 

κατοίκων τθσ Υεριφζρειασ και προβλζπεται να ςυνδζονται με αντίςτοιχεσ δράςεισ για τθ 

γυναικεία απαςχολθςιμότθτα του ΕΥ «Ανάπτυξθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ». 

Χτον Άξονα 8 περιλαμβάνεται θ Ξατθγορία Υράξεων «Κοινωνικζσ Υποδομζσ ςτθν 

Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου» για τθν οποία το 2010 εκδόκθκε ςχετικι Υρόςκλθςθ152 προσ 

δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ για υποβολι προτάςεων ζργων που αφοροφν ςε παρεμβάςεισ για 

τθ δθμιουργία, ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ υποδομϊν για δομζσ ανοικτισ φροντίδασ, 

αυτόνομθσ και θμιαυτόνομθσ διαβίωςθσ κοινοτικϊν ι διαδθμοτικϊν δικτφων υποςτιριξθσ, 

επζκταςθ και δθμιουργία δομϊν βραχείασ νοςθλείασ, μονάδεσ κοινωνικισ αποκατάςταςθσ 

και διαμόρφωςθ των κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν εφαρμογι καινοτόμων 

υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν. Χθμειϊνεται ότι παρά τα όςα επιςθμαίνονται ςτο ςχεδιαςμό 

του ΥΕΥ και ειδικότερα του Άξονα 8, ςτθν Υρόςκλθςθ δεν διευκρινίηεται το πεδίο τθσ 

παροχισ των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν οφτε και ςε ποιουσ/ποιεσ αυτζσ κα απευκφνονται. 

Χτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 9 εντάςςεται αντίςτοιχα –μεταξφ άλλων- θ ανάπτυξθ 

κοινωνικϊν υποδομϊν και οι ςυναφϊν προςφερόμενων υπθρεςιϊν ςε ευπακείσ ομάδεσ 

ςτθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων, κακϊσ παρόλο που –όπωσ επιςθμάνεται- λειτουργοφν 

ςχετικζσ δομζσ ςτθν Υεριφζρεια Λονίων Ριςων δεν επαρκοφν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 

                                                           
151

 http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=252 

152http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=810  
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των ευπακϊν ομάδων ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται και οι γυναίκεσ. Χτουσ Γενικοφσ 

Στόχουσ του Άξονα περιλαμβάνεται ο Χτόχοσ για διαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου κοινωνικϊν 

υπθρεςιϊν, ο οποίοσ εξειδικεφεται ςε ειδικοφσ ςτόχουσ. Χτουσ ειδικοφσ ςτόχουσ 

αναφζρεται και θ ποιοτικι και ποςοτικι βελτίωςθ των κοινωνικϊν υποδομϊν (εκπαίδευςθσ 

και υγείασ-πρόνοιασ), μζςω των οποίων παρζχονται οι αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ. Ειδικότερα, 

ςτθν Ενδεικτικι Ξατθγορία Υαρεμβάςεων «Ξοινωνικζσ Ωποδομζσ» προτείνεται θ ανάπτυξθ 

κοινωνικϊν υποδομϊν που αφοροφν τθ φροντίδα, τθν υποςτιριξθ, κοινωνικι 

αποκατάςταςθ και λοιπζσ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ κοινωνικοφ χαρακτιρα, κακϊσ και 

παρεμβάςεων ςε κοινωνικζσ υποδομζσ για ευπακείσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ 

ςυμπεριλαμβάνονται και Κζντρα ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ γυναικϊν. Θ υλοποίθςθ των 

ςχεδιαςμζνων παρεμβάςεων του Άξονα και ειδικότερα εκείνων που αφοροφν ςτθ βελτίωςθ 

των κοινωνικϊν υποδομϊν, ςφμφωνα με το ΥΕΥ, αναμζνεται να ςυμβάλει ςτθν 

αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςτθν άρςθ των ςυνκθκϊν αποκλειςμοφ 

ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων. 

Χτο πλαίςιο του Άξονα 9, εντάςςεται θ Ξατθγορία Υράξεων: «Ενζργειεσ ςτιριξθσ 

ατόμων που χριηουν βοικειασ» για τθν οποία το 2008 εκδόκθκε ςχετικι Υρόςκλθςθ153 

προσ τθ Διεφκυνςθ Χχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ τθσ Υεριφζρειασ Λόνιων Ρθςιϊν. Ειδικότερα, 

θ Υρόςκλθςθ βαςίηεται ςτθ κεματικι προτεραιότθτα για τθ λιψθ μζτρων «για τθν 

βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτθν εργαςία και τθν ενδυνάμωςθ τθσ βιϊςιμθσ 

εργαςιακισ ςυμμετοχισ και εξζλιξθσ των γυναικϊν, ϊςτε να μειωκοφν οι διακρίςεισ 

φφλου ςτθν αγορά εργαςίασ, και να εναρμονιςτεί θ εργαςιακι με τθν ιδιωτικι ηωι όπωσ 

οι διευκολφνςεισ παροχισ υπθρεςιϊν φροντίδασ παιδιϊν και φροντίδασ εξαρτθμζνων 

πρόςωπων». Ψο Ζργο αφορά ςε δθμιουργία δομϊν «Βοικεια ςτο Χπίτι» με 3.000 άμεςα 

ωφελοφμενουσ/εσ. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 10  

 

«ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ» 

 

Σ Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 10 αφορά ςτθν εκπόνθςθ αναπτυξιακϊν, διαγνωςτικϊν 

και γενικϊν μελετϊν, ςε ενζργειεσ για τθν οργανωτικι και διοικθτικι υποςτιριξθ του 

προγράμματοσ, ςε αξιολογιςεισ του προγράμματοσ, κακϊσ και ςε ενζργειεσ για τθ 

δθμοςιότθτα και πλθροφόρθςθ. Χτο ςυγκεκριμζνο Άξονα, όπου περιλαμβάνονται όλεσ οι 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ που αναμζνεται να διευκολφνουν τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ 

και να ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ ικανοποιθτικϊν αποτελεςμάτων ποιοτικά και ποςοτικά, 

δεν περιζχεται καμία ειδικι αναφορά ςε κζματα Λςότθτασ των Φφλων. 

                                                           
153

 http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=828 

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=828
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4. Σχόλια και επιςθμάνςεισ για το ΡΕΡ  

 

Υαρόλο που ςτο επίςθμο κείμενο του ΥΕΥ «Δυτικισ Ελλάδασ, Υελοποννιςου και 

Λονίων Ριςων» επιςθμάνεται ότι θ προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των Φφλων κα διαςφαλίηεται 

μζςα από ςτοχευμζνεσ δράςεισ, κακϊσ και από τθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο 

ςφνολο των παρεμβάςεων, θ ανάπτυξθ ςχετικϊν δράςεων δεν παρουςιάηεται επαρκϊσ 

οφτε ςτον αρχικό ςχεδιαςμό του. 

Ειδικότερα, από τουσ δζκα (10) Άξονεσ Υροτεραιότθτασ που περιλαμβάνει το ΥΕΥ, 

αναφορά ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων ι ενίςχυςθσ των γυναικϊν εντοπίηεται μόνο ςε 

τζςςερισ (4). Πάλιςτα ακόμα και ςτουσ τζςςερισ (4) Άξονεσ όπου ο ςχεδιαςμόσ του ΥΕΥ 

περιλαμβάνει ςχετικζσ δράςεισ, οι δράςεισ αυτζσ είτε αφοροφν τισ γυναίκεσ ωσ ζμμεςα 

ωφελοφμενεσ (π.χ. δομζσ «Βοικεια ςτο ςπίτι»), είτε προτείνονται ωσ ενδεικτικζσ μζςα ςε 

ζνα ςφνολο αντίςτοιχων δράςεων (π.χ. «Υαρεμβάςεισ ςτισ κοινωνικζσ υποδομζσ και ςτισ 

ειδικζσ υποδομζσ για ευπακείσ ομάδεσ όπου ενδεικτικά αναφζρονται θ δθμιουργία, 

ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ υποδομϊν για δομζσ ανοικτισ φροντίδασ, αυτόνομθσ και 

θμιαυτόνομθσ διαβίωςθσ, δικτφων υποςτιριξθσ, επζκταςθ και δθμιουργία δομϊν βραχείασ 

νοςθλείασ, μονάδεσ κοινωνικισ αποκατάςταςθσ και διαμόρφωςθ των κατάλλθλων 

ςυνκθκϊν για τθν εφαρμογι καινοτόμων υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν, κζντρα 

ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ γυναικϊν, ςυμπλιρωςθ υποδομϊν ςε οικιςμοφσ τςιγγάνων κλπ»). 

Θ ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτισ δράςεισ του ΥΕΥ δεν είναι εμφανισ κατά τον 

αρχικό ςχεδιαςμό του, αν και πιο αςφαλι πορίςματα ςτο πεδίο αυτό μποροφν να 

προκφψουν μζςα από τα αποτελζςματα τθσ υλοποίθςισ του. Ωςτόςο, αξίηει να ςθμειωκεί 

ότι ςε πεδία όπου υπιρχε δυνατότθτα ζνταξθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων κατά τον ςχεδιαςμό 

του ΥΕΥ (π.χ. Άξονασ Υροτεραιότθτασ 1), δεν παρατθρείται ςχετικι αναφορά. 

Ψα δεδομζνα που προκφπτουν από τθν πορεία υλοποίθςθσ του ΥΕΥ δεν αντανακλοφν 

ςε καμία περίπτωςθ προτεραιότθτα ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. Ειδικότερα, 

όπωσ προκφπτει από τθν αποτφπωςθ των δράςεων που ςυμβάλουν ςτθν ιςότθτα των 

φφλων ι τθν ενίςχυςθ των γυναικϊν, μόνο τρεισ (3) ςχετικζσ Ξατθγορίεσ Υράξεων ζχουν 

αρχίςει να υλοποιοφνται, εκ των οποίων οι δφο (2) αφοροφν ςε δθμιουργία δομϊν 

«Βοικεια ςτο Χπίτι», από τισ οποίεσ οι γυναίκεσ ωφελοφνται ζμμεςα και ςτο ςχεδιαςμό του 

ΥΕΥ δεν τεκμθριϊνεται ο ςτόχοσ τθσ ενίςχυςθσ των γυναικϊν μζςα από τθν υλοποίθςι 

τουσ, και θ τρίτθ αφορά ςε δθμιουργία κοινωνικϊν υποδομϊν για τθν παροχι 

υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν χωρίσ να διευκρινίηεται το είδοσ των υπθρεςιϊν και οι ομάδεσ-

ςτόχοι. 
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Χε αυτό το ςθμείο αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων, 

κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2010-2013 ςχεδίαςε και υλοποιεί ζνα ςφνολο δράςεων 

για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ Υεριφζρειεσ154, με ςτόχο τθν ζνταξθ των 

κεμάτων ιςότθτασ των φφλων ςτισ πολιτικζσ τουσ. Υαράλλθλα, επιςθμαίνεται θ ςχετικι 

δζςμευςθ που ανζλαβαν οι Υεριφερειάρχεσ τθσ χϊρασ με τθν υπογραφι τθσ «Ευρωπαϊκισ 

Χάρτασ για τθν Λςότθτα των Φφλων ςτισ Ψοπικζσ Ξοινωνίεσ». 
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 Βλ. ςχετικά: Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων (2010) Εκνικό Ρρόγραμμα για τθν Ουςιαςτικι Ιςότθτα 
των Φφλων 2010-2012, Δράςεισ για τισ Ρεριφζρειεσ και τουσ Διμουσ: 
http://www.isotita.gr/var/uploads/PROGRAMMES/gender%20mainstreaming/munipalities_regions_oct-
2011.pdf 

http://www.isotita.gr/var/uploads/PROGRAMMES/gender%20mainstreaming/munipalities_regions_oct-2011.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/PROGRAMMES/gender%20mainstreaming/munipalities_regions_oct-2011.pdf
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3. ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΘΤΘΣ ΚΑΛ ΝΘΣΩΝ ΑΛΓΑΛΟΥ155 

 

ΡΕΔΛΑ ΔΛΕΕΥΝΘΣΘΣ ΕΝΤΟΡΛΣΜΟΣ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΩΚΘΣΘ ΤΘΣ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΓΕΝΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΕΡ 

Ψόςο οι γενικοί και ειδικοί ςτόχοι του ΥΕΥ κεωρείται ότι περιζχουν ενςωματωμζνεσ τισ αρχζσ 
τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου. Ωςτόςο, καμία αναφορά δεν γίνεται ςτθ 
ςτοχοκζτθςθ ωσ προσ τθν προϊκθςθ κεμάτων ιςότθτασ των φφλων, ενϊ κα ζπρεπε κατά το 
ςχεδιαςμό των γενικϊν ςτόχων να ελζγχεται θ ςυνάφειά τουσ με τθ διάςταςθ του φφλου, και 
εφόςον διαπιςτωκεί ςυνάφεια, να εκτιμϊνται οι επιπτϊςεισ ανάλογα με το φφλο.  
Χτισ κετικζσ δράςεισ εντοπίηονται μόνο κυρίωσ υπθρεςίεσ φροντίδασ των βρεφϊν και των 
παιδιϊν, υπθρεςίεσ βοικειασ ςτο ςπίτι, κακϊσ και προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, χωρίσ 
όμωσ τθ ςαφι ανάδειξθ δράςεων γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1 

Ωποδομζσ και Ωπθρεςίεσ 

Υροςπελαςιμότθτασ  

Υεριφζρειασ Ξριτθσ 

Επιςθμαίνεται ότι και ςτουσ 6 ΑΥ, ςτο ςχεδιαςμό των παρεμβάςεων (υποδομζσ και υπθρεςίεσ), 

κακϊσ και ςτισ ενδεικτικζσ κατθγορίεσ πράξεων δεν λαμβάνονται υπόψθ και δεν αναφζρονται οι 

ιδιαίτερεσ και διαφορετικζσ ανάγκεσ των γυναικϊν και των ανδρϊν ςχετικά με τθ χριςθ του 

χϊρου, των μζςων μαηικισ μεταφοράσ, τθν προςπελαςιμότθτα ςε υπθρεςίεσ κ.λπ., αλλά οφτε 

και προβλζπονται ςχετικζσ δράςεισ. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2  

Ωποδομζσ και Ωπθρεςίεσ 

Υροςπελαςιμότθτασ  

Υεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3 

Ωποδομζσ και Ωπθρεςίεσ 

Υροςπελαςιμότθτασ  

Υεριφζρειασ Ροτίου Αιγαίου 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4 

Ψθφιακι Χφγκλιςθ και Επιχειρθματικότθτα 

Υεριφζρειασ Ξριτθσ 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 5 

Ψθφιακι Χφγκλιςθ και Επιχειρθματικότθτα 

Υεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6 

Ψθφιακι Χφγκλιςθ και Επιχειρθματικότθτα 

Υεριφζρειασ Ροτίου Αιγαίου 
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 Για τθ μελζτθ τθσ εφαρμογισ τθσ Λςότθτασ των Φφλων ςτο πλαίςιο του ΕΥ Ξριτθσ και Ριςων Αιγαίου 
ελιφκθςαν υπόψθ τα διακζςιμα κείμενα από τισ ιςτοςελίδεσ: του ΕΥ http://www.kriti-aigaio.gr/ τθσ 
Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Βορείου Αιγαίου http://www.pepba.gr, τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχι 
τθσ Ξριτθσ http://www.pepkritis.gr/, τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Ροτίου Αιγαίου 
http://www.notioaigaio.gr, του ΕΧΥΑ www.espa.gr, τθσ ΕΩΕ/ΕΞΨ www.eye-ekt.gr, τθσ ΓΓΛΦ www.isotita.gr και τθσ 
ΕΩΕ/ΓΓΛΦ www.eye-isotita.gr. Ειδικότερα, ςθμαντικζσ πθγζσ ενθμζρωςθσ αποτζλεςαν: το Επίςθμο κείμενο του 
ΥΕΥ, το κείμενο τθσ εκ των προτζρων αξιολόγθςθσ του ΥΕΥ και επίςθμα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν πορεία 
υλοποίθςθσ του.  

http://www.kriti-aigaio.gr/
http://www.pepkritis.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.eye-ekt.gr/
http://www.isotita.gr/
http://www.eye-isotita.gr/
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ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 7 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ και Υοιότθτα Ηωισ 

ςτθν Υεριφζρεια Ξριτθσ 

Χτο πλαίςιο του πλαιςίου παρεμβάςεων υπζρ τθσ «βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων 

με αναβάκμιςθ περιβάλλοντοσ και ςυνκθκϊν διαβίωςθσ (υγεία, πρόνοια κ.λπ.) τόςο ςτα αςτικά 

κζντρα όςο και ςτουσ οικιςμοφσ τθσ υπαίκρου», κακϊσ και «ςυμπλιρωςθ και βελτίωςθ 

υποδομϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ» ζχουν πραγματοποιθκεί τα ακόλουκα: 

 

Ψο 2008, εξειδικεφτθκε το ςφνολο του κωδικοφ κεματικισ προτεραιότθτασ 69 (13.000.000€) που 

αφορά ςε ανάπτυξθ και λειτουργία υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ (Βοικεια ςτο Χπίτι) με 

ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων 

τθσ Υεριφζρειασ. 

 

Χτισ 4/9/2008 δθμοςιεφτθκε πρόςκλθςθ για τον παραπάνω κωδικό για τθν υποβολι προτάςεων 

πράξεων ςχετικά με τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και βελτίωςθσ 

τθσ ποιότθτασ ηωισ των θλικιωμζνων και ατόμων που χριηουν κατϋοίκον βοικειασ, με ενδεικτικι 

κατανομι δθμόςιασ δαπάνθσ 11.600.000€ και εντόσ του 2009 εντάχκθκε μια (1) Υράξθ 

12.247.580 €. Χτον κωδικό κεματικισ προτεραιότθτασ 77, το 2009 εκδόκθκε πρόςκλθςθ 

6.000.000 €. Επιπλζον, το 2010 εντάχκθκαν οι ακόλουκεσ Υράξεισ: 

 ςτισ 30/9/2010 θ Υράξθ «Υαιδικόσ Χτακμόσ 30 κζςεων ςτον οικιςμό Επιςκοπισ Διμου 
Οαππαίων, Υ/Ω 997.500.00€ 

 ςτισ 7/12/2010 εντάχκθκε πράξθ «Ξαταςκευι 2κζςιου ολοιμερου νθπιαγωγείου 
Αρχανϊν» και Υ/Ω 2.250.000,00 €,  

 ςτισ 29/12/2010 θ Υράξθ «Δθμιουργία Βρεφονθπιακοφ Χτακμοφ Δαφνϊν», Υ/Ω 
1.829.870,45 €.  

 ςτισ 29/12/2010 θ Υράξθ «Δθμιουργία ΛΒ’ Βρεφονθπιακοφ Χτακμοφ Διμου Θρακλείου», 
Υ/Ω 2.744.999,55 €. 

 ςτισ 1/2/2010 «Ανζγερςθ βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ Διμου Αρκαδίου», Υ/Ω 900.000€. 

 ςτισ 1/2/2010 «Ρζοσ παιδικόσ ςτακμόσ Διμου Ξρουςϊνα», Υ/Ω 481.000,00 €. 

 ςτισ 23/6/2010 «Ανζγερςθ δικζςιου ολοιμερου νθπιαγωγείου Ψαυρωνίτθ», Υ/Ω 
1.494.297,52 €. 

 ςτισ 23/6/2010 «Ανζγερςθ δικζςιου ολοιμερου νθπιαγωγείου Βάμου», Υ/Ω 1.270.661,16 
€. 

 ςτισ 28/6/2010 «Ανζγερςθ ολοιμερου Δθμοτικοφ Χχολείου και ολοιμερου Ρθπιαγωγείου 
Αςθμίου», Υ/Ω 5.285.950,41 €. 

Επιπλζον, το 2011 εντάχκθκαν οι ακόλουκεσ Υράξεισ: 

 «Ανζγερςθ κζντρου κοινωνικισ μζριμνασ» με κωδικό MIS 360263 (2/11/2011) και Υ/Ω 
4,500,000.00 (ποςό ςε ευρϊ), και κα αποτελείται από Βρεφονθπιακό Χτακμό 
Σλοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ, ΞΑΥΘ και Ψοπικό Ξζντρο Υρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο, 
εξυπθρετϊντασ 16 βρζφθ, 50 νιπια, 18 νιπια με αναπθρία (ςφνολο 84 παιδιά). 

 «Ανζγερςθ 13ου ολοιμερου νθπιαγωγείου Θρακλείου», με Υ/Ω 1,507,439.42 Ευρϊ. 

 «Βρεφονθπιακόσ Χτακμόσ Δ.Δ. Γαλίασ Διμου Ποιρϊν» Υ/Ω 1,236,537.12 Ευρϊ. 

 «Ανζγερςθ και καταςκευι νζου βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ ςτο Ξεντρί Διμου Λεράπετρασ» 
(29/11/2011), Υ/Ω 862,099.54 Ευρϊ. 

 

Επομζνωσ, περιλαμβάνονται κετικζσ δράςεισ που αφοροφν ςτθ δθμιουργία κοινωνικϊν 

υποδομϊν (φροντίδασ παιδιϊν, θλικιωμζνων κ.λπ.), ενϊ θ δθμιουργία τζτοιων δομϊν αποτελεί 

μια παρζμβαςθ που είναι χρθςιμότερο να αντιμετωπίηεται ωσ παρζμβαςθ υπζρ των 

οικογενειϊν, υπζρ των εργαηόμενων γονζων και όχι μόνο υπζρ των γυναικϊν. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 8 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ και Υοιότθτα Ηωισ 

Εξειδικεφτθκε το ςφνολο του προχπολογιςμοφ (€6,2 εκατ.), του κωδικοφ κεματικισ 

προτεραιότθτασ 69 και εκδόκθκε πρόςκλθςθ αντίςτοιχου ποςοφ, θ οποία εντάχκθκε εντόσ του 

2009. Επίςθσ, το 2009 ςτον κωδικό κεματικισ προτεραιότθτασ 77 εκδόκθκε πρόςκλθςθ 
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ςτθν Υεριφζρεια Βορείου Αιγαίου ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.031.950€. 

 

Επομζνωσ, περιλαμβάνονται κετικζσ δράςεισ που αφοροφν ςτθ δθμιουργία κοινωνικϊν 

υποδομϊν (φροντίδασ παιδιϊν, θλικιωμζνων κ.λπ.), ενϊ θ δθμιουργία τζτοιων δομϊν αποτελεί 

μια παρζμβαςθ που είναι χρθςιμότερο να αντιμετωπίηεται ωσ παρζμβαςθ υπζρ των 

οικογενειϊν, υπζρ των εργαηόμενων γονζων και όχι μόνο υπζρ των γυναικϊν. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 9 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ και Υοιότθτα Ηωισ 

ςτθν Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου 

Χτον κωδικό ΚΥ 69, το 2009 εντάχκθκε μία (1) Υράξθ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν 

ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των των θλικιωμζνων και 

ατόμων που χριηουν κατ’ οίκον βοικειασ, Υ/Ω 4.000.000€, ςτο πλαίςιο πρόςκλθςθσ που είχε 

εκδοκεί το 2008. 

 

Επομζνωσ, περιλαμβάνονται κετικζσ δράςεισ που αφοροφν ςτθ δθμιουργία κοινωνικϊν 

υποδομϊν (φροντίδασ παιδιϊν, θλικιωμζνων κ.λπ.), ενϊ θ δθμιουργία τζτοιων δομϊν αποτελεί 

μια παρζμβαςθ που είναι χρθςιμότερο να αντιμετωπίηεται ωσ παρζμβαςθ υπζρ των 

οικογενειϊν, υπζρ των εργαηόμενων γονζων και όχι μόνο υπζρ των γυναικϊν. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 10 

Χωρικι ςυνοχι και ςυνεργαςία ςτθν 

Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου 

Χτον κωδικό κεματικισ προτεραιότθτασ 69 εκδόκθκε πρόςκλθςθ (5/9/2008) ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 4 εκατ. ευρϊ. Ψο 2009, ςτθ ΚΥ 77, δθμοςιοποιικθκε πρόςκλθςθ (30/12/2009) 

με ςκοπό τθ δθμιουργία υποδομϊν φροντίδασ παιδιϊν με ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ 2.002.375 

€. 

 

Επομζνωσ, περιλαμβάνονται κετικζσ δράςεισ που αφοροφν ςτθ δθμιουργία κοινωνικϊν 

υποδομϊν (φροντίδασ παιδιϊν, θλικιωμζνων κ.λπ.), ενϊ θ δθμιουργία τζτοιων δομϊν αποτελεί 

μια παρζμβαςθ που είναι χρθςιμότερο να αντιμετωπίηεται ωσ παρζμβαςθ υπζρ των 

οικογενειϊν, υπζρ των εργαηόμενων γονζων και όχι μόνο υπζρ των γυναικϊν. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 11 

Ψεχνικι Ωποςτιριξθ Εφαρμογισ – Αμιγοφσ 

Χτόχου Χφγκλιςθσ - Ξριτθ & Βόρειο Αιγαίο Επιςθμαίνεται ότι και ςτουσ 2 ΑΥ, ςτο ςχεδιαςμό των παρεμβάςεων κακϊσ και ςτισ ενδεικτικζσ 

κατθγορίεσ πράξεων δεν λαμβάνονται υπόψθ και δεν αναφζρονται οι ιδιαίτερεσ και 

διαφορετικζσ ανάγκεσ των γυναικϊν και των ανδρϊν. ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 12 

Ψεχνικι Ωποςτιριξθ Εφαρμογισ – Χτόχου 

Χταδιακισ Ειςόδου – Ρότιο Αιγαίο 
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 1. Ειςαγωγι  

 

Ψο Υεριφερειακό Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Ξριτθσ και Ριςων Αιγαίου είναι ζνα από τα 5 

Υεριφερειακά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα τα οποία μαηί με τα 8 Ψομεακά και τα 12 

Υρογράμματα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Χυνεργαςίασ ςυγκροτοφν το Εκνικό Χτρατθγικό 

Υλαίςιο Αναφοράσ (ΕΧΥΑ) για τθν περίοδο 2007-2013. Ψο ΕΥ εκφράηει τθν αναπτυξιακι 

ςτρατθγικι τθσ Xωρικισ Eνότθτασ «Κριτθσ-Νιςων Αιγαίου», τουσ επιμζρουσ γενικοφσ και 

ειδικοφσ ςτόχουσ, κακϊσ και τισ παρεμβάςεισ και τα μζςα που εξειδικεφουν τον 

αναπτυξιακό ςχεδιαςμό για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013. 

Ψο ΕΥ προβλζπει αναπτυξιακζσ παρεμβάςεισ ςτθ χωρικι ενότθτα 3 διοικθτικϊν 

περιφερειϊν: τθσ Ξριτθσ, του Ροτίου και του Βορείου Αιγαίου. Θ χωρικι αυτι ενότθτα 

διαμορφϊνει λειτουργικά ζνα νθςιϊτικο χϊρο που αποτελείται από 90 και πλζον νθςιά 

(μικρά, μεςαία, μεγάλα), χαρακτθρίηεται από προβλιματα - ιδιαιτερότθτεσ και ευκαιρίεσ-

δυνατότθτεσ που διαμορφϊνουν ζνα ςφνκετο αναπτυξιακό περιβάλλον ςε ευρωπαϊκό και 

μεςογειακό επίπεδο.  

Θ αναπτυξιακι ςτρατθγικι τθσ Χωρικισ Ενότθτασ «Ξριτθσ - Ριςων Αιγαίου» για τθν 

περίοδο 2007-13 ςτθρίηεται ςε δφο βαςικοφσ πυλϊνεσ: α) ανάπτυξθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ χωρικισ ενότθτασ, και β) διαςφάλιςθ ενόσ ςφγχρονου και άνετου 

επιπζδου ποιότθτασ ηωισ για τουσ κατοίκουσ τθσ, οι οποίοι κακορίηουν και το γενικό 

αναπτυξιακό όραμα τθσ Χωρικισ Ενότθτασ που ςυνοψίηεται ςτθν: Ενίςχυςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ και ανάδειξθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ Χωρικισ Ενότθτασ «Κριτθσ και 

Νιςων Αιγαίου» ςε ςυνκικεσ αειφόρου ανάπτυξθσ. 

Χθμαντικό μζροσ τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ τθσ χωρικισ ενότθτασ κα υλοποιθκεί 

μζςω των παρεμβάςεων του ΥΕΥ Ξριτθσ και Ριςων Αιγαίου 2007-13 οι ςτρατθγικζσ 

παρεμβάςεισ του οποίου καλφπτουν του παρακάτω οκτϊ γενικοφσ ςτόχουσ: 

1. Βελτίωςθ τθσ προςπελαςιμότθτασ (ενδοπεριφερειακισ και διαπεριφερειακισ). 
2. Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων. 
3. Ενςωμάτωςθ τθσ αειφορίασ ςτισ αναπτυξιακζσ επιλογζσ και παρεμβάςεισ, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν προςταςία του ευαίςκθτου φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 
4. Ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ και ενδυνάμωςθ  των εξωςτρεφϊν 

ςυνεργαςιϊν. 
5. Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, καλλιζργεια τθσ καινοτομίασ, προςζλκυςθ 

επενδφςεων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. 
6. Χυνδυαςμζνθ αξιοποίθςθ των τουριςτικϊν και πολιτιςμικϊν πόρων. 
7. Αντιμετϊπιςθ των ενδοπεριφερειακϊν ανιςοτιτων και των αναπτυξιακϊν 

ιδιαιτεροτιτων. 
8. Ενίςχυςθ των τάςεων δικτφωςθσ μεταξφ αςτικϊν κζντρων τθσ χωρικισ ενότθτασ και 

ανάδειξθ πόλων ανάπτυξθσ. 
Θ χρθματοδότθςθ του Υεριφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Ξριτθσ – 

Ριςων Αιγίου για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013 ανζρχεται ςε 1.325.000.178 € 

(ποςό ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ) εκ του οποίου τα 871.300.178 € αντιπροςωπεφουν τθν 

Ξοινοτικι Χυνδρομι. 



393 

 

 

2. Αποτφπωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

 

Θ αποτίμθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ακολουκεί τθ λογικι τθσ ανάλυςθσ του 

εξωτερικοφ και του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ, με ςτόχο να τεκμθριωκοφν με ςαφινεια 

προβλιματα και ανάγκεσ. Ξατά τθν πραγματοποιθκείςα αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ, προκειμζνου να ςχεδιαςτεί το ΕΥ, αναλφκθκαν κοινωνικοί και οικονομικοί 

παράγοντεσ (π.χ. πλθκυςμόσ, δθμογραφικά μεγζκθ, υποδομζσ, πολιτιςτικζσ και τουριςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, κζματα ενζργειασ, τεχνολογία, κ.λπ.) και παρουςιάςτθκαν ςχετικά 

ςτατιςτικά δεδομζνα.  

Υαρατθρείται ότι περιλαμβάνονται ςτοιχεία κατά φφλο μόνο: α) ςτθ γιρανςθ, όπου 

ο δείκτθσ γιρανςθσ διαφοροποιείται ανάμεςα ςτα δυο φφλα με το γυναικείο πλθκυςμό να 

παρουςιάηει μεγαλφτερα επίπεδα γιρανςθσ και ςτισ τρεισ Υεριφζρειεσ, β) ςτισ τιμζσ του 

δείκτθ εξάρτθςθσ θλικιωμζνων, γ) ςτα ποςοςτά ανεργίασ, και δ) ςτα ποςοςτά πλθκυςμοφ. 

Επιπλζον, ενϊ γίνεται αναλυτικι αναφορά ςτισ υποδομζσ υγείασ, απουςιάηει θ τεκμθρίωςθ 

ςτισ δομζσ πρόνοιασ και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ (π.χ. βρεφονθπιακοί ςτακμοί, κζντρα 

παιδικισ μζριμνασ, ειδικά ςχολεία, βοικεια ςτο ςπίτι, ξενϊνεσ κ.ά.). Επομζνωσ, θ 

αποτφπωςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ δεν περιλαμβάνει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για 

τθν κοινωνικι, οικονομικι και επαγγελματικι κζςθ των γυναικϊν. 

Επιπλζον, ςτο επίςθμο κείμενο του ΥΕΥ περιλαμβάνεται ειδικι Ενότθτα για τθν 

εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν για άνδρεσ και γυναίκεσ156 και 

επιςθμαίνεται ότι αποτελεί ςτρατθγικι επιλογι του Υεριφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ 

Υρογράμματοσ, θ οποία ςυνάδει με τθν ανακεωρθμζνθ Ευρωπαϊκι Χτρατθγικι για τθν 

Απαςχόλθςθ, τισ κατευκφνςεισ για τθν Σικονομικι Πεγζκυνςθ και τθν Απαςχόλθςθ (2005-

2008) και τισ κατευκφνεισ για τθν ςυνοχι 2007-20013. Επίςθσ, τονίηεται ότι θ ανάπτυξθ, θ 

ανταγωνιςτικότθτα και θ απαςχόλθςθ εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από τθν ενεργό 

ςυμμετοχι όλου του ενεργοφ πλθκυςμοφ ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ηωι. Αδυναμία 

άρςθσ των παραγόντων που εμποδίηουν τθν πλιρθ ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν, 

ςυνεπάγεται μειωμζνθ αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων. 

Χτοχεφεται θ χειραφζτθςθ των γυναικϊν ςτθν πολιτικι και οικονομικι ηωι και 

προαγωγι του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ τουσ μζςω δράςεων ενθμζρωςθσ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν εξάλειψθ των ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων ςχετικά με το ρόλο 

των φφλων ςτθν οικογζνεια και τθν εργαςία και δράςεισ για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ 

τθσ διαφορετικότθτασ και τθν κατάργθςθ του επαγγελματικοφ διαχωριςμοφ λόγω φφλου, 

πολιτιςμικϊν και λοιπϊν ιδιαιτεροτιτων. Χτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ μθ-διάκριςθσ 

εντάςςεται θ ενεργόσ ςυμμετοχι των ωφελουμζνων ομάδων τόςο ςτο ςχεδιαςμό όςο και 

ςτθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων Πε τον τρόπο αυτό οι ςτόχοι των ςχεδίων και οι λφςεισ 

που προτείνονται είναι ικανοποιθτικότερα προςανατολιςμζνεσ ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ 

των ομάδων ςτόχου. Βαςικόσ ςτόχοσ των παρεμβάςεων είναι θ ενδυνάμωςθ των ομάδων 

                                                           
156

 Υρογραμματικι Υερίοδοσ 2007–2013, Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Κριτθσ και Νιςων Αιγαίου, Ξωδικόσ ΕΥ: 11, 
CCI: 2007GR16UPO002, Ακινα, Χεπτζμβριοσ 2007, ς. 85. 
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ςτόχου θ ενίςχυςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ, των ικανοτιτων και των δεξιοτιτων τουσ, ϊςτε να 

ζχουν αυξθμζνα κίνθτρα και ευκαιρίεσ για ολοκλθρωμζνθ κοινωνικι ζνταξθ και τθν 

επαγγελματικι αποκατάςταςθ. 

Επίςθσ λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το πλαίςιο του Άρκρου 16 του Ξαν. 1083/2006 

αναφορικά με τθν Λςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και μθ διάκριςθ, κακϊσ και τθν 

προςζγγιςθ του Γενικοφ Χτόχου 11 του ΕΧΥΑ, το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Αττικισ 

διαςφαλίηει: α) τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων με ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ τισ 

οποίεσ περιλαμβάνει και β) τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςφνολο των 

παρεμβάςεων του. Για τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν επίτευξθ των ςτόχων 

του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ ςτον τομζα αυτό πρόκειται να δεςμευτεί με τον 

προςφορότερο δυνατό τρόπο ςυγκεκριμζνο ποςοςτό από τον προχπολογιςμό του 

προγράμματοσ. Ψο ποςοςτό αυτό κα κακοριςκεί με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 

Υαρακολοφκθςισ του. Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι τόςο θ ςτρατθγικι όςο και οι επιμζρουσ 

προτεραιότθτεσ του παρόντοσ ΕΥ λαμβάνουν υπ’ όψιν τισ αρχζσ τθσ μθ διάκριςθσ και τθσ 

προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία, κατϋ απαίτθςθ του Άρκρου 16 του Ξανονιςμοφ 

1083/2006. 

Υαράλλθλα, αναφορικά με τθν παρακολοφκθςθ και τθν υλοποίθςθ του ΥΕΥ αναφζρεται αφενόσ ότι 

ςτθ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ διαςφαλίηεται, κατά το δυνατόν, θ ιςόρροπθ 

ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν, και αφετζρου ότι θ επιλογι των εταίρων ςε κάκε 

επίπεδο υλοποίθςθσ του ΕΥ λαμβάνει υπόψθ, ανάμεςα ςε άλλα, τθν ανάγκθ προϊκθςθσ 

τθσ ιςότθτασ μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν κακϊσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

 

Ανάλυςθ Swot & Αποτίμθςθ επιτευγμάτων των προθγοφμενων περιόδων 

 

Χτα Ξεφάλαια που προθγοφνται τθσ αναλυτικισ παρουςίαςθσ των Αξόνων Υροχειρότθτασ του ΕΥ, 

παρουςιάηονται μεταξφ άλλων υπό μορφι πίνακα τα χαρακτθριςτικά του εςωτερικοφ και 
εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ (ανάλυςθ SWOT), τα οποία εξειδικεφονται και για κάκε 
διοικθτικι Υεριφζρεια. Χθμειϊνεται ότι ςθμαντικι αδυναμία αποτελεί θ μειωμζνθ 
ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτο εργατικό δυναμικό και οι δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι 
άνεργεσ γυναίκεσ ςτθν ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, ενϊ ευκαιρία αποτελεί θ ζνταξθ 
των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ αξιοποιϊντασ δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ 

οικονομίασ.157 Αναφορικά με τθν Υεριφζρεια Ξριτθσ επιςθμαίνεται ωσ αδυναμία θ 
μειωμζνθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτο εργατικό δυναμικό και θ υπερ-εκπροςϊπθςι τουσ 
ςτον πρωτογενι τομζα, ενϊ ςτθν Υεριφζρεια Βορείου Αιγαίου θ αδυναμία ζνταξθσ των 
γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ. 
 

                                                           
157

 Χτο ίδιο, ς. 92. 



395 

 

 
 

Χτον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται τα αναπτυξιακά προβλιματα, οι ανάγκεσ που 

υπάρχουν, κακϊσ και θ ιεράρχθςι τουσ, ενϊ διαφαίνεται ότι ςτθν κλίμακα ιεράρχθςθσ θ 

«μειωμζνθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτο εργατικό δυναμικό και οι δυςκολίεσ ςτθν ζνταξθ 

άνεργων γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ» καταλαμβάνει τθν 5θ κζςθ. 
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Θ ανάλυςθ που υιοκετείται (Strategic thinking logic flow) υποςτθρίηει τθν 

τεκμθριωμζνθ προςζγγιςθ του αναπτυξιακοφ οράματοσ τθσ χωρικισ ενότθτασ, ενϊ δίδονται 

μζκοδοι για τθν αναπτυξιακι κατεφκυνςθ τθσ χωρικισ ενότθτασ ςτο βραχυ-μεςοπρόκεςμο 

μζλλον, ποιεσ είναι οι βαςικζσ προτεραιότθτεσ ςτρατθγικισ και ποιοι οι κατευκυντιριοι 

άξονεσ για τθν ανάπτυξι τθσ. Ψα δεδομζνα του παρακάτω Υίνακα αποτελοφν βαςικό υλικό 

για εκλογι τθσ ςτρατθγικισ που παρουςιάηεται παρακάτω. 
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3. Αναπτυξιακι Στρατθγικι για τθν Ρερίοδο 2007-2013 
 
Θ κοινι ςτρατθγικι τθσ χωρικισ ενότθτασ Ξριτθσ – Ριςων Αιγαίου εντάςςεται κατά βάςθ 

ςε δφο περιοχζσ ανάλθψθσ αναπτυξιακϊν πρωτοβουλιϊν:  

1. ςτθν ενεργό και βιϊςιμθ ενςωμάτωςθ των Υεριφερειϊν τθσ χωρικισ ενότθτασ 
Ξριτθσ - Ριςων Αιγαίου ςτο διεκνζσ οικονομικό γίγνεςκαι, προβάλλοντασ μία 
διακριτι και αναγνωρίςιμθ «περιφερειακι ανταγωνιςτικότθτα». 

2. ςτθν αξιοποίθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των νθςιϊν, τα οποία 
διαμορφϊνουν κοινά αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά. 

Χυνάγεται ότι οι τρεισ νθςιωτικζσ Υεριφζρειεσ αντιμετωπίηουν ςτθν 4θ 

προγραμματικι περίοδο δφο κοινζσ ςτρατθγικζσ προκλιςεισ: 

 τθν αξιοποίθςθ του μεταβαλλόμενου διεκνοφσ περιβάλλοντοσ (τεχνολογικζσ 
αλλαγζσ ιδιαίτερα ςτουσ τομείσ των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν, τθ 
βαρφτθτα των υπθρεςιϊν ςτο ςχθματιςμό του εκνικοφ πλοφτου, ςτθ ςτροφι των 
επιδιϊξεων των ανκρϊπων υπζρ ποιοτικϊν ςτόχων, κλπ) ϊςτε να μετατραποφν οι 
νθςιωτικζσ ιδιαιτερότθτεσ από μειονεκτιματα ςε πλεονεκτιματα, 

 τθν εφαρμογι τθσ ζννοιασ τθσ αειφορίασ, δθλαδι τθσ ςτακερισ και βιϊςιμθσ 
αναπτυξιακισ πορείασ που να επιτρζπει τθ διατιρθςθ τθσ φυςιογνωμίασ τουσ και 
των χαρακτθριςτικϊν τουσ ςε βάκοσ χρόνου, βελτιϊνοντασ τθν ελκυςτικότθτά τουσ. 

Πε βάςθ τα προαναφερκζντα, το γενικό αναπτυξιακό όραμα τθσ Χωρικισ Ενότθτασ 

«Κριτθσ – Νιςων Αιγαίου» είναι θ «Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και ανάδειξθ τθσ 

ελκυςτικότθτασ τθσ Χωρικισ Ενότθτασ “Κριτθσ και Νιςων Αιγαίου” ςε ςυνκικεσ αειφόρου 
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ανάπτυξθσ». Ψο αναπτυξιακό όραμα τθσ Χωρικισ Ενότθτασ εξυπθρετείται από τουσ 

παρακάτω Στρατθγικοφσ Στόχουσ: 

 

 
 
 

4. Γενικοί Στόχοι  

Θ ανωτζρω ςτρατθγικι ικανοποιείται από τουσ Γενικοφσ Στόχουσ του Υρογράμματοσ οι 

οποίοι ςυνδζονται με τουσ Γενικοφσ Χτόχουσ του ΕΧΥΑ ωσ εξισ: 
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Σι παραπάνω Γενικοί Στόχοι που αφοροφν ςτο ςφνολο τθσ χωρικισ ενότθτασ, 

εξειδικεφονται ανά διοικθτικι Υεριφζρεια ωσ εξισ: 

 

Ρεριφζρεια Κριτθσ 

 Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ των φυςικϊν υποδομϊν και των ςυναφϊν 
υπθρεςιϊν του ςυςτιματοσ μεταφορϊν. 

 Ενίςχυςθ των παραγωγικϊν επενδφςεων, προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και 
αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν 
(ΨΥΕ) ςτθν Υεριφζρεια Ξριτθσ. 

 Αναβάκμιςθ των υποδομϊν εκπαίδευςθσ, υγείασ και κοινωνικισ πρόνοιασ, 
αειφορικι διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ ςτθν Υεριφζρεια Ξριτθσ, που κεωροφνται βαςικοί πυλϊνεσ για τθν 
ενίςχυςθ τθσ χωρικισ και κοινωνικισ ςυνοχισ και τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 
των κατοίκων τθσ. 

 

Σι παραπάνω Γενικοί Αναπτυξιακοί Χτόχοι τθσ Υεριφζρειασ αναλφονται περαιτζρω ςε 

Ειδικοφσ Στόχουσ ωσ ακολοφκωσ: 

 Δθμιουργία και λειτουργία ολοκλθρωμζνου δικτφου ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν 
επιβατϊν και φορτίων. 

 Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και τθσ χριςθσ νζων τεχνολογιϊν και ςφνδεςθ των 
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων με τθν παραγωγικι διαδικαςία και 
επιχειρθματικότθτα. 

 Ανάπτυξθ Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν. 

 Αναβάκμιςθ του τουριςμοφ. 

 Υροςταςία - Ανάδειξθ φυςικοφ περιβάλλοντοσ και πολιτιςτικοφ αποκζματοσ. 

 Αςτικι ανάπτυξθ. 

 Ανάπτυξθ ορεινϊν και αγροτικϊν περιοχϊν. 

 Ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ. 
 

Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου 

 Υοιοτικι αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ και πολιτιςτικοφ προϊόντοσ. 

 Βελτίωςθ τθσ προςπελαςιμότθτασ. 

 Επζνδυςθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό και ςτθ κοινωνία τθσ γνϊςθσ. 

 Υεριβαλλοντικι διαχείριςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ. 

 Χτιριξθ τθσ δθμιουργίασ «πρωτότυπων» πόλων ανάπτυξθσ για τθν προςζλκυςθ 
επιχειριςεων παραγωγισ προϊόντων και υπθρεςιϊν υψθλισ τεχνολογίασ. 

 Διαμόρφωςθ ανταγωνιςτικοφ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. 

 Ενδυνάμωςθ τθσ χωρικι ςυνοχισ και ςτιριξθ των ςυνεργαςιϊν 
(ενδοπεριφερειακϊν και δια-περιφερειακϊν). 
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Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου 

 Αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ Υεριφζρειασ. 

 Ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ τθσ Υεριφζρειασ. 

 Άμβλυνςθ των ενδοπεριφερειακϊν – διανθςιωτικϊν και ενδονθςιωτικϊν / τοπικϊν 
ανιςοτιτων. 

 

5. Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ  
 

Πε βάςθ τθ χωρικι εξειδίκευςθ του Χτόχου 1 και του Χτόχου 2, οι Άξονεσ 

Ρροτεραιότθτασ του Υεριφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ τθσ Χωρικισ Ενότθτασ 

Ξριτθσ Ριςων-Αιγαίου 2007-2013 και θ ςτρατθγικι που διζπει τον κακζνα εξ αυτϊν 

φαίνεται εποπτικά ςτον πίνακα που ακολουκεί. 
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Θ εςωτερικι ςυνζπεια τθσ ςτρατθγικισ του Υρογράμματοσ αποτιμάται με τθ 

διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ των Γενικϊν Χτόχων με τισ διατυπωκείςεσ Ανάγκεσ. Θ ςυνάφεια 

αυτι εκτιμάται ςε ποιοτικοφσ όρουσ, μζςω τθσ άμεςθσ / ςθμαντικισ ςυμβολισ – ςυνζργιασ 

τθσ Ανάγκθσ με τον Γενικό Χτόχο και τθσ εκτιμϊμενθσ ζμμεςθσ ςυμβολισ, όπωσ φαίνεται 

ςτον πίνακα που ακολουκεί.  

 

 



404 

 

 

 



405 

 

6. Δείκτεσ  

 

Υροςδιορίηεται ζνα ελάχιςτο επίπεδο 19 δεικτϊν εκροϊν -ωσ απόρροια τθσ 

ςτοχευμζνθσ ςτρατθγικισ- και 16 δεικτϊν αποτελεςμάτων, οι οποίοι διαμορφϊνουν 

μια ενιαία «πλατφόρμα» ςτο ΥΕΥ, παρά τα προβλιματα διαφορετικοφ μοναδιαίου 

κόςτουσ, που πθγάηει από τθ νθςιωτικότθτα. Από αυτοφσ τουσ δείκτεσ, οι 5 

αποτελοφν δείκτεσ του ΕΧΥΑ. Βάςει του επίςθμου κειμζνου του ΕΥ, οι προτεινόμενοι 

δείκτεσ εκτιμάται ότι απεικονίηουν με ςαφινεια τουσ τικζμενουσ ςτόχουσ και 

αποτελοφν αντικειμενικι βάςθ για τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ 

υλοποίθςθσ του Υρογράμματοσ. Οι δείκτεσ του Ρρογράμματοσ απεικονίηονται 

ςυνολικά ςτον Ρίνακα που ακολουκεί: 
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Ψο ΥΕΥ τθσ Χωρικισ Ενότθτασ «Ξριτθσ – Ριςων Αιγαίου» καλείται να αντιμετωπίςει με 

ςυνολικό και βιϊςιμο τρόπο τισ μζςο- και μακροπρόκεςμεσ ανάγκεσ τθσ χωρικισ ενότθτασ 

και τθσ εφαρμογισ ςε αυτιν τομεακϊν πολιτικϊν, κζτοντασ ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι 

επιλογι, θ οποία εδράηεται ςε οκτϊ Γενικοφσ Στόχουσ. Χφμφωνα δε με τθν ex ante 

αξιολόγθςθ ςτο Υεριφερειακό Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα ενςωματϊνεται θ ανάγκθ για 

κετικζσ δράςεισ υπζρ των γυναικϊν και υιοκετείται θ αρχι τθσ μθ διάκριςθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των ΑμΕΑ).158 Επίςθσ, τονίηεται ότι τόςο οι γενικοί και ειδικοί 

ςτόχοι όςο και οι ενδεικτικζσ κατθγορίεσ παρζμβαςθσ όλων των Αξόνων Υροτεραιότθτασ 

του ΥΕΥ κεωρείται ότι περιζχουν ενςωματωμζνεσ τισ αρχζσ του Χχεδιαςμοφ για Τλουσ 

(Design for All), τισ οποίεσ και ςε όλα τα ςτάδια υλοποίθςθσ κα κλθκοφν οι δικαιοφχοι να 

εξειδικεφςουν, εφαρμόςουν και πιςτοποιιςουν, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ 

προςβαςιμότθτασ ςτα άτομα με αναπθρία κάκε αναπτυξιακισ δράςθσ τθσ Υεριφζρειασ με 

ςκοπό τθν εξάλειψθ των διακρίςεων εισ βάροσ των ατόμων με αναπθρία. 

 

Ωςτόςο, θ εξειδίκευςθ των Αξόνων δεν περιλαμβάνει καμία ειδικι αναφορά ςε κζματα 

Λςότθτασ των Φφλων. Χτθν ενότθτα αυτι το μόνο ςτοιχείο που μπορεί να αξιοποιθκεί ωσ 

δράςθ ζμμεςθσ ενίςχυςθσ των γυναικϊν, προκειμζνου να βοθκθκοφν ςτθ ςυμφιλίωςθ 

οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ, αποτελεί θ δθμιουργία κοινωνικϊν δομϊν. 

Ωςτόςο, θ δθμιουργία τζτοιων δομϊν αποτελεί μια παρζμβαςθ που είναι χρθςιμότερο να 

αντιμετωπίηεται ωσ παρζμβαςθ υπζρ των οικογενεικϊν, υπζρ των εργαηόμενων γονζων και 

όχι μόνο υπζρ των γυναικϊν. 

 

Χτουσ ΑΥ δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ παρεμβάςεων που αναμζνεται να 

ζχουν κετικι ςυμβολι π.χ. ςτθ δθμιουργία και ανάπτυξθ επιχειριςεων από γυναίκεσ, 

άρα δεν υπάρχει ςαφισ ςτοχοκζτθςθ για τθν προϊκθςθ τθσ γυναικείασ 

επιχειρθματικότθτασ.  

Επίςθσ, δεν τίκενται ποςοτικοί ςτόχοι (οφτε ςτουσ δείκτεσ εκροϊν οφτε ςτουσ δείκτεσ 

αποτελεςμάτων), όπωσ ο αρικμόσ των γυναικείων επιχειριςεων, ο αρικμόσ υφιςτάμενων 

γυναικείων επιχειριςεων που κα ενιςχυκοφν, το ποςοςτό των γυναικείων επιχειριςεων επί 

του ςυνόλου επωφελοφμενων επιχειριςεων του ΑΥ κ.λπ.  

 

 

Ψο 2008, ςτο πλαίςιο ενεργοποίθςθσ του Άξονα 7, εξειδικεφτθκε το ςφνολο του 

κωδικοφ κεματικισ προτεραιότθτασ 69 «Πζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ τθσ 

εργαςίασ» (13.000.000€) που αφορά ςε ανάπτυξθ και λειτουργία υπθρεςιϊν κοινωνικισ 

φροντίδασ (Βοικεια ςτο Χπίτι) με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθ 
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 Υρογραμματικι Υερίοδοσ 2007–2013, Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Κριτθσ και Νιςων Αιγαίου, Ξωδικόσ ΕΥ: 11, 
CCI: 2007GR16UPO002, Ακινα, Χεπτζμβριοσ 2007, ς. 150. 
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βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ Υεριφζρειασ.159 Χτισ 4/9/2008 

δθμοςιεφτθκε πρόςκλθςθ για τον παραπάνω κωδικό για τθν υποβολι προτάςεων πράξεων 

ςχετικά με τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και βελτίωςθσ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ των θλικιωμζνων και ατόμων που χριηουν κατϋοίκον βοικειασ, με 

ενδεικτικι κατανομι δθμόςιασ δαπάνθσ 11.600.000 €160 και εντόσ του 2009 εντάχκθκε μια 

(1) Υράξθ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ δθμόςιασ δαπάνθσ 12.247.580 €.161 Επίςθσ, ςτον κωδικό 

κεματικισ προτεραιότθτασ 77 «υποδομζσ ςτον τομζα φροντίδασ παιδιϊν», το 2009 

εκδόκθκε πρόςκλθςθ ςυνολικισ δαπάνθσ 6.000.000 €.162  

Επιπλζον, το 2010 εντάχκθκαν οι ακόλουκεσ Υράξεισ: 

 ςτισ 30/9/2010 θ Υράξθ «Υαιδικόσ Χτακμόσ 30 κζςεων ςτον οικιςμό 
Επιςκοπισ Διμου Οαππαίων, Υ/Ω 997.500.00€ 

 ςτισ 7/12/2010 εντάχκθκε πράξθ «Ξαταςκευι 2κζςιου ολοιμερου 
νθπιαγωγείου Αρχανϊν» και Υ/Ω 2.250.000,00 €,  

 ςτισ 29/12/2010 θ Υράξθ «Δθμιουργία Βρεφονθπιακοφ Χτακμοφ Δαφνϊν», 
Υ/Ω 1.829.870,45 €.  

 ςτισ 29/12/2010 θ Υράξθ «Δθμιουργία ΛΒ’ Βρεφονθπιακοφ Χτακμοφ Διμου 
Θρακλείου», Υ/Ω 2.744.999,55 €. 

 ςτισ 1/2/2010 «Ανζγερςθ βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ Διμου Αρκαδίου», Υ/Ω 
900.000€. 

 ςτισ 1/2/2010 «Ρζοσ παιδικόσ ςτακμόσ Διμου Ξρουςϊνα», Υ/Ω 481.000,00 €. 

 ςτισ 23/6/2010 «Ανζγερςθ δικζςιου ολοιμερου νθπιαγωγείου Ψαυρωνίτθ», 
Υ/Ω 1.494.297,52 €. 

 ςτισ 23/6/2010 «Ανζγερςθ δικζςιου ολοιμερου νθπιαγωγείου Βάμου», Υ/Ω 
1.270.661,16 €. 

 ςτισ 28/6/2010 «Ανζγερςθ ολοιμερου Δθμοτικοφ Χχολείου και ολοιμερου 
Ρθπιαγωγείου Αςθμίου», Υ/Ω 5.285.950,41 €. 

Επιπλζον, το 2011 εντάχκθκαν οι ακόλουκεσ Υράξεισ: 

 «Ανζγερςθ κζντρου κοινωνικισ μζριμνασ» με κωδικό MIS 360263 (2/11/2011) 
και Υ/Ω 4,500,000.00 (ποςό ςε ευρϊ), και κα αποτελείται από Βρεφονθπιακό 
Χτακμό Σλοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ, ΞΑΥΘ και Ψοπικό Ξζντρο Υρόςβαςθσ ςτο 
Διαδίκτυο, εξυπθρετϊντασ 16 βρζφθ, 50 νιπια, 18 νιπια με αναπθρία 
(ςφνολο 84 παιδιά). 

 «Ανζγερςθ 13ου ολοιμερου νθπιαγωγείου Θρακλείου», με Υ/Ω 1,507,439.42 
Ευρϊ. 

 «Βρεφονθπιακόσ Χτακμόσ Δ.Δ. Γαλίασ Διμου Ποιρϊν» Υ/Ω 1,236,537.12 
Ευρϊ. 

 «Ανζγερςθ και καταςκευι νζου βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ ςτο Ξεντρί Διμου 
Λεράπετρασ» (29/11/2011), Υ/Ω 862,099.54 Ευρϊ. 
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 ΕΑΧ, Ειδικι Ωπθρεςία Χυντονιςμοφ τθσ Εφαρμογισ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων, Πονάδα Διαχείριςθσ 
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 ΕΑΧ, Ειδικι Ωπθρεςία Χυντονιςμοφ τθσ Εφαρμογισ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων, Πονάδα Διαχείριςθσ 
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Επίςθσ, ςτο πλαίςιο ενεργοποίθςθσ του Άξονα 8, εξειδικεφτθκε το ςφνολο του 

προχπολογιςμοφ (€6,2 εκατ.), του κωδικοφ κεματικισ προτεραιότθτασ 69 «Πζτρα για τθ 

βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ τθσ εργαςίασ και τθν ενδυνάμωςθ…» και εκδόκθκε 

πρόςκλθςθ αντίςτοιχου ποςοφ163, θ οποία εντάχκθκε εντόσ του 2009.164 Επίςθσ, το 2009 

ςτον κωδικό κεματικισ προτεραιότθτασ 77 «υποδομζσ ςτον τομζα φροντίδασ παιδιϊν» 

εκδόκθκε πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 1.031.950€. 

Χτο πλαίςιο ενεργοποίθςθσ του Άξονα 9 και ςτον κωδικό ΚΥ 69, το 2009 εντάχκθκε 

μία (1) Υράξθ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και 

τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των των θλικιωμζνων και ατόμων που χριηουν κατ’ οίκον 

βοικειασ, Υ/Ω 4.000.000€, ςτο πλαίςιο πρόςκλθςθσ που είχε εκδοκεί το 2008. 

Χτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 10 (κωδικοφ κεματικισ προτεραιότθτασ 69 «Πζτρα για 

τθ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ τθσ εργαςίασ και τθν ενδυνάμωςθ…») εκδόκθκε 

πρόςκλθςθ (5/9/2008) ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 4 εκατ. ευρϊ. Ψο 2009, ςτθ ΚΥ 77, 

δθμοςιοποιικθκε πρόςκλθςθ (30/12/2009) με ςκοπό τθ δθμιουργία υποδομϊν φροντίδασ 

παιδιϊν με ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ 2.002.375 €. 

 

7. Σχολιαςμόσ – Επιςθμάνςεισ 

 

Αν και ςτο ΕΥ «Ξριτθσ και Ριςων Αιγαίου 2007-2013», για τθν αποτίμθςθ τθσ 

υπάρχουςασ κατάςταςθσ και προκειμζνου να ςχεδιάςει το αναπτυξιακό του όραμα, 

περιλαμβάνονται ςτοιχεία κατά φφλο για τθν απαςχόλθςθ, τθ γιρανςθ κ.λπ. και παρ’ όλο 

που ςτο ςχετικό κείμενο επιςθμαίνεται ότι κα παρζμβει άμεςα ςε κζματα προϊκθςθσ τθσ 

ιςότθτασ των φφλων, εν τοφτοισ παρατθρείται ότι ςε επίπεδο υλοποίθςθσ οι ενζργειεσ που 

ζχουν πραγματοποιθκεί αφοροφν αποκλειςτικά ςτθν ανάπτυξθ δομϊν κοινωνικισ 

φροντίδασ (ΞΑΥΘ) και βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν ςτακμϊν κακϊσ και κτιριακζσ 

υποδομζσ για τθν ανζγερςθ νζων υποδομϊν ι για τον εκςυγχρονιςμό, μετατροπι ι 

βελτίωςθ υφιςτάμενων υποδομϊν φροντίδασ παιδιϊν ι/και παιδιϊν με αναπθρία.  

Ειδικότερα, από τουσ δϊδεκα (12) Άξονεσ Υροτεραιότθτασ που περιλαμβάνει το ΥΕΥ, 

αναφορά ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων ι ενίςχυςθσ των γυναικϊν εντοπίηεται μόνο ςε 

τζςςερισ (4) – ςτουσ άξονεσ 7, 8, 9, και 10. Πάλιςτα ακόμα και ςτουσ τζςςερισ (4) Άξονεσ 

όπου ο ςχεδιαςμόσ του ΥΕΥ περιλαμβάνει ςχετικζσ δράςεισ οι δράςεισ αυτζσ αφοροφν τισ 

γυναίκεσ ωσ ζμμεςα ωφελοφμενεσ (π.χ. δομζσ «Βοικεια ςτο ςπίτι»), και επιπλζον οι 

υπθρεςίεσ φροντίδασ των βρεφϊν και των παιδιϊν, υπθρεςίεσ βοικειασ ςτο ςπίτι αφοροφν 

ςτουσ εργαηόμενουσ γονείσ. Ψα δεδομζνα που προκφπτουν από τθν πορεία υλοποίθςθσ του 
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 ΕΑΧ, Ειδικι Ωπθρεςία Χυντονιςμοφ τθσ Εφαρμογισ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων, Πονάδα Διαχείριςθσ 
ΥΕΥ 2007-2013, Ετιςια Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ Ζτουσ 2007 του ΕΡ «Κριτθσ – Νιςων Αιγαίου» 2007-2013, Λοφνιοσ 
2008, ς. 45. 
164 ΕΑΧ, Ειδικι Ωπθρεςία Χυντονιςμοφ τθσ Εφαρμογισ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων, Πονάδα Διαχείριςθσ 
ΥΕΥ 2007-2013, Ετιςια Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ Ζτουσ 2009 του ΕΡ «Κριτθσ – Νιςων Αιγαίου» 2007-2013, Πάιοσ 
2010, ς. 71. 



410 

 

ΥΕΥ δεν αντανακλοφν ςε καμία περίπτωςθ προτεραιότθτα ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ 

των φφλων. 

Επιπλζον, ακόμα και ςτο επίπεδο του ςχεδιαςμοφ του ΕΥ θ ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του 

φφλου και οι ςτοχευμζνεσ κετικζσ δράςεισ υπζρ των γυναικϊν δεν παρουςιάηονται 

επαρκϊσ. Βζβαια, πιο αςφαλι πορίςματα ςτο πεδίο αυτό μποροφν να προκφψουν μζςα 

από τα αποτελζςματα τθσ υλοποίθςισ του. Επίςθσ, υπάρχουν ςθμαντικά κενά και ελλείψεισ 

ςε ότι αφορά τθν ποςοτικοποίθςθ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων 

μζςω κατάλλθλου μίγματοσ ςτόχων – δεικτϊν εκροϊν, αποτελεςμάτων και επιπτϊςεων. Θ 

διακεςιμότθτα αναλυτικϊν δεδομζνων κατά φφλο και ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ που 

κα λαμβάνουν υπόψθ τθ διάςταςθ του φφλου, αποτελοφν βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν 

αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ και αποτίμθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ των 

παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων, ςτισ οποίεσ κα πρζπει να δοκεί θ 

απαιτοφμενθ βαρφτθτα /προςοχι. 

Ψα δεδομζνα που προκφπτουν από τθν πορεία υλοποίθςθσ του ΕΥ δεν αντανακλοφν 

ςε καμία περίπτωςθ προτεραιότθτα ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. Χε αυτό το 

ςθμείο αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων, κατά τθν 

προγραμματικι περίοδο 2010-2013 ςχεδίαςε και υλοποιεί ζνα ςφνολο δράςεων για τθν 

προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ Υεριφζρειεσ165, με ςτόχο τθν ζνταξθ των κεμάτων 

ιςότθτασ των φφλων ςτισ πολιτικζσ τουσ. Υαράλλθλα, επιςθμαίνεται θ ςχετικι δζςμευςθ 

που ανζλαβαν οι Υεριφερειάρχεσ τθσ χϊρασ με τθν υπογραφι τθσ «Ευρωπαϊκισ Χάρτασ για 

τθν Λςότθτα των Φφλων ςτισ Ψοπικζσ Ξοινωνίεσ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
165 Βλ. ςχετικά: Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων (2010) Εκνικό Ρρόγραμμα για τθν Ουςιαςτικι Ιςότθτα 
των Φφλων 2010-2012, Δράςεισ για τισ Ρεριφζρειεσ και τουσ Διμουσ:  
http://www.isotita.gr/var/uploads/PROGRAMMES/gender%20mainstreaming/munipalities_regions_oct-
2011.pdf 
 

 

 

http://www.isotita.gr/var/uploads/PROGRAMMES/gender%20mainstreaming/munipalities_regions_oct-2011.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/PROGRAMMES/gender%20mainstreaming/munipalities_regions_oct-2011.pdf
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4. ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ, ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΛ 

ΘΡΕΛΟΥ166 

 

ΡΕΔΛΑ ΔΛΕΕΥΝΘΣΘΣ ΕΝΤΟΡΛΣΜΟΣ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΩΚΘΣΘ ΤΘΣ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΓΕΝΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΕΡ 

Αναπτυξιακόσ Στόχοσ ΡΕΡ 3: «Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ». 

Ειδικόσ Στόχοσ: Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ 

Αναμενόμενα Αποτελζςματα Αναπτυξιακοφ Στόχου 3: 
o Ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν και προϊκθςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ,  
o Ενίςχυςθ μζτρων για τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων ςτθν απαςχόλθςθ. 
 
Ειδικόσ Στόχοσ 7 Ρεριφζρειασ Κεςςαλίασ: «Βελτίωςθ απαςχόλθςθσ και ποιότθτασ ηωισ» 
Δράςεισ: 
o Εξάλειψθ ζμφυλων διακρίςεων 
o Ενίςχυςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ 

 
Ειδικοί Στόχοι Στρατθγικισ Στερεάσ Ελλάδασ: 
o Ενκάρρυνςθ τθσ ενςωμάτωςθσ ειδικϊν κατθγοριϊν του εργατικοφ δυναμικοφ 
o Ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν και προϊκθςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ 
o Ενίςχυςθ μζτρων για τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων ςτθν απαςχόλθςθ. 

 
Ειδικόσ Στόχοσ 4 Ρεριφζρειασ Θπείρου: «Επζνδυςθ ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο» 
o Πείωςθ τθσ ανεργίασ, κυρίωσ των ευάλωτων και ευπακϊν ομάδων. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΛ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

ΡΟΣΡΕΛΑΣΛΜΟΤΘΤΑΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2  

ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΛ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

ΡΟΣΡΕΛΑΣΛΜΟΤΘΤΑΣ ΣΤΕΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΛ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

ΡΟΣΡΕΛΑΣΛΜΟΤΘΤΑΣ ΘΡΕΛΟΥ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4 

ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΡΟΛΟΤΘΤΑ 

ΗΩΘΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ 

Στόχοσ 3: «Ανάπτυξθ των κοινωνικϊν υποδομϊν για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 

πολιτϊν»  

Στόχοσ 4: «Βελτίωςθ και ανάπτυξθ των ανκρϊπινων πόρων και ςτθ βελτίωςθ τθσ απαςχόλθςθσ»  

Κορμόσ Ραρζμβαςθσ 4.3: «Ωγεία και Ξοινωνικι Αλλθλεγγφθ» 
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 Για τθ μελζτθ τθσ εφαρμογισ τθσ Λςότθτασ των Φφλων ςτο πλαίςιο του ΥΕΥ Κεςςαλίασ, Χτερεάσ Ελλάδασ και 
Θπείρου ελιφκθςαν υπόψθ τα διακζςιμα κείμενα από τισ ιςτοςελίδεσ: του ΥΕΥ www.thessalia-stereaellada-
hpeiros.gr τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ τθσ Υεριφζρειασ Κεςςαλίασ www.thessalia-espa.gr , τθσ 
Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχι τθσ Χτερεάσ Ελλάδασ www.stereaellada.gr, τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ 
Αρχισ τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου www.peproe.gr, του ΕΧΥΑ www.espa.gr, τθσ ΕΩΕ/ΕΞΨ www.eye-ekt.gr, τθσ ΓΓΛΦ 
www.isotita.gr και τθσ ΕΩΕ/ΓΓΛΦ www.eye-isotita.gr. Ειδικότερα, ςθμαντικζσ πθγζσ ενθμζρωςθσ αποτζλεςαν: το 
Επίςθμο κείμενο του ΥΕΥ, το κείμενο τθσ εκ των προτζρων αξιολόγθςθσ του ΥΕΥ και επίςθμα ςτοιχεία που 
αφοροφν ςτθν πορεία υλοποίθςθσ του.  
 

http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr/
http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr/
http://www.thessalia-espa.gr/
http://www.stereaellada.gr/
http://www.peproe.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.eye-ekt.gr/
http://www.isotita.gr/
http://www.eye-isotita.gr/
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Δράςεισ: 

o Δθμιουργία ι/και αναβάκμιςθ των υποδομϊν  
Ζμμεςα ωφελοφμενοι/εσ: Γυναικείοσ πλθκυςμόσ και οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ  

 

Κορμόσ Ραρζμβαςθσ 4.4 «Κοινωνικζσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ»  

Δράςεισ: 

o Υαροχι υπθρεςιϊν υγείασ και κοινωνικισ φροντίδασ. 
o Δθμιουργία και βελτίωςθ ειδικϊν μονάδων. 
o Δράςεισ κοινωνικισ πρόνοιασ και φροντίδασ. 
o Δθμιουργία υποδομϊν και υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ ανάπτυξθσ του 

παιδιοφ, τθσ φροντίδασ ι κοινωνικισ επανζνταξθσ ειδικϊν ομάδων. 

 
Ζργο: Δθμιουργία Υποδομϊν Φροντίδασ Ραιδιϊν  
Δράςεισ: 
o Ανάπτυξθ υποδομϊν φροντίδασ παιδιϊν  
o Δθμιουργία βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν ςτακμϊν. 
 
 
Ζργο: Υλοποίθςθ δράςεων για τθ βελτίωςθ ποιότθτασ ηωισ θλικιωμζνων και ατόμων 
που χριηουν κατ' οίκον βοικειασ (Δομζσ «Βοικεια ςτο Σπίτι»).  
Μζτρα: 
o Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ.  
o Αφξθςθ τθσ διαρκοφσ ςυμμετοχισ και προόδου των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ, 

ϊςτε να μειωκεί ο διαχωριςμόσ με βάςθ το φφλο ςτθν αγορά εργαςίασ.  
o Εναρμόνιςθ εργαςίασ και ιδιωτικισ ηωισ, όπωσ με τθν ευχερζςτερθ πρόςβαςθ ςτθ 

φροντίδα παιδιϊν και εξαρτθμζνων ατόμων. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 5 

ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΡΟΛΟΤΘΤΑ 

ΗΩΘΣ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κορμόσ Ραρζμβαςθσ 5.5 «Ολοκλιρωςθ πλζγματοσ παροχισ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν» 

Δράςεισ: 

o Ανάπτυξθ και λειτουργία υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ 
κοινωνικισ ςυνοχισ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ περιφζρειασ. 

o Υαρεμβάςεισ ςε κοινωνικζσ υποδομζσ που αφοροφν ςε δθμιουργία, ενίςχυςθ και 
αναβάκμιςθ υποδομϊν για δομζσ ανοικτισ φροντίδασ, αυτόνομθσ και θμιαυτόνομθσ 
διαβίωςθσ, κοινοτικϊν ι διαδθμοτικϊν δικτφων υποςτιριξθσ, επζκταςθ και δθμιουργία 
δομϊν βραχείασ νοςθλείασ, μονάδεσ κοινωνικισ αποκατάςταςθσ και διαμόρφωςθ των 
κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν εφαρμογι καινοτόμων υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν. 

Ζμμεςα ωφελοφμενοι/εσ: Γυναικείοσ πλθκυςμόσ και οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ  

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6 

ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΡΟΛΟΤΘΤΑ 

ΗΩΘΣ ΘΡΕΛΟΥ 

Κορμόσ Ραρζμβαςθσ 6.2 «Υγεία και Κοινωνικι Αλλθλεγγφθ» 

Δράςεισ: 

o Ανάπτυξθ και λειτουργία υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ 
κοινωνικισ ςυνοχισ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ περιφζρειασ. 

o Υαρεμβάςεισ ςε κοινωνικζσ υποδομζσ που αφοροφν ςε δθμιουργία, ενίςχυςθ και 
αναβάκμιςθ υποδομϊν για δομζσ ανοικτισ φροντίδασ, αυτόνομθσ και θμιαυτόνομθσ 
διαβίωςθσ, κοινοτικϊν ι διαδθμοτικϊν δικτφων υποςτιριξθσ, επζκταςθ και δθμιουργία 
δομϊν βραχείασ νοςθλείασ, μονάδεσ κοινωνικισ αποκατάςταςθσ και διαμόρφωςθ των 
κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν εφαρμογι καινοτόμων υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν. 

 

Ζργο: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ θλικιωμζνων και ατόμων που χριηουν κατϋ οίκον 

βοικειασ (δομζσ «Βοικεια ςτο Σπίτι»). 
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Μζτρα: 
o Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ.  
o Αφξθςθ τθσ διαρκοφσ ςυμμετοχισ και προόδου των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ, 

ϊςτε να μειωκεί ο διαχωριςμόσ με βάςθ το φφλο ςτθν αγορά εργαςίασ. 
o Εναρμόνιςθ εργαςίασ και ιδιωτικισ ηωισ, όπωσ με τθν ευχερζςτερθ πρόςβαςθ ςτθ 

φροντίδα παιδιϊν και εξαρτθμζνων ατόμων. 
Ζμμεςα ωφελοφμενοι/εσ: Γυναικείοσ πλθκυςμόσ και οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 7 

ΨΘΦΛΑΚΘ ΣΥΓΚΛΛΣΘ ΚΑΛ 

ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 8 

ΨΘΦΛΑΚΘ ΣΥΓΚΛΛΣΘ ΚΑΛ 

ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κορμόσ Ραρζμβαςθσ 8.6 «Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ και 

Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ»  

Δράςεισ 

o Ενίςχυςθ επιχειρθματικότθτασ ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ ςε νζεσ και καινοτόμεσ 
δραςτθριότθτεσ. 

Ωφελοφμενοι/εσ: γυναίκεσ επιχειρθματίεσ, γυναίκεσ ερευνιτριεσ. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 9 

ΨΘΦΛΑΚΘ ΣΥΓΚΛΛΣΘ ΚΑΛ 

ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΘΡΕΛΟΥ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 10 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 11 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 12 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

ΘΡΕΛΟΥ 
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1. Ειςαγωγι  

 

Ψο ΥΕΥ Κεςςαλίασ, Χτερεάσ Ελλάδασ και Θπείρου περιλαμβάνει παρεμβάςεισ που 

αφοροφν: ςε κοινωνικζσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ, ςτθν υγεία και τθν κοινωνικι 

αλλθλεγγφθ, ςτον πολιτιςμό, ςε ζργα προςπελαςιμότθτασ και περιβάλλοντοσ κ.ά. Σ 

ςχεδιαςμόσ του ΥΕΥ βαςίηεται ςε ανάγκεσ και πορίςματα που ζχουν προκφψει από τθν ανάλυςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτθ χωρικι ενότθτα των Υεριφερειϊν ςτισ οποίεσ υλοποιείται. 

Χε ότι αφορά τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ παρουςιάηονται και ςχολιάηονται 

κατά φφλο δεδομζνα τα οποία αφοροφν ςτθν απαςχόλθςθ και τθν ανεργία.  

Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι θ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ ςτθν 

υπό εξζταςθ χωρικι ενότθτα κινείται ςε χαμθλότερα επίπεδα ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα 

δεδομζνα που αφοροφν ςε εκνικό επίπεδο. Υαράλλθλα, ςε ότι αφορά τθν επαγγελματικι 

κζςθ των γυναικϊν ςτισ περιοχζσ όπου υλοποιείται το ΥΕΥ αναφζρεται ότι οι γυναίκεσ-

εργοδότριεσ είναι ςχεδόν ίςεσ, από ποςοςτιαία άποψθ ςε ςχζςθ με τθν υπόλοιπθ χϊρα και 

εξαιρετικά υψθλό είναι, ςε ςφγκριςθ με το εκνικό μζγεκοσ, το ποςοςτό των γυναικϊν-

ςυμβοθκοφντων μελϊν των νοικοκυριϊν (βλ. Υίνακα 1). 

 

Ρίνακασ 1. Κζςθ ςτο επάγγελμα των γυναικϊν απαςχολοφμενων (ςτον τόπο κατοικίασ) 

 

 

Επιπλζον, ςτθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ παρουςιάηονται κατά φφλο 

τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ για τθν θλικιακι κατθγορία 15-64 ετϊν, τα οποία όπωσ 

προκφπτει είναι περίπου ίςα με τα αντίςτοιχα για το ςφνολο τθσ χϊρασ, αλλά αιςκθτά 

χαμθλότερα από τθν ΕΕ25 αλλά και τθν ΕΕ15 (που ζχει ακόμα υψθλότερο ποςοςτό από τθν 

ΕΕ25) (Βλ. Υίνακα 2).  
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Ρίνακασ 2. Στοιχεία για τθν αγορά εργαςίασ-% απαςχόλθςθσ 

 

Χτθ Κεςςαλία παρατθρείται το ποςοςτό απαςχόλθςθσ των γυναικϊν (15-64 ετϊν) 

είναι οριακά ανϊτερο του μζςου εκνικοφ: 46% ζναντι 45%, που όμωσ απζχει πολφ, όπωσ 

προαναφζρκθκε, από τα ευρωπαϊκά επίπεδα. Θ ανεργία των γυναικϊν είναι ελαφρά 

υψθλότερθ τθσ μζςθσ εκνικισ, αλλά αιςκθτά υψθλότερθ από ότι ςτθν ΕΕ. Διαπιςτϊκθκε 

πάντωσ κατά τθν τελευταία 6ετία μείωςθ του εν λόγω δείκτθ, μεγαλφτερθ από ότι ςε 

επίπεδο χϊρασ. 

Χτθν Ιπειρο παρατθρείται το ποςοςτό απαςχόλθςθσ των γυναικϊν14 (15-64 ετϊν) 

είναι ελαφρά μικρότερο του μζςου εκνικοφ: 43% ζναντι 45% (το ποςοςτό αυτό είναι 

57%ςτθν ΕΕ15 και 5% ςτθν ΕΕ15, είναι δθλ. ιδθ μικρό ςε εκνικό επίπεδο. Θ ανεργία των 

γυναικϊν είναι επίςθσ υψθλότερθ τθσ μζςθσ εκνικισ, αλλά με μεγαλφτερθ απόκλιςθ από 

τον προθγοφμενο δείκτθ (19% ζναντι 15,3%) που και πάλι είναι ςαφϊσ δυςμενζςτεροσ από 

ότι ςτθν ΕΕ. Ξατά τθν τελευταία 6ετία υπιρξε μείωςθ του ενλόγω δείκτθ, ακριβϊσ όςο και 

ςε επίπεδο χϊρασ. 

Χτθ Στερεά Ελλάδα παρατθρείται το ποςοςτό απαςχόλθςθσ των γυναικϊν (15-64 

ετϊν) είναι αιςκθτά χαμθλότερο του ιδθ χαμθλοφ μζςου εκνικοφ: 40% ζναντι 45%,. Θ 

ανεργία των γυναικϊν είναι επίςθσ υψθλότερθ τθσ υψθλισ με ευρωπαϊκά κριτιρια μζςθσ 

εκνικισ. Διαπιςτϊκθκε πάντωσ κατά τθν τελευταία 6ετία μείωςθ του εν λόγω δείκτθ, 

μεγαλφτερθ από ότι ςε επίπεδο χϊρασ. Επίςθσ, ωσ προσ τθν επιχειρθματικότθτα των 

γυναικϊν καταγράφεται ςθμαντικι ανιςότθτα μεταξφ των δφο φφλλων αν χρθςιμοποιθκεί 

ωσ αντιπροςωπευτικόσ δείκτθσ το ποςοςτό ίδρυςθσ νζων ατομικϊν επιχειριςεων 2003-

2004 (Χτοιχεία: Ζκκεςθ Επιχειρθματικότθτασ ΥΧτΕ 2005, ΞΕΨΑ), εφόςον οι ιδρφςεισ από 

γυναίκεσ αποτελοφν μόνο το ¼ των ςυνολικϊν. 

Ψο ποςοςτό ανεργίασ ςτθ χωρικι Ενότθτα που καλφπτει το ΥΕΥ παρουςιάηουν ότι θ 

ανεργία των γυναικϊν είναι υψθλότερθ τθσ μζςθσ εκνικισ, και αυτό ιςχφει και ςτισ τρεισ 

περιφζρειεσ, με δυςμενζςτερθ κατάςταςθ ςτθν Ιπειρο και τθ Χτερεά Ελλάδα. (βλ. Υίνακα 

3) 
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Ρίνακασ 3. Στοιχεία για τθν αγορά εργαςίασ-ανεργία 

 

 
 

Χε ότι αφορά τθ διαβοφλευςθ που προθγικθκε του ςχεδιαςμοφ του ΥΕΥ, μόνο ςτθν περίπτωςθ τθσ 

Υεριφζρειασ τθσ Θπείρου υπογραμμίηεται ότι θ προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και 
γυναικϊν αποτζλεςε ςτακερό γνϊμονα ςτισ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ που 
ακολουκικθκαν κατά τθν κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ τθσ Υεριφζρειασ 
Θπείρου.  

Επιπλζον, ςτθν εκ των προτζρων αξιολόγθςθ του ΥΕΥ αναφζρεται ότι το ΥΕΥ λαμβάνει υπόψθ 
του τόςο ςτθν ανάλυςθ όςο και ςτθ ςτρατθγικι τα κζματα ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και 
γυναικϊν. Ωςτόςο, θ εν λόγω Ζκκεςθ επιςθμαίνει ότι είναι ςκόπιμο ςτθν επιχειρθςιακι 
εξειδίκευςι του να προβλεφκοφν άμεςα (ρθτά) κριτιρια επιλογισ ζργων ςε διάφορεσ 
δράςεισ, οφτωσ ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ διάκεςθ πόρων για τισ γυναίκεσ. 

Υαράλλθλα, αναφορικά με τθν παρακολοφκθςθ και τθν υλοποίθςθ του ΥΕΥ αναφζρεται αφενόσ ότι 

ςτθ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ διαςφαλίηεται, κατά το δυνατόν, θ ιςόρροπθ 

ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν, και αφετζρου ότι θ επιλογι των εταίρων ςε κάκε 

επίπεδο υλοποίθςθσ του ΕΥ λαμβάνει υπόψθ, ανάμεςα ςε άλλα, τθν ανάγκθ προϊκθςθσ 

τθσ ιςότθτασ μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν κακϊσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

Ψζλοσ, ςτο επίςθμο κείμενο του ΥΕΥ περιλαμβάνεται ειδικι Ενότθτα που αφορά 

ςτθν διαςφάλιςθ τθσ Λςότθτασ των Φφλων και τθσ Αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ, ςτθν οποία 

αναφζρονται τα μζτρα που λαμβάνονται ςχετικά, ςφμφωνα με το Άρκρο 11 του Ξαν. (ΕΞ) 

1083/2006. Χτα μζτρα περιλαμβάνονται: α) θ ιςόρροπθ κατά το δυνατόν ςυμμετοχι 

ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ του ΕΡ και τθν εκπροςϊπθςθ ςε 

αυτι κρατικϊν αρχϊν που είναι αρμόδιεσ για κζματα ιςότθτασ κακϊσ και κοινωνικϊν 

οργανϊςεων ειδικϊν πλθκυςμιακϊν ομάδων, β) θ δθμοςιοποίθςθ του προγράμματοσ και 

των ειδικότερων δράςεων που περιλαμβάνονται ςε αυτό, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ κατά το 

δυνατό ευρφτερθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν κοινοτικι ςυγχρθματοδότθςθ, και γ) θ 

παρακολοφκθςθ και θ ςχετικι ενθμζρωςθ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ του ΕΥ και τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, μζςω τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ, όςον αφορά τα μζτρα που ζχουν 

λθφκεί ςε ςχζςθ με τθν παροχι ίςων ευκαιριϊν ςτο πλαίςιο του ΕΥ, τθν 

αποτελεςματικότθτα τουσ και τισ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ που απαιτοφνται ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ αρχι τθσ μθ διάκριςθσ. 
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2. Γενικοί Στόχοι 

 

Σ Στρατθγικόσ Στόχοσ του ΥΕΥ βαςίηεται ςτο βαςικότερο πρόβλθμα το οποίο 

αντιμετωπίηει θ χωρικι ενότθτα Κεςςαλίασ- Χτερεάσ Ελλάδασ και Θπείρου, που είναι θ 

χαμθλι ανταγωνιςτικότθτα και θ περιοριςμζνθ εξωςτρζφεια τθσ οικονομίασ και ςυνίςταται 

«ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ τθσ 

οικονομίασ με τθ βελτίωςθ τθσ χωρικισ και κοινωνικισ ςυνοχισ και τθν υιοκζτθςθ 

αειφορικϊν μεκόδων ανάπτυξθσ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων και διαχείριςθσ του 

φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ».  

Σ παραπάνω Χτρατθγικόσ Χτόχοσ εξειδικεφεται ςτουσ επιμζρουσ Αναπτυξιακοφσ 

Στόχουσ τθσ χωρικισ ενότθτασ, οι οποίοι είναι οι εξισ: 

o Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ εξωςτρζφειασ, τθσ ποιότθτασ και τθσ 
καινοτομικισ ικανότθτασ των επιχειριςεων. 

o Βελτίωςθ τθσ προςπελαςιμότθτασ μζςω τθσ δθμιουργίασ και αναβάκμιςθσ 
υποδομϊν και ενδοπεριφερειακϊν και δια-περιφερειακϊν μεταφορικϊν δικτφων. 

o Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 
o Αειφορικι διαχείριςθ του φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ και των 

φυςικϊν πόρων. 
o Ενίςχυςθ τθσ ενδοπεριφερειακισ οικονομικισ και κοινωνικισ ςυνοχισ. 
o Ενίςχυςθ τθσ διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ. 
o Αξιοποίθςθ του τουριςμοφ και του πολιτιςμοφ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. 
o Υροϊκθςθ τθσ ψθφιακισ ςφγκλιςθσ. 
Χτθν εξειδίκευςθ του Τρίτου Αναπτυξιακοφ Στόχου «Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ» αναφζρεται ότι μζςα από τθν επίτευξι του επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ τθσ 

κινθτικότθτασ, θ αφξθςθ των ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ και θ ειςαγωγι νζων, ςφγχρονων 

μορφϊν απαςχόλθςθσ, θ ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν και προϊκθςθ τθσ 

ιςότιμθσ πρόςβαςθσ, θ ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ των νζων και θ ενίςχυςθ μζτρων για 

τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων ςτθν απαςχόλθςθ. Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι θ 

ανάπτυξθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου ςτθρίηεται ςε δράςεισ ενίςχυςθσ των υποδομϊν 

εκπαίδευςθσ, ςτθν ςυςτθματικι μελζτθ και παρακολοφκθςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ 

εργαςίασ, ςτθν λειτουργία ειδικϊν προγραμμάτων ςφνδεςθσ τθσ κατάρτιςθσ με τθν 

απαςχόλθςθ και ςτθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν και τθσ κοινωνίασ τθσ 

πλθροφορίασ. Ψζλοσ, θ ανάπτυξθ δράςεων ςτο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου Αναπτυξιακοφ 

Χτόχου ςτοχεφει ςτθ ςυνεχι ανάπτυξθ και βελτίωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν 

αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθ μείωςθ τθσ ανεργίασ, κακϊσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ 

πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ. 

Εκτόσ του Χτρατθγικοφ Χτόχου και των Αναπτυξιακϊν Χτόχων τθσ χωρικισ ενότθτασ 

υλοποίθςθσ του ΥΕΥ, κάκε Υεριφζρεια κζτει διαφορετικοφσ Αναπτυξιακοφσ Χτόχουσ. 

Ειδικότερα, ο Αναπτυξιακόσ Στόχοσ για τθν Ρεριφζρεια Κεςςαλίασ αφορά ςτθν 

«επιτάχυνςθ τθσ πραγματικισ ςφγκλιςθσ, τθσ χωροοικονομικισ και κοινωνικισ ςυνοχισ και 

τθσ αειφορίασ μζςω τθσ ανάδειξισ τθσ ςε Δυναμικό Ρεριφερειακό Ρόλο τθσ Ελλάδοσ με 

διακριτι ποιοτικι και τεχνολογικά καινοτόμο μεταποιθτικι, αγροδιατροφικι, 

οικοτουριςτικι και πολιτιςτικι ταυτότθτα ςτθν Ευρϊπθ αλλά και διεκνϊσ». Από τθν 
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εξειδίκευςθ του Αναπτυξιακοφ Χτόχου για τθν Υεριφζρεια Κεςςαλίασ, μόνο ο Ειδικόσ 

Στόχοσ 7 «Βελτίωςθ απαςχόλθςθσ και ποιότθτασ ηωισ» αναφζρει ότι: «ςτο πλαίςιο μια 

ανταγωνιςτικισ περιφερειακισ οικονομίασ. προωκοφνται δράςεισ όπωσ είναι (…) ο 

επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ και ςυμβουλευτικι, (…) δράςεισ κατά τθσ διάκριςθσ των 

δυο φφλων, θ γυναικεία επιχειρθματικότθτα κ.ά.» 

Σ Αναπτυξιακόσ Στόχοσ για τθν Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ ςυνίςταται ςτθν 

επίτευξθ υψθλισ ανταγωνιςτικότθτασ, τθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ, τθ βελτίωςθ του 

επιπζδου των ανκρϊπινων πόρων, τον περιοριςμό του αναπτυξιακοφ δυϊςμοφ, τθν 

ανάπτυξθ ςθμαντικϊν δεςμϊν περιφερειακισ ςυνεργαςίασ και ςτον περιοριςμό ςτον 

ελάχιςτο δυνατό βακμό τθσ εξάρτθςθ τθσ από τθν οικονομία τθσ Αττικισ. Αναφορά ςτθν 

ανάγκθ προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων και ενίςχυςθσ των γυναικϊν, 

πραγματοποιείται κατά τθν εξειδίκευςθ των πεδίων παρζμβαςθσ και ειδικότερα για το 

πεδίο τθσ Απαςχόλθςθσ. Ειδικότερα, όπωσ επιςθμαίνεται ςτον τομζα τθσ Απαςχόλθςθσ, οι 

ειδικοί ςτόχοι τθσ ςτρατθγικισ περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων τθν ςυνεχι αναβάκμιςθ των 

γνϊςεων και δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν ενκάρρυνςθ τθσ ενςωμάτωςθσ 

ειδικϊν κατθγοριϊν του εργατικοφ δυναμικοφ, τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ των 

γυναικϊν και προϊκθςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ και τθν ενίςχυςθ μζτρων για τθν 

καταπολζμθςθ των διακρίςεων ςτθν απαςχόλθςθ.  

Αναπτυξιακόσ Στόχοσ για τθν Ρεριφζρεια Θπείρου αποτελεί θ αξιοποίθςθ των 

ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων για τθν βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτάσ τθσ και τθν ανάδειξθ 

τθσ ςε κόμβο ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν. Σι κφριοι πυλϊνεσ ανάπτυξθσ για το ςχεδιαςμό 

τθσ ςτρατθγικισ τθσ είναι: α) Υοιότθτα, β) Γνϊςθ/Ξαινοτομία και γ) Εξωςτρζφεια. Σ 

παραπάνω Αναπτυξιακόσ Χτόχοσ εξειδικεφεται ςε Ειδικοφσ Στόχουσ, από τουσ οποίουσ ο 

Ειδικόσ Στόχοσ 4: «Επζνδυςθ ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο», κζτει ωσ βαςικι προτεραιότθτα 

τθ διεφρυνςθ των προοπτικϊν απαςχόλθςθσ του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ Υεριφζρειασ, τθ 

μείωςθ τθσ ανεργίασ, κυρίωσ των ευάλωτων και ευπακϊν ομάδων, τθ δυνατότθτα 

δθμιουργίασ καλφτερων και ανταγωνιςτικότερων κζςεων απαςχόλθςθσ. 

 
3. Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ  
 

Τπωσ αναφζρεται ςτο ςχεδιαςμό του ΥΕΥ, οι Άξονεσ Υροτεραιότθτάσ του 

περιλαμβάνουν τα ακόλουκα πεδία παρζμβαςθσ: 

o Ξοινωνικζσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ. 
o Ωγεία και κοινωνικι αλλθλεγγφθ (υποδομζσ νοςοκομείων και δομϊν κοινωνικισ 

φροντίδασ, ειδικϊν μονάδων, κζντρων υγείασ και ανοικτισ φροντίδασ, 
εξειδικευμζνοσ εξοπλιςμόσ). 

o Υολιτιςμόσ (ενίςχυςθ των βαςικϊν πολιτιςτικϊν υποδομϊν, προςταςία και 
ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ). 

o Ζργα προςπελαςιμότθτασ και περιβάλλοντοσ τοπικισ κλίμακασ. 
o Υολιτικζσ βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ. 
o Υολιτικζσ ενίςχυςθσ ορεινϊν, μειονεκτικϊν και νθςιϊτικων περιοχϊν. 
o Δράςεισ Ανταγωνιςτικότθτασ – Επιχειρθματικότθτασ. 
o Δράςεισ Ψθφιακισ Χφγκλιςθσ. 
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Υριν από τθν εξειδίκευςθ των Αξόνων Υροτεραιότθτασ του ΥΕΥ επιςθμαίνεται ότι, 

ςφμφωνα με το Άρκρου 16 του Ξαν. 1083/2006 αναφορικά με τθν Λςότθτα μεταξφ ανδρϊν 

και γυναικϊν και μθ διάκριςθ, κακϊσ και τθν προςζγγιςθ του Γενικοφ Χτόχου 11 του ΕΧΥΑ, 

το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα διαςφαλίηει:  

o τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων με ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ τισ οποίεσ 
περιλαμβάνει. 

o κακϊσ και τθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςφνολο των παρεμβάςεων 
του. 

Σι Άξονεσ Υροτεραιότθτασ του ΥΕΥ και οι κορμοί παρεμβάςεων που περιλαμβάνουν, 

παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο Υίνακα. 
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Ρίνακασ 3. Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ και Κορμοί Ραρεμβάςεων του ΡΕΡ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1  

ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΛ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΡΟΣΡΕΛΑΣΛΜΟΤΘΤΑΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΛ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΡΟΣΡΕΛΑΣΛΜΟΤΘΤΑΣ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΛ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΡΟΣΡΕΛΑΣΛΜΟΤΘΤΑΣ ΘΡΕΛΟΥ 

Σι τρείσ (3) πρϊτοι Άξονεσ Ρροτεραιότθτεσ του ΥΕΥ αφοροφν ςε ζργα ολοκλιρωςθσ, 

αναβάκμιςθσ και βελτίωςθσ υποδομϊν μεταφορϊν (οδικϊν, καλάςςιων κ.λπ) για τισ τρεισ 

(3) Υεριφζρειεσ και δεν περιζχουν καμία ειδικι αναφορά για κζματα Λςότθτασ των Φφλων. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4 

ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 5 

ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6 

ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΘΡΕΛΟΥ 

Γενικόσ Στόχοσ των Αξόνων Υροτεραιότθτασ 5,4 και 6 είναι θ διαςφάλιςθ του 

φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ ςτθν χωρικι ενότθτασ που υλοποιείται το ΥΕΥ 

και τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ, προσ όφελοσ τθσ 

αειφόρου ανάπτυξθσ. Χτουσ Ειδικοφσ Στόχουσ των Αξόνων εντάςςεται θ αντιμετϊπιςθ κατά 

το ςχεδιαςμό, προκιρυξθ και υλοποίθςθ των ζργων των προβλθμάτων τθσ γιρανςθσ του 

πλθκυςμοφ και τθσ ειδικισ μζριμνασ για ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. 

Σ Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 4 που αφορά ςε δράςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ και τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν Ρεριφζρεια Κεςςαλίασ, δεν περιλαμβάνει αναφορά 

ςτο φφλο. Ωςτόςο ο Στόχοσ 3 του Άξονα 4 «Ανάπτυξθ των κοινωνικϊν υποδομϊν για τθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν» και ο Στόχοσ 4 «Βελτίωςθ και ανάπτυξθ των 

ανκρϊπινων πόρων και ςτθ βελτίωςθ τθσ απαςχόλθςθσ» είναι πικανόν να περιλαμβάνουν 

δράςεισ που προωκοφν τθν ιςότθτα και ςτθρίηουν τισ γυναίκεσ. Ειδικότερα, ο Άξονασ 

Ρροτεραιότθτασ 4 ςτον Κορμό Ραρζμβαςθσ 4.3 «Υγεία και Κοινωνικι Αλλθλεγγφθ» 

περιλαμβάνει δράςεισ που αφοροφν τθ δθμιουργία ι/και αναβάκμιςθ των υποδομϊν και 

ςτον Κορμό Ραρζμβαςθσ 4.4 «Κοινωνικζσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ» 

περιλαμβάνει δράςεισ που αφοροφν ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ και κοινωνικισ 

φροντίδασ, αλλά και τθ δθμιουργία και βελτίωςθ ειδικϊν μονάδων και δράςεων 

κοινωνικισ πρόνοιασ και φροντίδασ, κακϊσ και υποδομϊν και υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ τθσ 

εκπαίδευςθσ, τθσ ανάπτυξθσ του παιδιοφ, τθσ φροντίδασ ι κοινωνικισ επανζνταξθσ 
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ειδικϊν ομάδων, επιδιϊκοντασ να δθμιουργιςει ζνα ιςχυρό πλζγμα κοινωνικϊν υποδομϊν 

και υπθρεςιϊν με γνϊμονα τθν κοινωνικι (ζμμεςα και τθν οικονομικι) ανάπτυξθ του 

πλθκυςμοφ. 

Χτο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου Άξονα Υροτεραιότθτασ περιλαμβάνονται και δράςεισ 

παροχισ υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι", "Ξοινωνικι 

Πζριμνα", "ΞΘΦΘ". Σ γυναικείοσ πλθκυςμόσ και οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ εντάςςονται 

ςτουσ/ςτισ ζμμεςα ωφελοφμενουσ/εσ από τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Άξονα 4.  

Ψο 2010 εκδόκθκε Ρρόκλθςθ167 προσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ/φορείσ των ΣΨΑ τθσ 
Κεςςαλίασ για τθ δθμιουργία Υποδομϊν Φροντίδασ Ραιδιϊν ςτθν Υεριφζρεια Κεςςαλίασ. 
Ειδικότερα, θ Υρόςκλθςθ αφορά ςτθν ανάπτυξθ υποδομϊν φροντίδασ παιδιϊν και τθ 
δθμιουργία βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν ςτακμϊν. 

Επιπλζον, το 2008 εκδόκθκε Ρρόςκλθςθ
168

 προσ τθν Διεφκυνςθ Χχεδιαςμοφ και 
Ανάπτυξθσ τθσ Υεριφζρειασ Κεςςαλίασ για τθν υλοποίθςθ δράςεων για τθ βελτίωςθ 
ποιότθτασ ηωισ θλικιωμζνων και ατόμων που χριηουν κατ' οίκον βοικειασ (Δομζσ 
«Βοικεια ςτο Σπίτι»). Ειδικότερα, πρόκειται για ανοιχτι πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων 
για μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ και τθν αφξθςθ τθσ διαρκοφσ 
ςυμμετοχισ και προόδου των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ, ϊςτε να μειωκεί ο 
διαχωριςμόσ με βάςθ το φφλο ςτθν αγορά εργαςίασ και για τθν εναρμόνιςθ εργαςίασ και 
ιδιωτικισ ηωισ, όπωσ με τθν ευχερζςτερθ πρόςβαςθ ςτθ φροντίδα παιδιϊν και 
εξαρτθμζνων ατόμων. 

Σι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 5 και 6 που αφοροφν ςε δράςεισ για τθν αειφόρο 

ανάπτυξθ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ και 

ςτθν Ρεριφζρεια τθσ Θπείρου αντίςτοιχα, δεν εντοπίηεται άμεςθ αναφορά ςτο φφλο. 

Ωςτόςο, ςτο πλαίςιο των ςυγκεκριμζνων Αξόνων εντάςςονται α) θ ανάπτυξθ και λειτουργία 

υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ περιφζρειασ, και β) παρεμβάςεισ ςε 

κοινωνικζσ υποδομζσ που αφοροφν ςε δθμιουργία, ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ υποδομϊν 

για δομζσ ανοικτισ φροντίδασ, αυτόνομθσ και θμιαυτόνομθσ διαβίωςθσ, κοινοτικϊν ι 

διαδθμοτικϊν δικτφων υποςτιριξθσ, επζκταςθ και δθμιουργία δομϊν βραχείασ νοςθλείασ, 

μονάδεσ κοινωνικισ αποκατάςταςθσ και διαμόρφωςθ των κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν 

εφαρμογι καινοτόμων υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν. Επιπλζον, ςτουσ Άξονεσ 

Υροτεραιότθτασ 5 (Κορμόσ Ραρζμβαςθσ 5.5 «Ολοκλιρωςθ πλζγματοσ παροχισ 

κοινωνικϊν υπθρεςιϊν») και 6 (Κορμόσ Ραρζμβαςθσ 6.2 «Υγεία και Κοινωνικι 

Αλλθλεγγφθ») περιλαμβάνονται και δράςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, 

όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι", "Ξοινωνικι Πζριμνα", "ΞΘΦΘ". Σ γυναικείοσ πλθκυςμόσ και οι 

μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ εντάςςονται ςτουσ/ςτισ ζμμεςα ωφελοφμενουσ/εσ από τθν 

υλοποίθςθ των δράςεων του Άξονα 5.  

Χτον Άξονα Υροτεραιότθτασ 6 εντάςςεται και θ Ρρόςκλθςθ169 που εκδόκθκε το 2008 

προσ τθ Διεφκυνςθ Χχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου για τθν υλοποίθςθ 

ενεργειϊν ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ 

θλικιωμζνων και ατόμων που χριηουν κατϋ οίκον βοικειασ (δομζσ «Βοικεια ςτο Χπίτι»). Θ 

                                                           
167

 http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=896 
168

 http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=374 
169

 http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=51 

http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=896
http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=374
http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=51
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Υρόςκλθςθ εντάςςεται ςτθ Κεματικι Υροτεραιότθτα «μζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ 

προςβαςιμότθτασ ςτθν εργαςία και τθν ενδυνάμωςθ τθσ βιϊςιμθσ εργαςιακισ ςυμμετοχισ 

και εξζλιξθσ τθσ γυναίκασ, ϊςτε να μειωκοφν οι διακρίςεισ φφλου ςτθν αγορά εργαςίασ, 

και να εναρμονιςτεί θ εργαςιακι με τθν ιδιωτικι ηωι όπωσ οι διευκολφνςεισ παροχισ 

υπθρεςιϊν φροντίδασ παιδιϊν και φροντίδασ εξαρτθμζνων πρόςωπων». 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 7 

ΨΘΦΛΑΚΘ ΣΥΓΚΛΛΣΘ ΚΑΛ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 8 

ΨΘΦΛΑΚΘ ΣΥΓΚΛΛΣΘ ΚΑΛ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 9 

ΨΘΦΛΑΚΘ ΣΥΓΚΛΛΣΘ ΚΑΛ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΘΡΕΛΟΥ 

Σι δράςεισ που περιλαμβάνονται ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 7,8 και 9 ςτοχεφουν 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ ωσ δφο από τα ςθμαντικότερα 

μζςα για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ 

απαςχόλθςθσ και τθσ κοινωνικισ ευθμερίασ. Πόνο ςτον Άξονα 8 και ιδιαίτερα ςτον Κορμό 

Ραρζμβαςθσ 8.6 «Σλοκλθρωμζνα Υρογράμματα Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ και 

Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ» επιςθμαίνεται θ ανάπτυξθ 

δράςεων για τθν ενίςχυςθ επιχειρθματικότθτασ ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ ςε νζεσ και 

καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ. Χτον ίδιο Άξονα οι γυναίκεσ επιχειρθματίεσ 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτουσ/ςτισ ωφελοφμενουσ/εσ επιχειρθματίεσ, ενϊ ςτθ δεφτερθ 

βαςικι ομάδα ωφελοφμενων του Άξονα Υροτεραιότθτασ 8 περιλαμβάνονται και οι 

γυναίκεσ ερευνιτριεσ. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 10 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 11 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ· 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 12 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΘΡΕΛΟΥ 
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Σι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 10, 11 και 12 αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ αναπτυξιακϊν, 

διαγνωςτικϊν και γενικϊν μελετϊν, ςε ενζργειεσ για τθν οργανωτικι και διοικθτικι 

υποςτιριξθ του προγράμματοσ, ςε αξιολογιςεισ του προγράμματοσ, κακϊσ και ςε 

ενζργειεσ για τθ δθμοςιότθτα και πλθροφόρθςθ ςε κάκε μία από τισ (3) Υεριφζρειεσ που 

υλοποιείται το ΥΕΥ. Χτουσ ςυγκεκριμζνουσ Άξονεσ, όπου περιλαμβάνονται όλεσ οι 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ που αναμζνεται να διευκολφνουν τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ 

και να ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ ικανοποιθτικϊν αποτελεςμάτων ποιοτικά και ποςοτικά, 

δεν περιζχεται καμία ειδικι αναφορά ςε κζματα Λςότθτασ των Φφλων 

 

4. Δείκτεσ   

 

Σι δείκτεσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί είναι εκροϊν και αποτελζςματοσ, και 

προζρχονται από τον κατάλογο του ΕΧΥΑ. Σ αρικμόσ των δεικτϊν ανά άξονα 

προτεραιότθτασ καταγράφεται ςτον επόμενο πίνακα (καταγράφονται οι δείκτεσ για τουσ 

οποίουσ υπάρχει τουλάχιςτον κάποια τιμι, βάςθσ ι/και ςτόχου).  

 

 

Σ αρικμόσ των χρθςιμοποιοφμενων δεικτϊν είναι αρκετά μικρόσ: 52 δείκτεσ εκροϊν (μζςοσ 

όροσ ανά άξονα: 5,7) και 31 δείκτεσ αποτελζςματοσ (μζςοσ όροσ ανά άξονα: 3,4). Είναι 

ςαφισ θ διάκεςθ «αναλογικότθτασ», με τουσ δείκτεσ να αντιςτοιχοφν ςτισ κφριεσ δράςεισ, 

με κριτιριο τθ χρθματοδότθςθ ι/και το μείηονα ςτρατθγικό χαρακτιρα τουσ. 

 

Σι δείκτεσ του ΥΕΥ ανά Άξονα είναι οι εξισ:  

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1 

Δείκτεσ Εκροϊν 

 Βελτίωςθ – καταςκευι εκνικισ οδοποιίασ 

 Βελτίωςθ καταςκευι οδϊν εκτόσ αυτοκινθτόδρομων και εκνικισ οδοποιίασ 
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Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

 Αναβάκμιςθ εκνικοφ οδικοφ δικτφου 
 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 2 

Δείκτεσ Εκροϊν 

 Βελτίωςθ – καταςκευι εκνικισ οδοποιίασ 

 Βελτίωςθ καταςκευι οδϊν εκτόσ αυτοκινθτόδρομων και εκνικισ οδοποιίασ 

 Ρζα Εμπορευματικά Ξζντρα 

 Οιμζνεσ που αναβακμίηονται 

 Πικοσ αγωγϊν Φ.Α. μζςθσ και χαμθλισ πίεςθσ 

 Πικοσ αγωγϊν Φ.Α. υψθλισ πίεςθσ 

 Χυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ από ΑΥΕ και ΧΘΚΩΑ 
 

Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

 Αναβάκμιςθ οδικοφ δικτφου 

 Ετιςια δεςμευμζνθ μεταφορικι ικανότθτα αγωγϊν Φ.Α. μζςθσ και χαμθλισ πίεςθσ 

 Ετιςια δεςμευμζνθ μεταφορικι ικανότθτα αγωγϊν Φ.Α. υψθλισ πίεςθσ 

 Υλθκυςμόσ που καλφπτεται από Φ.Α. 
 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3 

Δείκτεσ Εκροϊν 

 Βελτίωςθ – καταςκευι εκνικισ οδοποιίασ 

 Βελτίωςθ καταςκευι οδϊν εκτόσ αυτοκινθτόδρομων και εκνικισ οδοποιίασ 
 

Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

 Αναβάκμιςθ εκνικοφ οδικοφ δικτφου ςτθν Ιπειρο 
 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 4 

Δείκτεσ Εκροϊν 

 Επιχειρθςιακά ςχζδια παρεμβάςεων ςε περιοχζσ NATURA 2000 

 Ωποδομζσ Πονάδων πρωτοβάκμιασ φροντίδασ 

 Ωποδομζσ κοινωνικισ φροντίδασ 

 Ροςοκομειακζσ κλινεσ που δθμιουργοφνται / αναβακμίηονται 

 Πνθμεία / αρχαιολογικοί χϊροι που αναδεικνφονται 

 Αποκαταςτάςεισ ΧΑΔΑ 

 Υρόλθψθ κινδφνων, αντιπλθμμυρικά κλπ 
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Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

 Αφξθςθ επιςκεπτϊν μνθμείων αρχαιολογικϊν χϊρων και μουςείων 

 Αναβάκμιςθ νοςοκομειακϊν κλινϊν 
 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ  5 

Δείκτεσ Εκροϊν 

 Υεριοχζσ NATURA 2000 με φορείσ και ςχζδια διαχείριςθσ 

 Ωποδομζσ Πονάδων πρωτοβάκμιασ φροντίδασ Ωγείασ (AKY, KY) 

 Ροςοκομειακζσ κλίνεσ που δθμιουργοφνται / αναβακμίηονται 

 Ωποδομζσ Πονάδων Ξοινωνικισ φροντίδασ 

 Χχζδια ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ ανάπτυξθσ 

 Πνθμεία / αρχαιολογικοί χϊροι που αναδεικνφονται 

 Επωφελοφμενοι πολίτεσ από χρθματοδοτοφμενουσ εξοπλιςμοφσ ΨΥΕ 
 

Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

 Ροςοκομειακζσ κλίνεσ που αναβακμίηονται / δθμιουργοφνται 

 Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ από παρεμβάςεισ ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ 
ανάπτυξθσ 

 Υεριοχζσ NATURA 2000 με φορείσ και ςχζδια διαχείριςθσ 

 Ετιςια εξοικονόμθςθ πρωτογε νοφσ ενζργειασ από επενδφςεισ ΑΥΕ και ΧΘΚΩΑ 
 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 6 

Δείκτεσ Εκροϊν 

 Ρζεσ ΕΕΟ  

 Τγκοσ παραγόμενων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που ανακυκλϊνονται 

 Ωποδομζσ Πονάδων πρωτοβάκμιασ φροντίδασ 

 Ροςοκομειακζσ κλίνεσ που δθμιουργοφνται / αναβακμίηονται 

 Χχζδια ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ ανάπτυξθσ 

 Πνθμεία / αρχαιολογικοί χϊροι που αναδεικνφονται 
 

Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

 Ροςοκομειακζσ κλίνεσ που αναβακμίηονται / δθμιουργοφνται 

 Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ από παρεμβάςεισ ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ 
ανάπτυξθσ 

 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 7 

Δείκτεσ Εκροϊν 
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 Ρζεσ επιχειριςεισ από επιδοτοφμενα προγράμματα 

 Ωφιςτάμενεσ επιχειριςεισ που εκςυγχρονίηονται / αναβακμίηονται 

 Ρζεσ τουριςτικζσ κλίνεσ  

 Ψουριςτικζσ κλίνεσ που εκςυγχρονίηονται 
 

Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

 Αφξθςθ των επιχειριςεων  

 Ωφιςτάμενεσ MME που εκςυγχρονίηονται / βελτιϊνονται 

 Αφξθςθ των τουριςτικϊν κλινϊν 

 Ψουριςτικζσ κλίνεσ που εκςυγχρονίηονται 

 Ρζεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ που δθμιουργοφνται από τισ ΠΠΕ 
 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 8 

Δείκτεσ Εκροϊν 

 Επιχειριςεισ που ωφελοφνται από δράςεισ Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ Ξαινοτομίασ 

 Υεριφερειακοί Υόλοι Ξαινοτομίασ ΕΨΑ 

 Ωφιςτάμενεσ επιχειριςεισ που εκςυγχρονίηονται / βελτιϊνονται -ΓΓΒ, Εμπόριο, 
Ψουριςμόσ- 

 Ωφιςτάμενεσ ΠΠΕ που εκςυγχρονίηονται - βελτιϊνονται 

 Επιχειριςεισ που δθμιουργοφνται από επιδοτοφμενα προγράμματα 

 Ψουριςτικζσ κλίνεσ που εκςυγχρονίηονται 

 Ρζεσ τουριςτικζσ κλίνεσ  

 Επενδυτικά ςχζδια εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ 

 Ψουριςτικζσ πολιτιςτικζσ υποδομζσ που υποςτθρίηονται 

 Ωποδομζσ εγκατάςταςθσ υποδοχισ επιχειριςεων που γίνονται παρεμβάςεισ 

 Χρθματοδοτοφμενεσ επιχειριςεισ για ενςωμάτωςθ ΨΥΕ ςτθν κακθμερινι τουσ 
λειτουργία 

 Δθμιουργοφμενεσ & Ρζεσ Επιχειριςεισ ςε τομείσ που παράγουν ι αξιοποιοφν ΨΥΕ 
και Χρθματοδοτοφνται από venture capital και άλλα χρθματοδοτικά εργαλεία 

 Χρθματοδοτοφμενοι κόμβοι παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ 

 ICT projects που κα χρθματοδοτθκοφν από το ΕΥ ΨΧ 
 

Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

 Ρζεσ κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται από τθν ενίςχυςθ των επιχειριςεων 

 Ψουριςτικζσ κλινεσ που εκςυγχρονίηονται 

 Ωποςτθριηόμενεσ επιχειριςεισ από Δομζσ Χτιριξθσ 

 Χρθματοδοτοφμενεσ Επιχειριςεισ με δυνατότθτα αποδοχισ Θλεκτρονικϊν 
Υαραγγελιϊν 

 Χρθματοδοτοφμενεσ Επιχειριςεισ με δυνατότθτα αποδοχισ Θλεκτρονικϊν 
Υλθρωμϊν για Υωλιςεισ μζςω Διαδικτφου 

 Επιχειριςεισ που χρθςιμοποιοφν Δθμιουργοφμενεσ Ωπθρεςίεσ του Δθμοςίου που 
είναι Υλιρωσ Διακζςιμεσ Θλεκτρονικά 

 Επωφελοφμενοι Υολίτεσ από Χρθματοδοτοφμενουσ Εξοπλιςμοφσ ΨΥΕ 
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 Υολίτεσ που χρθςιμοποιοφν τισ Δθμιουργοφμενεσ Ωπθρεςίεσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
που είναι Υλιρωσ Διακζςιμεσ Θλεκτρονικά 

 Υολίτεσ που χρθςιμοποιοφν τισ Δθμιουργοφμενεσ Ωπθρεςίεσ που είναι Υλιρωσ 
Διακζςιμεσ Θλεκτρονικά (εκτόσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) 

 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 9 

Δείκτεσ Εκροϊν 

 Επιχειριςεισ που κα ενταχκοφν από τα προγράμματα 

 Ψουριςτικζσ κλίνεσ που εκςυγχρονίηονται 
 

Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

 Ψουριςτικζσ κλίνεσ που εκςυγχρονίηονται 

 Ρζεσ κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται από τισ ΠΠΕ 
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5. Σχόλια και επιςθμάνςεισ για το ΡΕΡ  

 

Υαρόλο που ςτο επίςθμο κείμενο του ΥΕΥ «Κεςςαλίασ, Χτερεάσ Ελλάδασ και 

Θπείρου» επιςθμάνεται ότι θ προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των Φφλων κα διαςφαλίηεται μζςα 

από ςτοχευμζνεσ δράςεισ, κακϊσ και από τθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςφνολο 

των παρεμβάςεων, θ ανάπτυξθ ςχετικϊν δράςεων δεν παρουςιάηεται επαρκϊσ οφτε ςτον 

αρχικό ςχεδιαςμό του. 

Ειδικότερα, από τουσ δϊδεκα (12) Άξονεσ Υροτεραιότθτασ που περιλαμβάνει το ΥΕΥ, 

αναφορά ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων ι ενίςχυςθσ των γυναικϊν εντοπίηεται μόνο ςε 

τζςςερισ (4). Πάλιςτα ακόμα και ςτουσ τζςςερισ (4) Άξονεσ όπου ο ςχεδιαςμόσ του ΥΕΥ 

περιλαμβάνει ςχετικζσ δράςεισ οι δράςεισ αυτζσ αφοροφν τισ γυναίκεσ ωσ ζμμεςα 

ωφελοφμενεσ (π.χ. δομζσ «Βοικεια ςτο ςπίτι»). 

Θ ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτισ δράςεισ του ΥΕΥ δεν είναι εμφανισ κατά τον 

αρχικό ςχεδιαςμό του, αν και πιο αςφαλι πορίςματα ςτο πεδίο αυτό μποροφν να 

προκφψουν μζςα από τα αποτελζςματα τθσ υλοποίθςισ του. Ωςτόςο, αξίηει να ςθμειωκεί 

ότι ςε πεδία όπου υπιρχε δυνατότθτα ζνταξθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων κατά τον ςχεδιαςμό 

του ΥΕΥ (π.χ. Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 1,2,3), δεν παρατθρείται ςχετικι αναφορά. 

Ψα δεδομζνα που προκφπτουν από τθν πορεία υλοποίθςθσ του ΥΕΥ δεν αντανακλοφν 

ςε καμία περίπτωςθ προτεραιότθτα ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. Ειδικότερα, 

όπωσ προκφπτει από τθν αποτφπωςθ των δράςεων που ςυμβάλουν ςτθν ιςότθτα των 

φφλων ι τθν ενίςχυςθ των γυναικϊν, μόνο τρεισ (3) ςχετικζσ Ξατθγορίεσ Υράξεων ζχουν 

αρχίςει να υλοποιοφνται, εκ των οποίων οι δφο (2) αφοροφν ςε δθμιουργία δομϊν 

«Βοικεια ςτο Χπίτι» ςτισ Υεριφζρειεσ Κεςςαλίασ και Θπείρου, από τισ οποίεσ οι γυναίκεσ 

ωφελοφνται ζμμεςα, και θ τρίτθ αφορά ςε δθμιουργία υποδομϊν για τθ φροντίδα παιδιϊν 

ςτθν Υεριφζρεια Κεςςαλίασ. Χθμειϊνεται ότι ςτθν Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ, πζρα από 

τθ δθμιουργία κτιριακϊν ςχολικϊν μονάδων προςχολικισ αγωγισ (θ οποία δεν 

περιλαμβάνεται ςτον Υίνακα καταγραφισ, κακϊσ από τθν τεκμθρίωςθ τθσ Υρόςκλθςθσ δεν 

προκφπτει ςφνδεςθ με τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ι με τθν ενίςχυςθ των 

γυναικϊν), δεν υλοποιείται κανζνα ςχετικό Ζργο. 

Χε αυτό το ςθμείο αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων, 

κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2010-2013 ςχεδίαςε και υλοποιεί ζνα ςφνολο δράςεων 

για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ Υεριφζρειεσ170, με ςτόχο τθν ζνταξθ των 

κεμάτων ιςότθτασ των φφλων ςτισ πολιτικζσ τουσ. Υαράλλθλα, επιςθμαίνεται θ ςχετικι 

δζςμευςθ που ανζλαβαν οι Υεριφερειάρχεσ τθσ χϊρασ με τθν υπογραφι τθσ «Ευρωπαϊκισ 

Χάρτασ για τθν Λςότθτα των Φφλων ςτισ Ψοπικζσ Ξοινωνίεσ». 

                                                           
170

 Βλ. ςχετικά: Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων (2010) Εκνικό Ρρόγραμμα για τθν Ουςιαςτικι Ιςότθτα 
των Φφλων 2010-2012, Δράςεισ για τισ Ρεριφζρειεσ και τουσ Διμουσ: 
http://www.isotita.gr/var/uploads/PROGRAMMES/gender%20mainstreaming/munipalities_regions_oct-2011.pdf 

http://www.isotita.gr/var/uploads/PROGRAMMES/gender%20mainstreaming/munipalities_regions_oct-2011.pdf
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5. ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΤΤΛΚΘΣ171 

 

                                                           
171

 
171

 Για τθ μελζτθ τθσ εφαρμογισ τθσ Λςότθτασ των Φφλων ςτο πλαίςιο του ΕΥ Αττικισ, ελιφκθςαν υπόψθ τα 

διακζςιμα κείμενα από τισ ιςτοςελίδεσ: του ΕΥ http://www.pepattikis.gr/, τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ 
Υεριφζρειασ Αττικισ http://www.pepattikis.gr/20072013/?page_id=6, του ΕΧΥΑ www.espa.gr, τθσ ΕΩΕ/ΕΞΨ 
www.eye-ekt.gr, τθσ ΓΓΛΦ www.isotita.gr και τθσ ΕΩΕ/ΓΓΛΦ www.eye-isotita.gr. Ειδικότερα, ςθμαντικζσ πθγζσ 
ενθμζρωςθσ αποτζλεςαν: το Επίςθμο κείμενο του ΕΥ και επίςθμα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν πορεία 
υλοποίθςθσ του. 

ΡΕΔΛΑ ΔΛΕΕΥΝΘΣΘΣ ΕΝΤΟΡΛΣΜΟΣ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΩΚΘΣΘ ΤΘΣ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΓΕΝΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΕΡ 

1. Θ δθμιουργία περιςςότερων και καλφτερων κζςεων εργαςίασ.  
 

Χτθν ανάλυςθ των γενικϊν ςτόχων, ςτουσ 3 πρϊτουσ γενικοφσ ςτόχουσ καμία αναφορά δεν 

γίνεται άμεςα ςε ςτοχοκζτθςθ ωσ προσ τθν προϊκθςθ κεμάτων ιςότθτασ των φφλων, ενϊ κα 

ζπρεπε κατά το ςχεδιαςμό των γενικϊν ςτόχων να ελζγχεται θ ςυνάφειά τουσ με τθ διάςταςθ 

του φφλου, και εφόςον διαπιςτωκεί ςυνάφεια, να εκτιμϊνται οι επιπτϊςεισ ανάλογα με το 

φφλο. 

Χτον 4
ο
 γενικό ςτόχο τονίηεται ότι για τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτο εργατικό 

δυναμικό τθσ Υεριφζρειασ επιβάλλεται θ λιψθ μζτρων και θ υλοποίθςθ παρεμβάςεων για τθ 

ςυμφιλίωςθ επαγγελματικισ καριζρασ και οικογενειακισ  ηωισ. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1 

«Ενίςχυςθ των υποδομϊν 

προςπελαςιμότθτασ –ενζργειασ » 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2 

«Αειφόροσ Ανάπτυξθ και Βελτίωςθ τθσ 

Ροιότθτασ ηωισ» 

Ζργο: «Ενζργειεσ ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ 

θλικιωμζνων και ατόμων που χριηουν κατ’οίκον βοικειασ».  

Θ παρεμβαςθ ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των θλικιωμζνων ανδρϊν και γυναικϊν 

κακϊσ και μθ θλικιωμζνων (ΑΠΕΑ, κ.λπ.) που χριηουν υποοτθρικτικϊν υπθρεςιϊν αλλά και 

ιατρικϊν ι και νοςθλευτικϊν υπθρεςιϊν ι και κατ’ οίκον βοικειασ. Ωφελοφμενοι είναι οι 

θλικιωμζνοι άνδρεσ και γυναίκεσ κακϊσ και οι μθ θλικιωμζνοι (ΑμεΑ, κ.λπ.) που χριηουν 

υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν αλλά και ιατρικϊν ι και νοςθλευτικϊν υπθρεςιϊν ι και κατ’ οίκον 

βοικειασ. 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ3 

«Ενίςχυςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ 

Καινοτομίασ και τθσ Ψθφιακισ Σφγκλιςθσ» 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4 

«Αναηωογόνθςθ (regeneration) αςτικϊν 

περιοχϊν» 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 5 

«Τεχνικι Υποςτιριξθ Εφαρμογισ» 

 

http://www.pepattikis.gr/
http://www.pepattikis.gr/20072013/?page_id=6
http://www.espa.gr/
http://www.eye-ekt.gr/
http://www.isotita.gr/
http://www.eye-isotita.gr/


431 

 

1. Ειςαγωγι  

 

Ψο Υεριφερειακό Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 είναι ζνα από τα 5  

Υεριφερειακά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα, τα οποία μαηί με τα 8 Ψομεακά και τα 12 

Υρογράμματα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Χυνεργαςίασ ςυγκροτοφν το Εκνικό Χτρατθγικό 

Υλαίςιο Αναφοράσ (ΕΧΥΑ) για τθν περίοδο 2007-2013. Ψο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα 

καλφπτει γεωγραφικά τθν Υεριφζρεια Αττικισ, θ οποία χρθματοδοτικά εντάςςεται ςτισ 

Υεριφζρειεσ μεταβατικισ ςτιριξθσ (phasing out) του ςτόχου Σφγκλιςθ. 

Θ ςυγχρθματοδοτοφμενθ δθμόςια δαπάνθ του ΥΕΥ Αττικισ 2007-2013 ανζρχεται ςε € 

2.868.235.294, ενϊ θ Ξοινοτικι ςυμμετοχι ςε € 2.438.000.000 και χρθματοδοτείται 

αποκλειςτικά από το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΨΥΑ). Ψο αναπτυξιακό 

όραμα τθσ Υεριφζρειασ, όπωσ αυτό διαμορφϊκθκε από τισ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ οι 

οποίεσ ξεκίνθςαν τθν άνοιξθ του 2005, είναι θ «Ενίςχυςθ του διεκνοφσ ρόλου τθσ 

Ρεριφζρειασ Αττικισ ωσ ευρωπαϊκισ μθτρόπολθσ ςτο χϊρο τθσ νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ 

και τθσ Μεςογείου». 

Οι γενικοί ςτόχοι του ΡΕΡ Αττικισ 2007 – 2013 ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 

 Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ ωσ διεκνζσ επιχειρθματικό 
κζντρο. 

 Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ μζςω τθσ ενκάρρυνςθσ τθσ 
καινοτομίασ, τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ ζρευνασ και τεχνολογίασ και τθσ 
διάδοςθσ των νζων τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ. 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
 Δθμιουργία περιςςότερων και καλφτερων κζςεων εργαςίασ. 

Χτθ βάςθ των ςτόχων αυτϊν διαμορφϊκθκαν οι πζντε (5) Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 

του Ρρογράμματοσ και θ Χρθματοδοτικι τουσ κατανομι απεικονίηεται ςτο παρακάτω 

διάγραμμα: 
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2. Αποτφπωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

 

Ξατά τθν πραγματοποιθκείςα αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, προκειμζνου να 

ςχεδιαςτεί το ΕΥ, θ οποία ςτθρίχκθκε ςε ποςοτικοποιθμζνουσ διαρκρωτικοφσ δείκτεσ172, 

επιχειρικθκε ςυγκριτικι παρουςίαςθ και αξιολόγθςθ τθσ κζςθσ τθσ Ακινασ ςτο Ευρωπαϊκό 

ςφςτθμα αςτικϊν κζντρων, αναλφκθκαν κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντεσ (π.χ. 

πλθκυςμόσ, δθμογραφικά μεγζκθ), παρουςιάςτθκε το οικονομικό και επιχειρθματικό 

περιβάλλον ςτον πρωτογενι, δευτερογενι και τριτογενι τομζα, όπωσ επίςθσ ηθτιματα 

απαςχόλθςθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ, υγείασ, εκπαίδευςθσ κ.λπ. και καταγράφθκαν 

ςχετικά ςτατιςτικά δεδομζνα.  

Υαρατθρείται ότι περιλαμβάνονται ςθμαντικά ςτοιχεία κατά φφλο: α) ςτθν 

πλθκυςμιακι ανάλυςθ (51,6 γυναίκεσ και 48,4 άνδρεσ)173, β) ποςοςτά απαςχόλθςθσ 

γυναικϊν 15-64 ετϊν, γ) ποςοςτά απαςχόλθςθσ γυναικϊν μεγάλθσ θλικίασ 55-64 ετϊν, δ) 

ποςοςτό νζων γυναικϊν (θλικίεσ 20-24) με επίπεδο εκπαίδευςθσ από ανϊτερθ 
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δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και πάνω, ε) ποςοςτό γυναικείου πλθκυςμοφ που 

αντιμετωπίηει τον κίνδυνο φτϊχειασ μετά τισ μεταβιβαςτικζσ πλθρωμζσ, ςτ) διαςπορά 

περιφερειακϊν δεικτϊν απαςχόλθςθσ γυναικϊν (θλικίεσ 15-64), ςτ) ποςοςτό μακροχρόνια 

ανζργων γυναικϊν ωσ προσ το ςφνολο του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ, ενϊ 

απουςιάηουν δεδομζνα κατά φφλο ςτθν ανάλυςθ π.χ. για τθν επιχειρθματικότθτα και τθν 

εκπαίδευςθ.  

Χφμφωνα με το κείμενο του εν λόγω ΕΥ το ηιτθμα τθσ ιςότθτασ ανδρϊν-γυναικϊν 

ςυνδζεται κυρίωσ και άμεςα με τον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ και τονίηεται ότι τα ςτοιχεία 

ςυνθγοροφν ςε μικρι και αργά αυξανόμενθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ, 

αλλά και ςε πολλά περικϊρια περαιτζρω βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ των γυναικϊν ςτθν 

απαςχόλθςθ. Χτον τομζα τθσ επιχειρθματικότθτασ, θ πικανότθτα δθμιουργίασ νζασ 

επιχείρθςθσ από άνδρεσ είναι υψθλότερθ από τθν αντίςτοιχθ για τισ γυναίκεσ. Επίςθσ 

εντοπίηονται αδυναμίεσ όςον αφορά τθ βιωςιμότθτα των νζων επιχειριςεων από 

γυναίκεσ.174 

Επιπλζον, το Ε.Υ Αττικισ 2007 –2013, όπωσ ςθμειϊνεται ςτο ςχετικό κείμενο, 

παρεμβαίνει άμεςα ςε κζματα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε δφο ςθμαντικά 

πεδία πολιτικισ που είναι θ «ενίςχυςθ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ» και θ βελτίωςθ 

των υποδομϊν/υπθρεςιϊν για τθν φροντίδα των παιδιϊν. Θ δθμιουργία των ςχετικϊν 

κοινωνικϊν υποδομϊν ςυμβάλλει ςτθ «ςυμφιλίωςθ» οικογενειακισ ηωισ και 

επαγγελματικϊν υποχρεϊςεων. Δράςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ γυναικείασ 

επιχειρθματικότθτασ κα περιλθφκοφν ςε δφο Άξονεσ Υροτεραιότθτασ και ςυγκεκριμζνα 

ςτον Άξονα Υροτεραιότθτασ 3 «Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ ψθφιακισ 

ςφγκλιςθσ» και του Άξονα Υροτεραιότθτασ 4 «Αναηωογόνθςθ αςτικϊν περιοχϊν και 

νθςιωτικϊν περιοχϊν»,που προβλζπεται θ χριςθ τθσ ριτρασ του 10% για δράςεισ ΕΞΨ. 

Επίςθσ λαμβάνοντασ υπόψιν το πλαίςιο του Άρκρου 16 του Ξαν. 1083/2006 αναφορικά με 

τθν Λςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και μθ διάκριςθ, κακϊσ και τθν προςζγγιςθ του 

Γενικοφ Χτόχου 11 του ΕΧΥΑ , το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Αττικισ διαςφαλίηει: α) τθν 

προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων με ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ τισ οποίεσ περιλαμβάνει και 

β) τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςφνολο των παρεμβάςεων του. Για τθν 

προαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν επίτευξθ των ςτόχων του Επιχειρθςιακοφ 

Υρογράμματοσ ςτον τομζα αυτό πρόκειται να δεςμευτεί με τον προςφορότερο δυνατό 

τρόπο ςυγκεκριμζνο ποςοςτό από τον προχπολογιςμό του προγράμματοσ. Ψο ποςοςτό 

αυτό κα κακοριςκεί με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Υαρακολοφκθςισ του. Επιςθμαίνεται 

επίςθσ ότι τόςο θ ςτρατθγικι όςο και οι επιμζρουσ προτεραιότθτεσ του παρόντοσ ΕΥ 

λαμβάνουν υπόψιν τισ αρχζσ τθσ μι διάκριςθσ και τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με 

αναπθρία, κατϋαπαίτθςθ του Άρκρου 16 του Ξανονιςμοφ 1083/2006. 

Υαράλλθλα, αναφορικά με τθν παρακολοφκθςθ και τθν υλοποίθςθ του ΥΕΥ αναφζρεται αφενόσ ότι 

ςτθ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ διαςφαλίηεται, κατά το δυνατόν, θ ιςόρροπθ 

ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν, και αφετζρου ότι θ επιλογι των εταίρων ςε κάκε 

επίπεδο υλοποίθςθσ του ΕΥ λαμβάνει υπόψθ, ανάμεςα ςε άλλα, τθν ανάγκθ προϊκθςθσ 

τθσ ιςότθτασ μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν κακϊσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 
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Συνοπτικι Αποτίμθςθ προθγοφμενθσ περιόδου και ανάλυςθ SWOT 

Χτα Ξεφάλαια που προθγοφνται τθσ αναλυτικισ παρουςίαςθσ των Αξόνων Υροχειρότθτασ του ΕΥ, 

παρουςιάηεται ωσ ιδιαίτερα κετικι θ υλοποίθςθ των δράςεων που ςυνδζονται με τθ 

δθμιουργία και λειτουργία Δομϊν Ξοινωνικισ Φροντίδασ. Επιςθμαίνεται ότι ιδθ ςτθν 

Υεριφζρεια Αττικισ λειτουργοφν πάνω από 90 Δομζσ, ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται 317 

άτομα θ πλειονότθτα των οποίων είναι γυναίκεσ. Από τθ λειτουργία των δομϊν αυτϊν 

ωφελοφνται περίπου 1817 γυναίκεσ ενϊ ιδιαίτερα υψθλόσ είναι ο αρικμόσ των 

αποδεςμευόμενων από τθ φροντίδα εξαρτθμζνων μελϊν τθσ οικογζνειασ. Θ μζχρι ςιμερα 

υλοποίθςθ αναδεικνφει τθ ςθμαντικι παροχι κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ 

ομάδεσ του πλθκυςμοφ και τθν ευρφτερθ αποδοχι των ςυγκεκριμζνων δράςεων από τισ 

τοπικζσ κοινωνίεσ.175 

Από τθν ανάλυςθ SWOT εντοπίηεται ωσ ςθμαντικι αδυναμία οι ελλείψεισ ςτον τομζα 

τθσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ, υγείασ και πρόνοιασ και ςτα δυνατά ςθμεία αναφζρονται τα 

ςχετικά υψθλά ποςοςτά απαςχόλθςθσ (ςυνολικά, γυναίκεσ) και υα ςχετικά χαμθλά 

ποςοςτά ανεργίασ (ςυνολικά, γυναίκεσ), ενϊ ευκαιρία ςυνιςτά θ αξιοποίθςθ και 

ενςωμάτωςθ μθ ελλινων εργαηόμενων και οικονομικϊν μεταναςτϊν ςτον παραγωγικό 

ιςτό. 

 

 

 

Υαρά το γεγονόσ τθσ τεκμθριωμζνθσ και επαρκοφσ ανάλυςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

το κείμενο του ΕΥ δεν καταλιγει ςε μία ςφνοψθ των βαςικϊν ζμφυλων ανιςοτιτων, των 

προβλθμάτων και των αναπτυξιακϊν κενϊν που καλείται να αντιμετωπίςει το ΥΕΥ για τθν 

περίοδο 2007-2013. Θ παρουςίαςθ αυτι γίνεται αδρομερϊσ κυρίωσ ςτο πλαίςιο τθσ SWOT 

ανάλυςθσ, χωρίσ ωςτόςο να υπάρχει κατάταξθ και ιεράρχθςθ αυτϊν των προβλθμάτων. 
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Στρατθγικόσ Στόχοσ – Πραμα 

Θ αναπτυξιακι ςτρατθγικι που επιλζγεται κατά τθ νζα προγραμματικι περίοδο για τθν 

Υεριφζρεια Αττικισ, όπωσ και θ ιεράρχθςθ των Γενικϊν Χτόχων και των Αξόνων 

Υροτεραιότθτασ, δθλαδι το κατάλλθλο μίγμα των παρεμβάςεων που ςυνκζτουν τα μζςα 

για τθν επίτευξθ των ςτόχων, βαςίηεται ςτθν αναπτυξιακι φυςιογνωμία τθσ Υεριφζρειασ 

Αττικισ, ςτο ευρφτερο πλαίςιο ςτρατθγικϊν κατευκφνςεων που κζτει θ ΕΕ για τθν πολιτικι 

τθσ ςυνοχισ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ απαςχόλθςθσ, ςτθν αναγκαιότθτα 

επίτευξθσ των ςτόχων τθσ ανακεωρθμζνθσ ςτρατθγικισ τθσ Οιςςαβόνασ και ςτον ευρφτατο 

διάλογο που διεξιχκθ μεταξφ του ςυνόλου των κοινωνικοοικονομικϊν φορζων για τθ 

διαμόρφωςθ του αναπτυξιακοφ οράματοσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ. 

Χφμφωνα με το κείμενο του ΕΥ για τθν κατάρτιςθ τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ και 

τθσ ςτοχοκζτθςθσ του ΥΕΥ Αττικισ 2007-2013 είναι θ εξυπθρζτθςθ του αναπτυξιακοφ 

οράματοσ τθσ Υεριφζρειασ, όπωσ αναδείχκθκε ςτο Αναπτυξιακό τθσ Χυνζδριο , ςτο οποίο 

ςυμπυκνϊνεται θ βοφλθςθ των φορζων τθσ κοινωνίασ, των πολιτϊν, τθσ Αυτοδιοίκθςθσ Α’ 

και Β’ βακμοφ, αποτελϊντασ ταυτόχρονα και εκνικό ςτόχο, όπωσ αυτόσ αποτυπϊνεται ςτο 

Εκνικό Χτρατθγικό Υλαίςιο Αναφοράσ, που είναι: «Ενίςχυςθ του διεκνοφσ ρόλου τθσ 

Ρεριφζρειασ Αττικισ ωσ ευρωπαϊκισ μθτρόπολθσ ςτο χϊρο τθσ νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ 

και τθσ Μεςογείου».176 Για τθν επίτευξθ του αναπτυξιακοφ οράματοσ τίκενται 4 γενικοί 

ςτόχοι οι οποίοι αναφζρονται παρακάτω. 

 

3. Γενικοί Στόχοι 

 

Σι γενικοί ςτόχοι του ΕΡ Αττικισ είναι οι εξισ: 

1. Θ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ Υεριφζρειασ ςαν Διεκνζσ Επιχειρθματικό 
Ξζντρο. 

2. Θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ, μζςω τθσ ενκάρρυνςθσ τθσ 
καινοτομίασ, τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ ζρευνασ και τεχνολογίασ και τθσ 
διάδοςθσ και αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ. 

3. Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
4. Θ δθμιουργία περιςςότερων και καλφτερων κζςεων εργαςίασ. Σ μονοταμειακόσ 

χαρακτιρασ του Υρογράμματοσ υπαγορεφει τθν επικζντρωςθ τθσ ςτρατθγικισ ςε 
επενδφςεισ για τθν αναβάκμιςθ των εκπαιδευτικϊν , κοινωνικϊν και υγειονομικϊν 
υποδομϊν. Επιπλζον, θ περαιτζρω αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτο 
εργατικό δυναμικό τθσ Υεριφζρειασ επιβάλλει τθ λιψθ μζτρων και τθν υλοποίθςθ 
παρεμβάςεων για τθ ςυμφιλίωςθ επαγγελματικισ καριζρασ και οικογενειακισ 
ηωισ, μζςω τθσ ενίςχυςθσ παρεμβάςεων δομϊν κοινωνικισ φροντίδασ παιδιϊν. 
Σ τζταρτοσ Γενικόσ Χτόχοσ του Υρογράμματοσ ςυγκεντρϊνει τισ παρεμβάςεισ ςτουσ 

τομείσ των υποδομϊν που κα υποςτθρίξουν το ανκρϊπινο κεφάλαιο, ενϊ ο κφριοσ 

όγκοσ των παρεμβάςεων, όπωσ προαναφζρκθκε κα χρθματοδοτθκεί από το ΕΞΨ και 
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τα Επιχειρθςιακά του Υρογράμματα. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» και 

«Εκπαίδευςθ και Δια βίου Πάκθςθ». 

 

Επιςθμαίνεται ότι θ επιλογι των γενικϊν ςτόχων του ΥΕΥ 2007 – 20013 γίνεται με 

γνϊμονα τθν εξυπθρζτθςθ του αναπτυξιακοφ οράματοσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, τισ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν Ανάπτυξθ και τθν Απαςχόλθςθ τθσ ΕΕ, τθν εκνικι 

Αναπτυξιακι πολιτικι, όπωσ αποτυπϊνεται ςτο Εκνικό Χτρατθγικό Υλαίςιο Αναφοράσ 

(ΕΧΥΑ) 2007-2013 (ΩΥΣΛΣ, Πάρτιοσ 2007), τθ ςυμβολι ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του 

Εκνικοφ Υρογράμματοσ Πεταρρυκμίςεων (ΕΥΠ) 2005 – 2008, κακϊσ και τισ κατευκφνςεισ 

τθσ ΕΕ για το ρόλο των πόλεων ςτθν Ανάπτυξθ και τθν Απαςχόλθςθ.τρο. 

• 

Χωρικζσ Ρροτεραιότθτεσ 

Σι Χωρικζσ Υροτεραιότθτεσ τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ του Υρογράμματοσ εςτιάηονται 

ςτθν αςτικι ανάπτυξθ και αναηωογόνθςθ. Χτον τομζα τθσ αςτικισ ανάπτυξθσ και 

αναηωογόνθςθσ, μεταξφ άλλων, προτεραιότθτεσ αποτελοφν για τισ περιοχζσ αυτζσ οι 

παρεμβάςεισ προϊκθςθσ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ και των ίςων ευκαιριϊν αφοφ 

υπάρχει ςθμαντικι ςυγκζντρωςθ ευαίςκθτων για το κοινωνικό αποκλειςμό ομάδων 

πλθκυςμοφ, όπωσ είναι οι εκνικζσ μειονότθτεσ, οι νζοι , οι μακροχρόνια άνεργοι κ.λπ. Για 

τισ παρεμβάςεισ αυτζσ ςθμαντικι κα είναι θ ςυμβολι του ΕΞΨ. 

 

Υαρατθρείται ότι καμία αναφορά δεν γίνεται άμεςα ςε ςτοχοκζτθςθ ωσ προσ τθν 

προϊκθςθ κεμάτων ιςότθτασ των φφλων –παρά μόνο ςτον 4ο γενικό ςτόχο- και ζχοντασ ωσ 

δεδομζνεσ τισ υποχρεϊςεισ, που προαναφζρκθκαν από τθ μια μεριά, και τισ διαπιςτωμζνεσ 

ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ από τθν άλλθ, κα ζπρεπε κατά το ςχεδιαςμό των γενικϊν 

ςτόχων να ελζγχεται θ ςυνάφειά τουσ με τθ διάςταςθ του φφλου, και εφόςον διαπιςτωκεί 

ςυνάφεια, να εκτιμϊνται οι επιπτϊςεισ ανάλογα με το φφλο. Χτισ κετικζσ δράςεισ 

εντοπίηονται μόνο κυρίωσ υπθρεςίεσ φροντίδασ των βρεφϊν και των παιδιϊν, υπθρεςίεσ 

βοικειασ ςτο ςπίτι με ζμφαςθ ςτθ λιψθ μζτρων και τθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων για τθ 

ςυμφιλίωςθ επαγγελματικισ καριζρασ και τθν οικογενειακι ηωι. 

 

4. Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 

Θ κεματικι διάρκρωςθ των Αξόνων Υροτεραιότθτασ του ΕΥ είναι θ ακόλουκθ: 

 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1: Ενίςχυςθ των υποδομϊν προςπελαςιμότθτασ –ενζργειασ  

Χτον Άξονα περιλαμβάνονται οι παρεμβάςεισ που ςτοχεφουν ςτθν αναβάκμιςθ /επζκταςθ 

των υποδομϊν ςτουσ τομείσ των μεταφορϊν και τθσ ενζργειασ. Θ ςτρατθγικι του Άξονα 
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αφορά, αφενόσ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ κινθτικότθτασ ανκρϊπων, αγακϊν και υπθρεςιϊν μζςα 

από ζνα δίκτυο αναβακμιςμζνων και περιβαλλοντικά «κακαρϊν», ςφγχρονων, αποδοτικϊν, 

αποτελεςματικϊν και οικονομικά προςιτϊν ενδοαςτικϊν και εξωαςτικϊν μεταφορικϊν 

υποδομϊν και, αφετζρου, ςτθν αναβάκμιςθ και διαςφάλιςθ τθσ λειτουργικότθτασ του 

ενεργειακοφ ςυςτιματοσ. 

 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 2: Αειφόροσ Ανάπτυξθ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ ηωισ 

Χτον Άξονα περιλαμβάνονται παρεμβάςεισ για τθν ορκολογικι και περιβαλλοντικά 

αποδεκτι και με βάςθ τισ ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ ΕΕ, διαχείριςθ ςτερεϊν και υγρϊν 

αποβλιτων, τθν ορκολογικι διαχείριςθ υδάτινων πόρων, τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ 

φυςικϊν και τεχνολογικϊν κινδφνων, τθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν δομϊν για τθ ςυμφιλίωςθ 

οικογενειακισ ηωισ και εργαςίασ, τθν ενίςχυςθ των υποδομϊν υγείασ με ζμφαςθ ςτθν 

πρωτοβάκμια υγειονομικι φροντίδα, τθν κάλυψθ των κενϊν που παρατθροφνται ςτισ 

εκπαιδευτικζσ υποδομζσ του ςυνόλου των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ 

ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ προςχολικισ αγωγισ, τθν παροχι ψθφιακϊν εφαρμογϊν και 

υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και τζλοσ τθν ανάδειξθ και προςταςία των μνθμείων τθσ 

Υεριφζρειασ και τθν ανάδειξθ του πολιτιςμοφ ςαν προωκθτικοφ κλάδου για τθν οικονομία. 

Σ Άξονασ Υροτεραιότθτασ εξυπθρετεί κατά προτεραιότθτα τουσ Γενικοφσ Χτόχουσ 

«Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ» και «Δθμιουργία 

προχποκζςεων για καλφτερεσ και περιςςότερεσ κζςεισ εργαςίασ». 

Σι Εξειδικεφςεισ τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ (ΕΔΑ) Υεριφζρειασ Αττικισ 
ανά Ξωδικό Κεματικισ Υροτεραιότθτασ ςτον Άξονα Υροτεραιότθτασ 2, και που άμεςα ι/και 
ζμμεςα ςχετίηονται με τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, είναι οι 

εξισ:
177

 

 Ξωδικόσ Κεματικισ Υροτεραιότθτασ 77 «Ωποδομζσ φροντίδασ παιδιϊν» 
(108.278.940 €) 

 Ξωδικόσ Κεματικισ Υροτεραιότθτασ 69 «Πζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ 
προςβαςιμότθτασ ςτθν εργαςία» (3.749.416 €). 

Χτον Άξονα ζχει πραγματοποιθκεί ζνταξθ ζργου με κωδικό κεματικισ προτεραιότθτασ 

69 και τίτλο ζργου «Ενζργειεσ ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και βελτίωςθσ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ θλικιωμζνων και ατόμων που χριηουν κατ’οίκον βοικειασ». Ψελικόσ 

δικαιοφχοσ του ζργου είναι θ Διεφκυνςθ Χχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ τθσ Υεριφζρειασ 

Αττικισ με ςυνολικό προχπολογιςμό ζργου 14.700.000€ και χριςθ τθσ ριτρασ ευελιξίασ με 

προχπολογιςμό ζνταξθσ 3.749.416€ (ςυγχρθματοδοτοφμενθ δθμόςια δαπάνθ) από το 

Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ του Ωπουργείου 

Απαςχόλθςθσ και Ξοινωνικισ Υροςταςίασ.178 Θ παρεμβαςθ ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ των θλικιωμζνων ανδρϊν και γυναικϊν κακϊσ και μθ θλικιωμζνων (ΑΠΕΑ, 

κ.λπ.) που χριηουν υποοτθρικτικϊν υπθρεςιϊν αλλά και ιατρικϊν ι και νοςθλευτικϊν 

υπθρεςιϊν ι και κατ’ οίκον βοικειασ, με ςτόχο τθν παραμονι τουσ ςτο οικείο φυςικό και 

κοινωνικό περιβάλλον, τθ διατιρθςθ τθσ ςυνοχισ τθσ οικογζνειασ τουσ, τθν αποφυγι 
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 ΕΑΧ, Ειδικι Ωπθρεςία Χυντονιςμοφ τθσ Εφαρμογισ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων, Πονάδα Διαχείριςθσ 

ΥΕΥ 2007-2013, Ετιςια Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ Ζτουσ 2008 του ΕΡ «Αττικισ» 2007-2013, Λοφνιοσ 2009, ς. 28. 
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 Χτο ίδιο, ς. 29. 
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χριςθσ ιδρυματικισ φροντίδασ και καταςτάςεων κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, κακϊσ και τθν 

εξαςφάλιςθ αξιοπρεποφσ επιπζδου διαβίωςθσ. 

Επίςθσ, εκδόκθκε πρόςκλθςθ (14/1/2010) για τθν κατθγορία Υράξθσ: «Ξαταςκευι και 

ανάπτυξθ υποδομϊν φροντίδασ παιδιϊν» και τθν «Ξαταςκευι και ανάπτυξθ υποδομϊν για 

τθ φροντίδα παιδιϊν με αναπθρία» και ειδικό ςτόχο τθν ανάπτυξθ-αναβάκμιςθ 

κοινωνικϊν υποδομϊν με ζμφαςθ ςτισ υποδομζσ φροντίδασ παιδιϊν. Σ Υ/Ω είναι € 

44.992.986 και οι δείκτεσ παρακολοφκθςθσ οι εξισ: 

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΩΝ ΕΚΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 

1 Νζεσ Υποδομζσ φροντίδασ παιδιϊν Αρικμόσ  

2 Νζεσ Υποδομζσ φροντίδασ παιδιϊν Δυναμικότθτα  

 

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΔΕΛΚΤΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 

1 
Ωφελοφμενεσ  γυναίκεσ  που  αποδεςμεφονται από τθν φροντίδα  των 

παιδιϊν. 
Αρικμόσ 

 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3: Ενίςχυςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ Καινοτομίασ και τθσ 

Ψθφιακισ Σφγκλιςθσ 

Χτον Άξονα περιλαμβάνεται το ςφνολο των παρεμβάςεων που εξυπθρετοφν τθν ενίςχυςθ 

τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ςε όλουσ τουσ παραγωγικοφσ τομείσ 

τθσ οικονομίασ με ζμφαςθ ςτθν μεταποίθςθ και τισ ςυνοδευτικζσ προσ αυτιν υπθρεςίεσ, 

τον τουριςμό, κακϊσ και τισ ΨΥΕ, ςτθν ενίςχυςθ τθ Ε&ΨΑ και τθσ διάχυςθσ των 

αποτελεςμάτων τθσ ςτισ επιχειριςεισ τθσ Υεριφζρειασ, τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ, τθν 

ταχφτερθ και ουςιαςτικι διείςδυςθ των ΨΥΕ ςτισ επιχειριςεισ, τθν αναβάκμιςθ και τον 

εμπλουτιςμό των παρεχόμενων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, τθν ενίςχυςθ και ενδυνάμωςθ του 

κεςμικοφ περιβάλλοντοσ , και τθν παραγωγι ενζργειασ από Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ, 

τθν αφξθςθ των παραγωγικϊν επενδφςεωντθσ των ειςροϊν ζνων Άμεςων Επενδφςεων. 

Χτον Άξονα ζχει εκδοκεί πρόςκλθςθ με τίτλο: «Ολοκλθρωμζνα προγράμματα 

ανάπτυξθσ επιχειρθματικότθτασ / ενίςχυςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ» (4/5-6-

2009) με ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ 1.388.387 και φορζα πρόςκλθςθσ/ΕΦΔ τθ Γενικι 

Γραμματεία Βιομθχαμίασ / ΕΣΠΠΕΧ. 

 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 4: Αναηωογόνθςθ (regeneration) αςτικϊν περιοχϊν 

Χτον Άξονα περιλαμβάνονται παρεμβάςεισ για τθν εφαρμογι προγραμμάτων αςτικισ 

αναηωογόνθςθσ, που κα ςτοχεφουν ςτο μεταςχθματιςμό του αςτικοφ τοπίου, τθν 

εφαρμογι εκτεταμζνων αναπλάςεων, τθν περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ, τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ του αςτικοφ δθμόςιου χϊρου κ.λπ., ςε ςυνδυαςμό με πικανζσ δράςεισ 

οικονομικϊν ενιςχφςεων προσ επιχειριςεισ για τθν ανακζρμανςθ τθσ τοπικισ 
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επιχειρθματικότθτασ με ςτόχο τθν αποφυγι εμφάνιςθσ περιοχϊν «χωρικοφ αποκλειςμοφ» 

λόγω και τθσ ςυγκζντρωςθσ ευάλωτων πλθκυςμιακϊν ομάδων για «κοινωνικό 

αποκλειςμό».  

Σ Άξονασ Υροτεραιότθτασ 4 εξυπθρετεί κατά προτεραιότθτα το γενικό ςτόχο του 

Υρογράμματοσ «Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και προςταςία του περιβάλλοντοσ»και το 

γενικό ςτόχο «Δθμιουργία περιςςότερων και καλφτερων κζςεων εργαςίασ». 

 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 5: Τεχνικι Υποςτιριξθ Εφαρμογισ 

Χτον Άξονα περιλαμβάνονται δράςεισ για τθν εφαρμογι, παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και 

δθμοςιοποίθςθ του Υρογράμματοσ. 
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Ωςτόςο, θ εξειδίκευςθ των Αξόνων δεν περιλαμβάνει καμία ειδικι αναφορά ςε κζματα 

Λςότθτασ των Φφλων. Χτθν ενότθτα αυτι το μόνο ςτοιχείο που μπορεί να αξιοποιθκεί ωσ 

δράςθ ζμμεςθσ ενίςχυςθσ των γυναικϊν, προκειμζνου να βοθκθκοφν ςτθ ςυμφιλίωςθ 

οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ, αποτελεί θ δθμιουργία κοινωνικϊν δομϊν. 

Ωςτόςο, θ δθμιουργία τζτοιων δομϊν αποτελεί μια παρζμβαςθ που είναι χρθςιμότερο να 

αντιμετωπίηεται ωσ παρζμβαςθ υπζρ των οικογενεικϊν, υπζρ των εργαηόμενων γονζων και 

όχι μόνο υπζρ των γυναικϊν. 

 

Χτουσ ΑΥ δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ παρεμβάςεων που αναμζνεται να 

ζχουν κετικι ςυμβολι π.χ. ςτθ δθμιουργία και ανάπτυξθ επιχειριςεων από γυναίκεσ, 

άρα δεν υπάρχει ςαφισ ςτοχοκζτθςθ για τθν προϊκθςθ τθσ γυναικείασ 

επιχειρθματικότθτασ.  

Επίςθσ, δεν τίκενται ποςοτικοί ςτόχοι (οφτε ςτουσ δείκτεσ εκροϊν οφτε ςτουσ δείκτεσ 

αποτελεςμάτων), όπωσ ο αρικμόσ των γυναικείων επιχειριςεων, ο αρικμόσ υφιςτάμενων 

γυναικείων επιχειριςεων που κα ενιςχυκοφν, το ποςοςτό των γυναικείων επιχειριςεων επί 

του ςυνόλου επωφελοφμενων επιχειριςεων του ΑΥ κ.λπ. Επίςθσ, όπωσ επιςθμαίνεται ςτισ 

Εκκζςεισ προόδου υλοποίθςθσ του ΕΥ, λόγω του μικροφ βακμοφ υλοποίθςθσ οι δείκτεσ 

κορμοφ, εκροϊν και αποτελεςμάτων εμφανίηουν μικρι πρόοδο. 

 

Αξίηει, πάντωσ να ςθμειωκεί ότι θ παρουςίαςθ των εν λόγω δράςεων δεν περιλαμβάνει 

καμία ςχετικι αναφορά, οφτε ςε ότι αφορά ςε επίπεδο ωφελοφμενων, αλλά οφτε και ςε 

επίπεδο αναμενόμενων αποτελεςμάτων. 

 

5. Σχολιαςμόσ 

 

Αν και ςτο ΕΥ «Αττικισ 2007-2013», για τθν αποτίμθςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ 

και προκειμζνου να ςχεδιάςει το αναπτυξιακό του όραμα, περιλαμβάνονται ςτοιχεία κατά 

φφλο για τθν απαςχόλθςθ, και παρ’ όλο που ςτο ςχετικό κείμενο επιςθμαίνεται ότι κα 

παρζμβει άμεςα ςε κζματα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε δφο ςθμαντικά πεδία 

πολιτικισ που είναι θ «ενίςχυςθ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ» και θ βελτίωςθ των 

υποδομϊν/υπθρεςιϊν για τθν φροντίδα των παιδιϊν, εν τοφτοισ παρατθρείται ότι ςε 

επίπεδο υλοποίθςθσ δεν ζχουν γίνει ςχετικζσ ενζργειεσ.  

Επιπλζον, ακόμα και ςτο επίπεδο του ςχεδιαςμοφ του ΕΥ θ ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του 

φφλου και οι ςτοχευμζνεσ κετικζσ δράςεισ υπζρ των γυναικϊν δεν παρουςιάηονται 

επαρκϊσ. Βζβαια, πιο αςφαλι πορίςματα ςτο πεδίο αυτό μποροφν να προκφψουν μζςα 

από τα αποτελζςματα τθσ υλοποίθςισ του. Επίςθσ, υπάρχουν ςθμαντικά κενά και ελλείψεισ 

ςε ότι αφορά τθν ποςοτικοποίθςθ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων 
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μζςω κατάλλθλου μίγματοσ ςτόχων – δεικτϊν εκροϊν, αποτελεςμάτων και επιπτϊςεων. Θ 

διακεςιμότθτα αναλυτικϊν δεδομζνων κατά φφλο και ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ που 

κα λαμβάνουν υπόψθ τθ διάςταςθ του φφλου, αποτελοφν βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν 

αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ και αποτίμθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ των 

παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων, ςτισ οποίεσ κα πρζπει να δοκεί θ 

απαιτοφμενθ βαρφτθτα /προςοχι. 

Θ δθμιουργία των ςχετικϊν κοινωνικϊν υποδομϊν και οι δράςεισ για τθν ενίςχυςθ 

τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ κα περιλθφκοφν ςε δφο Άξονεσ Υροτεραιότθτασ και 

ςυγκεκριμζνα ςτον Άξονα Υροτεραιότθτασ 2 «Αειφόροσ Ανάπτυξθ και Βελτίωςθ τθσ 

Ροιότθτασ ηωισ» και ςτον Άξονα Υροτεραιότθτασ 3 «Ενίςχυςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ, 

τθσ Καινοτομίασ και τθσ Ψθφιακισ Σφγκλιςθσ». Τμωσ, οι δράςεισ αυτζσ αφοροφν τισ 

γυναίκεσ ωσ ζμμεςα ωφελοφμενεσ και επιπλζον οι υπθρεςίεσ φροντίδασ των βρεφϊν και 

των παιδιϊν, υπθρεςίεσ βοικειασ ςτο ςπίτι αφοροφν ςτουσ εργαηόμενουσ γονείσ. 

Ψα δεδομζνα που προκφπτουν από τθν πορεία υλοποίθςθσ του ΕΥ δεν αντανακλοφν 

ςε καμία περίπτωςθ προτεραιότθτα ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. Χε αυτό το 

ςθμείο αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων, κατά τθν 

προγραμματικι περίοδο 2010-2013 ςχεδίαςε και υλοποιεί ζνα ςφνολο δράςεων για τθν 

προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ Υεριφζρειεσ179, με ςτόχο τθν ζνταξθ των κεμάτων 

ιςότθτασ των φφλων ςτισ πολιτικζσ τουσ. Υαράλλθλα, επιςθμαίνεται θ ςχετικι δζςμευςθ 

που ανζλαβαν οι Υεριφερειάρχεσ τθσ χϊρασ με τθν υπογραφι τθσ «Ευρωπαϊκισ Χάρτασ για 

τθν Λςότθτα των Φφλων ςτισ Ψοπικζσ Ξοινωνίεσ». 

 

 

 

 

                                                           
179

 Βλ. ςχετικά: Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων (2010) Εκνικό Ρρόγραμμα για τθν Ουςιαςτικι Ιςότθτα 

των Φφλων 2010-2012, Δράςεισ για τισ Ρεριφζρειεσ και τουσ Διμουσ: 
http://www.isotita.gr/var/uploads/PROGRAMMES/gender%20mainstreaming/munipalities_regions_oct-
2011.pdf 

http://www.isotita.gr/var/uploads/PROGRAMMES/gender%20mainstreaming/munipalities_regions_oct-2011.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/PROGRAMMES/gender%20mainstreaming/munipalities_regions_oct-2011.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ Β3' ΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΘΣ ΕΜΡΕΛΛΚΘΣ ΔΛΕΕΥΝΘΣΘΣ 

ΜΕΣΩ ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΩΝ  (CHECK LIST) 
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1. Ειςαγωγικό μεκοδολογικό ςθμείωμα 

 

Χτο πλαίςιο τθσ αποτίμθςθσ τθσ ιςχφουςασ κατάςταςθσ και παρακολοφκθςθ πορείασ 

ενεργειϊν ιςότθτασ (Ξεφάλαια Β1 & Β2) διενεργικθκε πρωτογενισ ζρευνα με 

ερωτθματολόγιο (check list) με τουσ εξισ ςτόχουσ: 

α) Χυγκζντρωςθ ποιοτικϊν δεδομζνων από τθν εφαρμογι. 

β) Εντοπιςμόσ δυνατοτιτων βελτιϊςεων ςε επίπεδο (ανα) ςχεδιαςμοφ και εξειδίκευςθσ των 

μζτρων (ΕΧΥΑ) κακϊσ και οι δυνατότθτεσ ζνταξθσ νζων (ςθμαντικϊν) μζτρων, με βάςθ τθν 

αποτελεςματικότθτα ωσ προσ τθν ιςότθτα των φφλων. 

γ) Άντλθςθ ποιοτικϊν ςτοιχείων ςτθ βάςθ των οποίων κα διατυπωκοφν τόςο οι προτάςεισ 

όςο και γενικότερα τα περιεχόμενα του Σδθγοφ.  

 

 1.1. Σο «δείγμα» τθσ ζρευνασ 

 

Θ επιλογι τθσ ομάδασ των ςτελεχϊν που ςυμπεριλιφκθκε ςτθν ζρευνα από το ςφνολο των 

ατόμων που απαςχολοφνται ςτισ ΕΩΔ ζγινε με κριτιριο τθν επικζντρωςθ ςτα ςτελζχθ που εξ 

αντικειμζνου αςχολοφνται με τον προγραμματιςμό και τθν παρακολοφκθςθ των 

παρεμβάςεων και δράςεων κάκε διακριτοφ ΕΥ και ΥΕΥ. Πε τθν ζννοια αυτι 

δθμιουργικθκε λίςτα όλων των ςτελεχϊν των Πονάδων Α κακϊσ και τθσ Πονάδασ 

Χτρατθγικοφ Χχεδιαςμοφ και Χυντονιςμοφ του ΕΧΥΑ.   Εςτάλθςαν θλεκτρονικά ςυνολικά 95 

ερωτθματολόγια προσ τα ςυγκεκριμζνα ςτελζχθ και επεςτράφθςαν ςυμπλθρωμζνα 39 

ερωτθματολόγια (εκ των οποίων ζνα ερωτθματολόγιο δεν ιταν αξιοποιιςιμο (άκυρο)), 

δθλαδι ποςοςτό 41,1%, και με επαρκι διαςπορά μεταξφ των Πονάδων οφτωσ ϊςτε να 

διαςφαλίηεται μια ιςόρροπθ και αντιπροςωπευτικι ςυμμετοχι όλων των υπθρεςιϊν. 

Χυνολικά επιπλζον κρίνεται ικανοποιθτικι θ ανταπόκριςθ των ςτελεχϊν μεταξφ των ΕΩΔ 

των ΕΥ και των ΥΕΥ ςτοιχείο που δίνει τθ δυνατότθτα γενίκευςθσ των ευρθμάτων. 
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Ρίνακασ Μονάδων Α και Υπθρεςιϊν ςτισ οποίεσ απεςτάλθςαν ερωτθματολόγια και 

αρικμόσ ςυμπλθρωμζνων απαντιςεων ανά ΕΡ και ΡΕΡ 

 

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ/ΕΥΔ Αρικμόσ 

απεςταλμζνων 

ερωτθματολογίων 

Αρικμόσ 

ςυμπλθρωμζνων 

ερωτθματολογίων 

ΕΛΔΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ ΞΑΛ 

ΧΩΡΨΣΡΛΧΠΣΩ 

14 1 

ΕΥ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘ 3 3 

ΕΩΕ/ΓΓΛΦ 5 2 

ΕΥ ΑΓΦΣΨΛΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ 10 4 

ΕΥ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΣΨΘΨΑ ΞΑΛ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ 

10 2 

ΕΥ ΨΘΦΛΑΞΘ ΧΩΓΞΟΛΧΘ 7 4 

ΕΥ ΑΡΑΥΨΩΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ 7 3 

ΕΥ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘ 6 3 

ΕΥ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΞΑΛ ΑΕΛΦΣΦΣΧ ΑΡΑΥΨΩΘ 8 4 

ΕΥ ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΨΘΧ ΥΦΣΧΥΕΟΑΧΛΠΣΨΘΨΑΧ 1  

ΕΚΡΛΞΣ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΨΘΧ 

ΑΟΛΕΛΑΧ 

2 1 

ΕΥ ΨΕΧΡΛΞΘ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ 1  

ΕΥ ΕΚΡΛΞΣ ΑΥΣΚΕΠΑΨΛΞΣ ΑΥΦΣΒΟΕΥΨΩΡ 1 1 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 6 1 

ΥΕΥ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 1  

ΕΔΑ ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 1 1 

ΕΔΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 2 1 

ΕΔΑ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 1  
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ΕΔΑ ΧΨΕΦΕΑΧ ΕΟΟΑΔΑΧ 1 3180 

ΕΔΑ ΘΥΕΛΦΣΩ 1 1 

ΕΔΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ 1  

ΕΔΑ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 2 1 

ΕΔΑ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ 1 2 

ΕΔΑ ΞΦΘΨΘΧ 1  

ΕΔΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 1  

ΕΔΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ  95 39 

  

 

 

1.2. Σο ερωτθματολόγιο (check-list) 

 

Oι ερωτιςεισ  ςτόχευαν ςτθν  καταγραφι των υποκειμενικϊν απόψεων και εμπειριϊν των 

ςτελεχϊν των Πονάδων Α αναφορικά με το αντικείμενο που χειρίηονται και τθν αντίλθψθ 

και τισ προςλαμβάνουςεσ τουσ ςχετικά με τθν  ζνταξθ τθσ ιςότθτασ φφλων ςτο ςχεδιαςμό 

και τθν παρακολοφκθςθ αλλά και ςυνολικότερα τθν εκτίμθςθ τουσ ωσ προσ τισ δυνατότθτεσ 

και τουσ περιοριςμοφσ ςτθν εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ του gender mainstreaming ςτθν 

πράξθ, δθλαδι ςτο πλαίςιο του ευρφτερου πολιτικοφ και κεςμικοφ, επιχειρθςιακοφ,  

υπθρεςιακοφ και λειτουργικοφ περιβάλλοντοσ.    

Ψο ερωτθματολόγιο με τθ μορφι κλειςτϊν δομθμζνων απαντιςεων (check list) περιείχε ζνα 

μικρό αρικμό ερωτιςεων (6 ζξι) ςυνολικά, προκειμζνου να δίνει τθ δυνατότθτα εφκολθσ 

ςυμπλιρωςθσ. Σι ερωτιςεισ ιταν πολλαπλϊν πλθν περιοριςμζνου αρικμοφ  απαντιςεων 

και κατάταξθσ τουσ κατά ςειρά ςπουδαιότθτασ και ςθμαςίασ ι βαρφτθτασ για 

ςυγκεκριμζνα πεδία ι/και τομείσ τθσ εργαςίασ των ερωτϊμενων ςτελεχϊν.  

 

 

                                                           
180

 Χτισ περιπτϊςεισ των ΕΔΑ Χτερεάσ Ελλάδασ και Λονίων Ριςων ςυμπλθρϊκθκαν και επεςτράφθςαν 
περιςςότερα των απεςταλμζνων ερωτθματολογίων κακϊσ ςυμπλθρϊκθκαν και από άλλα ςτελζχθ όπωσ 
κρίκθκε ςκόπιμο από τθν Ωπθρεςία (Πονάδα Α), και τα οποία ςυμπεριλιφκθκαν ςτθν επεξεργαςία. 



446 

 

2. Το προφίλ των ςτελεχϊν  

 

Το φφλο των ςτελεχϊν 

Χτθν μεγάλθ τουσ πλειοψθφία τα ςτελζχθ των Πονάδων Α των ΕΩΔ που απάντθςαν είναι 

γυναίκεσ (27 γυναίκεσ ζναντι 11 ανδρϊν). 

 

Θ προχπθρεςία 

Ψα ςτελζχθ διακζτουν κατά μζςο όρο 10ετι προχπθρεςία ςτθν ΕΥΔ και ακόμθ μεγαλφτερθ 

ςτθ διοίκθςθ, με μζςο όρο τα 17,8 ζτθ προχπθρεςίασ. Πε άλλα λόγια πρόκειται ςτθν 

πλειοψθφία τουσ για ζμπειρα ςτελζχθ τα οποία ζχουν ςυμμετάςχει ςτο ςχεδιαςμό και τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τομεακϊν και επιχειρθςιακϊν και λιγότερο Υεριφερειακϊν 

Υρογραμμάτων, ςτο πλαίςιο προθγοφμενων  προγραμματικϊν περιόδων και οπωςδιποτε 

ςτο Γ ΞΥΧ.  

 

Εμπειρία ςε κζματα ιςότθτασ φφλου  

Θ μεγάλθ πλειοψθφία (63,2%) των ςτελεχϊν που ςυμμετείχαν ςτθ ςυμπλιρωςθ του 

ερωτθματολογίου ανζφερε ότι δεν διακζτει καμία εμπειρία ςε κζματα ιςότθτασ φφλου, 

ζνα μικρό ποςοςτό διακζτει μια μάλλον ζμμεςθ και αποςπαςματικι εμπειρία (23,7%) και 

τζλοσ ζνα ακόμθ μικρότερο ποςοςτό (13,2%) διλωςε ότι ζχει (προθγοφμενθ) εμπειρία  ςε 

κζματα ιςότθτασ των φφλων.  

 

Θ επιμόρφωςθ και εξειδίκευςθ ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων 

Χε ςυνδυαςμό με τισ απαντιςεισ ςε ςχετικζσ ερωτιςεισ ζνασ ικανοποιθτικόσ αρικμόσ είναι 

διατεκειμζνοσ να αναλάβει ζναν τζτοιο διακριτό ρόλο ςτο πλαίςιο τθσ υπθρεςίασ του και 

ακόμθ ειδικότερα επτά (7) ςτελζχθ διλωςαν ςε ςχετικι ερϊτθςθ ότι επικυμοφν να 

οριςτοφν εμπειρογνϊμονεσ φφλου.  Επιπλζον ςε ςθμαντικό βακμό τα ςτελζχθ διλωςαν 

πρόκυμεσ/οι να εξειδικευτοφν και να επιμορφωκοφν περαιτζρω ςτο αντικείμενο τθσ 

ιςότθτασ των φφλων.  
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3. Τα ευριματα  
 
 
Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται αναλυτικά οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ του 
ερωτθματολογίου και ςυνκετικά τα ςυμπεράςματα των αποτελεςμάτων που προκφπτουν.  
  
 
3.1. Σθμαντικζσ παράμετροι για τθν οριηόντια εφαρμογι και ςυμμόρφωςθ με τισ αρχζσ 
τθσ ιςότθτασ των φφλων 
 
Χτθν ερϊτθςθ 1. «Ροιεσ από τισ παρακάτω παραμζτρουσ κεωρείτε ςθμαντικζσ για τθν 
«οριηόντια εφαρμογι και ςυμμόρφωςθ με τισ αρχζσ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και 
γυναικϊν» (ζωσ 7 απαντιςεισ με ςειρά ςπουδαιότθτασ181, ςθμειϊνετε  με  αρικμοφσ 
1,2,3, κλπ) οι παράμετροι ιεραρχικθκαν ςφμφωνα με τθ ςειρά ςπουδαιότθτασ των 
απαντιςεων των ερωτϊμενων όπωσ αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω Υίνακα.    
 

Ρίνακασ 1. Κατάταξθ κατά ςειρά ςπουδαιότθτασ των παραμζτρων που κεωροφνται 

ςθμαντικζσ για τθν οριηόντια εφαρμογι και τθ ςυμμόρφωςθ με τισ αρχζσ τθσ ιςότθτασ 

των φφλων 

 

1. Πολιηική βοωληζη      183 

2. Επισειπηζιακή εηοιμψηηηα    111 

3. Πποηεπαιοποίηζη /ιεπάπσηζη ζηψσυν   85 

4.  Εςαιζθηηοποίηζη ζηελεσϊν       82 

5. Διεπγαζίερ υπίμανζηρ ζε ςπηπεζιακψ επίπεδο  81 

6. Δςναηψηηηα Ανάλητηρ ππυηοβοςλιϊν   75 

7. Εμπειπία /πποχπηπεζία εμπλεκψμενυν ζηελεσϊν  73 

8. Διαδικαζίερ διαβοωλεςζηρ    63 

9.  Διάθεζη -επάπκεια πψπυν (ανθπϊπινυν και οικονομικϊν) 62 

10.  Υπηπεζιακή ανηαπψκπιζη    61 

11. Εκπψνηζη δεικηϊν 

θωλος(εκποϊν/αποηελεζμάηυν/αξιολψγηζηρ) 

37 

12. Σαθήρ διάκπιζη απμοδιοηήηυν και καθηκψνηυν  27 

13. Εξειδίκεςζη πψλυν     16 

14. Πολςπλοκψηηηα διαδικαζιϊν (Γπαθειοκπαηία)  13 

 

Χτοχεφοντασ ςτθ διερεφνθςθ των παραμζτρων εκείνων οι οποίεσ ςε ζνα ευρφτερο πλαίςιο 

ςυνιςτοφν ςθμαντικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ 

μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν ςτα προγράμματα του ΕΧΥΑ,  ςφμφωνα με τθν αντίλθψθ και 

τθν εμπειρία των ςτελεχϊν  κατζςτθ δυνατόν να προκφψει μια αξιολογικι προςζγγιςθ ωσ 

προσ το βακμό επίδραςθσ κάκε παραμζτρου.  

                                                           
181

 Χτισ ερωτιςεισ αυτισ τθσ μορφισ (ερϊτθςθ 1, 2, και 3) ζγινε ςτατιςτικι επεξεργαςία τζτοια που να επιτρζπει 
θ κάκε απάντθςθ να αξιολογείται με βάςθ τθ ςυνολικι προτίμθςθ που απζςπαςε μεταξφ των ερωτϊμενων. Ωσ 
εκ τοφτου, ζχει λθφκεί υπόψθ και το ςχετικό βάροσ τθσ 1

θσ
 από τθ 2

θ
 κοκ προτίμθςθ, χρθςιμοποιϊντασ 

ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ οι οποίοι μειϊνονται από τθν 1
θ
 προσ τθν τελευταία προτίμθςθ κατά μία ποςοςτιαία 

μονάδα.   
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Τπωσ φαίνεται και από τον Υίνακα 1, θ πολιτικι βοφλθςθ κεωρείται για τουσ 
περιςςότερουσ/εσ ερωτϊμενουσ/εσ ο βαςικότεροσ κακοριςτικόσ παράγοντασ εφαρμογισ 
τθσ ιςότθτασ φφλων ςτα προγράμματα του ΕΧΥΑ. Θ επιχειρθςιακι ετοιμότθτα ςυνιςτά τθ  
δεφτερθ κατά ςειρά ςπουδαιότθτασ παράμετρο και υποδθλϊνει ότι διαπιςτϊνονται κενά 
και ελλείψεισ ςτον τομζα αυτό και κατά ςυνζπεια υπάρχουν περικϊρια βελτιϊςεων. Ψο 
περιεχόμενο των βελτιϊςεων αυτϊν κα μποροφςε να ςυνδζεται με ηθτιματα όπωσ τθν 
(καλφτερθ)  προτεραιοποίθςθ και ιεράρχθςθ των ςτόχων των ΕΥ και ΥΕΥ με τρόπο που να 
υποςτθρίηεται θ ζνταξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ παρεμβάςεισ που ςχεδιάηονται (3θ 
κατά ςειρά ςπουδαιότθτασ). Σι απαιτοφμενεσ διεργαςίεσ ωρίμανςθσ τόςο ςε επίπεδο 
κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ όςο και ςε υπθρεςιακό επίπεδο, ςυνιςτοφν δεδομζνα που 
παραπζμπουν ςτθν προςπάκεια ενεργότερθσ και ευρφτερθσ ενδεχομζνωσ ςυμμετοχισ  ςτο 
ςχεδιαςμό των παρεμβάςεων εκ μζρουσ των ςτελεχϊν. Ψο γεγονόσ αυτό ςυμβάλλει ςτθν 
αφξθςθ τθσ οικειοποίθςθσ (ownership) των εφαρμοηόμενων μζτρων πολιτικισ, και 
εξαςφαλίηει τθ μζγιςτθ δυνατι  υποςτιριξι τουσ κατά τθ φάςθ εξειδίκευςθσ και 
παρακολοφκθςθσ, μειϊνοντασ ταυτόχρονα τθν αναγκαιότθτα εκ των υςτζρων 
ανακεωριςεων και αναςχεδιαςμϊν των δράςεων.    
 
Αναφορικά με τισ παραμζτρουσ εκείνεσ οι οποίεσ ςυνδζονται με, και απορρζουν από, τισ 
υποκειμενικζσ ςτάςεισ των ςτελεχϊν ωσ ςθμαντικζσ κρίνονται, εξίςου περίπου ςφμφωνα με  
τθ ςειρά κατάταξθσ,  θ ευαιςκθτοποίθςθ των ίδιων των ςτελεχϊν  ςε κζματα ιςότθτασ των 
φφλων κακϊσ και θ εμπειρία και θ προχπθρεςία αλλά και θ δυνατότθτα ανάλθψθσ 
πρωτοβουλιϊν εκ μζρουσ των ςτελεχϊν.  
 
Είναι άλλωςτε ευρζωσ διαπιςτωμζνο και ςυνιςτά ςτακερι πρακτικι για τθν προϊκθςθ τθσ 
ιςότθτασ θ άρςθ των ςτερεότυπων φφλου τα οποία ςε κάποιο βακμό εξακολουκοφν να 
είναι κυρίαρχα και να επθρεάηουν τθν αντιλθπτικι προδιάκεςθ των υποκειμζνων ακόμθ και 
ςτο πλαίςιο τθσ διοίκθςθσ και εκ μζρουσ των δθμόςιων λειτουργϊν.  
 
Πε δεδομζνο ότι τα περιςςότερα ςτελζχθ διακζτουν ςχετικά υψθλι προχπθρεςία κακϊσ 
επίςθσ και ότι διαπιςτϊνεται περιοριςμζνθ εξειδίκευςθ ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων 
προκφπτει άμεςα θ αναγκαιότθτα αφενόσ μεγαλφτερου βακμοφ εμπλοκισ και δυνατότθτασ 
ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν π.χ. κατά τθ φάςθ τθσ εξειδίκευςθσ από τα ςτελζχθ εκείνα που 
διακζτουν προθγοφμενθ εμπειρία ςε κζματα ιςότθτασ και αφετζρου θ ευαιςκθτοποίθςθ 
και θ εξειδίκευςθ των ςτελεχϊν ωσ προσ τα κζματα, το περιεχόμενο και τθν αναγκαιότθτα 
τθσ ιςότθτασ των φφλων.  Επιπλζον, θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν εκ μζρουσ των ςτελεχϊν 
ςυμβάλλει κακοριςτικά όχι μόνο ςτθν αξιοποίθςθ των διακζςιμων ανκρϊπινων πόρων ςτο 
πλαίςιο μιασ υπθρεςίασ  αλλά ςυνιςτά εκ των ων ουκ άνευ ςυνκικθ εφαρμογισ μιασ 
ςφγχρονθσ αντίλθψθσ για τθν ανάπτυξθ  των ανκρϊπινων πόρων και τθν ποιότθτα του 
παραγόμενου αποτελζςματοσ εν γζνει.   
 
Οι διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ, θ επαρκισ διάκεςθ πόρων (υλικϊν και ανκρϊπινων) και 
τζλοσ ο βακμόσ υπθρεςιακισ ανταπόκριςθσ ςυνιςτοφν επόμενουσ κατά ςειρά 
ςπουδαιότθτασ (εκτόσ των βαςικϊν 7) κακοριςτικοφσ παράγοντεσ για τθν ζνταξθ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων. Θ αναγκαιότθτα ενίςχυςθσ των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ κατά τον 
ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι τθσ ιςότθτασ των φφλων υποδθλϊνει ότι τα ςτελζχθ ςε κάποιο 
βακμό προςβλζπουν ςτθν ειςροι εμπειρογνωμοςφνθσ και εμπειρίασ για τθν υποςτιριξθ 
του ζργου τουσ αλλά και εξαςφάλιςθσ μεγαλφτερθσ «ςυναίνεςθσ» μζςω τθσ εφαρμογισ 
διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ με εξωτερικά τθσ υπθρεςίασ εμπλεκόμενα μζρθ  (stakeholders). 
Aλλωςτε μια τζτοια πρακτικι ςυνιςτά βαςικι πολιτικι κατεφκυνςθ ςτο πλαίςιο τθσ  αρχισ 
τθσ ανοικτισ μεκόδου ςυντονιςμοφ και ςτο επίπεδο τθσ ΕΕ.  
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Εξίςου ςθμαντικι κεωρείται  και θ εκτίμθςθ ότι οι διακζςιμοι  υλικοί και ανκρϊπινοι πόροι 
αλλά και θ υπθρεςιακι ετοιμότθτα δεν επαρκοφν για τθν εφαρμογι τθσ ιςότθτασ των 
φφλων ςτα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, δεδομζνο που υποςτθρίηεται 
ςυνδυαςτικά και από προθγοφμενεσ απαντιςεισ . 
 
Χαμθλότερα ςτθν κλίμακα κατάταξθσ ςπουδαιότθτασ βρίςκονται επιχειρθςιακζσ και 
λειτουργικζσ παράμετροι όπωσ θ εκπόνθςθ δεικτϊν φφλου και λιγότερο θ ςαφισ διάκριςθ 
αρμοδιοτιτων και θ εξειδίκευςθ  ρόλων. Ψα δεδομζνα αυτά ςυνάδουν προσ το 
ςυμπζραςμα ότι αποδίδεται μικρότερο κακοριςτικό  βάροσ   ςε κζματα οργανωτικοφ 
χαρακτιρα ςε ςυνδυαςμό και με τθν αναγνϊριςθ τθσ πολυπλοκότθτασ των υφιςτάμενων 
διαδικαςιϊν και τθσ γραφειοκρατίασ ωσ τον παράγοντα που ςυγκζντρωςε τθ χαμθλότερθ 
προτίμθςθ μεταξφ των παραμζτρων που επθρεάηουν τθν ζνταξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων.     
 
 
3.2. Κρίςιμοι παράγοντεσ για τθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ φφλου 
 
Χτθν ερϊτθςθ 2. «Για τθν επιτυχι ζνταξθ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ φφλου κατά τθ φάςθ 
ςχεδιαςμοφ και παρακολοφκθςθσ, κρίςιμοι παράγοντεσ είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ 
(απαντιςεισ με ςειρά ςπουδαιότθτασ, ςθμειϊνετε με αρικμοφσ 1,2,3, κλπ), προκφπτει θ 
εξισ ςειρά ςπουδαιότθτασ ωσ προσ τουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ για τουσ ερωτϊμενουσ/εσ 
 
 
Ρίνακασ 2. Κατάταξθ των κρίςιμων παραγόντων κατά τον αρχικό ςχεδιαςμό και τθν 
εξειδίκευςθ κατά  ςειρά ςπουδαιότθτασ  
 

Καηά ηη θάζη απσικού ζσεδιαζμού (ΕΣΠΑ) 

 

 

Εναπμψνιζη με ηιρ καηεςθωνζειρ ηηρ ΕΕ  148 

Οπθψηηηα και ζςνέπεια ζηπαηηγικϊν ζηψσυν 117 

Εναπμψνιζη με γενικοωρ εθνικοωρ πολιηικοωρ ζηψσοςρ   110 

Σςνέπγιερ μεηαξω ηυν ΕΠ /ΠΕΠ για ηην επίηεςξη ηυν ζηψσυν ηηρ 

ιζψηηηαρ  

86 

Επάπκεια διαηιθέμενυν πψπυν υρ ππορ ηοςρ ζηψσοςρ   66 

 

Καηά ηη θάζη εξειδίκεςζηρ ππάξεων ΕΠ και ΠΕΠ 

 

 

Επιλογή ηωπος παπεμβάζευν   182 

Διαηωπυζη μεηπήζιμυν ποζοηικϊν και ποιοηικϊν ζηψσυν  168 

Αξιοποίηζη ζσεηικήρ εςπυπαφκήρ εμπειπίαρ    133 

Αξιοποίηζη εμπειπίαρ απψ ηην εθαπμογή πποηγοωμενυν ΚΠΣ  117 

Σωζηημα δεικηϊν θωλος για ηην παπακολοωθηζη ηηρ ςλοποίηζηρ 112 

Εθαπμογή ηηρ μεθψδος ηηρ αποηίμηζηρ επιπηϊζευν θωλος (gender 

impact assessment) ηυν παπεμβάζευν     

89 

Αναλςηική ζςγκένηπυζη και καηασϊπηζη ζηοισείυν καηά θωλο  81 

 
Πε τθν ερϊτθςθ αυτι γίνεται προςπάκεια να αναδειχκοφν και να αξιολογθκοφν ςε 
επιχειρθςιακό και εφαρμοςτικό  επίπεδο οι παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχι 
ζνταξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων τόςο κατά τθ φάςθ αρχικοφ ςχεδιαςμοφ του ΕΧΥΑ ςυνολικά 
όςο και ςε επίπεδο εξειδίκευςθσ των περιεχομζνων (Υράξεισ)  των Υρογραμμάτων.   
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Τπωσ αποτυπϊνεται και ςτον Υίνακα 2 κατά τθ φάςθ αρχικοφ ςχεδιαςμοφ είναι θ 
εναρμόνιςθ με τισ κατευκφνςεισ τθσ ΕΕ που κεωρείται από τουσ πλζον κρίςιμουσ 
παράγοντεσ, δεδομζνο που υποδθλϊνει είτε ότι οι κατευκφνςεισ ςε επίπεδο ΕΕ είναι ςαφείσ 
και επαρκείσ και υπάρχει απόκλιςθ ωσ προσ τθν εναρμόνιςθ ςε εκνικό επίπεδο είτε ότι 
απαιτείται μεγαλφτερθ ςαφινεια και εφροσ τθσ ιςότθτασ φφλων ςτισ ίδιεσ τισ κατευκφνςεισ 
τθσ ΕΕ, γεγονόσ που ςυνδζεται και με τθ γενικι διαπίςτωςθ ότι υπάρχει διαφορά μεταξφ 
των προθγοφμενων προγραμματικϊν περιόδων (Β και κυρίωσ Γ ΞΥΧ) και ΕΧΥΑ ωσ προσ τθν 
επιτακτικότθτα τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε όλο το εφροσ των 
ςχεδιαηόμενων παρεμβάςεων.  
 
Θ ορκότθτα και θ ςυνζπεια των ςτρατθγικϊν ςτόχων ωσ δεφτεροσ ςθμαντικότεροσ 
παράγοντασ διαπιςτϊνεται και ςτο επίπεδο διατφπωςθσ των γενικϊν και ειδικϊν ςτόχων 
των ΕΥ και υποδθλϊνει ζνα ζλλειμμα ςυςτθματικότθτασ, ςυνάρκρωςθσ  και ακολουκίασ 
του ςτόχου για τθν επίτευξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτα Υρογράμματα του ΕΧΥΑ ςε 
ςυνάφεια με τουσ γενικοφσ εκνικοφσ πολιτικοφσ ςτόχουσ για τθν ιςότθτα όπωσ αυτοί 
διατυπϊκθκαν και εξειδικεφτθκαν ςτο πλαίςιο του Υρογράμματοσ για τθν Συςιαςτικι 
Λςότθτα των φφλων που εκπονικθκε από τθν ΓΓΛΦ. Ψο ςτοιχείο αυτό παραπζμπει ςτθν 
αναγκαιότθτα για τθ διατφπωςθ και ενςωμάτωςθ τζτοιων ςτόχων ςτο επόμενο ΕΧΥΑ και τθ 
ςτρατθγικι 2020 προκειμζνου να δοκεί θ δυνατότθτα ζγκαιρθσ και ςε αρχικό ςτάδιο 
διατφπωςθσ ςτρατθγικϊν ςτόχων για τθν ιςότθτα και να αποφευχκεί μια εκ των υςτζρων 
και εμβόλιμθ προςζγγιςθ.   
 
Θ αναγκαιότθτα φπαρξθσ ςυνεργιϊν μεταξφ των ΕΠ /ΠΕΠ για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ 
ιςότθτασ των φφλων διαπιςτϊκθκε και κατά τθν αποτίμθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ  
τθν οποία διενιργθςε θ ομάδα μελζτθσ. Ψζλοσ, θ επάρκεια των διατικζμενων πόρων ωσ 
προσ τουσ ςτόχουσ αν και κρίκθκε ωσ τελευταίοσ ςε κριςιμότθτα παράγοντασ κατά τθ 
γνϊμθ των ςτελεχϊν είναι προφανζσ ότι κακορίηει όχι μόνο τισ υπάρχουςεσ δυνατότθτεσ 
προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν οι ςτόχοι αλλά επιτρζπει και τθν παρακολοφκθςθ και 
αποτελεςματικότθτα των δράςεων, τόςο των εξειδικευμζνων (κετικζσ δράςεισ) όςο και του 
gender mainstreaming.  
 
το επίπεδο τθσ εξειδίκευςθσ των πράξεων των ΕΠ και ΠΕΠ  ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ 
των ερωτϊμενων ανιχνεφονται ανεπάρκειεσ ςχετικά με τθν επιλογι του τφπου των 
ςχεδιαηόμενων παρεμβάςεων οι οποίεσ οφείλουν να διατυπϊνονται ςε μετριςιμουσ 
ποςοτικοφσ και ποιοτικοφσ ςτόχουσ  και ςτθ βάςθ τθσ αξιοποίθςθσ τόςο τθσ ευρωπαϊκισ 
εμπειρίασ όςο και τθσ εκνικισ από τθν εφαρμογι προθγοφμενων προγραμματικϊν 
περιόδων, με τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ δεικτϊν φφλου που να επιτρζπει τθν 
οικοδόμθςθ μιασ ςυνζχειασ ςτοχεφςεων και μζτρων πολιτικισ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ 
όπου διαπιςτϊνεται ζλλειμμα ι/και υποχϊρθςθ των επιτεφξεων αναφορικά με τθν 
εμπζδωςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ηωι.   
 
Σι εργαλειακζσ προςεγγίςεισ που αφοροφν ςτθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ αποτίμθςθσ 
επιπτϊςεων φφλου (gender impact assessment) των παρεμβάςεων και τθν αναλυτικι 
ςυγκζντρωςθ και καταχϊρθςθ ςτοιχείων κατά φφλο κατζχουν μικρότερθ ςθμαςία ςτο 
επίπεδο τθσ εξειδίκευςθσ των πράξεων. Δφο είναι τα ενδεχόμενα που ερμθνεφουν μια 
τζτοια επιλογι: αφενόσ το γεγονόσ ότι  υπάρχει περιοριςμζνθ γνϊςθ ωσ προσ τισ 
δυνατότθτεσ των μεκόδων αυτϊν για τθν εξειδίκευςθ των παρεμβάςεων και αφετζρου ότι  
κρίνονται ωσ κριςιμότερα προθγοφμενα ςτάδια ςχεδιαςμοφ ςε ςχζςθ με το επίπεδο τθσ 
πράξθσ.  
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3.3. Εμπόδια ςτθν εφαρμογι του gender mainstreaming 
 
Χτθν ερϊτθςθ 3. «Ροιο από τα παρακάτω είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ και ςφμφωνα με τθν 
προςωπικι ςασ εμπειρία το μεγαλφτερο εμπόδιο ςτθν εφαρμογι του gender 
mainstreaming (ζωσ 7 απαντιςεισ με ςειρά ςπουδαιότθτασ, ςθμειϊνετε με αρικμοφσ 
1,2,3, κλπ )»  θ κατάταξθ ζχει ωσ εξισ:  
 
 
Ρίνακασ 3. Κατάταξθ των εμποδίων ςτθν εφαρμογι του gender mainstreaming κατά 

ςειρά ςπουδαιότθτασ 

 

Η αποζπαζμαηικψηηηα ηυν παπεμβάζευν    153 

Η έλλειτη ζαθϊν καηεςθωνζευν     141 

Η έλλειτη γνϊζευν ζε θέμαηα ιζψηηηαρ ηυν θωλυν   100 

Η έλλειτη ηεσνικϊν και μεθψδυν (οδηγοί, καλέρ ππακηικέρ, 

παπαδείγμαηα)   

98 

Η μη ιεπάπσηζη ηυν ζηψσυν /πποηεπαιοηήηυν    93 

Τα έμθςλα ζηεπεψηςπα        73 

Η ανεπαπκήρ δικαιοδοζία ηυν εμπλεκομένυν ζηελεσϊν  / 

Σςσνέρ αλλαγέρ πλαιζίος ςλοποίηζηρ     

46 

Οπγανυηικψ μονηέλο/σπονοππογπαμμαηιζμψρ    40 

Η μη διάσςζη ηηρ γνϊζηρ      32 

Η αδιαθάνεια ζηη λήτη αποθάζευν     29 

Η μη διάκπιζη απμοδιοηήηυν εμπλεκομένυν ζηελεσϊν   27 

 

Σι απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ αυτι μζςω τθσ οποίασ ανιχνεφονται περιςςότερο ςε βάκοσ 

και πιο εξειδικευμζνα ςτοιχεία για τθν εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ του gender 

maisntreaming, είναι δθλωτικι των υποκειμενικϊν εμπειριϊν των ςτελεχϊν.  Θ 

αποςπαςματικότθτα των παρεμβάςεων και θ ζλλειψθ ςαφϊν κατευκφνςεων ςε μεγάλο 

βακμό δυςχεραίνουν τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του gender mainstreaming, 

δεδομζνο το οποίο διαπιςτϊκθκε και από τθν αποτίμθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ.  

Πε άλλα λόγια δεν είναι εφκολο να αναγνωρίςει και να κατατάξει κανείσ/μια με 

ςυςτθματικό τρόπο, δράςεισ και πρακτικζσ που παραπζμπουν και κυρίωσ ςυνιςτοφν 

εφαρμογι ςτθν πράξθ του gender mianstreaming. Θ ςυνολικι εικόνα ςυνίςταται ςε ζνα 

ςφνολο διάςπαρτων ςτοιχείων τα οποία με μθ ςυςτθματικό και μετριςιμο τρόπο 

εκβάλλουν ςτθν αρχι τθσ εφαρμογισ τθσ ιςότθτασ των φφλων ωσ οριηόντιασ διάςταςθσ 

ςτουσ ςτόχουσ και τισ δράςεισ των ΕΥ και ΥΕΥ.      
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Θ διαπίςτωςθ αυτι υποςτθρίηεται και από τισ επόμενεσ απαντιςεισ κατά ςειρά 

ςπουδαιότθτασ που ςυνδζονται με τθν ζλλειψθ γνϊςεων ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων 

κακϊσ και ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν και μεκόδων (οδθγοί, καλζσ πρακτικζσ, 

παραδείγματα) ςτο πλαίςιο ιεραρχθμζνων ςτόχων και προτεραιοτιτων που ςυνδζονται 

άμεςα με όλα τα κεματικά πεδία για τθν ιςότθτα. Ψα ζμφυλα ςτερεότυπα είναι επίςθσ 

ςθμαντικό εμπόδιο ςτο βακμό που όπωσ και με προθγοφμενθ ερϊτθςθ αναδείχκθκε 

επθρεάηουν τθν ικανότθτα των ςτελεχϊν να αντιλαμβάνονται και να ςυμμερίηονται τθν 

αναγκαιότθτα κακϊσ και να προωκοφν επιμζρουσ  δράςεισ ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ.   

Θ ανεπαρκισ δικαιοδοςία των εμπλεκομζνων ςτελεχϊν και οι ςυχνζσ αλλαγζσ πλαιςίου 

υλοποίθςθσ ιςοβάκμιςαν ωσ προσ τθν επιλογι ωσ εμπόδια μεταξφ των απαντιςεων των 

ερωτϊμενων  και ςυμπεριλαμβάνονται μεταξφ των 7 ςθμαντικότερων. Ψο δεδομζνο αυτό 

αναδεικνφει τουσ περιοριςμοφσ και τισ οργανωτικζσ  δυςλειτουργίεσ που επθρεάηουν τισ 

δυνατότθτεσ και τα περικϊρια επαρκοφσ και αποτελεςματικισ εφαρμογισ του gender 

mainstreaming  κατά τθν εξειδίκευςθ.  

 

Χε μικρότερο βακμό το υφιςτάμενο Οργανωτικό μοντζλο και ο χρονοπρογραμματιςμόσ 

ςυνιςτοφν εμπόδια ςτθν εφαρμογι  του gender mainstreaming  αλλά και θ μθ διάχυςθ τθσ 

γνϊςθσ,  θ αδιαφάνεια ςτθ λιψθ των αποφάςεων και θ μθ διάκριςθ αρμοδιοτιτων 

μεταξφ των εμπλεκομζνων ςτελεχϊν.   

 

3.4. Τι κεωρείται επαρκζσ για τθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου 

 

Χτθν ερϊτθςθ 4. «Κεωρείτε επαρκι και ςε ποιο βακμό τα παρακάτω για τθν ζνταξθ τθσ 

διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ –φφλου (gender mainstreaming) ςτον τομζα των αρμοδιοτιτων 

ςασ» προζκυψε ότι ςε ποςοςτό 43,5% κεωροφν ανεπαρκι τα «εφόδιά» τουσ όπωσ 

διατυπϊνονται  ςτον παρακάτω πίνακα 4, για τθν εφαρμογι του ιςότθτασ των φφλων, ςε 

ποςοςτό 41,2% τα κεωροφν αρκετά επαρκι και ςε ζνα ςθμαντικά μικρότερο ποςοςτό 

15,4% τα κεωροφν πολφ επαρκι.  

Ειδικότερα ςε ότι αφορά το «διακζςιμο χρόνο», τθ «μεκοδολογία» και «τισ εξειδικευμζνεσ 

γνϊςεισ τουσ», «τισ κατευκφνςεισ και οδθγίεσ» και τα «διακζςιμα εργαλεία»   για τθν 

εφαρμογι του gender mainstreaming δθλϊνεται ςθμαντικι ανεπάρκεια. Ενδιαφζρον είναι 

ότι ςε ζνα μεγάλο ςχετικά ποςοςτό τουσ εκτιμοφν ωσ πολφ επαρκείσ τισ ςυνεργαςίεσ τουσ 

με τθν ΓΓΛΦ.  
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Ρίνακασ 4. Βακμόσ εκτίμθςθσ τθσ επάρκειασ των ςτελεχϊν  για τθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ 

τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτον τομζα αρμοδιοτιτων τουσ  

 

 Λίγο   Αρκετά   Ρολφ 

Την ενημέπυζή ζαρ  14  16  5 

Τιρ εξειδικεςμένερ γνϊζειρ ζαρ  18 13 3 

Τα διαθέζιμα επγαλεία        15 14 6 

Τιρ καηεςθωνζειρ και οδηγίερ  16 14 4 

Τη μεθοδολογία   19 13 4 

Τα ζηοισεία (ζηαηιζηικά/μελέηερ, 

εκθέζειρ αξιολψγηζηρ κ.α) 

10 14 9 

Τιρ απαιηοωμενερ ζςνεπγαζίερ (π.σ. με 

ΓΓΙΦ)  

8 14 10 

Τιρ πποβλεπψμενερ διαδικαζίερ  12 17 4 

Το διαθέζιμο σπψνο    21 11 2 

 

        

 
3.5. Διάκριςθ μεταξφ εξειδικευμζνων δράςεων για τθν ιςότθτα των φφλων και gender 
mainstreaming 
 
Θ ερϊτθςθ που ακολουκεί ςτοχεφει ςτθν ανίχνευςθ τθσ διάκριςθσ μεταξφ των δφο 
μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων δθλαδι των 
εξειδικευμζνων δράςεων (κετικζσ δράςεισ) και το gender mainstreaming, και ειδικότερα το 
βακμό εξοικείωςθσ με τθν τελευταία.   
 
Τπωσ φαίνεται και από τθν κατάταξθ των απαντιςεων θ μεγάλθ πλειοψθφία (35,6%) 
κεωρεί το gender mainstreaming ωσ μια αςαφι προςζγγιςθ με τθν ζννοια ότι δεν κατανοεί 
τί ακριβϊσ ςθμαίνει και κυρίωσ πϊσ εφαρμόηεται και με ποια αποτελζςματα.  Χτο άλλο 
άκρο βρίςκονται οι εκτιμιςεισ των ςτελεχϊν ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα και τθν 
λειτουργικότθτα τθσ προςζγγιςθσ κακϊσ και το αν είναι μετριςιμθ. Ψο δεδομζνο αυτό 
ςυνάδει με και υποςτθρίηει τθν αναγκαιότθτα τθσ φπαρξθσ ςυςτιματοσ δεικτϊν φφλου 
(εκροϊν, αποτελεςμάτων, αξιολόγθςθσ) με τρόπο που να κακιςτά «Σρατι»  τθν προςζγγιςθ 
του gender mainstreaming  και να δθμιουργεί ςτα ςτελζχθ που καλοφνται να τθν 
εφαρμόςουν τθν αίςκθςθ ότι πρόκειται για προςζγγιςθ με ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ  
επιχειρθςιακισ και λειτουργικισ εξειδίκευςθσ.   
Χαρακτθρίηεται εφαρμόςιμθ ωςτόςο πολφπλοκθ και απαιτθτικι και μακρόπνοθ που 
ςθμαίνει ότι απαιτείται χρόνοσ για τθν εμπζδωςθ και αποκρυςτάλλωςι τθσ ςτισ πρακτικζσ 
των Ειδικϊν Ωπθρεςιϊν Διαχείριςθσ και εφαρμογισ των Υρογραμμάτων του ΕΧΥΑ.   
 
Χτθν ερϊτθςθ 5. «Θ ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων (προςζγγιςθ του 
gender mainstreaming) ςε ςχζςθ με τισ εξειδικευμζνεσ δράςεισ είναι: 
 
Ρίνακασ 5. Ροςοςτιαία κατάταξθ τθσ πρόςλθψθσ τθσ προςζγγιςθσ του gender 
mainstreaming μεταξφ των ςτελεχϊν των Μονάδων Α  
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 Ποζοζηό 

Αζαθήρ      35,6% 

Εθαπμψζιμη     

 

15,3% 

Πολωπλοκη /απαιηηηική   

  

13,6% 

Μακπψπνοη    

  

11,9% 

Επισειπηζιακή    

  

5,1% 

Αποηελεζμαηική /λειηοςπγική /μεηπήζιμη

  

1,7% 

 
 
 
3.6. Ρροκζςεισ και διακεςιμότθτα για αναβάκμιςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και 
τεχνογνωςίασ 
 
Ψζλοσ με τθν επόμενθ ερϊτθςθ ανιχνεφονται οι προκζςεισ και θ διακεςιμότθτα των 
ςτελεχϊν να αναβακμίςουν τισ γνϊςεισ τουσ, τισ δεξιότθτεσ και τθν τεχνογνωςία τουσ και να 
αποκτιςουν δυνατότθτεσ μεγαλφτερθσ εξειδίκευςθσ. Ξατά κφριο λόγο μζςα από τθν 
παρακολοφκθςθ ενθμερωτικϊν ςεμιναρίων και δευτερευόντωσ τθν παροχι 
εξειδικευμζνων προγραμμάτων επιμόρφωςθσ. Ξαταδεικνφεται με τον τρόπο αυτό θ 
ςθμαςία κακϊσ και θ αναγκαιότθτα ανάλθψθσ τζτοιων πρωτοβουλιϊν (π.χ. από τθν ΓΓΛΦ 
και τθν ΕΩΧΕΞΨ) όπωσ με επιτυχία πραγματοποιικθκε κατά τθν προθγοφμενθ 
προγραμματικι περίοδο. Εναλλακτικά προκρίνεται θ επιλογι των ςυνεργαςιϊν με 
εξειδικευμζνουσ φορείσ (ειςροι εξωτερικισ τεχνογνωςίασ) κακϊσ και ςυμμετοχι ςε 
ομάδεσ εργαςίασ  ςυναφοφσ αντικειμζνου δεδομζνο που παραπζμπει ςε μορφζσ 
εςωτερικισ  διαρκοφσ ανταλλαγισ απόψεων και εμπειριϊν και κυρίωσ ςυντονιςμοφ τθσ 
δράςθσ των ςτελεχϊν για το ςτόχο τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων.  
Ωςτόςο αν και ςε μικρά ποςοςτά εκφραςμζνθ, διαπιςτϊνεται μια διακεςιμότθτα για ζνα 
πυρινα αρχικά ςτελεχϊν να αναλάβουν πρωτοβουλίεσ και διακριτό ρόλο και να οριςτοφν 
ωσ εμπειρογνϊμονεσ φφλου γεγονόσ το οποίο πρζπει να αξιοποιθκεί ενόψει του 
ςχεδιαςμοφ του νζου προγραμματικοφ πλαιςίου.   
 
Χτθν ερϊτθςθ 6. «Κα ιςαςταν διατεκειμζνοσ /θ ι /και πρόκυμοσ/θ »  οι απαντιςεισ είναι: 
         
 
Ρίνακασ 6. Κατάταξθ τθσ διακεςιμότθτασ των ςτελεχϊν ωσ προσ τθν εξειδίκευςι τουσ ςτο 
κζμα τθσ ιςότθτασ των φφλων  
 

 Ποζοζηό 

Παπακολοςθήζεηε ενημεπυηικψ/ά ζεμινάπιο/α 

    

26,5% 

Λάβεηε εξειδικεςμένη επιμψπθυζη  

   

20,4% 

Να ππουθήζεηε ζςνεπγαζία με εξειδικεςμένοςρ θοπείρ

   

 

13,3% 

Σςμμεηέσεηε ζε ζςναθοωρ ανηικειμένος ομάδερ 

επγαζίαρ   

11,2% 
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Να αναλάβεηε ζσεηικέρ ππυηοβοςλίερ   

    

10,2% 

Να οπιζηείηε εμπειπογνϊμοναρ θωλος  (gender expert)

    

 

7,1% 

Να αναλάβεηε διακπιηψ πψλο    

    

6,1% 

Να αζκήζεηε πίεζη      

    

5,1% 

 
 
 
4. Σφνοψθ ευρθμάτων  
 

Αναλφοντασ ςυνκετικά τα ευριματα με τρόπο που να είναι αξιοποιιςιμα ςτθ διατφπωςθ 

και υποβολι ςχετικϊν προτάςεων που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτον παρόντα Σδθγό 

προκφπτει ότι:  

 Ξρίςιμθσ ςθμαςίασ είναι θ φπαρξθ πολιτικισ βοφλθςθσ ςε κεντρικό επίπεδο 
προκειμζνου θ αρχι εφαρμογισ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε εναρμόνιςθ και με 
τισ κατευκφνςεισ τθσ ΕΕ να αποτελεί ςτρατθγικό ςτόχο του ΕΧΥΑ που κα 
ςυνδζεται με τουσ εκνικοφσ πολιτικοφσ ςτόχουσ και κα τουσ υποςτθρίηει. 

 Θ διατφπωςθ γενικόλογων ςτόχων ςτο πολιτικό πλαίςιο και τουσ γενικοφσ 
ςτόχουσ κάκε ΕΥ και ΥΕΥ δεν επαρκεί και απαιτείται  θ ιεράρχθςθ των ςτόχων 
και θ εξειδίκευςι τουσ ςε όλο το εφροσ άρκρωςθσ (άξονεσ, κατθγορίεσ πράξθσ, 
δράςεισ/πράξεισ κοκ) κάκε Ψομεακοφ και Υεριφερειακοφ Υρογράμματοσ ςτθ 
βάςθ  των υφιςτάμενων αναγκϊν. Για τθ ςυςτθματικι και ςε βάκοσ 
παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων και δράςεων που 
υλοποιοφν τουσ ςτόχουσ αυτοφσ απαιτείται ςτθ ςυνζχεια θ διατφπωςθ  
μετριςιμων ποςοτικϊν και ποιοτικϊν ςτόχων με εργαλείο ζνα ςφςτθμα 
δεικτϊν και παραμζτρων που να επιτρζπουν τόςο τθν on-going αξιολόγθςθ 
όςο και τθ βάςθ για αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων και για μελλοντικοφσ 
ςχεδιαςμοφσ .   

 Είναι άμεςθσ προτεραιότθτασ θ αναβάκμιςθ τθσ υπθρεςιακισ ετοιμότθτασ και 
θ απόκτθςθ τεχνικϊν δεξιοτιτων και προςόντων των ςτελεχϊν με τθν παροχι 
ολοκλθρωμζνθσ τεχνογνωςίασ που κα περιλαμβάνει ςχετικό υλικό, οδθγοφσ με 
παραδείγματα εφαρμογισ, ςφςτθμα δεικτϊν, καλζσ πρακτικζσ κ.α. μζςα από 
τθ διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν και επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων /τεχνικϊν 
ςυςκζψεων /ομάδων εργαςίασ με ςτόχο τθν αποςαφινιςθ των ηθτθμάτων που 
αφοροφν ςτθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ ωσ μιασ προςζγγιςθσ με 
ςυγκεκριμζνθ ςτοχοκεςία, περιεχόμενο, δθλαδι μορφζσ και τφπουσ 
παρεμβάςεων και δράςεων, αλλά και επιδιωκόμενα αποτελζςματα τόςο ςε 
επιχειρθςιακό όςο και ςε κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο. Υαράλλθλα κρίνεται 
ςθμαντικι θ διοργάνωςθ ςτοχευμζνων  δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν 
άρςθ των ζμφυλων ςτερεοτφπων.   

 Απαιτοφνται μζτρα για τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν, τθ μείωςθ των 
γραφειοκρατικϊν αγκυλϊςεων  με τρόπο που να εξαςφαλίηεται διαφάνεια και 
λειτουργικι αποτελεςματικότθτα. Υεριττό να αναφερκεί ότι είναι αναγκαία θ 
περαιτζρω εξειδίκευςθ των ςτελεχϊν, θ ανάκεςθ διακριτϊν ρόλων και 
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αρμοδιοτιτων και ο οριςμόσ εμπειρογνωμόνων ιςότθτασ όπου αυτό είναι 
δυνατόν, ϊςτε να αναλάβουν να φζρουν ςε πζρασ τθν παρακολοφκθςθ των 
δράςεων για τθν ιςότθτα τόςο οριηόντια μεταξφ όλων των ΕΥ και ΥΕΥ όςο και 
κάκετα ςε όλο το εφροσ των δράςεων κάκε ΕΥ και ΥΕΥ.   
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΣΤϋ Κατάλογοσ κειμζνων και αναφορϊν νομοκεςίασ, 
ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν και κανονιςμϊν, τεχνικϊν εγγράφων, ςτα 

οποία γίνονται παραπομπζσ ςτο ςϊμα κειμζνου του Οδθγοφ και άλλθ 
χριςιμθ βιβλιογραφία, χριςιμεσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ ςε εκνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο 
 

 

 

 

1.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΛΩΝ 
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ΑΔΕΔΥ ΑΡΩΨΑΨΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΕΡΩΧΕΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ 

ΑΕΚ ΑΦΧΛΞΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ 

ΑμεΑ ΑΨΣΠΑ ΠΕ ΑΡΑΥΘΦΛΑ 

ΑΣΧ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΣΛ ΧΨΣΧΣΛ ΨΘΧ ΧΛΟΛΕΨΛΑΧ  

ΑΡ ΑΣΡΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ 

α.π. ΑΦΛΚΠΣΧ ΥΦΩΨΣΞΣΟΟΣΩ 

ΑΣ ΑΠΕΧΘ ΧΩΠΒΣΟΘ 

ΒΚΛΦ ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΘ ΚΕΠΑΨΩΡ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ ΦΩΟΣΩ 

CEDAW 
ΔΛΕΚΡΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΑΟΕΛΨΘ ΨΩΡ ΔΛΑΞΦΛΧΕΩΡ ΞΑΨΑ ΨΩΡ 

ΓΩΡΑΛΞΩΡ  

ΓΓΛΦ ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ 

ΓΕΑΣ ΓΦΑΦΕΛΣ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΑΛ ΧΨΑΔΛΣΔΦΣΠΛΑΧ 

ΓΣΕΒΕΕ ΓΕΡΛΞΘ ΧΩΡΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΩΡ ΒΛΣΨΕΧΡΩΡ ΕΠΥΣΦΩΡ 

ΕΟΟΑΔΣΧ 

ΓΣΕΕ ΓΕΡΛΞΘ ΧΩΡΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑ ΕΦΓΑΨΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ 

ΔΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ 

ΔΚΚΡ ΔΕΟΨΛΑ ΞΩΔΛΞΣΩ ΚΕΠΑΨΣΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ 

ΕΑΚ ΕΦΕΩΡΑ, ΑΡΑΥΨΩΘ, ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑ 

ΕΔΑ ΕΡΔΛΑΠΕΧΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ 

ΕΕ ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΡΩΧΘ 

ΕΕΡ ΕΓΓΦΑΦΣ ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΩ 

EIGE ΕΩΦΩΥΑΛΞΣ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ 

ΕΚ ΕΩΦΩΥΑΝΞΕΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΕΧ 

ΕΚΟ ΕΩΑΟΩΨΕΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΕΧ ΣΠΑΔΕΧ 

ΕΚΔΔΑ ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 

ΕΚΤ ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΣ ΨΑΠΕΛΣ 

ΕΛΣΤΑΤ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ 

ΕΝΑΕ ΕΡΩΧΘ ΡΣΠΑΦΧΛΑΞΩΡ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΕΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ 

ΕΝΡΕ ΕΡΩΧΘ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ ΕΟΟΑΔΑΧ 

ΕΟΜΜΕΧ ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΠΛΞΦΩΡ-ΠΕΧΑΛΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΞΑΛ 

ΧΕΛΦΣΨΕΧΡΛΑΧ 



459 

 

ΕΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ 

ΕΡ ΕΔΒΜ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ «ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘ 2007-

2013» 

ΕΡΑΛ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΑΟΛΕΛΑΧ 2007-2013 

ΕΡΔΜ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ «ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘ 2007-2013» 

ΕΡΕΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ «ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΨΘΧ ΥΦΣΧΥΕΟΑΧΛΠΣΨΘΨΑΧ» 

ΕΡΜ ΕΚΡΛΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΕΩΡ 

ΕΡΨΣ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ «ΨΘΦΛΑΞΘ ΧΩΓΞΟΛΧΘ» 

ΕΣ ΕΠΠΕΧΘ ΧΩΠΒΣΟΘ 

ΕΣΕΕ ΕΚΡΛΞΘ ΧΩΡΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΕΠΥΣΦΛΣΩ 

ΕΣΡΑ ΕΚΡΛΞΣ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΡΑΦΣΦΑΧ 

ΕΣΣΑΑ ΕΚΡΛΞΣ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ 

ΕΣΣΑΑΛ ΕΚΡΛΞΣ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΑΟΛΕΛΑΧ 

ΕΣΔΔ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 

ΕΣΤΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 

ΕΤΑ ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΨΑΠΕΛΣ ΑΟΛΕΛΑΧ 

ΕΤΡΑ ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΨΑΠΕΛΣ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ 

ΕΥΔ ΕΛΔΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

ΕΥΕ ΕΛΔΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ 

ΕΥΕ / ΓΓΛΦ ΕΛΔΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΩΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΨΣΩ 

ΞΥΧ 2000−2006, ΨΣΩ ΕΧΥΑ ΞΑΛ ΟΣΛΥΩΡ ΧΩΓΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΣΩΠΕΡΩΡ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΩΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΨΘΧ ΓΕΡΛΞΘΧ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΧ 

ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ 

ΕΥΣΕΚΤ ΕΛΔΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΧΩΡΨΣΡΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΨΩΡ ΔΦΑΧΕΩΡ 

ΨΣΩ ΞΣΛΡΩΡΛΞΣΩ ΨΑΠΕΛΣΩ 

EUROSTAT ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΑΝΞΘΧ ΕΡΩΧΘΧ 

ΕΦΔ   ΕΡΔΛΑΠΕΧΣΧ ΦΣΦΕΑΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

ΚΣΘ ΚΕΧΧΑΟΛΑ- ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ- ΘΥΕΛΦΣΧ 

ΛΕΚ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΑ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ 

ΛΚΑ ΛΔΦΩΠΑ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΑΧΦΑΟΛΧΕΩΡ 

ΚΑΡ ΞΣΛΡΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘ ΥΣΟΛΨΛΞΘ 

ΚΑΡΘ ΞΕΡΨΦΑ ΑΡΣΛΧΨΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΘΟΛΞΛΩΠΕΡΩΡ 

ΚΔΑΡ   ΞΕΡΨΦΑ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΘΧ ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ ΥΑΛΔΛΩΡ 



460 

 

ΚΔΑΡ-ΜΕΑ ΞΕΡΨΦΑ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΘΧ ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ ΥΑΛΔΛΩΡ ΠΕ ΕΛΔΛΞΕΧ ΑΡΑΓΞΕΧ 

ΚΕΓΜΕ ΞΕΡΨΦΣ ΓΩΡΑΛΞΕΛΩΡ ΠΕΟΕΨΩΡ ΞΑΛ ΕΦΕΩΡΩΡ 

ΚΕΔΚΕ ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΕΡΩΧΘ ΔΘΠΩΡ ΞΑΛ ΞΣΛΡΣΨΘΨΩΡ ΕΟΟΑΔΑΧ 

ΚΕΕ ΞΕΡΨΦΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΕΡΘΟΛΞΩΡ 

ΚΕΚΛ ΞΕΡΨΦΣ ΕΦΕΩΡΩΡ ΓΛΑ ΚΕΠΑΨΩΡ ΛΧΣΨΘΨΑΧ 

ΚΕΚ ΞΕΡΨΦΣ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ 

ΚΕΡ ΞΕΡΨΦΣ ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘΧ ΥΣΟΛΨΩΡ 

ΚΕΣΥΡ ΞΕΡΨΦΣ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΥΦΣΧΑΡΑΨΣΟΛΧΠΣΩ 

ΚΘΦΘ ΞΕΡΨΦΑ ΘΠΕΦΘΧΛΑΧ ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΘΟΛΞΛΩΠΕΡΩΡ 

ΚΡ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ ΥΦΑΘΧ ι ΞΣΛΡΣΨΛΞΘ ΥΦΩΨΣΒΣΩΟΛΑ 

ΚΡΣ ΞΣΛΡΣΨΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΧΨΘΦΛΘΧ 

ΚΣΚΓ ΞΣΛΡΣΨΛΞΕΧ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΕΧ ΞΑΨΕΩΚΩΡΨΘΦΛΕΧ ΓΦΑΠΠΕΧ 

ΚΥΑ ΞΣΛΡΘ ΩΥΣΩΦΓΛΞΘ ΑΥΣΦΑΧΘ 

ΜΚΕΑ ΠΣΡΑΔΑ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΡΨΑΘΧ ΞΑΛ ΑΥΣΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ 

ΜΚΟ ΠΘ ΞΩΒΕΦΡΘΨΛΞΕΧ ΣΦΓΑΡΩΧΕΛΧ 

ΜΜΕ ΠΛΞΦΣΠΕΧΑΛΕΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 

ΜΟΔ ΠΣΡΑΔΑ ΣΦΓΑΡΩΧΘΧ ΨΘΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

Ν ΡΣΠΣΧ 

ΝΔ ΡΣΠΣΚΕΨΛΞΣ ΔΛΑΨΑΓΠΑ 

ΝΡΔΔ ΡΣΠΛΞΑ ΥΦΣΧΩΥΑ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΔΛΞΑΛΣΩ 

ΟΑΕΔ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ ΕΦΓΑΨΛΞΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ 

ΟΕΕΚ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΘΧ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ 

OHE ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΘΡΩΠΕΡΩΡ ΕΚΡΩΡ 

ΟΚΓ ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΕΧ ΞΑΨΕΩΚΩΡΨΘΦΛΕΧ ΓΦΑΠΠΕΧ 

ΟΟΣΑ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ 

ΟΡΣ ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΣ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ 

ΟΤΑ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 

ΟΤΔ ΣΠΑΔΕΧ ΨΣΥΛΞΘΧ ΔΦΑΧΘΧ 

Ρ/Υ ΥΦΣΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ 

ΡΑΑ  ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΨΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ 2007-2013 

ΡΑΜΚ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ-ΚΦΑΞΘΧ 
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ΡΔ ΥΦΣΕΔΦΛΞΣ ΔΛΑΨΑΓΠΑ 

ΡΔΜ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 

ΡΕΡ ΔΡΛ  ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ  «ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ-

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ – ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ» 

ΡΕΡ ΚΝΑ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ  «ΞΦΘΨΘΧ ΞΑΛ ΡΘΧΩΡ 

ΑΛΓΑΛΣΩ» 

ΡΕΡ ΜΑΚ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ  «ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΞΑΛ 

ΚΦΑΞΘΧ» 

ΡΕΡ ΧΕ ΚΣΘ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΧΩΦΛΞΘΧ ΕΡΣΨΘΨΑΧ 

«ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ – ΧΨΕΦΕΑΧ ΕΟΟΑΔΑΧ- ΘΥΕΛΦΣΩ 2007-2013» 

ΡΕΡ ΧΕ Κ-ΝΑ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΧΩΦΛΞΘΧ ΕΡΣΨΘΨΑΧ 

«ΞΦΘΨΘΧ - ΡΘΧΩΡ ΑΛΓΑΛΣΩ» 

ΡΕΡΛΣ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΕΧ ΕΥΛΨΦΣΥΕΧ ΛΧΣΨΘΨΑΧ 

ΡΗΡ ΥΦΑΧΛΡΘ ΗΩΘ ΧΨΘ ΥΣΟΘ 

ΡΚΜ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ  

ΣΔΕ ΧΧΣΟΕΛΑ ΔΕΩΨΕΦΘΧ ΕΩΞΑΛΦΛΑΧ 

ΣΕΒ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΞΑΛ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΩΡ 

ΣΕΚ ΧΩΡΕΧΛΗΣΠΕΡΘ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ 

ΣΕΡ ΧΧΣΟΛΞΣΧ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΣΧ ΥΦΣΧΑΡΑΨΣΟΛΧΠΣΧ 

ΣΕΡΕ ΧΩΠΑ ΕΥΛΚΕΩΦΘΨΩΡ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

ΣΤΑΚΟΔ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΨΑΛΡΣΠΘΧΘ ΨΩΡ ΞΟΑΔΩΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ 

ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑΧ 

ΤΔΡΡ ΨΕΧΡΛΞΑ ΔΕΟΨΛΑ ΥΦΣΨΕΛΡΣΠΕΡΘΧ ΥΦΑΘΧ 

ΤΕΕ-ΕΡΑΛ-ΕΡΑΣ ΨΕΧΡΛΞΑ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΘΦΛΑ- ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΑ ΟΩΞΕΛΑ- 

ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΕΧ ΧΧΣΟΕΧ 

ΤΡΕ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ 

UNESCO 
UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC  AND CULTURAL 

ORGANIZATION 

ΥΡΑΑΝ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΑΡΑΥΨΩΘΧ, ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ 

ΥΡΟΛΟ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ 

ΦΕΚ ΦΩΟΟΣ ΕΦΘΠΕΦΛΔΑΧ ΨΘΧ ΞΩΒΕΦΡΘΧΕΩΧ 

ΦΡΑ ΦΣΦΣΧ ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘΧ ΑΛΑΧ 

ΧΕ ΧΩΦΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ 

ΧΕ Κ-ΝΑ  ΧΩΦΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΞΦΘΨΘΧ – ΡΘΧΩΡ ΑΛΓΑΛΣΩ 
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ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑ 

 

ΕΛΛΘΝΟΓΛΩΣΣΘ 

 

Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτο Χυμβοφλιο, ςτο Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο, ςτθν 

Σικονομικι και Ξοινωνικι Επιτροπι και ςτθν Επιτροπι των Υεριφερειϊν - Υροσ μια 

κοινοτικι ςτρατθγικι-πλαίςιο για τθν ιςότθτα των φφλων (2001-2005), COM 

(2000)335 τελικό. 

Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ (2003), Λςότθτα Ευκαιριϊν μεταξφ Γυναικϊν και Ανδρϊν (1983-
2003): Ξυριότερεσ Ρομοκετικζσ Φυκμίςεισ, Κεςμικά Τργανα, Ελλθνικι Υροεδρία 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ΓΓΛ, Ακινα.  

Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ (2001), Οδθγόσ Υπθρεςιϊν: Ιςότθτα – Ανάπτυξθ – Ειρινθ, ΓΓΛ, 
Ωπουργείο Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Ακινα και 
www.isotita.gr  

Εκνικι Ζκκεςθ τθσ Ελλάδασ (2005), Για το 4ο παγκόςμιο ςυνζδριο του ΟΗΕ για τισ γυναίκεσ, 
Η κατάςταςθ των γυναικϊν ςτθν Ελλάδα κατά τθ δεκαετία 1984-1994, Ελλθνικι 
Δθμοκρατία, Ωπουργείο Υροεδρίασ τθσ Ξυβζρνθςθσ, ΓΓΛ, Εκνικό Ψυπογραφείο, Ακινα. 

Εκνικό Κεματικό Δίκτυο για τθ «Χυμφιλίωςθ Σικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ», 
Ακινα, Newsletter no 3 (2005), Εκνικό Κεματικό Δίκτυο για τθ «Χυμφιλίωςθ 
Σικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ», Ακινα. 

Ειδικι Ωπθρεςία Χυντονιςμοφ και Υαρακολοφκθςθσ Δράςεων Ε.Ξ.Ψ. (ΕΩΧΕΞΨ) (2003), 

Οδθγόσ Εφαρμογισ των Ρολιτικϊν Ιςότθτασ των Φφλων ςτο Σχεδιαςμό και τθν 

Αξιολόγθςθ των Δράςεων των Ε.Ρ. του Γ’ Κ.Ρ.Σ., Γενικι Γραμματεία Διαχείριςθσ 

Ξοινοτικϊν και Άλλων Υόρων, Ωπουργείο Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Αςφαλίςεων, text 

at: http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/odefarm.doc   

Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (1997), Χυνκικθ του Άμςτερνταμ που 
τροποποιεί τθ Χυνκικθ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τισ Χυνκικεσ περί Λδρφςεωσ των 
Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων και οριςμζνεσ ςυναφείσ πράξεισ. Ωπθρεςία Επιςιμων 
Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (EE C 340, 10.11.1997). 

Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (1981), Απόφαςθ 82/43/ΕΟΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 9θσ 
Δεκεμβρίου 1981 περί δθμιουργίασ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ για τθν Ιςότθτα 
Ευκαιριϊν Γυναικϊν και Ανδρϊν. Ωπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν 
Ξοινοτιτων (ΕΕ L 20, 35–37/ 28.1.1982).  

Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (1987), Σφςταςθ 87/567/EΟΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 
24θσ Νοεμβρίου 1987 για τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ των γυναικϊν. Ωπθρεςία 
Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ L 342, 35-37/ 04.12.1987). 

Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (2005), Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ προσ το 

Συμβοφλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και τθν Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι: 

Επιτάχυνςθ τθσ προόδου που ςθμειϊνεται όςον αφορά τθν επίτευξθ των 

Αναπτυξιακϊν Στόχων τθσ Χιλιετίασ - Η ςυμβολι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

[COM(2005)132 τελικό/2+ - {SEC(2005) 452} - {SEC(2005) 456}. 

http://www.isotita.gr/
http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/odefarm.doc
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Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (2005), Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ προσ το 
Χυμβοφλιο, το Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο και τθν Σικονομικι και Ξοινωνικι Επιτροπι: 
Επιτάχυνςθ τθσ προόδου που ςθμειϊνεται όςον αφορά τθν επίτευξθ των 
Αναπτυξιακϊν Χτόχων τθσ Χιλιετίασ - Θ ςυμβολι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
*COM(2005)132 τελικό/2+ - {SEC(2005) 452} - {SEC(2005) 456}.  

Ευρωπαϊκι Επιτροπι (2012), Πζροσ I, Στοιχεία για κοινό ςτρατθγικό πλαίςιο 2014-2020 

μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινωνικοφ Ταμείου, του Ταμείου Συνοχισ, του Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Ταμείου 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Θάλαςςασ και Αλιείασ,  

SWD(2012) 61 τελικό, Βρυξζλλεσ. 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι (2011), Ρρόταςθ για τον Κανονιςμό του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τθν κατάργθςθ του 

κανονιςμοφ (EΚ) αρικ. 1081/2006, COM(2011) 607 τελικό, 2011/0268 (COD), 

Βρυξζλλεσ.  

Ευρωπαϊκι Επιτροπι (2006), Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςτο Χυμβοφλιο, ςτο Ευρωπαϊκό 
Ξοινοβοφλιο, ςτθν Ευρωπαϊκι Σικονομικι και Ξοινωνικι Επιτροπι και ςτθν Επιτροπι 
των Υεριφερειϊν: Χάρτθσ Ρορείασ για τθν Ιςότθτα μεταξφ Ανδρϊν και Γυναικϊν για 
τθν περίοδο 2006-2010. [COM(2006)92 τελικό - SEC(2006) 275]. 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι (2006), Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ προσ το Χυμβοφλιο και το 
Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο: Αποδοτικότθτα και Ιςότθτα ςτο Ρλαίςιο των Ευρωπαϊκϊν 
Συςτθμάτων Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ *COM(2006)481 τελικό - SEC(2006)1096]. 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι (2005), Ρρόταςθ Κανονιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, ςχετικά με τθν ίδρυςθ Ευρωπαϊκοφ Ινςτιτοφτου για τθν Ιςότθτα των 

Φφλων. [COM (2005)81] (text at: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0081:FIN:EL:PDF).  

Ευρωπαϊκι Επιτροπι (2004), Ζγγραφο Εργαςίασ των Υπθρεςιϊν τθσ Επιτροπισ: Ενδιάμεςθ 
Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ τθσ Επιτροπισ ςτο Συμβοφλιο, ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, ςτθν 
Ευρωπαϊκι Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι και ςτθν Επιτροπι των Ρεριφερειϊν 
για το Ρρόγραμμα Κοινοτικισ Στρατθγικισ Ρλαίςιο για τθν Ιςότθτα των Φφλων 2001-
2005. {SEC(2004) 1047}. 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι (2003), Ρρόταςθ για Οδθγία του Συμβουλίου για τθν εφαρμογι τθσ 
αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν πρόςβαςθ ςε αγακά και 
υπθρεςίεσ και τθν παροχι αυτϊν. [COM(2003)657  - C5-0654/2003].    

Ευρωπαϊκι Επιτροπι (2002), Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ προσ το Χυμβοφλιο, το Ευρωπαϊκό 
Ξοινοβοφλιο, τθν Σικονομικι και Ξοινωνικι Επιτροπι και τθν Επιτροπι των 
Υεριφερειϊν: Υλοποίθςθ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτα ζγγραφα 
προγραμματιςμοφ των διαρκρωτικϊν ταμείων για το 2000-2006 [COM(2002)748 
τελικό+ (text at: http://eur-
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ΓΛΩΣΣΑΛ 

Ψο μεγαλφτερο μζροσ των όρων αντλείται από το: «100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο 

όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν» τθσ αρμόδιασ για τθν Λςότθτα των 

Ευκαιριϊν Πονάδασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Χθμαντικι βοικεια, επίςθσ, μασ 

προςζφεραν φεμινιςτικά γλωςςάρια όρων, τα οποία ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ 

κατανόθςθ των ςχετικϊν κειμζνων. Ελπίηουμε ότι το παρόν γλωςςάριο κα αποτελζςει 

χριςιμο και αξιοποιιςιμο εργαλείο ςε όςουσ και όςεσ ενδιαφζρονται για τα κζματα αυτά. 

 

ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΛΑΣ (LABOUR MARKET):  

Ψο ςφνολο των διεργαςιϊν που διευκολφνουν τθ ςυνάντθςθ τθσ προςφοράσ και τθσ 

ηιτθςθσ ευκαιριϊν εργαςίασ.  

Ρθγι: ΓΛΩΣΣΑΙΟ CEDEFOP, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 

Λουξεμβοφργο 1996. 

ΑΔΕΛΑ ΓΛΑ ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (FAMILY LEAVE):  
Δικαίωμα αδείασ για οικογενειακοφσ λόγουσ, το οποίο μπορεί να το μοιράηονται ι να μθν 
το μοιράηονται οι γονείσ. 
Ρθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν 
ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων, 1998. 

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΟΤΗΤΑΣ (MATERNITY LEAVE):  
Άδεια, τθν οποία δικαιοφται μια γυναίκα για μια ςυνεχι περίοδο, θ οποία εκτείνεται πριν 
και/ι μετά τον τοκετό, ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία και πρακτικι (Οδθγία 
92/85/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 19/10/92, EE L 348/1).  
Ρθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν 
ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων, 1998.  

ΑΔΕΙΑ ΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (PATERNAL LEAVE): 
Οριςμζνθσ διάρκειασ, ςυνικωσ, άδεια, θ οποία χορθγείται ςτον πατζρα ενόσ παιδιοφ και 
μπορεί να λθφκεί για τον τοκετό, ι ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα αδείασ ςε ετιςια 
βάςθ ι ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο, τα οποία είναι δυνατόν να λθφκοφν για 
λόγουσ που ςχετίηονται με τισ πατρικζσ ευκφνεσ φροντίδασ του πατζρα προσ το παιδί του.  
Ρθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν 

ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 

1998. 

ΑΚΑΝΟΝΛΣΤΘ Ι/ΚΑΛ ΕΡΛΣΦΑΛΘΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ (IRREGULAR AND/OR PRECARIOUS 

EMPLOYMENT):  

Απαςχόλθςθ, θ οποία είναι περιςταςιακι και γενικϊσ δεν αποτελεί αντικείμενο ςφμβαςθσ, 

οφτε διζπεται από οποιουςδιποτε κανόνεσ όςον αφορά ςτθν αμοιβι και τθν κοινωνικι 

αςφάλιςθ.  

Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 
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γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998. 

ΑΜΕΛΒΟΜΕΝΘ ΕΓΑΣΛΑ (PAID WORK):  

Εργαςία, θ οποία αμείβεται ςε χριμα ι ςε είδοσ. 

Ρθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν 

ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 

1998. 

ΑΜΕΣΘ ΔΛΑΚΛΣΘ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ (SEX DISCRIMINATION - DIRECT):  

Ξάκε περίπτωςθ που ζνα άτομο λόγω του φφλου του δζχεται μεταχείριςθ λιγότερο ευνοϊκι 

από αυτιν τθν οποία κα δεχόταν, ζχει δεχτεί ςτο παρελκόν ι κα δεχκεί ςτο μζλλον ςε 

ανάλογθ κατάςταςθ ζνα άτομο του άλλου φφλου.  

Ρθγι: Ρ. 3488/2006. Εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν όςον 

αφορά ςτθν πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ, ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και ανζλιξθ, 

ςτουσ όρουσ και ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ και άλλεσ ςυναφείσ διατάξεισ (ΦΕΚ 191/Α/ 

11.09.2006). 

ΑΝΑΓΝΩΛΣΘ ΚΑΛ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΤΘΣ ΜΘ ΑΜΕΛΒΟΜΕΝΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ (RECOGNITION AND 

VALUATION OF UNPAID WORK):  

Υοςοτικι μζτρθςθ των μορφϊν τθσ αμειβόμενθσ εργαςίασ, που δεν περιλαμβάνονται 

ςτουσ εκνικοφσ λογαριαςμοφσ (ςφμφωνα με το ςφςτθμα εκνικϊν λογαριαςμϊν του ΣΘΕ) –

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ και αποτφπωςθσ τθσ τιμισ τθσ ςτουσ 

ςυμπλθρωματικοφσ εκνικοφσ λογαριαςμοφσ- όπωσ είναι θ οικιακι εργαςία, θ φροντίδα 

παιδιϊν και άλλων εξαρτϊμενων ατόμων, το μαγείρεμα για τθν οικογζνεια, κακϊσ και θ 

εργαςία για τθν τοπικι κοινότθτα ι άλλου είδουσ εκελοντικι εργαςία. 

Ρθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν 
ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 
1998. 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΩΣ ΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ (GENDER ANALYSIS):  

Θ μελζτθ των διαφορϊν ςτισ ςυνκικεσ, ςτισ ανάγκεσ, ςτουσ δείκτεσ ςυμμετοχισ, ςτθν 

πρόςβαςθ ςε πόρουσ, ςτθν ανάπτυξθ, ςτον ζλεγχο των περιουςιακϊν ςτοιχείων, ςτισ 

εξουςίεσ λιψθσ αποφάςεων κλπ. μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν ςτο πλαίςιο των ρόλων που 

τουσ αποδίδονται βάςει του φφλου τουσ.182 

Ρθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν 

ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 

1998 

                                                           
182

 Ευρωπαϊκι Επιτροπι. (1998a). 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα: Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν 
και γυναικϊν. Ωπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων. (Available at: 
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/docs/glossary/glossary_el.pdf, accessed 15 September 
2008). 

http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/docs/glossary/glossary_el.pdf
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ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ (COMPETITIVENESS):  

Θ Οευκι Βίβλοσ του 1994 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν ανάπτυξθ, τθν 

ανταγωνιςτικότθτα και τθν απαςχόλθςθ. Υεριλαμβάνει προςανατολιςμοφσ για μια 

ςφαιρικι πολιτικι ανταγωνιςτικότθτασ που περικλείει τζςςερισ ςτόχουσ: 

 Διευκόλυνςθ τθσ ζνταξθσ των ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων ςε ζνα ςφαιρικό και 
αλλθλεξαρτϊμενο ανταγωνιςτικό πλαίςιο. 

 Εκμετάλλευςθ των ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων, τα οποία ςυνδζονται με τθν 
ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ. 

 Υροαγωγι τθσ αειφόρου βιομθχανικισ ανάπτυξθσ. 
 Πείωςθ τθσ απόκλιςθσ μεταξφ των ρυκμϊν εξζλιξθσ τθσ προςφοράσ και τθσ 

ηιτθςθσ. 
Ρθγι: ΓΛΩΣΣAPIO «Πργανα, πολιτικζσ και διεφρυνςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ», Υπθρεςία 

Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, Λουξεμβοφργο 2000. 

ΑΟΑΤΟΛ ΦΑΓΜΟΛ (INVISIBLE BARRIERS):  

Σι ςυμπεριφορζσ και οι υποβόςκουςεσ ςε αυτζσ παραδοςιακζσ αντιλιψεισ, κανόνεσ και 

αξίεσ που εμποδίηουν τθν ενδυνάμωςθ και τθν πλιρθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθν 

κοινωνία. 

Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 

γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998. 

ΑΡΟΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (GENDER GAP):  

Θ διαφορά ςε οποιοδιποτε τομζα μεταξφ των γυναικϊν και των ανδρϊν όςον αφορά το 

επίπεδο ςυμμετοχισ,  πρόςβαςθσ ςτα διακζςιμα μζςα, δικαιϊματα  αμοιβϊν ι παροχϊν. 

Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 

γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998.  

ΑΤΥΡΘ ΕΓΑΣΛΑ/ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ (ATYPICAL WORK/EMPLOYMENT):  

Εργαςία, θ οποία δεν είναι μόνιμθ και με πλιρεσ ωράριο∙ ςυμπεριλαμβάνονται μεταξφ 

άλλων θ εργαςία μερικισ απαςχόλθςθσ, θ νυκτερινι εργαςία και θ εργαςία τα 

ςαββατοκφριακα, θ εργαςία με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου, θ προςωρινι εργαςία ι θ 

ανάλθψθ υπεργολαβίασ ςτο ςπίτι, θ τθλεργαςία και θ εργαςία κατ’ οίκον. 

Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 

γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998. 

ΑΦΑΝΘΣ ΑΝΕΓΛΑ (HIDDEN UNEMPLOYMENT):  
Ψα άτομα που είναι ανενεργά, αλλά δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ των εκνικϊν ςυςτθμάτων 
καταχϊριςθσ των ανζργων (απαιτιςεισ, οι οποίεσ είναι δυνατόν να αποκλείουν ειδικότερα 
τισ γυναίκεσ). 
Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 

γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998. 
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ΓΟΝΛΚΘ ΑΔΕΛΑ (PARENTAL LEAVE):  

Ψο καταρχιν μθ μεταφερόμενο ατομικό δικαίωμα αδείασ, που ζχουν όλοι οι εργαηόμενοι 

ανεξαρτιτωσ φφλου μετά τθ γζννθςθ ι τθν υιοκεςία ενόσ παιδιοφ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ 

να φροντίςουν το παιδί αυτό (Σδθγία του Χυμβουλίου 96/34/ΕΣΞ, τθσ 19/06/96, EE L 145).  

Ρθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν 
ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 
1998. 

ΓΥΑΛΛΝΘ ΟΟΦΘ (GLASS CEILING):  
Ψο αόρατο φράγμα, το οποίο προκφπτει από ζνα περίπλοκο ςφνολο δομϊν ςε οργανϊςεισ, 
όπου κυριαρχοφν οι άνδρεσ και ζχει ωσ αποτζλεςμα να παρεμποδίηεται θ ανάκεςθ 
ανϊτερων κζςεων ςε γυναίκεσ.  
Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 
γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998. 

ΓΥΝΑΛΚΕΛΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ/ ΣΡΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ (WOMEN’S STUDIES – GENDER STUDIES):  

Πια ακαδθμαϊκι, ςυνικωσ διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ ςτθν ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ των 
γυναικϊν και των ςχζςεων μεταξφ των φφλων κακϊσ και τθσ διάςταςθσ του φφλου ςε όλα 
τα άλλα επιςτθμονικά αντικείμενα. 

ΔΛΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΛΣΟΤΘΤΑΣ (EQUALITY DIMENSION): 

Σι πτυχζσ οποιαδιποτε ηθτιματοσ οι οποίεσ άπτονται τθσ ιςότθτασ 

Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 

γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998. 

ΔΛΑΣΤΑΣΘ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ (GENDER DIMENSION): 

Θ διάςταςθ κάκε ηθτιματοσ που ςχετίηεται με το φφλο/τισ διαφορζσ ςτθ ηωι των ανδρϊν 

και των γυναικϊν. 

Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 

γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998. 

ΔΛΑΧΩΛΣΜΟΣ ΣΤΘΝ ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΛΑΣ (LABOUR MARKET SEGREGATION):  

Θ ςυγκζντρωςθ των γυναικϊν και των ανδρϊν ςε διαφορετικζσ μορφζσ και ςε διαφορετικά 

επίπεδα οικονομικισ δραςτθριότθτασ και απαςχόλθςθσ, με τισ γυναίκεσ να περιορίηονται 

ςε ζνα ςτενότερο πεδίο επαγγελμάτων ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ (οριηόντιοσ διαχωριςμόσ), 

και ςε εργαςία χαμθλότερθσ βακμίδασ (κάκετοσ διαχωριςμόσ). 
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EMΜΕΣΘ ΔΛΑΚΛΣΘ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ (SEX DISCRIMINATION - INDIRECT):  

Ξάκε περίπτωςθ που μια διάταξθ, ζνα κριτιριο ι μια πρακτικι που εκ πρϊτθσ όψεωσ 

φαίνεται ουδζτερθ μπορεί να κζςει ςε μειονεκτικι κζςθ τα άτομα του ενόσ φφλου ςε 

ςφγκριςθ με τα άτομα του άλλου φφλου. Ζμμεςθ διάκριςθ δεν υπάρχει αν ςτθν παραπάνω 

περίπτωςθ υπάρχει αντικειμενικι αιτιολογία που αποςκοπεί ςε ζνα νόμιμο ςτόχο, για τθν 

επίτευξθ του οποίου υπάρχουν τα αναγκαία μζςα.183  

Ρθγι: Ρ. 3488/2006. Εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν όςον 

αφορά ςτθν πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ, ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και ανζλιξθ, 

ςτουσ όρουσ και ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ και άλλεσ ςυναφείσ διατάξεισ (ΦΕΚ 191/Α/ 

11.09.2006). 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘ (EMPOWERMENT):  

Σ τρόποσ για τθν απόκτθςθ πρόςβαςθσ ςε πόρουσ και για τθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων 

ενόσ ατόμου με ςκοπό τθν ενεργό ςυμμετοχι του ςτθ διαμόρφωςθ των ςυνκθκϊν τθσ ηωισ 

του και τθσ ηωισ τθσ κοινότθτασ, ςτθν οποία είναι ενταγμζνο από οικονομικι, κοινωνικι και 

πολιτικι άποψθ.  

Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 

γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998.  

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘ ΤΘΣ ΔΛΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΛΣ ΡΟΛΛΤΛΚΕΣ (GENDER 

MAINSTREAMING):  

Θ (ανα)διοργάνωςθ, βελτίωςθ, ανάπτυξθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν, ζτςι ϊςτε θ 

διάςταςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων να είναι ενςωματωμζνθ ςε όλεσ τισ πολιτικζσ, ςε όλα τα 

επίπεδα και ςε όλα τα ςτάδια, από τουσ αρμόδιουσ που εμπλζκονται ςτθ χάραξθ πολιτικισ. 

Ρθγι: Council of Europe. (1998a). Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, 

Methodology and Presentation of Good Practices - Final Report of Activities of the Group of 

Specialists on Mainstreaming. Strasbourg: Council of Europe, ς. 12. 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘ ΤΘΣ ΔΛΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΥΣ (GENDER 

BUDGETING):  

Θ αξιολόγθςθ των προχπολογιςμϊν βάςει του φφλου, ζτςι ϊςτε να ενςωματϊνεται θ 

οπτικι του φφλου ςε όλα τα επίπεδα τθσ διαδικαςίασ του προχπολογιςμοφ και να 

ανακατανζμονται τα ζςοδα και τα ζξοδα με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων.  

Ρθγι: Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men. (2003). Opinion on 

Gender Budgeting., ς. 5. (Available at: 

http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/ framework/ 

                                                           
183

 Ρ. 3488/2006, ο.π., ς. 2171 

http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/%20framework/%20opinion_on_gender_budgeting_en.pdf
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opinion_on_gender_budgeting_en.pdf, accessed 30 July 2008) 

ΕΞΑΛΕΛΨΘ ΤΩΝ ΔΛΑΧΩΛΣΜΩΝ ΣΤΘΝ ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΛΑΣ (DESEGREGATION OF THE LABOUR 

MARKET):  

Υολιτικζσ που αποςκοποφν ςτθ μείωςθ ι τθν εξάλειψθ των (κάκετων/οριηόντιων) 

επαγγελματικϊν διαχωριςμϊν λόγω φφλου ςτθν αγορά εργαςίασ.   

Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 
γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998. 

ΕΓΑΣΛΑ ΚΑΤ’ ΟΛΚΟΝ (HOMEWORK):  

Θ εργαςία, θ οποία εκτελείται ζναντι αμοιβισ από ζνα άτομο ςτο ςπίτι του ι ςε άλλο χϊρο 

τθσ επιλογισ του –και όχι ςτο χϊρο εργαςίασ του εργοδότθ– και ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

παραγωγι ενόσ προϊόντοσ ι τθν παροχι μιασ υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ παραγγελίεσ του 

εργοδότθ, ανεξαρτιτωσ του ποιοσ παρζχει τον εξοπλιςμό, τα υλικά ι οποιαδιποτε άλλα 

ςτοιχεία χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςι τθσ (ςφμβαςθ ΔΣΕ αρικ.177). 

Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 
γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998 

ΕΥΕΛΛΞΛΑ ΤΟΥ ΧΟΝΟΥ / ΤΩΝ ΩΩΝ ΕΓΑΣΛΑΣ (FLEXIBILITY OF WORKING TIME/WORKING 
HOURS):  
Φυκμίςεισ του χρόνου εργαςίασ, οι οποίεσ προςφζρουν ποικίλεσ δυνατότθτεσ όςον αφορά 
ςτον αρικμό των ωρϊν εργαςίασ και τισ ρυκμίςεισ των ωραρίων λειτουργίασ. Επίςθσ, 
αφοροφν ςτισ βάρδιεσ, ι ςτθν εργαςία ςε θμεριςια, εβδομαδιαία, μθνιαία ι ετιςια βάςθ. 
Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 

γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998. 

ΕΓΑΣΛΑ ΜΕΛΚΘΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ(PART-TIME EMPLOYMENT): 
Απαςχόλθςθ με ωράριο το οποίο περιλαμβάνει λιγότερεσ ϊρεσ εργαςίασ από το κανονικό ι 
το ςφνθκεσ πλιρεσ ωράριο εργαςίασ. 
Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 
γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998. 

ΛΣΕΣ ΕΥΚΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΩΝ ΚΑΛ ΓΥΝΑΛΚΩΝ (EQUAL OPPORTUNITIES FOR WOMEN 
AND MEN):  
Θ απουςία φραγμϊν με βάςθ το φφλο όςον αφορά ςτθν οικονομικι, πολιτικι και κοινωνικι 
ςυμμετοχι. 
Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 
γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998.  
 

ΛΣΘ ΜΕΤΑΧΕΛΛΣΘ ΓΥΝΑΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΝΔΩΝ (EQUAL TREATMENT FOR WOMEN AND MEN): 
Εξαςφάλιςθ τθσ απουςίασ άμεςων ι ζμμεςων διακρίςεων λόγω φφλου. 

ΛΣΟΟΡΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΑΝΔΩΝ ΚΑΛ ΓΥΝΑΛΚΩΝ (BALANCED PARTICIPATION OF WOMEN 

AND MEN):  

O καταμεριςμόσ των κζςεων εξουςίασ και λιψθσ των αποφάςεων (40-60% εκπροςϊπθςθ 

ανεξαρτιτωσ φφλου) μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν ςε κάκε ςφαίρα τθσ ηωισ, ο οποίοσ 

αποτελεί ςθμαντικι προχπόκεςθ για τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν (Σφςταςθ 

του Συμβουλίου 96/694/ ΕΚ τθσ 02.12.1996, EE L 319). 

http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/%20framework/%20opinion_on_gender_budgeting_en.pdf
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Ρθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν 
ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 
1998. 

ΛΣΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (GENDER EQUALITY): 

Θ ζννοια αυτι εκφράηει ότι όλοι οι άνκρωποι είναι ελεφκεροι να αναπτφξουν τισ 

προςωπικζσ τουσ ικανότθτεσ και να προβοφν ςε επιλογζσ χωρίσ τουσ περιοριςμοφσ που 

κζτουν οι αυςτθρϊσ κακοριςμζνοι ρόλοι των φφλων, ότι οι διαφορετικζσ ςυμπεριφορζσ, 

επιδιϊξεισ και ανάγκεσ των γυναικϊν και των ανδρϊν κεωροφν, εκτιμϊνται και ευνοοφνται 

το ίδιο.    

Ρθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν 

ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 

1998. 

ΚΑΤΑΜΕΛΣΜΟΣ ΤΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ (DIVISION OF LABOUR BY GENDER):  

Σ καταμεριςμόσ τθσ αμειβόμενθσ και τθσ μθ αμειβόμενθσ απαςχόλθςθσ μεταξφ γυναικϊν 

και ανδρϊν ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο βίο. 

Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 
γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998. 

ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΘΣ ΑΜΕΛΒΟΜΕΝΘΣ ΚΑΛ ΜΘ ΑΜΕΛΒΟΜΕΝΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ (GENDER 

DISTRIBUTION OF PAID AND UNPAID WORK): 

Ξαταμεριςμόσ τθσ εργαςίασ κατά φφλο 

Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 

γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998 

ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΛΟ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ (GENDER CONTRACT):    

To ςφνολο των ςιωπθρϊν και ρθτϊν κανόνων που αποδίδουν διαφορετικά επαγγζλματα 

και αξία, διαφορετικζσ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ ςτουσ άνδρεσ και ςτισ γυναίκεσ και 

ιςχφουν ςε τρία επίπεδα —πολιτιςμικι υπερδομι; κανόνεσ και αξίεσ τθσ κοινωνίασ- κεςμοί-

ςυςτιματα οικογενειακισ πρόνοιασ, εκπαίδευςθσ και απαςχόλθςθσ, κλπ.∙ διεργαςίεσ 

κοινωνικοποίθςθσ ιδίωσ ςτο πλαίςιο τθσ οικογζνειασ. 

Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 

γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998.  

ΜΕΛΕΤΘ ΤΘΣ ΔΛΑΚΕΣΘΣ ΤΟΥ ΧΟΝΟΥ (TIME USE SURVEY):  
Ξαταμζτρθςθ τθσ διάκεςθσ του χρόνου από τισ γυναίκεσ και τουσ άνδρεσ, ιδίωσ όςον 
αφορά ςτθν αμειβόμενθ και μθ αμειβόμενθ εργαςία, τισ δραςτθριότθτεσ που ζχουν ι δεν 
ζχουν ςχζςθ με τθν αγορά, τον ελεφκερο χρόνο και τον προςωπικό χρόνο. 
Ρθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν 
ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 
1998 

ΜΘ ΑΜΕΛΒΟΜΕΝΘ ΕΓΑΣΛΑ (UNPAID/UNREMUNERATED WORK):  
Εργαςία για τθν οποία δεν λαμβάνεται άμεςθ αμοιβι οφτε άλλου είδουσ πλθρωμι. 
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Ρθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν 
ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 
1998 

ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ (FAMILY RESPONSIBILITIES):  
Θ φροντίδα και ςτιριξθ των εξαρτϊμενων μελϊν παιδιϊν ι άλλων μελϊν πρϊτου βακμοφ 
τθσ οικογζνεια τα οποία χριηουν βοικειασ.   
Ρθγι: Toolkit on Mainstreaming Gender Equality in EC Development Cooperation. Glossary 
of gender and development terms European Commission 2004. 

ΟΡΤΛΚΘ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ (GENDER PERSPECTIVE):  

Θ εξζταςθ και θ επιςιμανςθ των ζμφυλων διαφορϊν, οι οποίεσ ενδζχεται να υπάρχουν ςε 

οποιαδιποτε δεδομζνθ δραςτθριότθτα / τομζα άςκθςθσ πολιτικισ.  

Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 
γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998.  

ΟΛΟΛ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (GENDER ROLES):  

Ζνα ςφνολο ςτερεότυπων για τθ δράςθ και τθ ςυμπεριφορά των ανδρϊν και γυναικϊν, το 

οποίο αποτυπϊνεται και διατθρείται με τον τρόπο που περιγράφεται ςτον όρο «Ξοινωνικό 

Χυμβόλαιο των Φφλων». 

Ρθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν 

ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 

1998  

ΥΚΜΛΣΘ ΤΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΜΕΛΚΘΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ (REGULATION OF PART TIME WORK): 

Θ ειςαγωγι κανόνων οι οποίοι διζπουν το πεδίο εφαρμογισ και τθ χριςθ τθσ εργαςίασ 

μερικισ απαςχόλθςθσ, με ςκοπό τθν αποφυγι οποιαςδιποτε μορφισ διακριτικισ 

μεταχείριςθσ των εργαηομζνων με μερικι απαςχόλθςθ, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 

εργαςίασ μερικισ απαςχόλθςθσ, και τθ διευκόλυνςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ ωσ εναλλακτικισ 

λφςθσ.   

Ρθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν 

ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 

1998  

ΣΥΜΒΟΘΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΗΥΓΟΛ (ASSISTING SPOUSES):  

Σι ςφηυγοι ατόμων, τα οποία αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα, ςυνικωσ, ωσ 

αυτοαπαςχολοφμενοι ι ελεφκεροι επαγγελματίεσ, ςτθν οποία ο/θ ςφηυγοσ ςυμβάλλει 

ςθμαντικά, χωρίσ να λαμβάνει απαραιτιτωσ άμεςθ αμοιβι για τθν εργαςία αυτι και χωρίσ 

να δικαιοφται ςυνικωσ παροχζσ κοινωνικισ προςταςίασ. 

Ρθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν 

ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 

1998  
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘΣ ΚΑΛ ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑΚΘΣ ΗΩΘΣ (RECONCILIATION OF WORK 

AND FAMILY/HOUSEHOLD LIFE):  

Θ ειςαγωγι ςυςτθμάτων γονικισ άδειασ ι άδειασ για οικογενειακοφσ λόγουσ, ρυκμίςεων 

για τθ φροντίδα των παιδιϊν και των θλικιωμζνων και θ ανάπτυξθ μιασ δομισ και μιασ 

οργάνωςθσ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ που κα διευκολφνουν το ςυνδυαςμό των 

επαγγελματικϊν υποχρεϊςεων και των υποχρεϊςεων που ςυνεπάγεται θ οικογζνεια και το 

νοικοκυριό για τισ γυναίκεσ και τουσ άνδρεσ. 

Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 

γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998.  

ΣΧΕΣΕΛΣ ΦΥΛΟΥ (GENDER RELATIONS):  
Θ ςχζςθ και θ άνιςθ κατανομι τθσ εξουςίασ μεταξφ των γυναικϊν και των ανδρϊν θ οποία 
χαρακτθρίηει οποιοδιποτε ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα βαςιςμζνο ςτο φφλο. 
Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 

γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998.  

ΤΛΡΛΟΣ ΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΛΚΩΝ (WOMEN’S TRIPLE ROLE): 
Σ τριπλόσ ρόλοσ των γυναικϊν αναφζρεται ςτο ρόλο των γυναικϊν όςον αφορά ςτθν 
αναπαραγωγι, τθν παραγωγι και τθν κοινοτικι διαχείριςθ. Σ τρόποσ με τον οποίο 
αποτιμϊνται αυτζσ οι μορφζσ επθρεάηει τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρεσ και οι γυναίκεσ 
κζτουν τισ προτεραιότθτεσ τουσ ςτο ςχεδιαςμό προγραμμάτων ι ςχεδίων. Ψο εάν 
λαμβάνονται υπόψθ ι όχι αυτζσ οι μορφζσ μπορεί να ςυμβάλει ςτθν αποτροπι των 
γυναικϊν από το να εκμεταλλευτοφν ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ. 
Ρθγι: Toolkit on Mainstreaming Gender Equality in EC Development Cooperation. Glossary 
of gender and development terms European Commission 2004 

ΦΟΝΤΛΔΑ ΕΞΑΤΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (DEPENDANT CARE):  

Υαροχι φροντίδασ ςτα άτομα που είναι νεαρά, αςκενι, θλικιωμζνα άτομα ι άτομα με 

ειδικζσ ανάγκεσ και εξαρτϊνται από άλλα άτομα. 

Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 
γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998.  

ΦΟΝΤΛΔΑ ΡΑΛΔΛΩΝ (CHILDCARE): 

Ευρφτατθ ζννοια, που περιλαμβάνει τθν παροχι υπθρεςιϊν από δθμόςιουσ, ιδιωτικοφσ, ι 

ςυλλογικοφσ φορείσ ι και από άτομα για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των παιδιϊν και των 

γονζων (Χφςταςθ 92/241/ΕΣΞ του ςυμβουλίου τθσ 31/03/92, EE L 123). 

Ρθγι: 100 λζξεισ για τθν ιςότθτα. Γλωςςάριο όρων ςχετικϊν με τθν ιςότθτα ανδρϊν και 

γυναικϊν, Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 1998.  
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ΧΘΣΛΜΕΣ ΛΣΤΟΣΕΛΛΔΕΣ 

ΦΟΕΛΣ / ΟΓΑΝΛΣΜΟΛ 

ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ (ΓΓΛΦ) http://www.isotita.gr/ 

ΞΕΡΨΦΣ ΕΦΕΩΡΩΡ ΓΛΑ ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ (ΞΕΚΛ) http://www.kethi.gr/ 

ΧΩΡΘΓΣΦΣΧ ΨΣΩ ΥΣΟΛΨΘ http://www.synigoros.gr 

ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΕΦΕΩΡΩΡ (ΕΞΞΕ) http://www.ekke.gr/ 

ΚΥΒΕΝΘΤΛΚΟΛ ΦΟΕΛΣ 

ΕΚΡΛΞΣ ΨΩΥΣΓΦΑΦΕΛΣ www.et.gr/  

ΒΣΩΟΘ ΨΩΡ ΕΟΟΘΡΩΡ http://www.parliament.gr/  

ΥΡΟΥΓΕΛΑ 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ http://www.minagric.gr/   

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΑΡΑΥΨΩΘΧ, ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΣΨΘΨΑΧ, 

ΩΥΣΔΣΠΩΡ, ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΩΡ 

http://www.mindev.gov.gr/ 

 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΨΑΘΧ ΞΑΛ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΨΣΩ 

ΥΣΟΛΨΘ 

http://www.mopocp.gov.gr/  

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘΧ ΞΑΛ 

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ 

http://www.ydmed.gov.gr/   

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΔΛΞΑΛΣΧΩΡΘΧ, ΔΛΑΦΑΡΕΛΑΧ ΞΑΛ 

ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΩΡ 

http://www.ministryofjustice.gr 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΚΡΛΞΘΧ ΑΠΩΡΑΧ http://www.mod.mil.gr/  

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΩΨΕΦΛΞΩΡ www.mfa.gr 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ, ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΑΧΦΑΟΛΧΘΧ ΞΑΛ 

ΥΦΣΡΣΛΑΧ 

http://www.ypakp.gr/ 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ www.ypes.gr/ 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΞΑΛ ΚΦΘΧΞΕΩΠΑΨΩΡ, ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ ΞΑΛ 

ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ 

http://www.minedu.gov.gr/   

ΩΥΣΩΦΓΕΛΛΣ ΠΑΞΕΔΣΡΛΛΑΧ ΞΑΛ ΚΦΑΞΘΧ http://www.mathra.gr/   

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΑΛΓΑΛΣΩ http://www.yen.gr/wide/home.html  

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ http://www.minfin.gr/  

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ, ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΞΑΛ 

ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ ΑΟΟΑΓΘΧ 

http://www.ypeka.gr/ 

 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ http://www.yppo.gr  

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΩΓΕΛΑΧ  http://www.yyka.gov.gr/   

ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΨΘΧ ΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ  http://www.ggk.gr 

 

http://www.isotita.gr/
http://www.kethi.gr/
http://www.synigoros.gr/
http://www.ekke.gr/
http://www.et.gr/
http://www.parliament.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.mindev.gov.gr/
http://www.mopocp.gov.gr/
http://www.ydmed.gov.gr/
http://www.ministryofjustice.gr/
http://www.mod.mil.gr/
http://www.mfa.gr/
http://www.ypakp.gr/
http://www.ypes.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.mathra.gr/
http://www.yen.gr/wide/home.html
http://www.minfin.gr/
http://www.ypeka.gr/
http://www.yppo.gr/
http://www.yyka.gov.gr/
http://www.ggk.gr/
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ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 

ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ 

ΕΛΔΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ ΓΕΡΛΞΘΧ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΧ 

ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ (ΕΩΕ/ΓΓΛΦ)  

www.eye-isotita.gr 

ΕΛΔΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΔΦΑΧΕΩΡ http://www.eye.minedu.gov.gr/   

ΕΛΔΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΣΩ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣΩ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ (ΣΥΧ) 
http://www.ops.gr/Ergorama/   

ΕΛΔΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΧΩΡΨΣΡΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ 

ΔΦΑΧΕΩΡ ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΩ ΞΣΛΡΩΡΛΞΣΩ ΨΑΠΕΛΣΩ (ΕΩΧΕΞΨ) 

http://www.esfhellas.gr/   

ΕΚΡΛΞΣ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΡΑΦΣΦΑΧ (ΕΧΥΑ) www.espa.gr 

ΕΛΔΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ 

ΧΩΓΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΣΩΠΕΡΩΡ ΕΡΕΦΓΕΛΩΡ ΑΥΣ ΨΣ 

ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΣ ΨΑΠΕΛΣ (ΕΩΕ/ΕΞΨ ) 

www.eye-ekt.gr 

ΠΣΡΑΔΑ ΣΦΓΑΡΩΧΘΧ ΨΘΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ 

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ (ΠΣΔ) 

http://www.mou.gr/  

 

ΕΥ ΑΓΦΣΨΛΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ ΨΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ http://www.agrotikianaptixi.gr/ 

ΕΥ ΑΟΛΕΛΛΑΧ http://www.alieia.gr/   

ΕΥ ΑΡΑΥΨΩΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ http://www.epanad.gov.gr/  

ΕΥ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/ 

ΕΥ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘ http://www.epdm.gr/  

ΕΥ ΕΚΡΛΞΣ ΑΥΣΚΕΠΑΨΛΞΣ ΑΥΦΣΒΟΕΥΨΩΡ http://www.epeaa.gr/  

ΕΥ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘ http://www.edulll.gr/  

ΕΥ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ – ΑΕΛΦΣΦΣΧ ΑΡΑΥΨΩΘ http://www.epper.gr/  

ΕΥ ΨΕΧΡΛΞΘ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ http://www.tye.gr/  

ΕΥ ΨΘΦΛΑΞΘ ΧΩΓΞΟΛΧΘ http://www.digitalplan.gov.gr/  

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ http://www.attikis.gr/  

ΥΕΥ ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ - ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ - ΛΣΡΛΩΡ 

ΡΘΧΩΡ 

http://www.dytikiellada-peloponnisos-

ionio.gr/  

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ - ΧΨΕΦΕΑΧ ΕΟΟΑΔΑΧ - ΘΥΕΛΦΣΩ http://www.thessalia-stereaellada-

hpeiros.gr/  

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ ΞΑΛ ΡΘΧΩΡ ΑΛΓΑΛΣΩ  http://www.kriti-aigaio.gr/  

ΥΕΥ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ - ΚΦΑΞΘΧ http://www.makedonia-thrace.gr/  

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΕΩΦΩΥΑΝΞΘΧ ΕΔΑΦΛΞΘΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ 

(INTERREG III) 

http://www.interreg.gr/  

ΨΘΦΛΑΞΕΧ ΕΡΛΧΧΩΧΕΛΧ ΑΕ http://www.digitalaid.gr/   

http://www.eye-isotita.gr/
http://www.eye.minedu.gov.gr/
http://www.ops.gr/Ergorama/
http://www.esfhellas.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.eye-ekt.gr/
http://www.mou.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.alieia.gr/
http://www.epanad.gov.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/
http://www.epdm.gr/
http://www.epeaa.gr/
http://www.edulll.gr/
http://www.epper.gr/
http://www.tye.gr/
http://www.digitalplan.gov.gr/
http://www.attikis.gr/
http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/
http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/
http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr/
http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr/
http://www.kriti-aigaio.gr/
http://www.makedonia-thrace.gr/
http://www.interreg.gr/
http://www.digitalaid.gr/
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ΕΔΑ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ – ΚΦΑΞΘΧ http://www.eydamth.gr/  

ΕΔΑ ΑΨΨΛΞΘΧ http://www.pepattikis.gr/20072013/   

ΕΔΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ http://www.pepba.gr/   

ΕΔΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ http://www.pepdym.gr/   

ΕΔΑ ΘΥΕΛΦΣΩ http://www.peproe.gr/   

ΕΔΑ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ http://www.thessalia-espa.gr/   

ΕΔΑ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ http://www.pepionia.gr/ 

ΕΔΑ ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ http://www.pepkm.gr/   

ΕΔΑ ΞΦΘΨΘΧ http://www.pepkritis.gr/   

ΕΔΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ http://www.notioaigaio.gr/   

ΕΔΑ ΧΨΕΦΕΑΧ ΕΟΟΑΔΑΧ http://www.stereaellada.gr/   

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu  

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ (ΕΟΧΨΑΨ) http://www.statistics.gr/  

ΣΡΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΛ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΑΦΛΧΨΣΨΕΟΕΛΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ  

ΔΛΑΨΠΘΠΑΨΛΞΣ ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΓΛΑ 
ΚΕΠΑΨΑ ΦΩΟΣΩ ΞΑΛ ΛΧΣΨΘΨΑΧ 

http://www.auth.gr/genderstudies  

ΕΚΡΛΞΣ ΞΑΛ ΞΑΥΣΔΛΧΨΦΛΑΞΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΑΚΘΡΩΡ 

ΔΛΑΨΠΘΠΑΨΛΞΣ ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΓΛΑ 

ΚΕΠΑΨΑ ΦΩΟΣΩ ΞΑΛ ΛΧΣΨΘΨΑΧ 

http://www.isotita.uoa.gr/home/index.html  

ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΑΛΓΑΛΣΩ  

ΞΩΞΟΣΧ ΔΛΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΩΡ ΠΑΚΘΠΑΨΩΡ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ 

ΦΩΟΣΩ ΞΑΛ ΛΧΣΨΘΨΑΧ 

http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudie

s/graduate/  

ΥΑΡΨΕΛΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ 

ΧΥΣΩΔΕΧ ΦΩΟΣΩ ΞΑΛ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΧΨΛΧ ΥΣΟΛΨΛΞΕΧ ΞΑΛ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΕΧ ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ 

http://www.genderpanteion.gr/  

ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΞΦΘΨΘΧ 

ΨΣ ΦΩΟΣ ΧΨΛΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΕΧ ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ  

http://www.soc.uoc.gr/gender/greek.htm  

ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΥΕΛΦΑΛΑ 

ΛΧΣΨΘΨΑ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ  

http://www.lib.unipi.gr/epeaekIsotitaFulon/  

ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ (ΕΠΥ) 

ΦΩΟΣ ΞΑΛ ΧΩΦΣΧ 

http://www.arch.ntua.gr/genderandspace  

ΨΕΛ ΞΦΘΨΘΧ  

ΛΧΣΨΘΨΑ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ 

http://isotita.chania.teicrete.gr/  

ΨΕΛ ΑΚΘΡΑΧ  http://isotita.teiath.gr/  

http://www.eydamth.gr/
http://www.pepattikis.gr/20072013/
http://www.pepba.gr/
http://www.pepdym.gr/
http://www.peproe.gr/
http://www.thessalia-espa.gr/
http://www.pepionia.gr/
http://www.pepkm.gr/
http://www.pepkritis.gr/
http://www.notioaigaio.gr/
http://www.stereaellada.gr/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.statistics.gr/
http://www.auth.gr/genderstudies
http://www.isotita.uoa.gr/home/index.html
http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/graduate/
http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/graduate/
http://www.genderpanteion.gr/
http://www.soc.uoc.gr/gender/greek.htm
http://www.lib.unipi.gr/epeaekIsotitaFulon/
http://www.arch.ntua.gr/genderandspace
http://isotita.chania.teicrete.gr/
http://isotita.teiath.gr/
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ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΓΛΑ ΚΕΠΑΨΑ ΦΩΟΣΩ ΞΑΛ 

ΛΧΣΨΘΨΑΧ 

ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΑΦΛΧΨΣΨΕΟΕΛΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ  

ΕΛΔΛΞΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ/ ΧΧΣΟΛΞΩΡ ΨΩΧΣΟΣΓΩΡ 

ΧΨΘΡ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΨΘΧ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ 

http://web.auth.gr/edlit/html/spoudes/met

a/diatmim/central.html  

ΕΚΡΛΞΣ ΞΑΛ ΞΑΥΣΔΛΧΨΦΛΑΞΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΑΚΘΡΩΡ 

ΚΦΘΧΞΕΛΑ & ΦΩΟΣ 

http://www.fylo.theol.uoa.gr/index.html  

ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΑΛΓΑΛΣΩ  

ΓΩΡΑΛΞΕΧ ΞΑΛ ΦΩΟΑ: ΑΡΚΦΩΥΣΟΣΓΛΞΕΧ ΞΑΛ ΛΧΨΣΦΛΞΕΧ 

ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΕΛΧ 

http://www.aegean.gr/social-

anthropology/msc/postgraduate_gender.ht

ml  

ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΑΛΓΑΛΣΩ  

ΦΩΟΣ ΞΑΛ ΡΕΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΑ ΞΑΛ ΕΦΓΑΧΛΑΞΑ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΑ ΧΨΘΡ ΞΣΛΡΩΡΛΑ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ 

http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudie

s/postgrad/  

ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΡΘΓΕΣ ΓΛΑ ΚΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΛ ΛΣΟΤΘΤΑΣ 

UNESCO  http://portal.unesco.org/ 

UNESCO SECTOR FOR CULTURE: WOMEN AND GENDER 

EQUALITY 

http://www.unesco.org/culture/women/ 

UNITED NATIONS http://www.un.org/english/ 

UN DIVISION FOR THE ADVANCEMENT OF WOMEN 

(DAW) – DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL 

AFFAIRS 

http://www.un.org/womenwatch/daw/  

UNISEF – GENDER EQUALITY http://www.unicef.org/gender/ 

ΡΘΓΕΣ ΓΛΑ ΚΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΛ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΕΥΩΡΘ 

ΔΛΑΞΨΩΑΞΘ ΥΩΟΘ ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΑΝΞΘΧ ΕΡΩΧΘΧ http://europa.eu/index_el.htm 

ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΞΣΛΡΣΒΣΩΟΛΣ  http://www.europarl.europa.eu 

ΥΩΟΘ ΕΛΧΣΔΣΩ ΧΨΣ ΔΛΞΑΛΣ ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΑΝΞΘΧ ΕΡΩΧΘΧ http://eur-lex.europa.eu/ 

ΑΡΨΛΥΦΣΧΩΥΕΛΑ ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΑΝΞΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ ΧΨΘΡ 

ΕΟΟΑΔΑ  

http://ec.europa.eu/ellada/ 

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΡΩΧΘ: ΚΕΧΠΛΞΑ ΞΑΛ ΑΟΟΑ ΣΦΓΑΡΑ ΞΑΛ 

ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΛ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ  

http://europa.eu/scadplus/leg/el/s90002.ht
m 

 

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΡΩΧΘ: ΧΩΡΣΨΘ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ  http://europa.eu/scadplus/scad_el.htm 

CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION ON GENDER -     

INSTITUTE OF EDUCATION – UNIVERSITY OF LONDON 

http://ioewebserver.ioe.ac.uk  

ΞΣΛΡΣΒΣΩΟΕΩΨΛΞΘ ΧΩΡΕΟΕΩΧΘ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ΨΘΧ 

ΕΩΦΩΥΘΧ 

COUNCIL OF EUROPE, PARLIAMENTARY ASSEMBLY 

http://assembly.coe.int/  

http://web.auth.gr/edlit/html/spoudes/meta/diatmim/central.html
http://web.auth.gr/edlit/html/spoudes/meta/diatmim/central.html
http://www.fylo.theol.uoa.gr/index.html
http://www.aegean.gr/social-anthropology/msc/postgraduate_gender.html
http://www.aegean.gr/social-anthropology/msc/postgraduate_gender.html
http://www.aegean.gr/social-anthropology/msc/postgraduate_gender.html
http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad/
http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad/
http://portal.unesco.org/
http://www.unesco.org/culture/women/
http://www.un.org/english/
http://www.un.org/womenwatch/daw/
http://www.unicef.org/gender/
http://europa.eu/index_el.htm
http://www.europarl.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/ellada/
http://europa.eu/scadplus/leg/el/s90002.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/el/s90002.htm
http://europa.eu/scadplus/scad_el.htm
http://ioewebserver.ioe.ac.uk/
http://assembly.coe.int/
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ΧΩΠΒΣΩΟΛΣ ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΘΧ, ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΨΩΡ ΩΥΣΩΦΓΩΡ 

(COUNCIL OF EUROPE, COMMITTEE OF MINISTERS) 

http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp  

COUNCIL OF EUROPE, DIVISION EQUALITY BETWEEN 

WOMEN AND MEN, DIRECTORATE OF HUMAN RIGHTS  

http://www.coe.int/t/e/human_rights/equa

lity/ 

COUNCIL OF EUROPE, DIVISION EQUALITY BETWEEN 

WOMEN AND MEN, DIRECTORATE OF HUMAN RIGHTS, 

GENDER MAINSTREAMING 

http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equ

ality/02._Gender_mainstreaming/  

ΧΩΠΒΣΩΟΛΣ ΨΩΡ ΔΘΠΩΡ ΞΑΛ ΨΩΡ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ ΨΘΧ 

ΕΩΦΩΥΘΧ 

(COUNCIL OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS) 

http://www.ccre.org/  

EUROPEAN CENTRE FOR HIGHER EDUCATION  http://www.cepes.ro 

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ, ΓΩΡΑΛΛΞΕΧ ΞΑΛ ΕΥΛΧΨΘΠΘ 

(EUROPEAN COMMISSION, WOMEN AND SCIENCE) 

http://www.cordis.lu/improving/women/do

cuments.htm 

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION http://www.etf.europa.eu 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT (OECD)  

http://www.oecd.org/ 

THE EUROPEAN STUDENTS’ UNION http://www.esib.org 

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ, ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ 
ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΞΑΛ ΛΧΩΡ ΕΩΞΑΛΦΛΩΡ  

(DIRECTORATE- GENERAL FOR EMPLOYMENT, SOCIAL 
AFFAIRS AND EQUAL OPPORTUNITIES) 

http://ec.europa.eu/dgs/employment_socia
l 

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΔΛΞΑΛΣΧΩΡΘΧ, ΕΟΕΩΚΕΦΛΑΧ ΞΑΛ 
ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ (DIRECTORATE-GENERAL FOR JUSTICE, 
FREEDOM AND SECURITY) 

http://ec.europa.eu/dgs/justice_home 

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 
(DIRECTORATE-GENERAL FOR EDUCATION AND CULTURE) 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture   

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΕΦΕΩΡΑΧ  

(RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL)    

http://ec.europa.eu/dgs/research  

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΑΧ ΨΩΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ 
ΞΑΛ ΨΩΡ ΠΕΧΩΡ ΕΡΘΠΕΦΩΧΘΧ  

(INFORMATION SOCIETY & MEDIA DIRECTORATE 
GENERAL) 

http://ec.europa.eu/dgs/information_societ
y 

ΔΛΞΨΩΣ ΕΩΦΩΔΛΞΘ – ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΔΛΞΨΩΣ ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘΧ 

ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 

http://www.eurydice.org/ 

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ – ΕΦΕΩΡΑ – ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ 

ΞΣΛΡΩΡΛΑ  

http://ec.europa.eu/research/science-

society 

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ – ΛΧΣΨΘΨΑ ΓΩΡΑΛΞΩΡ & ΑΡΔΦΩΡ 

(EUROPEAN COMMISSION, UNIT EQUALITY BETWEEN 

WOMEN AND MEN) 

http://europa.eu.int/comm/employment_s

ocial/gender_equality/index_en.htm  

 

 

 

http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp
http://www.coe.int/t/e/human_rights/equality/
http://www.coe.int/t/e/human_rights/equality/
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/02._Gender_mainstreaming/
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/02._Gender_mainstreaming/
http://www.ccre.org/
http://www.cepes.ro/
http://www.cordis.lu/improving/women/documents.htm
http://www.cordis.lu/improving/women/documents.htm
http://www.etf.europa.eu/
http://www.oecd.org/
http://www.esib.org/
http://ec.europa.eu/dgs/employment_social
http://ec.europa.eu/dgs/employment_social
http://ec.europa.eu/dgs/justice_home
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
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http://ec.europa.eu/research/science-society
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http://europa.eu.int/comm/employment_social/gender_equality/index_en.htm
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ Η. ΡΛΝΑΚΕΣ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘΣ τθσ ζνταξθσ τθσ ιςότθτασ των 

φφλων ςτα Τομεακά και Ρεριφερειακά Ρρογράμματα των ΕΣΡΑ, 

ΕΣΣΑΑ και ΕΣΣΑΑΛ 
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Λ. ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

 Θ αποτίμθςθ που ακολουκεί κακϊσ και οι ςχετικοί πίνακεσ, αντλοφν ςτοιχεία και  

ςτθρίηονται αφενόσ ςτα γενικά αξιολογικά ςυμπεράςματα για τθν ζνταξθ τθσ ιςότθτασ ςτα 

ΕΥ των ΕΧΥΑ, ΕΧΧΑΑ και ΕΧΧΑΑΟ, και αφετζρου ςτθν προτεινόμενθ κατάταξι τουσ με βάςθ 

τθ ςυνάφειά τουσ με τθν ιςότθτα των φφλων ι και τισ δράςεισ που προάγουν άμεςα ι 

ζμμεςα τθν ζνταξθ τθσ οπτικισ του φφλου (ι τουλάχιςτον το επιχειροφν).  Θ προτεινόμενθ 

κατάταξθ αντλεί επίςθσ από τθν κατάταξθ των κατθγοριϊν πράξθσ/ παρζμβαςθσ που 

αφοροφν κζματα ιςότθτασ των φφλων ςτα ΕΥ και το κατά πόςον πρόκειται για κετικζσ 

δράςεισ ι οριηόντια ζνταξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων (gender mainstreaming), θ οποία 

περιλαμβάνεται ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ Υροόδου τθσ ΕΩΕ/ΓΓΛΦ184. Χτθν Ζκκεςθ προτείνεται μια 

αξιολόγθςθ ι διαβάκμιςθ με κλίμακα από το 1 ζωσ το 3, με βάςθ τον βακμό ςυνάφειασ των 

κατθγοριϊν πράξθσ ι πράξεων με τα κζματα ιςότθτασ των φφλων185, ενϊ θ προτεινόμενθ 

κατθγοριοποίθςθ αξιοποιεί κλίμακα από το Α' ζωσ το Δ' (βλζπε παρακάτω) δεδομζνο που 

υπαγορεφκθκε και από τθν αναλυτικι και εξαντλθτικι μζςω διαδικτφου186 αναηιτθςθ, 

κατθγοριοποίθςθ και κατάταξθ τόςο των προκθρφξεων /προςκλιςεων όςο και των 

ενταγμζνων πράξεων. Θ κατάταξθ αυτι επιχειρεί να αποτιμιςει τθ ςυνάφεια με τθν 

ιςότθτα ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςτρατθγικι προςζγγιςθ που υιοκετείται δθλαδι αν είναι 

μζςω Κετικϊν δράςεων/ςτοχευμζνων δράςεων ςε ομάδα-ςτόχου γυναίκεσ, αν 

διαπιςτϊνεται ζνασ ςυνδυαςμόσ τζτοιων προςεγγίςεων και τζλοσ αν  ςυνιςτά ςε 

μεγαλφτερο ι μικρότερο βακμό προςζγγιςθ με ςτοιχεία λογικισ gender mainstreaming 

(προςπάκεια ζνταξθσ gender mainstreaming). Χε γενικζσ γραμμζσ θ προςζγγιςθ του gender 

mainstreaming ανιχνεφεται άνιςα ανάμεςα ςτα ΕΥ και ΥΕΥ αλλά και μεταξφ πράξεων 

/προκθρφξεων και θ προςπάκεια είναι να  καταδειχκεί θ απόκλιςθ από τθν εφαρμογι μιασ 

ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ  gender mainstreaming. Θ πρόκριςθ μιασ διάςπαρτθσ 

αναφοράσ ςτθν ιςότθτα των φφλων εισ βάροσ διακριτϊν ομάδων ςτόχου ι ακόμθ 

περιςςότερο εκτεταμζνων και ςυςτθματικϊν πρακτικϊν εφαρμογισ του gender 

mainstreaming,  οδθγεί ςτθν εγκατάλειψθ των ςτοχευμζνων και εξειδικευμζνων δράςεων 

για τθν ιςότθτα των φφλων εισ βάροσ μιασ γενικόλογθσ και χωρίσ απτό και ικανό να 

                                                           
184

 ΕΩΕ/ΓΓΛΦ ΕΨΘΧΛΑ ΕΞΚΕΧΘ ΥΦΣΣΔΣΩ ΨΩΡ ΚΕΠΑΨΩΡ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΠΕΨΑΩ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ ΧΨΑ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΑ 
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΨΣΩ ΕΧΥΑ, ΨΣΩ ΕΧΧΑΑ ΞΑΛ ΨΣΩ ΕΧΧΑΑΟ (2007-2009), ΔΕΞΕΠΒΦΛΣΧ 2009 

185
 Υροτεινόμενθ κλίμακα διαβάκμιςθσ: 1=μικρι ςυνάφεια, 2=ςθμαντικι ςυνάφεια, 3= απόλυτθ ςυνάφεια. 

ΕΩΕ/ΓΓΛΦ, όπου παραπάνω, ςελ: 52-58. 

186
 Αξιοποιικθκαν οι ιςτοςελίδεσ του ΕΧΥΑ- http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx και του 

Ωπουργείου Ανάπτυξθσ- http://anaptyxi.gov.gr/Default.aspx?tabid=41&language=el-GR με μια ςειρά 
λζξεισ/φράςεισ κλειδιά: Λςότθτα των φφλων, γυναίκεσ, gender mainstreaming, φφλο, κοινωνικι ζνταξθ, 

http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx
http://anaptyxi.gov.gr/Default.aspx?tabid=41&language=el-GR
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παρακολουκείται και να αξιολογείται αποτζλεςμα ζνταξθσ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των 

φφλων ςτισ υλοποιοφμενεσ πολιτικζσ.    

Ζμφαςθ δόκθκε ςτθν καταγραφι των προκθρφξεων με βάςθ τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ 

των ΕΥ και ΥΕΥ, τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ, τισ ομάδεσ ςτόχου, τουσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ, 

τον προχπολογιςμό, τθ κεματικι για τθν ιςότθτα των φφλων, τον χαρακτθριςμό ςε 

προκιρυξθ που περιλαμβάνει είτε κετικζσ δράςεισ για γυναίκεσ ι ομάδεσ γυναικϊν είτε 

περιζχει ςε επίπεδο ςτόχων/αξόνων/ομάδων/δεικτϊν, τθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του 

φφλου (gender mainstreaming)187 και από τισ οποίεσ οι γυναίκεσ ωφελοφνται ζμμεςα.  

  Πε βάςθ όλα τα παραπάνω, θ παρουςίαςθ ζχει τθ διάρκρωςθ που 

αποτυπϊνεται ςτον Ρίνακα 1 που ακολουκεί. Κα πρζπει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι θ 

αναφορά ςτα ΕΥ και ΥΕΥ που ανικουν ςτθ Γ' και ιδιαιτζρωσ ςτθ Δ' κατθγοριοποίθςθ είναι 

ενδεικτικι, με δεδομζνο ότι ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ (π.χ. ςτα ΥΕΥ), δεν ζχουν εντοπιςτεί 

ςχετικά ςτοιχεία και δεδομζνα για εξειδίκευςθ των διαφόρων αξόνων, κατθγοριϊν πράξθσ, 

κ.λπ. από τθν ζρευνα που προθγικθκε, ενϊ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ παρατθρείται μεγάλθ 

υςτζρθςθ ωσ προσ τθν εξειδίκευςθ των ΕΥ ι ΥΕΥ, κακϊσ και εξαιρετικά περιοριςμζνθ ι και 

μθδαμινι δθμοςίευςθ προςκλιςεων ι προκθρφξεων που ζμμεςα ι άμεςα αφοροφν τθν 

ζνταξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ι κετικζσ και εξειδικευμζνεσ δράςεισ υπζρ των γυναικϊν. 

Ψζλοσ επιςθμαίνεται ότι ςτθν παρουςίαςθ που ακολουκεί δεν ζχουν περιλθφκεί 

κατθγορίεσ πράξεων/ παρεμβάςεων και ΕΥ του ΕΧΥΑ, ΕΧΧΑΑ και ΕΧΧΑΑΟ ι ΥΕΥ που δεν 

ζχουν καμία ςυνάφεια με τθν ιςότθτα των φφλων.  

Σθμειϊνεται ότι ςε κάκε ΕΡ και ΡΕΡ αντιςτοιχοφν  δφο (2) Ρίνακεσ:   

α) Ρίνακασ με τισ κατθγορίεσ πράξεων ι παρεμβάςεων ι μζτρων που ζμμεςα ι άμεςα 

αφοροφν κζματα ιςότθτασ των φφλων ανά κεματικό άξονα προτεραιότθτασ κάκε ΕΥ και 

ΥΕΥ και β) Ρίνακασ με τισ προκθρφξεισ - προςκλιςεισ του ΕΥ ι ΥΕΥ, όπου αυτό είναι 

εφικτό και ςτο βακμό που εντοπίςτθκαν ςχετικζσ προκθρφξεισ και προςκλιςεισ από τθ 

ζρευνα που πραγματοποιικθκε). Υίνακεσ με προκθρφξεισ - προςκλιςεισ δεν υπάρχουν για 

τα εξισ  πζντε (6) ΕΥ: Ψθφιακι Χφγκλιςθ, ΕΧΧΑΑ, ΕΧΧΑΑΟ, Υεριβάλλον και Αειφόροσ 

                                                                                                                                                                      
διακρίςεισ, εναρμόνιςθ επαγγελματικϊν και οικογενειακϊν υποχρεϊςεων, ςυμφιλίωςθ, βία και κακοποίθςθ, 
trafficking, γυναικεία απαςχόλθςθ, γυναικεία επιχειρθματικότθτα. 
187

 Βλζπε επίςθσ Χυνοπτικό Χχολιαςμό Αποτφπωςθσ ωσ προσ τθν Ενςωμάτωςθ τθσ Σπτικισ του φφλου, και 
κατάταξθ των ΕΥ ωσ προσ το βακμό και τθν ποιότθτα τθσ ζνταξθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτο ΞΕΦΑΟΑΛΣ Β’ 
ΠΕΦΣΧ Β1' ΑΥΣΨΛΠΘΧΘ ΛΧΧΩΣΩΧΑΧ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ και ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ ΥΣΦΕΛΑΧ ΕΡΕΦΓΕΛΩΡ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΧΨΑ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΨΩΡ ΕΧΥΑ, ΕΧΧΑΑ & ΕΧΧΑΑΟ. 
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Ανάπτυξθ, Ενίςχυςθ τθσ Υροςπελαςιμότθτασ, ΕΥ Αποκεματικό Απροβλζπτων. Σι Υίνακεσ 

αυτοί είναι ςε μορφι excel και περιλαμβάνονται ςτο Υαράρτθμα, ενϊ αρικμοφνται ωσ Β ςε 

ςυνάρτθςθ με το Υίνακα Α. Για παράδειγμα για το ΕΥ Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ ο Ρίνακασ 

2Α αντιςτοιχείται με τον Ρίνακα 2Β (excel) ςτο Ραράρτθμα κ.ο.κ. 

ΡΛΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΘΓΟΛΟΡΟΛΘΣΘ ΕΡ ΕΣΡΑ, ΕΣΣΑΑ και ΕΣΣΑΑΛ & ΡΕΡ 

 

ΚΑΤΘΓΟΛΟ
ΡΟΛΘΣΘ 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΘ ΩΣ ΡΟΣ ΤΘΝ ΡΟΣΕΓΓΛΣΘ 
ΕΝΤΑΞΘΣ ΤΘΣ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ι  
ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ 

Α' Ωποδειγματικι εφαρμογι (Ειδικόσ 
άξονασ για τθν Λςότθτα) τθσ διττισ 
ςτρατθγικισ για τθν προϊκθςθ τθσ 
ιςότθτα των φφλων: κετικζσ δράςεισ 
και gender maintreaming.  

1. ΕΥ Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ 

Β' Χτοχευμζνεσ κετικζσ δράςεισ για 
γυναίκεσ  ςτισ οποίεσ απευκφνονται 
άμεςα ςυγκεκριμζνα ζργα. 
 

2. ΕΥ Ανταγωνιςτικότθτα και 
Επιχειρθματικότθτα 
3. ΕΥ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  
4. ΕΥ Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων 

Γ' Πεμονωμζνα μζτρα που προάγουν 
τθν ιςότθτα των φφλων ζμμεςα. 
Ανιχνεφεται αποςπαςματικι  
προςπάκεια ενςωμάτωςθσ τθσ 
λογικισ του gender mainstreaming. 
Υεριλαμβάνονται και  ςτοχευμζνεσ 
δράςεισ και άλλα μζτρα μζςω των 
οποίων ειςάγεται  ι επιχειρείται θ  
προςζγγιςθ αυτι. 
 

5. ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ 
6. Εκνικό Χτρατθγικό Χχζδιο Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ (ΕΧΧΑΑ) 
7. ΥΕΥ (τα περιςςότερα) 

Δ' Θ ιςότθτα των φφλων δεν 
περιλαμβάνεται ςε επίπεδο ςτόχων 
(γενικϊν, ειδικϊν κ.α), 
εξειδικευμζνων δράςεων, και άλλων 
μζτρων ςτθ κατεφκυνςθ τθσ λογικισ 
του gender mainstreaming. 
Υαρατθρείται ςθμαντικι υςτζρθςθ ωσ 
προσ τθν πρόβλεψθ για τθν 
προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων 
εκτόσ γενικόλογων αναφορϊν. 
 

8. ΕΥ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ 
9. Εκνικό Χτρατθγικό Χχζδιο Ανάπτυξθσ τθσ 
Αλιείασ (ΕΧΧΑΑΟ) 
10. ΕΥ Υεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 
11. ΕΥ Ενίςχυςθ τθσ Υροςπελαςιμότθτασ 

 

 

 



498 

 

ΛΛ. ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΣΡΑ, ΕΣΣΑΑΛ & ΕΣΣΑΑ & ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΑ 

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 

 

1. Διττι προςζγγιςθ: κετικζσ δράςεισ και gender mainstreaming (Υψθλι Συνάφεια με  

τθν Λςότθτα των Φφλων) 

 

1.1. ΕΡ Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 

 Χφμφωνα με τα γενικά αξιολογικά ςυμπεράςματα188 το ΕΥ Διοικθτικι 

Πεταρρφκμιςθ  παρουςιάηει υψθλι ςυνάφεια με τθν ιςότθτα ςτο βακμό που περιζχει ζνα 

ευρφ φάςμα δράςεων/παρεμβάςεων  για τθν ιςότθτα των φφλων. Υιο ςυγκεκριμζνα, το ΕΥ 

Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ περιλαμβάνει ειδικό γενικό ςτόχο για τθν ιςότθτα των φφλων  

(ΓΕΡΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ ΛΛΛ: ΕΡΔΩΡΑΠΩΧΘ ΨΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΧΕ ΣΟΣ ΨΣ ΕΩΦΣΧ ΨΘΧ 

ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΦΑΧΘΧ) κακϊσ και δφο (2) ειδικοφσ ςτόχουσ ( Ε.Χ. 3.1: Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

και τθσ αποτελεςματικότθτασ των πολιτικϊν ιςότθτασ, και των μθχανιςμϊν και δομϊν 

εφαρμογισ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ για κζματα ιςότθτασ των φφλων & Ε.Χ. 3.2: Θ 

ενίςχυςθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςτο δθμόςιο και κοινωνικό τομζα) οι οποίεσ 

εξειδικεφονται ςε επιμζρουσ κατθγορίεσ πράξεισ και ζργα τα οποία αφοροφν τόςο τθν 

ζνταξθ τθσ οπτικισ του φφλου ςτισ πολιτικζσ, όςο και τθν υλοποίθςθ κετικϊν και 

εξειδικευμζνων δράςεων υπζρ των γυναικϊν. Από τθν άποψθ αυτι, το ΕΡ Διοικθτικι 

Μεταρρφκμιςθ ςυνιςτά υποδειγματικι "καλι πρακτικι" ωσ προσ τθν εφαρμογι τθσ 

διττισ ςτρατθγικισ για τθν ιςότθτα των φφλων εφόςον προάγει τθν ενςωμάτωςθ τθσ 

ιςότθτασ των φφλων (gender mainstreaming) μζςα από δράςεισ προετοιμαςίασ και 

ενίςχυςθσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ αυτοδιοίκθςθσ ςτισ πολιτικζσ που ςχεδιάηονται 

και υλοποιοφνται ςε όλα τα επίπεδα και ςε όςο το δυνατόν ευρφτερο πεδίο τομζων 

πολιτικισ, και αφετζρου περιλαμβάνει μια ςειρά εξειδικευμζνων ι κετικϊν δράςεων  για 

τθν ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ τθσ κζςθσ και του ρόλου των γυναικϊν ςτθ δθμόςια και τθν 

κοινωνικι ηωι.  

 

 

                                                           
188

 Βλζπε Ξεφάλαιο Β, Πζροσ Β1. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 2Α.  ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΡΑΞΕΩΝ ΕΡ «ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘ ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΘ 2007-2013» ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΚΕΜΑΤΑ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ189 

 
ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΛΛ: ΑΡΑΥΨΩΘ ΨΣΩ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΛΔΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2: Βελτίωςθ ποιότθτασ & αποτελεςματικότθτασ 

ςυςτιματοσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ για υποςτιριξθ κεςμικϊν/ διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ  
ι GENDER 
MAINSTREAMING 

2.2.1. Δράςεισ βελτίωςθσ  
ποιότθτασ ςχεδιαςμοφ & 
εφαρμογισ 
προγραμμάτων 
κατάρτιςθσ ςτθ δθμόςια 
διοίκθςθ. 

Χτα Χχζδια Ξατάρτιςθσ περιλαμβάνονται εξειδικευμζνεσ δράςεισ υποςτιριξθσ των δθμοςίων υπαλλιλων με 
αναπθρίεσ. Σι προβλεπόμενεσ δράςεισ ςυμβάλλουν  ςτον εκςυγχρονιςμό του περιεχομζνου των 
προγραμμάτων και ςτθ ςφνδεςι τουσ με τουσ ςτόχουσ του Ε.Υ. και ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων, τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν, και τθσ αντιμετϊπιςθσ των διακρίςεων. 

Ζνταξθ τθσ διάςταςθσ τθσ  
ιςότθτασ των φφλων (GM)  

2.2.2. Δράςεισ 
ενδυνάμωςθσ 
και προςαρμογισ των 
δεξιοτιτων και τθσ 
τεχνογνωςίασ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ 
τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 
ςτισ διαρκρωτικζσ και 
κεςμικζσ αλλαγζσ. 

Ενδεικτικά ζργα: 
-Ξατάρτιςθ ςε οριηόντια κζματα (management, χρθματοοικονομικι διαχείριςθ, ιςότθτασ των φφλων, 
ιςότθτα των ευκαιριϊν, αντιμετϊπιςθ των διακρίςεων κλπ) με αποδζκτεσ ςτελζχθ που ζχουν προαχκεί ςε 
κζςεισ Υροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ και Ψμιματοσ. 
-Ξατάρτιςθ ςε κζματα Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και Διαχείριςθσ για ςτελζχθ που εμπλζκονται ςτο ςχεδιαςμό 
και τθν οργάνωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ των Επιχειρθςιακϊν Χχεδίων των Διμων. 
-Ξατάρτιςθ ςε ΨΥΕ ςε ςυνάρτθςθ με: α) τισ προτεραιότθτεσ του ΕΥ και τισ αλλαγζσ των οργανιςμϊν, β) τισ 
ανάγκεσ του ΕΥ «Ψθφιακι Χφγκλιςθ». 
-Ξατάρτιςθ ςτελεχϊν των Πονάδων Ανάλυςθσ και Ψεκμθρίωςθσ. 
-Ξατάρτιςθ των μελϊν των πρωτοβάκμιων Ωπθρεςιακϊν Χυμβουλίων,  ςε κζματα που άπτονται των 
περιγραμμάτων κζςεων, πιςτοποίθςθσ γνϊςεων, δεξιοτιτων κ.λπ. 
-Ξατάρτιςθ ςτελεχϊν που εμπλζκονται ςτθν εφαρμογι τθσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ. 
Ψο ΕΞΔΔΑ μετά τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ των πρϊτων ςχεδίων εκπαίδευςθσ κα προχωριςει ςε 
προγράμματα κατάρτιςθσ των δθμοςίων υπαλλιλων. 
 
 
 

Ζνταξθ τθσ διάςταςθσ τθσ  
ιςότθτασ των φφλων (GM)  

                                                           
189

 Για Υίνακα με Υροκθρφξεισ και Υροςκλιςεισ, βλζπε Υαράρτθμα 3 Υίνακα 2Β. 
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ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΛΛΛ: ΕΡΔΩΡΑΠΩΧΘ ΨΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΧΕ ΣΟΣ ΨΣ ΕΩΦΣΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΦΑΧΘΧ ΕΛΔΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.1: Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των πολιτικϊν ιςότθτασ, και των μθχανιςμϊν και δομϊν εφαρμογισ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ για κζματα ιςότθτασ των φφλων 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι 
GENDER 
MAINSTREAMING 

3.1.1 «Ξωδικοποιιςεισ 
και απλουςτεφςεισ 
νομοκετικϊν & 
κανονιςτικϊν ρυκμίςεων 
για ιςότθτα των φφλων ςε 
τομείσ πολιτικισ» 

Χυςτθματικι καταγραφι και μελζτθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, ςτο δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα και τθσ 
ςχετικισ νομολογίασ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ και απλοφςτευςθ των κανονιςτικϊν ρυκμίςεων προκειμζνου 
να εφαρμόηεται αποτελεςματικότερα από τθ διοίκθςθ, τα δικαςτιρια και τουσ ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ. H 
αναγκαία μελζτθ ωρίμανςθσ κα αναδείξει τισ ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ καλζσ πρακτικζσ, τα κριτιρια- 
μεκοδολογία κωδικοποίθςθσ, και τθν οριοκζτθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου. 
Ακολοφκωσ, κα πραγματοποιθκοφν θ προδιαγραφείςα (από τθ μελζτθ ωρίμανςθσ) Χυλλογι Διατάξεων – 
Ξαταγραφι των Αναγκϊν Απλοφςτευςθσ – Διαβοφλευςθ – Ξωδικοποίθςθ, θ αναγκαία δικτφωςθ και οι 
ενζργειεσ δθμοςιότθτασ και ευαιςκθτοποίθςθσ. 

Ζνταξθ τθσ διάςταςθσ τθσ  
ιςότθτασ των φφλων (GM)  

3.1.2. Αξιολόγθςθ των 
επιπτϊςεων δθμόςιων 
πολιτικϊν ςτθν ιςότθτα 
των φφλων 

 

Αφορά ςτθ ςυςτθματικι αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων και των 
αποτελεςμάτων εφαρμογισ τουσ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ και διαδικαςίεσ τθσ καλισ νομοκζτθςθσ ωσ προσ 
τθν ιςότθτα των φφλων. Θ αναγκαία μελζτθ ωρίμανςθσ κα τεκμθριϊςει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 2ου 
υποζργου που περιλαμβάνει το μοντζλο μεκοδολογίασ που κα ακολουκθκεί, τον οδικό χάρτθ για τθ 
κεςμικι κατοχφρωςθ και τα εργαλεία κατάρτιςθσ. Ακολοφκωσ, κα αποτιμθκοφν 100 νομοκετιματα και οι 
ενζργειεσ δθμοςιότθτασ και προβολισ, ενϊ προβλζπεται από το ςχεδιαςμό θ φπαρξθ 
ςυντονιςτικισ/επιτελικισ ομάδασ και ομάδων εργαςίασ με ςυντονιςτι τθ ΓΓΛΦ. 

Ζνταξθ τθσ διάςταςθσ τθσ  
ιςότθτασ των φφλων (GM)  

ΡΟΚΘΥΞΕΛΣ:  
1) Ρροκιρυξθ ανοικτοφ δθµόςιου διαγωνιςµοφ µε κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά για τθν επιλογι Αναδόχου του 
ζργου µε τίτλο: «ΣΧΕ∆ΛΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΩΝ ΕΡΛΡΤΩΣΕΩΝ ΚΑΛ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΛΡΤΩΣΕΩΝ ΕΚΑΤΟ ΝΟΜΟΚΕΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΑΝΟΝΛΣΤΛΚΩΝ 
ΥΚΜΛΣΕΩΝ ΣΤΘΝ ΛΣΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ» ςτα πλαίςια του ζργου ςθµαία «ΑΥΣΨΛΠΘΧΘ ΨΩΡ ΕΥΛΥΨΩΧΕΩΡ 100 ΡΣΠΣΚΕΨΛΞΩΡ ΞΑΛ ΞΑΡΣΡΛΧΨΛΞΩΡ ΦΩΚΠΛΧΕΩΡ ΧΨΘ 
ΥΣΟΛΨΛΞΘ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ». 
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ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΛΛΛ: ΕΡΔΩΡΑΠΩΧΘ ΨΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΧΕ ΣΟΣ ΨΣ ΕΩΦΣΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΦΑΧΘΧ ΕΛΔΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.1: Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των πολιτικϊν ιςότθτασ, και των μθχανιςμϊν και δομϊν εφαρμογισ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ για κζματα ιςότθτασ των φφλων 
ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι 
GENDER 
MAINSTREAMING 

3.1.3 «Υροαγωγι τθσ 
ενςωμάτωςθσ (gender 
mainstreaming) τθσ 
ιςότθτασ των φφλων ςτισ 
δθμόςιεσ πολιτικζσ» 

 

Ενδεικτικά ζργα: δθμιουργία μεκοδολογιϊν και εργαλείων παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ διάςταςθσ 
τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε όλεσ τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ. Χυγκεκριμζνα προβλζπονται δφο (2) φάςεισ 
υλοποίθςθσ: Θ πρϊτθ περιλαμβάνει τον εντοπιςμό και καταγραφι των προβλθμάτων ςε όλο το εφροσ τθσ 
δθμόςιασ δράςθσ. Θ δεφτερθ περιλαμβάνει τθν παραγωγι προτφπου εφαρμογισ του gender 
mainstreaming ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ. Χτα αποτελζςματα των παρεμβάςεων περιλαμβάνονται: 1. Θ 
εκπόνθςθ μεκοδολογιϊν και εργαλείων ζνταξθσ, παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ 
των φφλων ςτο ςχεδιαςμό των δθμόςιων πολιτικϊν. 2. Θ εφαρμογι τθσ υλοποίθςθσ και θ αξιολόγθςθ των 
πολιτικϊν και των δράςεων. 

Ζνταξθ τθσ διάςταςθσ τθσ  
ιςότθτασ των φφλων (GM)  

ΡΟΚΘΥΞΕΛΣ:  
1) Ρροκιρυξθ ανοικτοφ δθµόςιου διαγωνιςµοφ ςε τµιµατα µε κριτιριο  ανάκεςθσ τθν πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ  προςφορά ςτο πλαίςιο του 

ζργου µε τίτλο «ΡΑΑΓΩΓΘ ΚΑΛΛΛΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΡΟΥ ΡΟΩΚΟΥΝ ΤΘΝ ΛΣΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ» τθσ Υράξθσ «Ενίςχυςθ και προβολι τθσ καλλιτεχνικισ 

δθµιουργίασ που προωκεί τθν ιςότθτα των φφλων – Υαραγωγι καλλιτεχνικοφ ζργου» (ΞΩΔΛΞΣΛ ΣΥΧ 376466 και 376467) θ οποία ακυρϊκθκε.  
2) Ρροκιρυξθ Ανοικτοφ ∆θµόςιου ∆ιαγωνιςµοφ ςε Τµιµατα µε κριτιριο ανάκεςθσ τθν  πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά για τθν επιλογι 
αναδόχου/αναδόχων  του ζργου µε τίτλο:  «Εξειδίκευςθ του πρότυπου Συςτιµατοσ Ζνταξθσ τθσ Λςότθτασ των  Φφλων (ΣΕΛΦ) ανά φορζα πολιτικισ, κακϊσ και 
πιλοτικι ανάπτυξθ και εφαρµογι  Ρρογραµµάτων Λςότθτασ των Φφλων ςτθν Κεντρικι ∆ιοίκθςθ»  ςτο πλαίςιο του Ωποζργου 2 «Εξειδίκευςθ του πρότυπου 
Χυςτιµατοσ Ζνταξθσ τθσ Λςότθτασ των Φφλων ανά φορζα πολιτικισ,  κακϊσ και πιλοτικι ανάπτυξθ και εφαρµογι Ψοµεακϊν,  Υεριφερειακϊν και Ψοπικϊν 
Υρογραµµάτων  Λςότθτασ των Φφλων» (ΞΩ∆ΛΞΣΧ ΣΥΧ 302573).  
3) Ανοικτόσ Δθμόςιοσ Διαγωνιςμόσ ςε Ψμιματα με κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για τθν  επιλογι 
αναδόχου/αναδόχων του ζργου με τίτλο: «Εξειδίκευςθ του πρότυπου Συςτιματοσ Ζνταξθσ τθσ Λςότθτασ των Φφλων  (ΣΕΛΦ)  ανά φορζα πολιτικισ, κακϊσ και 
πιλοτικι ανάπτυξθ και εφαρμογι Ρεριφερειακϊν και Τοπικϊν Ρρογραμμάτων Λςότθτασ των Φφλων» ςτο πλαίςιο του  Ωποζργου  2 «Εξειδίκευςθ του πρότυπου 
Χυςτιματοσ Ζνταξθσ τθσ Λςότθτασ των Φφλων ανά φορζα πολιτικισ, κακϊσ και πιλοτικι ανάπτυξθ και εφαρμογι Ψομεακϊν, Υεριφερειακϊν και Ψοπικϊν 
Υρογραμμάτων Λςότθτασ των Φφλων»  (ΞΩΔΛΞΣΧ ΣΥΧ 302573). 
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ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι 
GENDER 
MAINSTREAMING 

3.1.4 «Ενίςχυςθ τθσ 
διοικθτικισ ικανότθτασ 
του πυρινα παραγωγισ  
των πολιτικϊν ιςότθτασ 
για τθν ενςωμάτωςθ, 
παρακολοφκθςθ και 
αξιολόγθςθ των 
πολιτικϊν ιςότθτασ 
κακϊσ και των 
ςυμβουλευτικϊν, 
ςυντονιςτικϊν και 
ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν 
τθσ ιςότθτασ των φφλων» 

Θ ενδυνάμωςθ και εκςυγχρονιςμόσ των μθχανιςμϊν και δομϊν ιςότθτασ ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
κακϊσ και θ μεταξφ τουσ δικτφωςθ αποτελοφν αναγκαία μζςα για τον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι 
των πολιτικϊν ιςότθτασ και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ και υποςτιριξθ των γυναικϊν. Ζργο–ςθμαία είναι θ 
Σργάνωςθ υπθρεςιϊν για τθν ενςωμάτωςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το 
εφροσ τθσ δθμόςιασ δράςθσ. Χε περιφερειακό επίπεδο, παράλλθλα με τθ λειτουργία των 13 Υεριφερειακϊν 
Επιτροπϊν Λςότθτασ προβλζπεται θ ςφςταςθ διοικθτικϊν υπθρεςιϊν ςτισ 13 Υεριφζρειεσ τθσ χϊρασ με ςτόχο 
τθν υλοποίθςθ και τθν παρακολοφκθςθ εφαρμογισ των πολιτικϊν ιςότθτασ. Χε αυτό το πλαίςιο, κα 
υποςτθριχκεί θ οργάνωςι τουσ και θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων 
υπθρεςιϊν. Άλλθ ςθμαντικι δράςθ είναι θ διεφρυνςθ του πεδίου δράςθσ των ΞΕΥ με τθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν 
πλθροφόρθςθσ και εξυπθρζτθςθσ ςε κζματα ιςότθτασ κακϊσ και παραπομπισ –δικτφωςθσ ςε εξειδικευμζνεσ 
δομζσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ. 

Κετικι δράςθ και 
ζνταξθ τθσ οπτικισ 
του φφλου 

ΡΟΚΘΥΞΕΛΣ:  
1) Ρροκιρυξθ πρόχειρου διαγωνιςµοφ µε κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά, για τθν εκτζλεςθ  του ζργου: «Ετιςιεσ 
Εκκζςεισ για τθν Ρρόοδο τθσ Εφαρµογισ των Ρολιτικϊν Λςότθτασ των Φφλων», ςτο πλαίςιο του Ωποζργο 7: «Εκπόνθςθ Πελετϊν, Ερευνϊν και Εκνικϊν Εκκζςεων 
για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του Πθχανιςµοφ-∆οµισ Υαρακολοφκθςθσ τθσ Λςότθτασ των Φφλων»  του Ζργου Χθµαία «Σργάνωςθ υπθρεςιϊν  για τθν 
ενςωµάτωςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ δθµόςιασ δράςθσ» ΞΩΔΛΞΣΧ ΣΥΧ 277237.  
2) «Επανάλθψθ διενζργειασ πρόχειρου διαγωνιςµοφ µε κριτιριο επιλογισ τθν  πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά, για τθν εκτζλεςθ του ζργου 
με τίτλου "ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘΣ ΧΩΩΝ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘΣ" ςτο πλαίςιο τθσ Υράξθσ µε τίτλο: «Αναβάκµιςθ και διεφρυνςθ των  υπθρεςιϊν τθσ Βιβλιοκικθσ 
Κεµάτων Λςότθτασ των Φφλων τθσ Γ.Γ.Λ.Φ», µε Ξωδικό ΣΥΧ 302157, µε τροποποίθςθ των όρων.  
3) Επανάλθψθ διενζργειασ Ρρόχειρου διαγωνιςµοφ µε κριτιριο ανάκεςθσ τθν  πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά για το ζργο µε τίτλο:  
«∆θµοςιότθτα αποτελεςµάτων και  πλθροφόρθςθ-ευαιςκθτοποίθςθ» ςτο πλαίςιο του Ζργου-Χθµαία:  «Οργάνωςθ υπθρεςιϊν για τθν ενςωµάτωςθ, 
παρακολοφκθςθ και  αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ δθµόςιασ  δράςθσ» (ΞΩ∆ΛΞΣΧ ΣΥΧ 277237).  
4) Διενζργεια Ρρόχειρου διαγωνιςµοφ ςε τµιµατα µε κριτιριο επιλογισ  τθν πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά, του ζργου µε  τίτλο:  
«ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΓΛΑ ΤΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΤΟΥ ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΥ - ΔΟΜΘΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΤΘΣ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΕΤΡΑ) ΑΝΑΡΤΥΞΘ 
ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΡΟ∆ΟΜΩΝ ΓΛΑ ΤΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΤΟΥ»,  ςτο πλαίςιο του Ζργου Χθµαία «Σργάνωςθ υπθρεςιϊν για τθν ενςωµάτωςθ, παρακολοφκθςθ  και 
αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ δθµόςιασ δράςθσ» (ΞΩΔΛΞΣΧ ΣΥΧ 277237).  
5) Επανάλθψθ τθσ προκιρυξθσ του πρόχειρου διαγωνιςµοφ µε κριτιριο επιλογισ  τθν πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά, για τθν εκτζλεςθ του 
ζργου: «Εκπόνθςθ µελζτθσ για τθ δθµιουργία ψθφιακοφ  κεµατικοφ αποκετθρίου ςε κζµατα ιςότθτασ των φφλων και τθν προςαρµογι  υπθρεςιϊν τθσ 
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Βιβλιοκικθσ Κεµάτων Λςότθτασ των Φφλων µε ςτόχο τθν  κάλυψθ αναγκϊν ατόµων µε ειδικζσ ανάγκεσ»  ςτο πλαίςιο του Ωποζργου 2, τθσ  Υράξθσ µε τίτλο: 
«Αναβάκµιςθ και διεφρυνςθ των υπθρεςιϊν τθσ Βιβλιοκικθσ Κεµάτων  Λςότθτασ των Φφλων τθσ Γ.Γ.Λ.Φ», µε  ΞΩΔΛΞΣ ΣΥΧ 302157, µε τροποποίθςθ των όρων.  
6) Ανοικτόσ ∆θµόςιοσ ∆ιαγωνιςµόσ ςε Ψµιµατα µε κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά ςτο πλαίςιο του υποζργου 7 µε 
τίτλο: «Εκπόνθςθ Μελετϊν, Ερευνϊν και Εκνικϊν Εκκζςεων για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του Μθχανιςµοφ - ∆οµισ Ραρακολοφκθςθσ τθσ Λςότθτασ των 
Φφλων» του Ζργου Χθµαία: «Σργάνωςθ υπθρεςιϊν για τθν ενςωµάτωςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ δθµόςιασ 
δράςθσ» (ΞΩ∆ΛΞΣΧ ΣΥΧ 277237).  
7) Διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςµοφ µε κριτιριο επιλογισ τθν  πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά, για τθν εκτζλεςθ του ζργου: «Καταγραφι 
των υφιςταµζνων τεκµθρίων, διατιρθςθ και αποκικευςι τουσ ςε ψθφιακι µορφι»  ςτο πλαίςιο τουΩποζργου 6, τθσ Υράξθσ µε τίτλο: «Αναβάκµιςθ και διεφρυνςθ 
των υπθρεςιϊν τθσ Βιβλιοκικθσ Κεµάτων Λςότθτασ των Φφλων τθσ Γ.Γ.Λ.Φ», , µε ΞΩΔΛΞΣ ΣΥΧ 302157. 
8) Καλείται θ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, ωσ  δυνθτικόσ  δικαιοφχοσ  για  υποβολι  προτάςεων,  ςτο  πλαίςιο  του  Ειδικοφ  Χτόχου  3.1. Αρικμόσ  
Ξατθγορίασ  Υράξθσ  3.1.3.  προκειμζνου να ενταχκεί  και  χρθματοδοτθκεί  ςτουσ  Άξονεσ  Υροτεραιότθτασ  07, 08, 09, ειδικότερα για τθ χρθματοδότθςθ των ζργων 
(ενδεικτικά): «Ρροαγωγι τθσ ενςωμάτωςθσ (gender mainstreaming) τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτθν πολιτικι Ζρευνασ, Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Καινοτομίασ 
(ΕΤΑΚ)» του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ 2007-2013». Σ  δικαιοφχοσ  με  τθν  υποβολι  τθσ  αίτθςθσ  χρθματοδότθςθσ  ςυνυποβάλλει  
βεβαίωςθ διαχειριςτικισ  επάρκειασ  κατθγορίασ  τφπου  Β κακϊσ  και  Πνθμόνιο  Χυνεργαςίασ  μεταξφ των δφο (2) Γενικϊν  Γραμματειϊν  ιτοι τθ Γενικι γραμματεία  
Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ και τθ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των φφλων. Σκοπόσ τθσ Ρράξθσ: θ ενςωμάτωςθ (gender mainstreaming) τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτθν 
πολιτικι που αφορά τθν Ζρευνα, τθν Ψεχνολογικι Ανάπτυξθ και τθν Ξαινοτομία. Για τθν εκπλιρωςθ αυτοφ του ςκοποφ προτείνεται θ ίδρυςθ και λειτουργία δομισ, θ 
οποία  κα  ενιςχφςει  διοικθτικά  και  επιςτθμονικά  τθ  Γενικι  Γραμματεία  Ζρευνασ  και Τεχνολογίασ, ϊςτε να εφαρμόηεται και να παρακολουκείται  οριηόντια θ 
ιςότθτα των φφλων  ςτθ  χάραξθ  και  υλοποίθςθ  πολιτικϊν  για  τθν  Ζρευνα,  τθν  Ψεχνολογικι Ανάπτυξθ  και  τθν  Ξαινοτομία.  Θ  νζα  αυτι  δομι  κα  αξιοποιιςει  
το  υπάρχον  Δίκτυο Γυναικϊν Ερευνθτριϊν «ΡΕΛΚΤΛΟΝΘ» που ςυςτικθκε κατά τθν Τρίτθ Ρρογραμματικι Ρερίοδο,  με  δφο  τρόπουσ:  αφενόσ  ωσ  εργαλείο  
υποςτιριξθσ  για  τθ  διαμόρφωςθ μεκοδολογιϊν  και  πολιτικϊν,  και  αφετζρου  ωσ  μθχανιςμό  ευαιςκθτοποίθςθσ  και διάχυςθσ του ζργου τθσ δομισ.  
9) Διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςµοφ µε κριτιριο επιλογισ τθν  πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά, για τθν επιλογι Αναδόχου  για τθν εκτζλεςθ 
του ζργου: «Καταγραφι φορζων παραγωγισ Γκρίηασ Βιβλιογραφίασ και του υλικοφ τουσ ςε Κζµατα Λςότθτασ των Φφλων κακϊσ και καταλογογράφθςθ του 
υλικοφ που υπάρχει ι κα περιζλκει  ςτθ Βιβλιοκικθ Κεµάτων Λςότθτασ των Φφλων τθσ Γενικισ Γραµµατείασ Λςότθτασ των Φφλων»  ςτο πλαίςιο του Ωποζργου 1, 
τθσ Υράξθσ µε τίτλο: «Αναβάκµιςθ και διεφρυνςθ των υπθρεςιϊν τθσ Βιβλιοκικθσ Κεµάτων Λςότθτασ των Φφλων τθσ Γ.Γ.Λ.Φ», µε ΞΩΔΛΞΣ ΣΥΧ 302157.  
10) Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν απευκείασ ανάκεςθ  ςφµβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν «για τθν υποςτιριξθ των δραςτθριοτιτων που άπτονται τθσ 
διενζργειασ µελετϊν και ερευνϊν» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ µε ίδια µζςα του Ωποζργου 6 «Ωποςτιριξθ τθσ εφαρµογισ  των πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων ςε όλο το 
εφροσ τθσ δθµόςιασ δράςθσ – ∆ικτφωςθ και ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν» τθσ Υράξθσ: «Σργάνωςθ υπθρεςιϊν για τθν ενςωµάτωςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των 
πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ δθµόςια διοίκθςθσ», ΞΩΔΛΞΣΧ ΣΥΧ 277237.  
11) Επανάλθψθ τθσ προκιρυξθσ του πρόχειρου διαγωνιςµοφ µε κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά, για τθν εκτζλεςθ του 
ζργου: «Χαρτογράφθςθ των γυναικείων αρχείων όλθσ τθσ  χϊρασ και καταγραφι του υλικοφ τουσ µε ςτόχο τον εµπλουτιςµό του  Λςτορικοφ Αρχείου τθσ 
Βιβλιοκικθσ Κεµάτων Λςότθτασ των Φφλων µε νζο  υλικό» ςτο πλαίςιο του Ωποζργου 5, τθσ Υράξθσ µε τίτλο: «Αναβάκµιςθ και διεφρυνςθ των υπθρεςιϊν τθσ 
Βιβλιοκικθσ Κεµάτων Λςότθτασ των  Φφλων τθσ Γ.Γ.Λ.Φ», µε  ΞΩΔΛΞΣ ΣΥΧ 302157, µε  τροποποίθςθ των όρων. 
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ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΛΛΛ: ΕΡΔΩΡΑΠΩΧΘ ΨΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΧΕ ΣΟΣ ΨΣ ΕΩΦΣΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΦΑΧΘΧ ΕΛΔΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ. 3.2: Θ ενίςχυςθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν 
ςτο δθμόςιο και κοινωνικό τομζα. 
ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι 
GENDER 
MAINSTREAMING 

3.2.1. Ενίςχυςθ τθσ 
ςυμμετοχισ των 
γυναικϊν ςτα κζντρα 
λιψθσ αποφάςεων.  

Δθμιουργικθκαν τρεισ (3) πράξεισ ςτθν κατθγορία αυτι που εξειδικεφουν τθ ςυμμετοχι των γυναικϊν 
ανάλογα με το πεδίο δράςθσ τουσ. Σι πράξεισ αυτζσ είναι : 1. Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των υποψιφιων 
αιρετϊν γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων των ΟΤΑ Α & Β βακμοφ, 2. Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των 
γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων ςτουσ πζντε (5) κοινωνικοφσ εταίρουσ, 3. Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ 
των γυναικϊν δθμόςιων υπαλλιλων.  

Κετικι δράςθ  

ΡΟΚΘΥΞΕΛΣ:  
1) Θ ΓΓΛΦ καλεί τθν Ρλθροφόρθςθ-Επιμόρφωςθ-Τοπικι Ανάπτυξθ Α.Ε. (Ρ.Ε.Τ.Α. ΑΕ) ωσ Δικαιοφχο για τθν υποβολι προτάςεων και τθν υλοποίθςθ των Υράξεων με 
τίτλο «Ενκάρρυνςθ και υποςτιριξθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε κζςεισ πολιτικισ ευκφνθσ και εκπροςϊπθςθσ ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο», 
προκειμζνου οι Υράξεισ να ενταχκοφν προσ χρθματοδότθςθ ςτουσ Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 07, 08 και 09 του ΕΥ. Σ δικαιοφχοσ με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 
χρθματοδότθςθσ ςυνυποβάλει βεβαίωςθ διαχειριςτικισ επάρκειασ τφπου Β. 2) Θ ΓΓΛΦ καλεί το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ) ωσ 
Δικαιοφχο για τθν υποβολι προτάςεων και τθν υλοποίθςθ των Υράξεων με τίτλο «Ενδυνάμωςθ και βελτίωςθ δεξιοτιτων των γυναικϊν δθμόςιων υπαλλιλων ςτθν 
Κεντρικι Διοίκθςθ, Ν.Ρ.Δ.Δ., Ν.Ρ.Λ.Δ., και Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ βακμοφ με ςτόχο να αναλάβουν υψθλόβακμεσ κζςεισ»,  προκειμζνου οι Υράξεισ να ενταχκοφν προσ 
χρθματοδότθςθ ςτουσ Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 07, 08 και 09 του ΕΥ. Σ δικαιοφχοσ με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςυνυποβάλει βεβαίωςθ 
διαχειριςτικισ επάρκειασ τφπου Β. 3) Θ ΓΓΛΦ καλεί τθ Γενικι Χυνομοςπονδία Εργατϊν Ελλάδασ (ΓΧΕΕ), τθν Ανϊτατθ Διοίκθςθ Ενϊςεων Δθμοςίων Ωπαλλιλων (ΑΔΕΔΩ) 
τισ Εργοδοτικζσ Ψριτοβάκμιεσ Σργανϊςεισ: Χφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΧΕΒ), Γενικι Χυνομοςπονδία Επαγγελματιϊν, Βιοτεχνϊν και Εμπόρων Ελλάδασ 
(ΓΧΕΒΕΕ), Εκνικι Χυνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου (ΕΧΕΕ)  τθ Γενικι Χυνομοςπονδία Αγροτικϊν Χυλλόγων Ελλάδασ (ΓΕΧΑΧΕ) ωσ Δικαιοφχουσ για υποβολι 
προτάςεων και τθν υλοποίθςθ Υράξεων με τίτλο «Διεφρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε κζςεισ ευκφνθσ ςτισ οργανϊςεισ των κοινωνικϊν εταίρων 
(δευτεροβάκμιεσ και τριτοβάκμιεσ) και λοιπϊν φορζων», προκειμζνου οι Υράξεισ να ενταχκοφν προσ χρθματοδότθςθ ςτουσ  Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 07, 08 και 09 
του ΕΥ. Σι δικαιοφχοι με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςυνυποβάλλουν βεβαίωςθ διαχειριςτικισ επάρκειασ τφπου Β. 4) Ρροκιρυξθ ανοικτοφ δθµόςιου 
διαγωνιςµοφ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου µε κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά για τθν επιλογι Αναδόχου του 
ζργου µε τίτλο:  «ΕΚΣΤΑΤΕΛΑ ΕΥΑΛΣΚΘΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΛΣΟΟΡΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΓΥΝΑΛΚΩΝ ΣΤΑ ΡΟΛΛΤΛΚΑ ΚΕΝΤΑ ΛΘΨΘΣ ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ 
ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΡΛΡΕ∆Ο» τθσ Υράξθσ 3.2.1 για τισ 8 Υεριφζρειεσ Χφγκλιςθσ (ΑΥ 07), τισ 3 Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Εξόδου (ΑΥ 08) και τισ 2 Υεριφζρειεσ Χταδιακισ 
Ειςόδου (ΑΥ 09) του Ειδικοφ Χτόχου 3.2. του Ε.Υ. 5) Θ ΓΓΛΦ καλεί το Κζντρο Ερευνϊν για Κζµατα Λςότθτασ (ΚΕΚΛ) ωσ  ∆ικαιοφχο για τθν υποβολι προτάςεων ςτο 
πλαίςιο του Ειδικοφ  Στόχου 3.2. για τθν υλοποίθςθ Υράξεων µε τίτλο «Ενκάρρυνςθ και υποςτιριξθ τθσ  ςυµµετοχισ των γυναικϊν ςε κζςεισ πολιτικισ ευκφνθσ  και 
εκπροςϊπθςθσ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικισ», προκειµζνου οι Υράξεισ αυτζσ να ενταχκοφν προσ χρθµατοδότθςθ ςτουσ Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 07, 08 
και 09 ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Υρογράµµατοσ «∆ιοικθτικι Πεταρρφκµιςθ 2007-2013». Σ ∆ικαιοφχοσ µε τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Χρθµατοδότθςθσ 
ςυνυποβάλλει Βεβαίωςθ ∆ιαχειριςτικισ Επάρκειασ τφπου Β. 
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ΓΕΝΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΛΛΛ: ΕΡΔΩΡΑΠΩΧΘ ΨΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΧΕ ΣΟΣ ΨΣ ΕΩΦΣΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΦΑΧΘΧ ΕΛΔΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ. 3.2: Θ ενίςχυςθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν 
ςτο δθμόςιο και κοινωνικό τομζα. 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι 
GENDER 
MAINSTREAMING 

3.2.2. Δράςεισ 
ευαιςκθτοποίθςθσ και 
κατάρτιςθσ του ςυνόλου 
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
και τθσ Ψοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ ςε κζματα 
ιςότθτασ των φφλων. 

Πζςω των παρεμβάςεων τθσ κατθγορίασ πράξθσ ενιςχφονται οι επιχειρθςιακζσ προχποκζςεισ για τθν 
υιοκζτθςθ, τον διαμοιραςμό και τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των πολιτικϊν ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ 
του φφλου ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ. Ξατά ςυνζπεια, ςτα αναμενόμενα αποτελζςματα των ςχετικϊν 
παρεμβάςεων ςυγκαταλζγονται: 
- θ διαςφάλιςθ του οικονομικά ενεργοφ ρόλου των ανδρϊν και των γυναικϊν, με ςυνζπεια τθν αφξθςθ του 
οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ, τθ μείωςθ τθσ φτϊχειασ και τθν επιτάχυνςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ 
- θ ςυμβολι ςτθν επίτευξθ διαρκρωτικϊν κοινωνικϊν αλλαγϊν, ςτο μζτρο που δεν περιορίηεται ςτθ λιψθ και 
εφαρμογι ειδικϊν μζτρων υπζρ των γυναικϊν, αλλά επιπλζον και κυρίωσ, αναπτφςςοντασ μζτρα 
μεταςχθματιςμοφ των ςχζςεων ανιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν 
- θ κάλυψθ των κενϊν που παρατθροφνται ςε υφιςτάμενα πεδία πολιτικισ, υποςτθρίηοντασ νζεσ πολιτικζσ που 
διαςυνδζουν τθ ιςότθτα των φφλων με άλλεσ πολιτικζσ περιοχζσ, όπωσ θ οικονομικι ανάπτυξθ, θ δθμιουργία 
επιχειριςεων, θ επιχειρθματικότθτα, θ δια βίου μάκθςθ κ.λ.π. 
- θ επζκταςθ τθσ ιςορροπίασ των φφλων ςτισ διαδικαςίεσ 
- θ βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ πολιτικισ και πρακτικισ 
-  θ ςυμβολι ςτθν εφαρμογι των νόμων και των ρυκμίςεων 
 

Ζνταξθ τθσ διάςταςθσ  
τθσ ιςότθτασ των 
φφλων 
  

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ πράξθσ, το ζτοσ 2011 ζχει  εκδοκεί μία (1) νζα πρόςκλθςθ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 900.000 Ευρϊ, θ οποία ενεργοποιεί τον 
κωδικό κεματικισ προτεραιότθτασ 73 και αφορά ςτθν  υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων ςχεδίων ευαιςκθτοποίθςθσ (και αξιοποίθςθ καλϊν πρακτικϊν τθσ Ξ.Υ.Εqual) και 
εκπαίδευςθσ των ςτελεχϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςχετικά με τθν ιςότθτα των δφο φφλων, με ζμφαςθ ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτισ πολιτικζσ 
που υλοποιοφν οι υπθρεςίεσ των Ωπουργείων, των Υεριφερειϊν και των ΣΨΑ. 

 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι 
GENDER 
MAINSTREAMING 

3.2.3. Ενίςχυςθ των 
δράςεων τθσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ προσ 

Υροβλζπεται επίςθσ θ αξιοποίθςθ των καλϊν πρακτικϊν τθσ ΞΥ Equal. Ψα ςχζδια δφναται να υλοποιθκοφν με τθ 
ςυνεργαςία των ΣΨΑ και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν με ςτόχο α) Ενίςχυςθ του ρόλου τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 
ςε δράςεισ για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν. β) Σλοκλθρωμζνθ υποςτιριξθ 

Κετικι δράςθ  
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όφελοσ των γυναικϊν και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ 
βίασ. 

γυναικϊν που είναι κφματα βίασ. γ) Ευαιςκθτοποίθςθ των τοπικϊν κοινωνιϊν για τθν εξάλειψθ των διακρίςεων 
υπζρ των γυναικϊν κυμάτων βίασ. δ) Αναβάκμιςθ των δθμόςιων πολιτικϊν και παρεμβάςεων ιςότθτασ για τθ 
ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςτόχου. Σ ςυνολικόσ επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ τθσ ΓΓΛΦ  περιλαμβάνει ζνα 
Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Δράςθσ προσ όφελοσ των γυναικϊν και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ, ςτο οποίο 
προβλζπονται: Α. Σριηόντιεσ παρεμβάςεισ εκνικισ εμβζλειασ, Β. Ανάπτυξθ και υλοποίθςθ Σλοκλθρωμζνων 
Χχεδίων Δράςθσ, που αποςκοποφν ςτθ δθμιουργία ενόσ δικτφου δομϊν και υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ των 
γυναικϊν ςε τοπικό επίπεδο, με ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ. 

ΡΟΚΘΥΞΕΛΣ:  
1) Καλείται θ ΕΥΕ/ΓΓΛΦ  ωσ Δικαιοφχοσ για υποβολι προτάςεων και τθν υλοποίθςθ Υράξεων με τίτλο «Δράςεισ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ για τθν πρόλθψθ και τθν 
καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν» προκειμζνου αυτζσ να ενταχκοφν προσ χρθματοδότθςθ ςτουσ προαναφερόμενουσ Άξονεσ Υροτεραιότθτασ του ΕΥ. Θ 
υλοποίθςθ οριηόντιων παρεμβάςεων εκνικισ εμβζλειασ, που αποςκοποφν, αφενόσ, ςτο ςυντονιςμό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ πολιτικισ για τθν πρόλθψθ και τθν 
καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν, τθ διαβοφλευςθ με αρμόδιουσ φορείσ άςκθςθσ πολιτικισ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ αρμόδιων κρατικϊν και 
άλλων φορζων, κακϊσ και τθσ κοινωνίασ γενικότερα, τθν επιμόρφωςθ κρατικϊν λειτουργϊν και αφετζρου, ςτθν ανάπτυξθ ι/και ςτθν αναβάκμιςθ υπθρεςιϊν 
πολφπλευρθσ ςτιριξθσ των γυναικϊν (24ωρθσ λειτουργίασ τθλεφωνικι γραμμι υποςτιριξθσ, νομικι αρωγι κλπ) με ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ 
βίασ, ςε εκνικό επίπεδο. Θ υλοποίθςθ παρεμβάςεων περιφερειακισ ι τοπικισ εμβζλειασ, που αποςκοποφν ςτθ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου δικτφου δομϊν 
και υπθρεςιϊν πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σι παρεμβάςεισ περιφερειακισ ι τοπικισ εμβζλειασ 
κα υλοποιθκοφν ςε δφο φάςεισ: Α)  Ανάπτυξθ από τθ ΓΓΛΦ Κζντρων Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των 
γυναικϊν ςε περιφερειακό επίπεδο, Β) Ανάπτυξθ Συμβουλευτικϊν Κζντρων και Ξενϊνων για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν από τθν 
Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, μζςω τθσ υλοποίθςθσ τοπικϊν ςχεδίων δράςθσ. Θ παροφςα Υρόςκλθςθ ςχετίηεται με τθν υλοποίθςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ των παρεμβάςεων.  
Ρροβλζπεται: 1) Θ δθμιουργία από τθ ΓΓΛΦ 12 νζων Συμβουλευτικϊν Κζντρων υποςτιριξθσ γυναικϊν – κυμάτων βίασ (από μία ςε κάκε Διοικθτικι  Υεριφζρεια τθσ 
χϊρασ, πλθν τθσ Αττικισ) , 2) Θ αναβάκμιςθ 2 υφιςτάμενων Συμβουλευτικϊν Κζντρων τθσ ΓΓΛΦ, ςτθν Ακινα και ςτον Υειραιά., 3) Ωλοποίθςθ τοπικϊν ενεργειϊν 
ευαιςκθτοποίθςθσ, 4) Θ παροχι, ςε ςυνεργαςία με τουσ Δικθγορικοφσ Χυλλόγουσ, υπθρεςιϊν νομικισ υποςτιριξθσ για γυναίκεσ – κφματα βίασ. Τα Συμβουλευτικά 
Κζντρα ςυνιςτοφν υπθρεςίεσ πρϊτθσ γραμμισ, τα οποία καλφπτουν τθν ανάγκθ παροχισ υπθρεςιϊν άμεςθσ αρωγισ  προσ τισ γυναίκεσ – κφματα ζμφυλθσ βίασ, 
αλλά και υλοποίθςθσ δράςεων πρόλθψθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τθν ανάδειξθ του ηθτιματοσ τθσ ζμφυλθσ βίασ όλων των μορφϊν. Χυνολικά 
δθμιουργοφνται 12 νζα Χυμβουλευτικά Ξζντρα τθσ ΓΓΛΦ ςτισ εξισ Υεριφζρειεσ: 1. Ξεντρικισ Πακεδονίασ, 2. Δυτικισ Πακεδονίασ, 3. Ανατολικισ Πακεδονίασ & 
Κράκθσ, 4. Κεςςαλίασ, 5. Θπείρου, 6. Χτερεάσ Ελλάδασ, 7. Δυτικισ Ελλάδασ, 8. Υελοποννιςου, 9. Λονίων Ριςων, 10. Ξριτθσ, 11. Βορείου Αιγαίου και 12. Ροτίου 
Αιγαίου. Ενϊ αναβακμίηονται τα δφο (2) υφιςτάμενα Χυμβουλευτικά Ξζντρα τθσ ΓΓΛΦ ςτθ Αττικι (Ακινα και Υειραιά).  
2) Θ ΓΓΛΦ καλεί ωσ ∆ικαιοφχουσ:  Α. Τουσ ∆ιµουσ Ζδρεσ Ρεριφερειϊν: Ακθναίων, Θρακλείου (Ξριτθσ), Κεςςαλονίκθσ,  Λωαννιτϊν, Ξζρκυρασ, Ξοηάνθσ, Ξοµοτθνισ, 
Οαµιζων, Οαριςαίων, Οζςβου,  Υατρζων, Ψρίπολθσ και τουσ ∆ιµουσ  Υειραιϊσ, Υεριςτερίου  και Φόδου  που  αποτελοφν τουσ µεγαλφτερουσ πλθκυςµιακά ∆ιµουσ 
ςτισ οικείεσ Υεριφζρειεσ ι τουσ εποπτευόµενουσ φορείσ αυτϊν.  Β. Τθν Ελλθνικι Εταιρεία Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΕΤΑΑ), µε τθν  ιδιότθτα του 
Συντονιςτι ∆ικαιοφχου για τθν υποβολι προτάςεων για τθν υλοποίθςθ Υράξεων µε τίτλο «Ανάπτυξθ δοµϊν  και υπθρεςιϊν τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ προσ όφελοσ 
των γυναικϊν και για  τθν καταπολζµθςθ τθσ βίασ» για τθ δθµιουργία και λειτουργία Ξενϊνων Φιλοξενίασ και  για τθν παραγωγι εργαλείων για τθ διαχείριςθ και 
τθ βιωςιµότθτα των προαναφερόµενων  δοµϊν, προκειµζνου να ενταχκοφν και χρθµατοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο του ΕΥ. 
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Θ παροφςα Υρόςκλθςθ αναφζρεται ςτθ δθµιουργία και πιλοτικι λειτουργία Ξενϊνων  Φιλοξενίασ από τουσ ∆ιµουσ ι τουσ εποπτευόµενουσ φορείσ αυτϊν (ΡΥ∆∆, 
Ξοινωφελείσ  Επιχειριςεισ αυτϊν) -κατόπιν Υρογραµµατικισ Χφµβαςθσ όπωσ προβλζπεται από τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του Ρ. 3614/2007- ςτισ ζδρεσ ι/και  ςτισ 
µεγαλφτερεσ πλθκυςµιακά  πόλεισ των Υεριφερειϊν τθσ Ελλάδασ, ςφµφωνα µε το Εκνικό Υρόγραµµα για τθν  Συςιαςτικι Λςότθτα των Φφλων 2010-2013 και τθ 
διαβοφλευςθ θ οποία  πραγµατοποιικθκε. Αντικείµενο τθσ Ρρόςκλθςθσ:  α) ςτθ δθµιουργία και πιλοτικι λειτουργία δεκαπζντε (15) ενϊνων Φιλοξενίασ, υπθρεςιϊν 
υποςτιριξθσ των γυναικϊν κυµάτων βίασ και των  παιδιϊν τουσ, κακϊσ και β) ςτον επιχειρθςιακό ςυντονιςµό, τθν οργάνωςθ, τθ  βιωςιµότθτα και τθν αποτίµθςθ του 
Ζργου και τθν παραγωγι των ςχετικϊν εργαλείων.  
∆ικαιοφχοι των Ρράξεων:  
Α. Οι ∆ιµοι Ζδρεσ Ρεριφερειϊν  Ακθναίων, Θρακλείου (Ξριτθσ), Κεςςαλονίκθσ,  Λωαννιτϊν, Ξζρκυρασ, Ξοηάνθσ, Ξοµοτθνισ, Οαµιζων, Οαριςαίων, Οζςβου, Υατρζων, 
Ψρίπολθσ και οι ∆ιµοι Υειραιϊσ, Υεριςτερίου  και  Φόδου, που αποτελοφν  τουσ µεγαλφτερουσ πλθκυςµιακά ∆ιµουσ ςτισ οικείεσ Υεριφζρειεσ, ι τουσ 
εποπτευόµενουσ  φορείσ αυτϊν για τθ δθµιουργία και πιλοτικι λειτουργία των ξενϊνων. Ρροχπόκεςθ για τθ ςυµµετοχι των παραπάνω ∆ιµων ςτθν Υρόςκλθςθ  
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ αποτελεί θ φπαρξθ Υπθρεςιακισ Μονάδασ µε  αντικείµενο τισ πολιτικζσ ιςότθτασ των φφλων, ςφµφωνα  µε τισ διατάξεισ του  άρκρου 
97, του Ρ. 3852/2010 (ΦΕΞ 87/Α/7.10.2010). Χε περίπτωςθ που δεν  υπάρχει απαιτείται δζςµευςθ του ∆ιµου µε απόφαςθ του ∆θµοτικοφ Συµβουλίου για τθ 
ςφςταςι τθσ. Β. Θ Ελλθνικι Εταιρεία Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΕΤΑΑ)  µε τθν ιδιότθτα του  Χυντονιςτι ∆ικαιοφχου για τον επιχειρθςιακό ςυντονιςµό, 
τθν οργάνωςθ, τθ βιωςιµότθτα και τθν αποτίµθςθ του ζργου.   
Ωφελοφµενεσ: γυναίκεσ κφµατα βίασ, trafficking κλπ. και  τα παιδιά τουσ.  
Χθµειϊνεται ότι δεν κα τίκεται περιοριςµόσ ωσ προσ τθν γεωγραφικι  προζλευςθ των ωφελουµζνων γυναικϊν. Επίςθσ, ωφελοφµενοι είναι οι ΣΨΑ, των οποίων 
ενιςχφεται θ ικανότθτα υλοποίθςθσ δράςεων για πρόλθψθ κα καταπολζµθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν.  
3) ∆ιενζργεια Επαναλθπτικοφ Ρρόχειρου διαγωνιςµοφ µε τουσ ίδιουσ όρουσ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ µε τον αρχικό και µε κριτιριο επιλογισ τθν πλζον 
ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου µε τίτλο «Ρροµικεια και εγκατάςταςθ τεχνολογικοφ εξοπλιςµοφ για τθ 
λειτουργία των Συµβουλευτικϊν Κζντρων» ςτο πλαίςιο των οµότιτλων Ωποζργων (Ωπ. 3) των Υράξεων  1)«∆ράςεισ τθσ δθµόςιασ διοίκθςθσ για τθν πρόλθψθ και τθν 
καταπολζµθςθ τθσ βίασ κατά  των γυναικϊν ςτον Άξονα 07», 2)«∆ράςεισ τθσ δθµόςιασ διοίκθςθσ για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζµθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν 
ςτον Άξονα» και 3)«∆ράςεισ τθσ δθµόςιασ διοίκθςθσ για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζµθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν ςτον Άξονα  09» τθσ κατθγορίασ Υράξθσ 
3.2.3 (ΞΩΔΛΞΣΛ ΣΥΧ 298301, 298302 και 298303 αντίςτοιχα). 
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ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι 
GENDER 
MAINSTREAMING 

3.2.4. Ωποςτιριξθ των 
ΠΞΣ (γυναικείων 
οργανϊςεων). 

Αφορά ςτθν υποςτιριξθ τθσ διοικθτικισ και επιχειρθςιακισ ικανότθτασ των ΠΞΣ ϊςτε να ςυμμετζχουν ςτισ 
διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων, και εφαρμογι ςχεδίων και δράςεων υποςτιριξθσ γυναικϊν και προϊκθςθσ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων. Επίςθσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και των ΠΞΣ 
προκειμζνου να μποροφν με ποιο ςυςτθματικό και οργανωμζνο τρόπο να αναπτφξουν τον ρόλο τουσ και 
ειδικότερα τθ ςυμβολι τουσ ωσ εταίρων τθσ πολιτείασ, ςτθν παραγωγι πολιτικισ κακϊσ και τον κοινωνικό τουσ 
ρόλο για τθν ςτιριξθ των γυναικϊν ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων (που υφίςτανται πολλαπλζσ διακρίςεισ) και 
γυναικϊν με αναπθρίεσ μζςω ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων. Θ εν λόγω δράςθ κα ςυμβάλλει ςτθν ουςιαςτικι 
ανάμιξθ τουσ ςτισ πολιτικζσ προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων. Χκοπόσ τθσ μελζτθσ είναι: 1. Θ καταγραφι, και 
βάςει κριτθρίων, αξιολόγθςθ των ΠΞΣ για τθν ιςότθτα των φφλων. 2. Θ διερεφνθςθ του κριςίμου μεγζκουσ των 
ΠΞΣ για τθν ιςότθτα των φφλων 
3. Σι προχποκζςεισ για τθ δθμιουργία Ανοικτοφ Πθτρϊου ΠΞΣ για τθν ιςότθτα των φφλων. 4. Εκπόνθςθ 
Σδθγοφ Εφαρμογισ. 5. Ζντυπα και εργαλεία παρακολοφκθςθσ. 

Κετικι δράςθ  

ΡΟΚΘΥΞΕΛΣ:  
1) ΕΥΕ/ΓΓΛΦ  προςκαλεί  τισ Πθ Ξυβερνθτικζσ Σργανϊςεισ/Γυναικείεσ Σργανϊςεισ («M.K.O./Γ.Σ.»), που  πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ Υρόςκλθςθσ 
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ και ζχουν  αντικείµενο δράςθσ ςχετικό µε τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ι/και τθν προάςπιςθ  των ανκρωπίνων δικαιωµάτων 
των γυναικϊν, να υποβάλουν Χχζδια ∆ράςθσ που  περιλαµβάνουν δζςµθ αλλθλοςυµπλθροφµενων ενεργειϊν, οι οποίεσ κα αφοροφν τουλάχιςτον  ςε ζναν (1) από 
τουσ παρακάτω τοµείσ:  

- ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέµεζε θάζε µνξθήο έµθπιεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ, θαη ζηελ αξσγή ζπµάησλ έµθπιεο βίαο.  

- ηελ ππνζηήξημε γπλαηθώλ θνηλσληθά εππαζώλ νµάδσλ,  όπσο µεηαλαζηξηώλ,  πξνζθύγσλ, θπιαθηζµέλσλ, απνθπιαθηζµέλσλ, γπλαηθώλ Ρνµά, γπλαηθώλ µε 

αλαπεξία θ.ά.  

- ηελ θαηαπνιέµεζε ησλ ζηεξενηύπσλ ησλ θύισλ θαη ησλ έµθπισλ θνηλσληθώλ ξόισλ,  όπσο πξνβάιινληαη µέζα από ηα µέζα µαδηθήο ελεµέξσζεο.  

- ε ηνµείο έληαμεο ηεο νπηηθήο ηνπ θύινπ µε θαηλνηόµν ραξαθηήξα, όπσο γηα παξάδεηγµα ην πεξηβάιινλ, ε θνηλσλία ηεο γλώζεο, ν πνιηηηζµόο, ε έξεπλα, ε 

επηζηήµε, ε ηέρλε θ.ά.  

Ψα Χχζδια ∆ράςθσ κα υλοποιθκοφν κατά τθ χρονικι περίοδο δφο (2) ετϊν. 
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2. Στοχευμζνεσ & Κετικζσ Δράςεισ υπζρ των Γυναικϊν  
 
2.1. ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα 
 
 Χφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτουσ  ςτόχουσ του ΕΥ, το Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα, λαμβάνοντασ υπόψθ το πλαίςιο 
του Άρκρου 16 του Ξαν. 1083/2006 αναφορικά με τθν Λςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν 
και μθ διάκριςθ, κακϊσ και τθν προςζγγιςθ του Γενικοφ Χτόχου 11 του ΕΧΥΑ, διαςφαλίηει: 

- τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων με ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ τισ οποίεσ 
περιλαμβάνει 

- κακϊσ και τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςφνολο των 
παρεμβάςεϊν του. 

Ειδικότερα θ ιςότθτα των φφλων προωκείται κυρίωσ μζςα από τισ εξισ κατευκφνςεισ : 

- Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ των γυναικϊν (ίδρυςθ νζων επιχειριςεων) 

- Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ των γυναικϊν μζςω των δομϊν και εργαλείων 
ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ 

- Ενίςχυςθ γυναικείων πρωτοβουλιϊν και δραςτθριοτιτων ςτο πεδίο τθσ 
κοινωνικισ οικονομίασ». 

 Χφμφωνα με τα γενικά αξιολογικά ςυμπεράςματα190 το ΕΥ Ανταγωνιςτικότθτα και 
Επιχειρθματικότθτα, περιλαμβάνει κάποιεσ ςτοχευμζνεσ δράςεισ  για γυναίκεσ  ι/ και 
κετικζσ δράςεισ για ομάδα-ςτόχο ςτθν οποία απευκφνονται άμεςα ςυγκεκριμζνα ζργα. 
Ωςτόςο, οι γενικότεροι ςτόχοι του Ε.Υ. , θ προτεινόμενθ ςτρατθγικι, οι ειδικοί ςτόχοι, αλλά 
κυρίωσ οι επιμζρουσ ενζργειεσ που προβλζπονται, οι οποίεσ ςε υψθλό ποςοςτό, αφοροφν 
ζργα υποδομισ, εξειδικευμζνουσ φορείσ και εταιρικά ςχιματα, ςυνεργαςίεσ χωρϊν, 
εγκαταςτάςεισ και προμικειεσ κ.α. ςε μεγάλο βακμό, δεν ςτοχεφουν διακριτά ςτθν 
ιςότθτα των φφλων. Επίςθσ, θ διάςταςθ του φφλου απαντάται αποςπαςματικά και 
μεμονωμζνα ςε ελάχιςτεσ παρεμβάςεισ που αφοροφν επιχειριςεισ και ιδιϊτεσ, ενϊ ςτο 
ςφνολο των πράξεων δεν υπάρχει δείκτθσ εκροϊν ι αποτελεςμάτων με ςτοιχεία για το 
φφλο. 
 Εξαίρεςθ αποτελεί θ κετικι δράςθ  «Ενίςχυςθ επιχειρθματικότθτασ γυναικϊν», 
όπου οι δείκτεσ εκροϊν (αρικμόσ επιχειριςεων), εκ των πραγμάτων αφορά ςε 
επιχειριςεισ γυναικϊν, κακϊσ και δείκτθσ κζςεων εργαςίασ που δθμιουργοφνται για 
γυναίκεσ.(Ψιμζσ ςτόχου 985 και 1.354 αντίςτοιχα). 

Σφτε ςτισ περιπτϊςεισ πράξεων κατάρτιςθσ, ιδιαιτζρωσ ςε καταρτίςεισ που αφοροφν 
κλάδουσ ι τομείσ δραςτθριότθτασ με υψθλι ςυμμετοχι γυναικϊν εργαηομζνων  (π.χ. 
Ξλωςτοχφαντουργία, ∆ζρµα και Ωπόδθςθ). Ακόμα και ςτθν περίπτωςθ του Υρογράμματοσ  
Ξατάρτιςθσ Επιχειριςεων και Εργαηοµζνων Ρζων Επιχειριςεων που αφοροφςε τουσ/τισ  
ωφελοφμενουσ/εσ από τισ ςχετικζσ δράςεισ Ενίςχυςθσ επιχειρθματικότθτασ ειδικϊν 
ομάδων, οι δείκτεσ εκροϊν αφοροφν αρικμό καταρτιηομζνων και οι δείκτεσ αποτελεςμάτων 
ιςοδφναμα ανκρωποετι χωρίσ διάκριςθ φφλου. 

Γενικότερα, διαφαίνεται ότι δυνατότθτεσ ςτόχευςθσ ςτθν ιςότθτα των φφλων 
εντοπίηονται ςτουσ άξονεσ προτεραιότθτασ 2 «Ενίςχυςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και τθσ 
Εξωςτρζφειασ» και 3 «Βελτίωςθ του Επιχειρθματικοφ Ρεριβάλλοντοσ».  
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Πςον αφορά τον άξονα 2, ςχεδόν ςτο ςφνολο των ειδικϊν ςτόχων κα μποροφςε να 
ενςωματωκεί θ διάςταςθ τθσ ιςότθτασ. Χτον άξονα αυτό ζχουν προβλεφκεί  
Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ για ειδικζσ ομάδεσ 
πλθκυςμοφ (μεταξφ των οποίων και γυναίκεσ).  

Χτο πλαίςιο αυτϊν υλοποιικθκαν δφο δράςεισ: 

- Θ μοναδικι κετικι δράςθ του ΕΡ,  «Ενίςχυςθ επιχειρθματικότθτασ γυναικϊν» και 
- θ δράςθ "Νζα Καινοτομικι Επιχειρθματικότθτα", με ωφελοφμενουσ μεταξφ 

άλλων γυναίκεσ και με πρόβλεψθ ςτθν αξιολόγθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων για 
επιπλζον πριμοδότθςθ των γυναικϊν με 10%191.  

  
 Ψζλοσ ςτον Άξονα 3, εμφανίηονται ειδικοί ςτόχοι (3.1, 3.6 και 3.8 ), όπου κα 
μποροφςε να υπάρξει προςζγγιςθ και με τθν οπτικι του φφλου. Ωςτόςο ςτο ςφνολο των 
προτεινόμενων πράξεων θ μοναδικι αναφορά εντοπίηεται ςτθ Δράςθ «Ενίςχυςθ Σχεδίων 
∆ράςθσ των Ενϊςεων Καταναλωτϊν», όπου -μεταξφ άλλων- χρθματοδοτοφνται και 
Ενζργειεσ υπζρ τθσ προϊκθςθσ των δικαιωμάτων ομάδων πλθκυςμοφ όπωσ είναι τα ΑμΕΑ, 
οι νζοι, οι γυναίκεσ, οι πολφτεκνοι, οι αρχθγοί μονογονεϊκϊν οικογενειϊν, κ.α., με τθν 
ιδιότθτά τουσ ωσ καταναλωτζσ.  
 Συνολικά εντοπίςτθκαν  7 προκθρφξεισ οι οποίεσ ζχουν υλοποιθκεί και ζχουν 
ςυνάφεια με τθν ιςότθτα, ςυνολικοφ φψουσ δαπανϊν  233.260.000 ευρϊ.   
Χυνδζονται με τα  εξισ κεματικά πεδία ιςότθτασ των φφλων:  

- δικαιϊματα (καταναλωτϊν),  
- ανάπτυξθ επιχειρθματικισ δράςθσ και  
- ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

Εντοπίςτθκε μία (1) Κετικι δράςθ ενίςχυςθσ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ με 
ςτόχο τθ  ςτροφι τθσ  επιχειρθματικότθτασ ανάγκθσ ςε  επιχειρθματικότθτα ευκαιρίασ 
μορφι επιχειρθματικότθτασ ςτθν οποία υπάρχει μεγάλθ ςυμμετοχι των γυναικϊν.  
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ΡΛΝΑΚΑΣ 3Α.  ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΡΑΞΕΩΝ & ΡΟΚΘΥΞΕΛΣ ΕΡ «ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ & ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ » ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΚΕΜΑΤΑ ΛΣΟΤΘΤΑΣ 

ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ192 
ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2 

Ενίςχυςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και τθσ Εξωςτρζφειασ 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι 
GENDER 
MAINSTREAMING 

 
...08.03.01 
Σλοκλθρωμζνα 
Υρογράμματα Ανάπτυξθσ 
Επιχειρθματικότθτασ 

Σλοκλθρωμζνα Υρογράμματα Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ που αφοροφν ςτθν ίδρυςθ νζων επιχειριςεων 
από ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (π.χ. τρίτεκνοι, Rom), από ομάδεσ πλθκυςμοφ με περιοριςμζνθ ςιμερα 
επιχειρθματικότθτα και ςε περιοχζσ που πλιττονται από αποβιομθχάνιςθ και ανεργία, κακϊσ και ςτθνενίςχυςθ 
πρωτοβουλιϊν 
τθσ ευρφτερθσ κοινωνικισ οικονομίασ 
 

Κετικι Δράςθ 

ΡΟΚΘΥΞΕΛΣ:  
1) "Ενίςχυςθ Επιχειρθματικότθτασ Γυναικϊν" με αρ. πρωτ.: ΣΛΞ.8813/989/ 5-6-2009 από τθν ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑΧ, φψουσ 16.000.000 €, θ οποία 
απευκφνεται ςε γυναίκεσ και εντάςςεται ςτθν Ξατθγορία Υράξθσ …08.03.01 «Σλοκλθρωμζνα Υρογράμματα Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ» (Υ/Ω 73.685.174€) του 
Άξονα Υροτεραιότθτασ 2: Ενίςχυςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ. Σ Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ τθσ Ξατθγορίασ Υράξθσ είναι ο ΕΣΠΠΕΧ με: 
- Ψα Σλοκλθρωμζνα Υρογράμματα Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ που αφοροφν ςτθν ίδρυςθ νζων επιχειριςεων από ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (π.χ. τρίτεκνοι, 
Rom), από ομάδεσ πλθκυςμοφ με περιοριςμζνθ ςιμερα επιχειρθματικότθτα και ςε περιοχζσ που πλιττονται από αποβιομθχάνιςθ και ανεργία, κακϊσ και ςτθν 
ενίςχυςθ πρωτοβουλιϊν τθσ ευρφτερθσ κοινωνικισ οικονομίασ. 
-  Ψο πρόγραμμα "Ενίςχυςθ Επιχειρθματικότθτασ Γυναικϊν" αποςκοπεί ςτθ διευκόλυνςθ – μζςω χρθματοδοτικϊν ενιςχφςεων – τθσ ίδρυςθσ νζων επιχειριςεων από 
γυναίκεσ επιχειρθματίεσ (Επιχειρθματικότθτα Γυναικϊν) ςε όλουσ ςχεδόν τουσ τομείσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. 
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2.2. ΕΡ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
 

Χφμφωνα με τα γενικά αξιολογικά ςυμπεράςματα193 το ςφνολο των Αξόνων 
Υροτεραιότθτασ και των παρεμβάςεων του ΕΥ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», 
ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό του, διζπεται από τθν αρχι τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν μεταξφ 
ανδρϊν και γυναικϊν, θ οποία τίκεται ςε προτεραιότθτα, και από τθν αρχι τθσ μθ 
διάκριςθσ. Τπωσ επιςθμαίνεται από τθν εκ των προτζρων αξιολόγθςθ του ΕΥ, θ προϊκθςθ 
τθσ ιςότθτασ των φφλων, ςτο ςχεδιαςμό του ΕΥ, προκφπτει είτε μζςα από τθν ανάπτυξθ 
εξειδικευμζνων-ςτοχευμζνων μζτρων υποςτιριξθσ γυναικϊν (κετικζσ δράςεισ), είτε μζςω τθσ 

οριηόντιασ ζνταξθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτισ τομεακζσ και περιφερειακζσ πολιτικζσ 
(gender mainstreaming). 
 Θ παρουςίαςθ/τεκμθρίωςθ του ΕΥ ςυμπεριλαμβάνει τθν οπτικι του φφλου, 
ιδιαίτερα ςτουσ Άξονεσ 2,3 και 4, κυρίωσ μζςα από τθν ανάπτυξθ κετικϊν δράςεων. 
Ωςτόςο, από τθν καταγραφι τθσ μζχρι ςιμερα υλοποίθςθσ του ΕΥ θ ανάπτυξθ 
ςτοχευμζνων κετικϊν δράςεων είναι αρκετά περιοριςμζνθ και ςε επίπεδο υλοποίθςθσ 
(προκθρφξεισ) αφορά 2 Κετικζσ δράςεισ: «Αναβάκμιςθ τθσ επαγγελματικισ κζςθσ 
εργαηομζνων, αυτοαπαςχολοφμενων γυναικϊν»  και «Επιχειρθματικότθτα Ανζργων 
Γυναικϊν Θλικίασ 22-64 ετϊν» (Στερεά Ελλάδα/ Νότιο Αιγαίο).  

Επιπλζον δεν αποτυπϊνεται θ οριηόντια ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτισ 
υπόλοιπεσ δράςεισ-παρεμβάςεισ του ΕΡ. Ειδικότερα, καταγράφονται δράςεισ από τισ 
οποίεσ οι γυναίκεσ ωφελοφνται «τυχαία» εξαιτίασ τθσ ποςοτικισ τουσ υπεροχισ ςτθν 
ομάδα-ςτόχο (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι/εσ), οι οποίεσ πικανά αξιολογοφνται ωσ δράςεισ 
gender mainstreaming. Επιπλζον, ο παράγοντασ φφλο απουςιάηει εντελϊσ από τον 
ςχεδιαςμό των ςυςτθμικϊν παρεμβάςεων (δθμιουργία δομϊν) παρόλο που αρχι τθσ 
ιςότθτασ των φφλων βρίςκεται ςε προτεραιότθτασ ςτο πλαίςιο του ΕΥ, ενϊ παρατθρείται 
ςθμαντικό ζλλειμμα διατφπωςθσ και καταχϊρθςθσ δεικτϊν κατάλλθλων για τθν 
παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων διακριτά κατά φφλο (με εξαίρεςθ ςε 
ζνα βακμό τθν παρακολοφκθςθ των δράςεων ΕΞΨ).  
 Από τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων που αφοροφν ςτθν καταγραφι και κατάταξθ  
των προκθρφξεων οι οποίεσ ζχουν πραγματοποιθκεί μζχρι ςιμερα ςτο ςυγκεκριμζνο ΕΥ 
διακρίνουμε ζργα που εντάςςονται ςε 3 βαςικά κεματικά πεδία για τθν ιςότθτα  των 
φφλων, τθν ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ, τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ 
(ετερο-απαςχόλθςθ και αυτο-απαςχόλθςθ κακϊσ και γυναικεία επιχειρθματικότθτα) και 
τθν εναρμόνιςθ. Ειδικότερα διακρίνουμε:  

Α. Υαρεμβάςεισ για τθν εναρμόνιςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ  (12 ςυνολικά 
προκθρφξεισ)  οι οποίεσ αφοροφν αφενόσ τθ δθμιουργία νζων κακϊσ και τθ διατιρθςθ 
υφιςτάμενων δομϊν και αφετζρου τθν προςφορά κζςεων φροντίδασ και φιλοξενίασ 
παιδιϊν  ςε δομζσ όπωσ:  Βρεφικοφσ και Βρεφονθπιακοφσ Χτακμοφσ, Βρεφονθπιακοφσ 
Χτακμοφσ Σλοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ, Υαιδικοφσ Χτακμοφσ, Ξζντρα Δθμιουργικισ 
Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ), Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν Πε Αναπθρία 
(ΞΔΑΥ-ΠΕΑ). 

Υαροχι υπθρεςιϊν φροντίδασ κατ’ οίκον ςε θλικιωμζνα άτομα (άνδρεσ και γυναίκεσ) που 
χριηουν κατ’ οίκον βοικειασ αλλά και ςε μθ θλικιωμζνα άτομα (ΑΠΕΑ, κ.λπ.), μζςω των 
«Πονάδων Βοικειασ ςτο Χπίτι» και των «Πονάδων Ξοινωνικισ Πζριμνασ», με ςκοπό τθν 
διευκόλυνςθ ςτθν ζνταξθ/επανζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ και ςτθν διατιρθςθ τθσ 
εργαςίασ ςε ςυγγενικά τουσ άτομα, τα οποία είναι άνεργα ι εργαηόμενα επαπειλοφμενα με 
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ανεργία («ωφελοφμενοι») αντίςτοιχα, τα οποία ωφελοφνται από ενεργθτικζσ πολιτικζσ 
απαςχόλθςθσ. 

Β. Δράςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ, τθν ενίςχυςθ τθσ Υρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ (Υρόγραμμα 
ΨΣΥΧΑ)  κακϊσ και τθν επανζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν κοινωνικι ζνταξθ για 
ειδικζσ κατθγορίεσ ευπακϊν ομάδων γυναικϊν (ΨΣΥ ΕΞΣ/ Υρογράμματα κοινωφελοφσ 
εργαςίασ).  

Γ. Υροκθρφξεισ που αφοροφν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ, ςε επιχοριγθςθ εργοδοτϊν/ 
διαρκρωτικι προςαρμογι εργαηομζνων (ςε κλάδουσ υπό διάρκρωςθ) με ζμφαςθ ςτισ 
μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, ςε Ρζουσ και νζεσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μζςω 
ενίςχυςθσ επιχειρθματικισ πρωτοβουλίασ που είτε κάνουν ρθτι αναφορά ςτισ γυναίκεσ ωσ 
ομάδα- ςτόχο είτε  εςτιάηουν ςε τομείσ όπου οι γυναίκεσ ςυμμετζχουν ςε μεγάλα ποςοςτά 
και δφνανται να ωφελθκοφν π.χ. επιχειρθματίεσ πολφ μικρϊν επιχειριςεων, νζοι και νζεσ 
ελεφκεροι επαγγελματίεσ, νζοι και νζεσ άνεργοι επιςτιμονεσ κοκ   

Ψο ςφνολο των προκθρφξεων που ζχουν κάποιου βακμοφ ςυνάφεια με τθν προϊκθςθ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων  είναι  33 ςυνολικά προκθρφξεισ  με ςυνολικό προχπολογιςμό ζργων  
φψουσ 2.424.496.000 ευρϊ. (βλ αναλυτικά Υίνακα 4Β ΕΥΑΡΑΔ: Υροςκλιςεισ /Υροκθρφξεισ 
που αφοροφν ςτθν ιςότθτα των φφλων). 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 4Α.  ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡ «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ» ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΚΕΜΑΤΑ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ194 

 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2  «Ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των επιχειριςεων» 
 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ 
ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι GENDER 
MAINSTREAMING 

2.3.«Βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ και τθσ 
παραγωγικότθτασ τθσ 
εργαςίασ» 

Σι πράξεισ αφοροφν ςε παρεμβάςεισ ςε αναπτυξιακό επίπεδο και ςυνδζονται με τουσ ςτόχουσ του 
Άξονα:  ενίςχυςθ προςαρμοςτικότθτασ εργαηομζνων και επιχειριςεων, ςυνεχισ αναβάκμιςθ 
δεξιοτιτων εργατικοφ δυναμικοφ και ανάπτυξθ μακθςιακισ κουλτοφρασ, καλφτερθ ανταπόκριςθ ςτισ 
ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και ενκάρρυνςθ επιχειριςεων να επενδφςουν ςτθν αναβάκμιςθ των 
δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ τουσ, βελτίωςθ ποιότθτασ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, 
βελτίωςθ απαςχολθςιμότθτασ εργαηομζνων και διατιρθςθ περιςςοτζρων ατόμων ςτθν αγορά 
εργαςίασ. 

 

2.3.7. Υροϊκθςθ τθσ 
προςαρμοςτικότθτασ και 
τθσ εξζλιξθσ των 
εργαηομζνων 
γυναικϊν, μζςω τθσ 
παροχισ κινιτρων ςτισ 
επιχειριςεισ και τθσ 
κινθτοποίθςθσ των 
κοινωνικϊν εταίρων 
(Χτόχοι 1,2,4) 

Ενκάρρυνςθ κοινωνικϊν εταίρων και επιχειριςεων να αναπτφξουν ςχζδια δράςθσ για 
προςαρμοςτικότθτα και επαγγελματικι εξζλιξθ εργαηομζνων γυναικϊν. Εκπόνθςθ μελζτθσ για 
εκςυγχρονιςμό κεςμικοφ πλαιςίου για ςφγχρονεσ ανάγκεσ εργαηόμενθσ γυναίκασ με ζμφαςθ ςτον 
ιδιωτικό τομζα, ςε ςυνδυαςμό με τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν οικογενειακι ηωι. 
Ζργο «Αναβάκμιςθ τθσ επαγγελματικισ Κζςθσ Εργαηομζνων, Αυτοαπαςχολουμζνων Γυναικϊν» 
Δράςεισ Ζργου: εξατομικευμζνθ ςυμβουλευτικι προσ εργαηόμενεσ για αναβάκμιςθ επαγγελματικισ 
κζςθσ - mentoring - αυτο-διάγνωςθ προβλθμάτων & τεχνικζσ παρζμβαςθσ, που αφοροφν 
ενθμζρωςθ, υποςτιριξθ και ενδυνάμωςθ των γυναικϊν, μζςω παρουςίαςθσ τεχνικϊν διαχείριςθσ 
και πρακτικϊν ςυμβουλϊν- αναβάκμιςθ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων εργαηομζνων γυναικϊν μζςω 
προγραμμάτων κατάρτιςθσ ι επιμόρφωςθσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
του ΕΧΔΕΞ, κ.λπ. 
 
 
 
 
 

Κετικι Δράςθ 

                                                           
194

 Για Υίνακα με Υροκθρφξεισ και Υροςκλιςεισ, βλζπε Υαράρτθμα 3 Υίνακα 4Β. 
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ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ» 
 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ 
ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι GENDER 
MAINSTREAMING 

3.1. Ενεργθτικζσ 
Ρολιτικζσ 
Απαςχόλθςθσ 

Ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ που εξαςφαλίηουν ζγκαιρο εντοπιςμό των αναγκϊν με ατομικά 
ςχζδια δράςθσ και εξατομικευμζνθ υποςτιριξθ και ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ που να ςυνδυάηει 
ςυμβουλευτικι, επαγγελματικό προςανατολιςμό, κατάρτιςθ/ επιμόρφωςθ, προϊκθςθ ςτθν 
απαςχόλθςθ και ςυνεχι παρακολοφκθςθ, θ παροχι «ίςων ευκαιριϊν εκκίνθςθσ για όλουσ». 

 

3.1.2. «Διευκόλυνςθ τθσ 

πρόςβαςθσ των 
γυναικϊν ςτθν 
απαςχόλθςθ» 

 

Ρρόγραμμα «Επιχειρθματικότθτα ανζργων γυναικϊν θλικίασ 22-64» Αριθμός Ωφελούμενων: 
4.000 νζοι/εσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ, γυναίκεσ, θλικίασ 22-64 ετϊν. 
Δράςθ 3 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ ςε μακροχρόνια άνεργουσ και λοιπζσ ευπακείσ 
κοινωνικζσ» 
Δράςθ 6 «Χυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ ανζργων βάςει ςτοχευμζνθσ θλικιακισ και κλαδικισ 
προςζγγιςθσ» 
Δράςεισ: Ξατάρτιςθ ωφελοφμενων όπου εκτόσ από τθ γενικι κατθγορία γυναίκεσ, ςυμπεριλαμβάνονται 
και ειδικζσ κατθγορίεσ γυναικϊν όπωσ κφματα trafficking και κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ. 

Αριθμός Ωφελούμενων: 7.000 άτομα ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων. 
 
Ρρόγραμμα «Ξατάρτιςθ ανζργων ςε πιςτοποιθμζνα Ξζντρα Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (ΞΕΞ) με 
υποχρεωτικι απαςχόλθςθ ςε κζςεισ ςυναφείσ με κζματα τουριςμοφ» Χτισ ομάδεσ-ςτόχουσ του εν λόγω 
Υρογράμματοσ, εκτόσ από τθ γενικι κατθγορία γυναίκεσ, ςυμπεριλαμβάνονται ςυμπεριλαμβάνονται και 
ειδικζσ κατθγορίεσ γυναικϊν όπωσ κφματα trafficking και κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ. 

Αριθμός Ωφελούμενων: 3.600 άτομα που προζρχονται από πλθκυςμιακζσ ομάδεσ που 
αποκλείονται ι απειλοφνται με αποκλειςμό από τθν αγορά εργαςίασ   
 
 

Κετικι Δράςθ 
 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ 
ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι GENDER 
MAINSTREAMING 

3.1.4. Δράςεισ 

προϊκθςθσ ςτθν 

-Ωποςτιριξθ των επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ προςωπικοφ υψθλοφ επιπζδου. 
-Ωποςτιριξθ τθσ διατομεακισ κινθτικότθτασ (ανταλλαγι προςωπικοφ –ερευνθτϊν μεταξφ ερευνθτικϊν 
και παραγωγικϊν φορζων ςε βραχυπρόκεςμθ βάςθ από τθν Ελλάδα και το Εξωτερικό). 

Κετικι Δράςθ 
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απαςχόλθςθ 
προςωπικοφ 
υψθλοφ επιπζδου 

-Υροςζλκυςθ – Αξιοποίθςθ Ερευνθτϊν (προςωπικό υψθλοφ επιπζδου) από το εξωτερικό ςε ελλθνικοφσ 
φορείσ και επιχειριςεισ. 
-Ρροϊκθςθ και αξιοποίθςθ του γυναικείου ερευνθτικοφ δυναμικοφ. 
 

3.1.8. Ενίςχυςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ και τθσ 
επιχειρθματικότθτασ 
νζων 
και γυναικϊν και 
ανάπτυξθ δικτφων 
πλθροφόρθςθσ και 
ςυμβουλευτικισ με τθν 
ενεργό ςυμμετοχι ΠΞΣ 

Χτο πλαίςιο τθσ δράςθσ, κα ενκαρρυνκεί θ ανάπτυξθ καινοτόμων ολοκλθρωμζνων τοπικϊν ςχεδίων 
προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ νζων και γυναικϊν που κα ενςωματϊνουν τθν αρχι τθσ εταιρικότθτασ, 
τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ και τθσ διακρατικότθτασ.  
οι ΠΞΣ κα ενιςχυκοφν για να αναπτφξουν Χχζδια Δράςθσ με ςτόχο τθν παροχι υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ 
και πλθροφόρθςθσ ςχετικά με α) ενεργά προγράμματα και δράςεισ προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ, β) 
ενεργά προγράμματα και δράςεισ ςχετικά με ζναρξθ/ επιδότθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, γ) 
ενεργά προγράμματα και δράςεισ κατάρτιςθσ, και δ) τθν προςφορά και ηιτθςθ κζςεων ςτθν αγορά 
εργαςίασ. Επίςθσ, για τθν παροχι ςυμβουλευτικισ και τθ δικτφωςι τουσ με χαρακτιρα ενιαίων ςθμείων 
επαφισ.  

Κετικι Δράςθ 

3.2. Υποςτθρικτικά 
μζτρα για τθν 
προϊκθςθ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων 
ςτθν απαςχόλθςθ 

Ωποςτθρικτικά μζτρα για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτθν απαςχόλθςθ και τθν εφαρμογι 
πολιτικϊν υπζρ τθσ προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν και τθν εξαςφάλιςθ ιςορροπίασ μεταξφ 
επαγγελματικισ και προςωπικισ ηωισ. 

 

3.2.1. Εναρμόνιςθ 

επαγγελματικισ και 
οικογενειακισ ηωισ 

 

Ζργα για τθ φιλοξενία παιδιϊν ςε παιδικοφσ ςτακμοφσ για τα ςχολικά ζτθ 2008-2013 Αρικμόσ 
Ωφελοφμενων Γυναικϊν: 70.000 (ζωσ 31-12-2011). 
Ζργο «Εναρμόνιςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ μζςω παροχισ κατϋοίκον υπθρεςιϊν 
φροντίδασ ςε εξαρτϊμενα μζλθ των οικογενειϊν ανζργων και αναγνωριςμζνα επαπειλοφμενων με 
ανεργία εργαηόμενων που ωφελοφνται από ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ».  Αρικμόσ άμεςα 

Ωφελοφμενων: 30.000 άτομα (άνδρεσ και γυναίκεσ). 
 

Κετικι Δράςθ 
  

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ 
ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι GENDER 
MAINSTREAMING 

3.2.2. Ξατάργθςθ του 

επαγγελματικοφ 
διαχωριςμοφ 

 

Χχεδιαςμόσ Ζργου από τθ ΓΓΛΦ για τθ μείωςθ του επαγγελματικοφ διαχωριςμοφ λόγω φφλου με ςτόχο: 
α) τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε επαγγζλματα όπου αυτζσ υποεκπροςωποφνται, και β) 
τθν προϊκθςθ γυναικϊν και ανδρϊν ςε «ανδρικά» και «γυναικεία» επαγγζλματα αντίςτοιχα (διπλι 
κατεφκυνςθ) μζςω δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ, προκειμζνου να εξαλειφκοφν οι ςτερεότυπεσ 
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αντιλιψεισ ςχετικά με το ρόλο των φφλων ςτθν οικογζνεια και τθν εργαςία, κακϊσ και να ενςωματωκεί 
θ αρχι τθσ ιςότθτασ ςτο χϊρο εργαςίασ. Το Ζργο δεν ζχει ενταχκεί. 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4 
«Ρλιρθσ ενςωμάτωςθ του ςυνόλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε μια κοινωνία ίςων ευκαιριϊν» 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ 
ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ / GENDER 
MAINSTREAMING 

4.1. Ρροϊκθςθ τθσ 
κοινωνικισ και 
επαγγελματικισ 
ενςωμάτωςθσ 
ευπακϊν κοινωνικά 
ομάδων. 

Ξοινωνικι και εργαςιακι (επαν)ζνταξθ ατόμων ευπακϊν ομάδων που βιϊνουν κοινωνικό αποκλειςμό.- 
Υρόλθψθ κινδφνου κοινωνικοοικονομικοφ αποκλειςμοφ για κατθγορίεσ ατόμων που προζρχονται ι 
μεταπίπτουν ςε ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ.- Ξαταπολζμθςθ των προκαταλιψεων και των 
διακρίςεων ςτον κοινωνικό και εργαςιακό πεδίο.- Άμβλυνςθ τθσ κατάςταςθσ φτϊχειασ ςε ςτοχευμζνεσ 
κατθγορίεσ ατόμων ευπακϊν ομάδων. - Αναβάκμιςθ τθσ ςυμμετοχισ των ευπακϊν ομάδων ςτο 
ςχεδιαςμό, τθ παρακολοφκθςθ και τθν εφαρμογι των παρεμβάςεων κοινωνικισ ζνταξθσ. 

 

4.1.1. Υρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ 
κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ ευπακϊν 
ομάδων πλθκυςμοφ 

«Υαρεμβάςεισ για τθν κοινωνικο-οικονομικι ζνταξθ ευπακϊν ομάδων» Ζργο «Υαρεμβάςεισ υπζρ 
ευπακϊν κοινωνικά ομάδων από πιςτοποιθμζνα Εξειδικευμζνα Ξζντρα Ξοινωνικισ και Επαγγελματικισ 
Ζνταξθσ Ατόμων με Αναπθρίεσ (ΑμεΑ) και απεξαρτθμζνων ατόμων ι ατόμων υπό απεξάρτθςθ, κακϊσ και 
από πιςτοποιθμζνα Ξζντρα Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (ΞΕΞ)» Στουσ/ςτισ ωφελοφμενουσ/εσ 
ςυμπεριλαμβάνονται κφματα trafficking και κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ. 
Υρογράμματα «Εκμάκθςθσ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ ςε πιςτοποιθμζνα Ξζντρα Επαγγελματικισ 
Ξατάρτιςθσ, για άνεργουσ μετανάςτεσ - παλιννοςτοφντεσ - πρόςφυγεσ και λοιποφσ ανζργουσ 
προερχόμενουσ από ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ για τουσ οποίουσ θ ανεπαρκισ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ 
γλϊςςασ λειτουργεί αναςταλτικά ςτθν κοινωνικι τουσ ενςωμάτωςθ». Ψα προγράμματα προκατάρτιςθσ-
κατάρτιςθσ απευκφνονταν ςε μετανάςτεσ, παλιννοςτοφντεσ, πρόςφυγεσ και λοιποφσ ανζργουσ 
προερχόμενουσ από ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ (αιτοφντεσ άςυλο, κφματα trafficking, κλπ.) για τθν 
εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. 

Κετικι Δράςθ  

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ 
ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ / GENDER 
MAINSTREAMING 

4.3. Ενζργειεσ 
ςτιριξθσ 
ατόμων που χριηουν 

Πε τθν ολοκλιρωςθ του κεςμικοφ, κανονιςτικοφ και διοικθτικοφ πλαιςίου – ςυςτθμικι παρζμβαςθ 
(προβλεπόταν να εκπονθκεί ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ ςυςτθμικισ παρζμβαςθσ μζχρι 31/12/2010 και 
από 01/01/2011, θ ςυγχρθματοδότθςθ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν «Βοικεια ςτο ςπίτι» ζλθξε), το 
οποίο, κα εφαρμοςτεί πλιρωσ και κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ τθσ παροχισ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν 
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βοικειασ (Στόχοσ 3) τφπου «Βοικεια ςτο ςπίτι»,  ςτθ βάςθ τθσ εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
ενίςχυςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ των εμμζςωσ ωφελουμζνων ατόμων, κακϊσ και θ ενίςχυςθ τθσ 
κοινωνικισ ςυνοχισ και θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ. 

4.3.1. Ενζργειεσ 

ςτιριξθσ 
ατόμων που χριηουν 
βοικειασ (ΞΘΦΘ) 

Θ Δράςθ ςυνδζεται άμεςα με τθν ςυςτθμικι παρζμβαςθ. Υροβλζπεται θ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ 
παροχισ υπθρεςιϊν τφπου «Βοικεια ςτο Χπίτι».  Ειδικότερα προβλζπεται θ ςυγχρθματοδότθςθ παροχισ 
υπθρεςιϊν θμεριςιασ φροντίδασ ςε θλικιωμζνα άτομα μθ δυνάμενα να αυτοεξυπθρετθκοφν απόλυτα 
(κινθτικζσ δυςκολίεσ, άνοια, κλπ) μζςω τθσ λειτουργίασ των Ξζντρων Θμεριςιασ Φροντίδασ Θλικιωμζνων 
(ΞΘΦΘ).    

Gender mainstreaming 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6 «Τεχνικι υποςτιριξθ εφαρμογισ» 

6.1.3. Υλθροφόρθςθ – 

Δθμοςιότθτα 
Θ ενζργεια αποςκοπεί ςτο να επικοινωνιςει ςτο μεγαλφτερο δυνατό εφροσ κοινοφ τθν Υράξθ 
«Εναρμόνιςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ», ςυγχρθματοδοτοφμενθσ από το ΕΞΨ ςτο πλαίςιο 
του ΕΧΥΑ 2007-2013 και ςυγκεκριμζνα το ζργο που αφορά ςτθν τοποκζτθςθ βρεφϊν, νθπίων και 
παιδιϊν ςε βρεφονθπιακοφσ, παιδικοφσ ςτακμοφσ και ΞΔΑΥ. 

Gender mainstreaming 
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3. Μεμονωμζνα μζτρα και Ζμμεςθ Ρροαγωγι τθσ Λςότθτασ των Φφλων  

3.1. ΕΡ Ψθφιακι Σφγκλιςθ 
 
 Θ ζνταξθ τθσ αρχισ για τθν ιςότθτα των φφλων, ςε προγραμματικό τουλάχιςτον 
επίπεδο, αφορά ςε όλα τα ςτάδια προγραμματιςμοφ και υλοποίθςθσ και διατρζχει το 
ςφνολο των ςχεδιαηόμενων παρεμβάςεων του ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ με ζμφαςθ ςτα εξισ 
πεδία: 

- Γενικό Χτόχο  και προβλεπόμενεσ παρεμβάςεισ του ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ. 
- Λςόρροπθ κατά το δυνατόν ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν Επιτροπι 

Υαρακολοφκθςθσ του ΕΥ και τθν εκπροςϊπθςθ κρατικϊν αρχϊν που είναι 
αρμόδιεσ για κζματα ιςότθτασ κακϊσ και κοινωνικϊν οργανϊςεων ειδικϊν 
πλθκυςμιακϊν ομάδων (Εκνικι Χυνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρία, Δίκτυο ROM 
κ.λπ.). 

- Οιψθ μζτρων για τθ δθμοςιοποίθςθ του προγράμματοσ και των ειδικότερων 
δράςεων που περιλαμβάνονται ςε αυτό, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ κατά το δυνατό 
ευρφτερθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν κοινοτικι ςυγχρθματοδότθςθ.  

- Υαρακολοφκθςθ και ςχετικι ενθμζρωςθ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ του ΕΥ 
και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, μζςω τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ, όςον αφορά τα μζτρα 
που ζχουν λθφκεί ςε ςχζςθ με τθν παροχι ίςων ευκαιριϊν ςτο πλαίςιο του ΕΥ, τθν 
αποτελεςματικότθτά τουσ και τισ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ που απαιτοφνται ϊςτε 
να διαςφαλίηεται θ αρχι τθσ μθ διάκριςθσ. 

 Υαρά ταφτα, ςφμφωνα με τα γενικά αξιολογικά ςυμπεράςματα195θ αναφορά ςτο 
φφλο, αν και ανιχνεφεται ςτισ περιςςότερεσ επιμζρουσ δράςεισ λόγω κυρίωσ τθσ 
κατεφκυνςθσ για ενςωμάτωςθ τθσ ςτρατθγικισ του gender mainstreaming, είναι ζμμεςθ. 
Επίςθσ, παρατθρείται υςτζρθςθ ωσ προσ εξειδικευμζνουσ και ποςοτικοποιθμζνουσ κατά 
φφλο δείκτεσ εκροϊν, αποτελεςμάτων και αξιολόγθςθσ κακϊσ και προτεινόμενων 
κατθγοριϊν Υράξεων, γεγονόσ που αποκλείει τθ «δεςμευτικότθτα» των παρεμβάςεων και 
ενδεχομζνωσ εμποδίηει τθν «πρόκριςθ» ςχεδιαςμοφ /υποβολισ προσ ζνταξθ ζργων από 
δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ που κα ενςωματϊνουν διακριτά τθ διάςταςθ του φφλου.  
 Χτο πλαίςιο του Άξονα Υροτεραιότθτασ 1 «Βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ με 
αξιοποίθςθ των ΤΡΕ» ενδιαφζρον όςον αφορά ςτα κζματα ιςότθτασ μεταξφ των φφλων 
παρουςιάηουν τρείσ (3) ειδικοί ςτόχοι. 

 Ειδικόρ Σηόσορ 1.1. «Φοπήγηζη Υποηποθιών με έμθαζη ζηιρ οικονομικά 

αζθενέζηεπερ ή κοινωνικά εςάλωηερ ομάδερ ηος πληθςζμού» 
Εκτιμάται ότι ςθμαντικά οφζλθ κα προζλκουν από δράςεισ όπωσ ενδεικτικά: 

- Παξεκβάζεηο γηα ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνύξαο γηα λέεο 

ηερλνινγίεο, 

- Δξάζεηο ζηνρεπκέλεο αλάδεημεο ησλ σθειεηώλ ησλ ΣΠΕ αλά θιάδν ηεο 

νηθνλνκίαο, 

- Παξεκβάζεηο ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθόηεηάο ηνπο κέζσ ΣΠΕ, κε κεηξήζηκνπο ζηόρνπο, 

- Ελέξγεηεο δηάρπζεο επξσπατθώλ θαη εζληθώλ θαιώλ επηρεηξεκαηηθώλ 

πξαθηηθώλ ζε ΣΠΕ, θαη  

- Δξάζεηο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο αλάπηπμεο επξπδσληθώλ δηθηύσλ ζηελ 

πεξηθέξεηα. 

 Ειδικόρ Σηόσορ 1.3. «Ενίζσςζη ηηρ ζςμβολήρ ηος κλάδος ηων ΤΠΕ ζηην 

Ελληνική Οικονομία» 
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 Βλζπε Πζροσ Β1. 
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 Ειδικόρ Σηόσορ 1.4. «Πποώθηζη ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ ζε ηομείρ πος 

αξιοποιούν ΤΠE» 
 Υροτείνεται θ ανάπτυξθ εφαρμογϊν για τθν προβολι και προϊκθςθ επιτυχθμζνων 
παραδειγμάτων επιχειρθματικότθτασ, τθν ενθμζρωςθ επιχειρθματιϊν για τισ διαδικαςίεσ 
ζναρξθσ, λειτουργίασ και ανάπτυξθσ επιχειριςεων, όπωσ και θ ανάπτυξθ δομϊν ενεργοφσ 
ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ επιχειρθματικϊν ιδεϊν ςε κζματα 
ΨΥΕ, εξεφρεςθσ χρθματοδοτικϊν εργαλείων, βαςικισ χρθματοδότθςθσ, κατευκφνςεων 
επζκταςθσ των επιχειρθματικϊν ιδεϊν και διοικθτικισ υποςτιριξθσ (π.χ. δθμιουργία 
portals, θλεκτρονικά one-stop shops, εφαρμογϊν διάκεςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου, 
προϊόντων και help desks).  
 Ψο εγκεκριμζνο Ε.Υ. «Ψθφιακι Χφγκλιςθ» ςυνιςτά μια ολοκλθρωμζνθ δζςμθ 
αλλθλοςυμπλθροφμενων παρεμβάςεων («Ριματα Δράςεων») με τισ οποίεσ προςδοκάται 
ότι κα αντιμετωπιςκοφν τα βαςικά προβλιματα για τθν επίτευξθ του «Ψθφιακοφ 
Άλματοσ». Χτο πλαίςιο του Ριματοσ 5 "Ψθφιακι υποςτιριξθ τθσ Εργαςίασ" και 
ςυγκεκριμζνα ςτθν Ξατεφκυνςθ 1 "Βελτίωςθ τθσ Υαραγωγικότθτασ με ΨΥΕ" εντάςςεται θ 
δράςθ "Χρθματοδότθςθ εξοπλιςμοφ ςε εργαηόμενεσ μθτζρεσ για τθν εξ' αποςτάςεωσ 
εργαςία" 
 Για τουσ παραπάνω ειδικοφσ ςτόχουσ ωςτόςο δεν ζχουν εκδοκεί προςκλιςεισ. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 5. ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡ «ΨΘΦΛΑΚΘ ΣΥΓΚΛΛΣΘ» ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΚΕΜΑΤΑ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ196 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1:"Βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΤΡΕ" 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ / 
GENDER 
MAINSTREAMING 

1.1. Υροϊκθςθ χριςθσ 
ΨΥΕ ςε 
επιχειριςεισ 

Ειδικόσ Χτόχοσ 1.1.: υλοποίθςθ δράςεων για ανάπτυξθ ψθφιακοφ περιεχομζνου εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα και 
υλοποίθςθ προγραμμάτων - αναμζνεται ότι κα ςυντελζςει ςτθ διατιρθςθ του ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ τθσ 
διακεςιμότθτασ ανκρϊπινου δυναμικοφ υψθλισ κατάρτιςθσ και κα τεκοφν οι βάςεισ για τθ δθμιουργία κουλτοφρασ 
Δια Βίου μάκθςθσ ςτον κλάδο των ΨΥΕ. Ωφελοφμενοι παρεμβάςεων: ΠΠΕ περιφερειϊν ςφγκλιςθσ, ελεφκεροι 
επαγγελματίεσ, επαγγελματικζσ ενϊςεισ,  επιμελθτιρια.  

  

Δράςθ Ψθφιακισ τρατθγικισ 

 Χρθματοδότθςθ εξοπλιςμοφ ςε εργαηόμενεσ μθτζρεσ για τθν εξ' αποςτάςεωσ εργαςία Κετικι Δράςθ  
1.3. Ενίςχυςθ τθσ 
ςυμβολισ του 
κλάδου των ΨΥΕ ςτθν 
Ελλθνικι 
Σικονομία 

Υαρεμβάςεισ αφοροφν: δθμιουργία και ενθμζρωςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου για προγράμματα ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων ςε ΨΥΕ (προγράμματα επιχειρθματικότθτασ & εφαρμογζσ ΨΥΕ ςτισ επιχειριςεισ) από πανεπιςτιμια και 
επιχειριςεισ ΨΥΕ. Πε τθν αξιοποίθςθ μιασ κρίςιμθσ μάηασ επιςτθμονικοφ και εργατικοφ δυναμικοφ που είναι ςε 
κζςθ να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ των νζων τεχνολογιϊν, κα δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλεσ προχποκζςεισ και 
βάςεισ για τθν υλοποίθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων ςχετικϊν με ΨΥΕ τόςο από το Δθμόςιο όςο και από τον Λδιωτικό 
τομζα.  

Gender 
Mainstreaming 

1.4. Υροϊκθςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ ςε 
τομείσ που 
αξιοποιοφν ΨΥE. 

Υροτείνεται θ ανάπτυξθ εφαρμογϊν για τθν προβολι και προϊκθςθ επιτυχθμζνων παραδειγμάτων 
επιχειρθματικότθτασ, τθν ενθμζρωςθ επιχειρθματιϊν για τισ διαδικαςίεσ ζναρξθσ, λειτουργίασ και ανάπτυξθσ 
επιχειριςεων, όπωσ και θ ανάπτυξθ δομϊν ενεργοφσ ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ 
επιχειρθματικϊν ιδεϊν ςε κζματα ΨΥΕ, εξεφρεςθσ χρθματοδοτικϊν εργαλείων, βαςικισ χρθματοδότθςθσ, 
κατευκφνςεων επζκταςθσ των επιχειρθματικϊν ιδεϊν και διοικθτικισ υποςτιριξθσ (π.χ. δθμιουργία portals, 
θλεκτρονικά one-stop shops, εφαρμογϊν διάκεςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου, προϊόντων και help desks). 

Gender 
Mainstreaming 

** Χε όλεσ τισ προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ ςθμειϊνεται ότι οι παρεμβάςεισ του ειδικοφ ςτόχου κα περιλαμβάνουν δράςεισ προϊκθςθσ και ενςωμάτωςθσ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων και ιςότθτασ των ευκαιριϊν ςε περιπτϊςεισ όπου παρατθρείται καταγεγραμμζνθ υςτζρθςθ. 
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 Για το ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ δεν παρατίκεται πίνακασ με Υροκθρφξεισ και Υροςκλιςεισ. 
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3.2. Εκνικό Στρατθγικό Σχζδιο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΣΑΑ) - Ρρόγραμμα Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ (ΡΑΑ)  2007-2013 

 Χφμφωνα με τα γενικά αξιολογικά ςυμπεράςματα197,  το ΥΑΑ ςυµβάλλει ςτθν 
ενίςχυςθ τθσ γυναικείασ επιχειρθµατικότθτασ ςτο πλαίςιο των μζτρων που αφοροφν α) 
τον εκςυγχρονιςµό των γεωργικϊν εκµεταλλεφςεων,  β) τθ διαφοροποίθςθ προσ µθ 
γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ, και γ) τθ ςτιριξθ τθσ δθµιουργίασ και ανάπτυξθσ πολφ µικρϊν 
επιχειριςεων και ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων.  Χτο πλαίςιο αυτό, 
προωκοφνται τοµείσ για τουσ οποίουσ εκδθλϊνουν  ενδιαφζρον γυναίκεσ ι γυναικείοι 
ςυνεταιριςµοί.  

 Επίςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ παροχισ και βελτίωςθσ των υπθρεςιϊν προσ τον αγροτικό 
και τοπικό πλθκυςµό,  που ςχετίηονται άµεςα µε τθν ποιότθτα ηωισ, παρζχεται ενίςχυςθ 
για τθ δθµιουργία υποδοµϊν φφλαξθσ παιδιϊν, ενϊ ςτισ υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ για τθν 
ενίςχυςθ τθσ τοπικισ οικονοµίασ εντάςςονται και δράςεισ δικτφωςθσ,  κακϊσ και ςτιριξθσ 
επιχειριςεων και ςυνεταιριςµϊν ςτισ οποίεσ µποροφν να ςυµµετζχουν και γυναικείοι 
ςυνεταιριςµοί.   Ξατά τθν επιλογι των Σµάδων Ψοπικισ ∆ράςθσ και ειδικότερα όςον αφορά 
ςτο επίπεδο λιψθσ αποφάςεων για τθν εφαρµογι τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ 
(Άξονασ 4 - Υροςζγγιςθ Leader) εξετάςτθκε και µοριοδοτικθκε θ ςυµµετοχι φορζων που 
εκπροςωποφν ςυµφζροντα γυναικϊν.   

Χτο πλαίςιο των ενεργειϊν δθµοςιότθτασ του Υρογράµµατοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
και λειτουργίασ του Εκνικοφ Αγροτικοφ ∆ικτφου προβλζπεται να διοργανωκοφν εκδθλϊςεισ 
προβολισ του ρόλου των γυναικϊν ςτθν φπαικρο,  εκδθλϊςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ ςε 
κζµατα που προωκοφν τθν ιςότθτα των δφο φφλων και εκδθλϊςεισ ενθµζρωςθσ για τισ 
δυνατότθτεσ ενίςχυςθσ από το Υρόγραµµα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, µε ιδιαίτερθ µζριµνα 
ςυµµετοχισ ςε αυτζσ γυναικϊν και των ςυλλογικϊν τουσ φορζων.  

Ψζλοσ, ςτα ενεργά µζλθ του Εκνικοφ Αγροτικοφ ∆ικτφου ςυµµετζχει και θ Ζνωςθ 
Γυναικείων Αγροτουριςτικϊν Χυνεταιριςµϊν.  

Ραράλλθλα οι δείκτεσ του ΚΡΡΑ καταγράφονται και αναλφονται και ςε επίπεδο 
φφλου µε ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυµµετοχισ των γυναικϊν ςτο Ρρόγραµµα.  Τα 
ςτοιχεία τθσ ςυµµετοχισ των γυναικϊν ςτο Ρρόγραµµα αξιοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςθ του βακµοφ προϊκθςθσ ίςων ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ µεταξφ ανδρϊν – 
γυναικϊν». 
 Από τα δεδομζνα τθσ αποτφπωςθσ του ΕΥ είναι εμφανζσ ότι το Υρόγραμμα 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ εφαρμόηει ςε αρκετά πεδία πολιτικζσ για τθν ιςότθτα των φφλων. 
Ρεδία ςυχνά κακοριςτικά για τθ γυναικεία απαςχόλθςθ και κυρίωσ τθν 
επιχειρθματικότθτα, για τθν ενκάρρυνςθ των γυναικϊν  ςτθν απόκτθςθ γεωργικισ 
εκμετάλλευςθσ, για τθν ενίςχυςθ και ανάπτυξθ γυναικείων ςυνεταιριςμϊν, για τον 
προςανατολιςμό των γυναικϊν τθσ υπαίκρου ςε νζεσ δραςτθριότθτεσ που μποροφν να 
ενιςχφςουν το οικογενειακό ειςόδθμα κ.λπ. Χυγχρόνωσ μζςω των Πζτρων για τθν 
οικονομικι, κοινωνικι και πολιτιςτικι αναβάκμιςθ ορεινϊν και μειονεκτικϊν περιοχϊν, 
αλλά και των Πζτρων για τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθ βελτίωςθσ του 
περιβάλλοντοσ και τθσ υπαίκρου (των αξόνων 1 και 2), και τθσ παράλλθλθσ προϊκθςθσ 
πολιτικϊν  για τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν που ςυνεκτιμϊνται ςτισ ςχετικζσ 
πράξεισ, αναμζνεται να υπάρξουν κετικζσ εξελίξεισ ςτθν εφαρμογι πολιτικϊν  για τθν 
ιςότθτα των φφλων.  
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 Βλζπε Ξεφάλαιο Β. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 6 . ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΤΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΚΕΜΑΤΑ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ198 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ  3 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ και διαφοροποίθςθ τθσ αγροτικισ οικονομίασ 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΜΕΤΟΥ 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΜΕΤΟΥ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ / 
GENDER 
MAINSTREAMING 

311.  

Διαφοροποίθςθ προσ 
μθ γεωργικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Χτόχοσ: παροχι δυνατοτιτων δθμιουργίασ πολλαπλϊν δραςτθριοτιτων και απόκτθςθσ εναλλακτικϊν 
ειςοδθμάτων για τθ μείωςθ τθσ υποαπαςχόλθςθσ ςτο γεωργικό τομζα, τθ δθμιουργία ίςων ευκαιριϊν ςε νζουσ, 
γυναίκεσ και ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, τθ βελτίωςθ ειςοδθμάτων και τθ ςυγκράτθςθ του αγροτικοφ 
πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο.  

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

312.  

Στιριξθ τθσ 
δθμιουργίασ και 
ανάπτυξθσ πολφ 
μικρϊν επιχειριςεων 
 

Χτόχοσ του Πζτρου είναι θ προϊκθςθ τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ με τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε 
διάφορουσ τομείσ τθσ τοπικισ οικονομίασ, θ δθμιουργία δυνατοτιτων απαςχόλθςθσ εκτόσ του πρωτογενι 
τομζα, προκειμζνου να δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για τθ ςυγκράτθςθ ι/και αφξθςθ του 
πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο, με παράλλθλθ ενδυνάμωςθ των πολλαπλαςιαςτικϊν επιδράςεων ςτθν τοπικι 
οικονομία. Λδιαίτερθ βαρφτθτα κα δοκεί ςτθν προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν ςε νζουσ, γυναίκεσ και ειδικζσ 
ομάδεσ πλθκυςμοφ. 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

313. 

 Ενκάρρυνςθ 
τουριςτικϊν 
δραςτθριοτιτων 
 

Χτόχοι: βελτίωςθ και οργάνωςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, θ ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ, θ αφξθςθ τθσ 
επιςκεψιμότθτασ των περιοχϊν παρζμβαςθσ, θ ςυμβολι ςτθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου, κακϊσ και 
θ προβολι-προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των περιοχϊν. Λδιαίτερθ βαρφτθτα κα δοκεί ςτθν 
προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν ςε νζουσ, γυναίκεσ και ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ.  

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

321.  

Βαςικζσ υπθρεςίεσ για 
τθν οικονομία και τον 
αγροτικό πλθκυςμό 
 

Χτόχοσ: Υροςταςία και αξιοποίθςθ των φυςικϊν πόρων τθσ υπαίκρου για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ 
και διαβίωςθσ του πλθκυςμοφ. Υαροχι και βελτίωςθ υπθρεςιϊν προσ αγροτικό και τοπικό πλθκυςμό. Δράςεισ 
του μζτρου: Ζργα υποδομισ μικρισ κλίμακασ (μικρά εγγειοβελτιωτικά, αγροτικι οδοποιία). Κζντρα φροντίδασ 
παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ, δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ, ωδεία, χϊροι άςκθςθσ πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων. 
Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων(προμικεια μουςικϊν οργάνων, ςτολϊν). 
 
 
 

προςπάκεια 
ζνταξθσ gender 
mainstreaming 

                                                           
198

 Για το Υρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ δεν παρατίκεται πίνακασ με Υροκθρφξεισ και Υροςκλιςεισ. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4 
"Δθμιουργία τοπικϊν ικανοτιτων για τθν απαςχόλθςθ και τθν διαφοροποίθςθ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ μζςω τθσ προςζγγιςθσ Leader" 

 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΜΕΤΟΥ 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΜΕΤΟΥ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ / 
GENDER 
MAINSTREAMING 

41., 411., 413. 
Στρατθγικζσ τοπικισ 
ανάπτυξθσ 
Ανταγωνιςτικότθτα 
Ροιότθτα ηωισ / 
Διαφοροποίθςθ 
 

Πζςω των παρεμβάςεων του μζτρου επιδιϊκεται μεταξφ άλλων, θ προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν ςε νζουσ, 
γυναίκεσ και ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. Χτο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν Σμάδεσ Ψοπικισ Δράςθσ. 
Σι ΣΨΔ πρζπει να ορίςουν, επίπεδο λιψθσ αποφάςεων, ςτο οποίο οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι τθσ 
περιοχισ, κακϊσ και άλλοι εκπρόςωποι τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν τθσ περιοχισ (π.χ. ενϊςεισ αγροτϊν, 
γυναικϊν, νζων) πρζπει να αποτελοφν τουλάχιςτον το 50%. 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 
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3.3. Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα 

 
3.3.1. ΠΕΠ Αττικισ 
 

Χφμφωνα με τα γενικά αξιολογικά ςυμπεράςματα199,  ςτο ΕΥ «Αττικισ 2007-2013», 
περιλαμβάνονται ςτοιχεία κατά φφλο για τθν απαςχόλθςθ, ενϊ ςτο ςχετικό κείμενο 
επιςθμαίνεται ότι κα παρζμβει άμεςα ςε κζματα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε 
δφο ςθμαντικά πεδία πολιτικισ που είναι θ «ενίςχυςθ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ» 
και θ βελτίωςθ των υποδομϊν/υπθρεςιϊν για τθν φροντίδα των παιδιϊν. Υαρά ταφτα, ςε 
επίπεδο υλοποίθςθσ δεν ζχουν γίνει ςχετικζσ ενζργειεσ.  

Επιπλζον, ςτο επίπεδο του ςχεδιαςμοφ του ΕΥ θ ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου και 
οι ςτοχευμζνεσ κετικζσ δράςεισ υπζρ των γυναικϊν δεν παρουςιάηονται επαρκϊσ. Επίςθσ, 
υπάρχουν ςθμαντικά κενά και ελλείψεισ ςε ότι αφορά τθν ποςοτικοποίθςθ των 
παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων μζςω κατάλλθλου μίγματοσ ςτόχων – 
δεικτϊν εκροϊν, αποτελεςμάτων και επιπτϊςεων. Θ διακεςιμότθτα αναλυτικϊν 
δεδομζνων κατά φφλο και ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ που κα λαμβάνουν υπόψθ τθ 
διάςταςθ του φφλου, αποτελοφν βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν αποτελεςματικι 
παρακολοφκθςθ και αποτίμθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων, ςτισ οποίεσ κα πρζπει να δοκεί θ απαιτοφμενθ προςοχι. 

Θ δθμιουργία των ςχετικϊν κοινωνικϊν υποδομϊν και οι δράςεισ για τθν ενίςχυςθ 
τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ κα περιλθφκοφν ςε δφο Άξονεσ Υροτεραιότθτασ και 
ςυγκεκριμζνα ςτον Άξονα Υροτεραιότθτασ 2 «Αειφόροσ Ανάπτυξθ και Βελτίωςθ τθσ 
Ροιότθτασ ηωισ» και ςτον Άξονα Υροτεραιότθτασ 3 «Ενίςχυςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ 
Καινοτομίασ και τθσ Ψθφιακισ Σφγκλιςθσ». Τμωσ, οι δράςεισ αυτζσ αφοροφν τισ γυναίκεσ 
ωσ ζμμεςα ωφελοφμενεσ και επιπλζον οι υπθρεςίεσ φροντίδασ των βρεφϊν και των 
παιδιϊν, υπθρεςίεσ βοικειασ ςτο ςπίτι αφοροφν ςτουσ εργαηόμενουσ γονείσ και κατά 
ςυνζπεια δεν υποςτθρίηουν και ενιςχφουν τθν ζνταξθ των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ . 

Ψα δεδομζνα που προκφπτουν από τθν πορεία υλοποίθςθσ του ΕΥ δεν αντανακλοφν 
ςε καμία περίπτωςθ προτεραιότθτα ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. Χε αυτό το 
ςθμείο αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων, κατά τθν 
προγραμματικι περίοδο 2010-2013 ςχεδίαςε και υλοποιεί ζνα ςφνολο δράςεων για τθν 
προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ Υεριφζρειεσ200 με ςτόχο τθν ζνταξθ των κεμάτων 
ιςότθτασ των φφλων ςτισ πολιτικζσ τουσ. Υαράλλθλα, επιςθμαίνεται θ ςχετικι δζςμευςθ 
που ανζλαβαν οι Υεριφερειάρχεσ τθσ χϊρασ με τθν υπογραφι τθσ «Ευρωπαϊκισ Χάρτασ για 
τθν Λςότθτα των Φφλων ςτισ Ψοπικζσ Ξοινωνίεσ». 

 

                                                           
199

 Βλζπε Ξεφάλαιο Β. 
200

 Βλ. ςχετικά: Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων (2010) Εκνικό Ρρόγραμμα για τθν Ουςιαςτικι Ιςότθτα 
των Φφλων 2010-2012, Δράςεισ για τισ Ρεριφζρειεσ και τουσ Διμουσ: 
http://www.isotita.gr/var/uploads/PROGRAMMES/gender%20mainstreaming/munipalities_regions_oct-
2011.pdf 
 

http://www.isotita.gr/var/uploads/PROGRAMMES/gender%20mainstreaming/munipalities_regions_oct-2011.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/PROGRAMMES/gender%20mainstreaming/munipalities_regions_oct-2011.pdf


526 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 7Α.  ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ  ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΚΕΜΑΤΑ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
201

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2: «Aειφόροσ Ανάπτυξθ και Bελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ» 
 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ / 
GENDER 
MAINSTREAMING 

02.77.01.01.  
«Ξαταςκευι και 
ανάπτυξθ 
υποδομϊν 
φροντίδασ παιδιϊν» 

Υροβλζπεται θ ςυμπλιρωςθ του δικτφου υποδομϊν πρόνοιασ τθσ περιφζρειασ με τθ δθμιουργία νζων 
υποδομϊν για τθ φροντίδα βρεφϊν και νθπίων. Χτόχοσ είναι θ απελευκζρωςθ των γυναικϊν από τθ φροντίδα 
των παιδιϊν προνθπιακισ θλικίασ, με αποτζλεςμα τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, 
κακϊσ και θ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν πρόνοιασ ςτθ βρεφονθπιακι θλικία. 
Χτο πλαίςιο τθσ δράςθσ δφναται να χρθματοδοτθκοφν: Θ δθμιουργία νζων βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν 
ςτακμϊν για τθν κάλυψθ αναγκϊν ςφμφωνα με τεκμθριωμζνεσ ανάγκεσ . Θ τεκμθρίωςθ των αναγκϊν κα 
προκφπτει από ανάλυςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν κακϊσ και χωροαναπτυξιακϊν και πλθκυςμιακϊν 
ςτοιχείων. 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

02.77.01.02.  
- Ρζεσ κτιριακζσ υποδομζσ για τθ φροντίδα των παιδιϊν με αναπθρία. 
- Επζκταςθ /αναβάκμιςθ κτιριακϊν υποδομϊν 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

02.69.01.01. «Ενζργειεσ 
ενίςχυςθσ 
τθσ κοινωνικισ 
ςυνοχισ και 
βελτίωςθσ τθσ 
ποιότθτασ ηωισ 
θλικιωμζνων και 
ατόμων που χριηουν 
κατ’ οίκον βοικειασ» 
 
 
 

Υαρεμβάςεισ ςχετικζσ με τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι" και" 
Ξοινωνικι Πζριμνα" Υρόκειται να χρθματοδοτθκοφν δράςεισ που εμπίπτουν ςτο πεδίο ςυνδρομισ του ΕΞΨ 
(δράςεισ ι παρεμβάςεισ "τφπου ΕΞΨ"), με τθ χριςθ τθσ «ριτρασ ευελιξίασ» και ειδικότερα κατθγοριϊν 
παρεμβάςεων ςχετικϊν με τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι", "Ξοινωνικι 
Πζριμνα", οι οποίεσ εμπίπτουν ςτθν πολιτικι κοινωνικισ ςυνοχισ τθσ Υεριφζρειασ, ενιςχφουν το ςτόχο του 
Άξονα Υροτεραιότθτασ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ Υεριφζρειασ και το γενικό ςτόχο 9 
του ΕΧΥΑ. Xρθματοδότθςθ με καταλθκτικι θμερομθνία 31/12/2010. 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 
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 Για Υίνακα με Υροκθρφξεισ και Υροςκλιςεισ, βλζπε Υαράρτθμα 3 Υίνακα 7Β. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4: «Aναηωογόνθςθ (regeneration) αςτικϊν περιοχϊν» 
 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ / 
GENDER 
MAINSTREAMING 

04.61.01 .02.  
Υρόγραμμα 
"Υράςινθ ηωι ςτθν 
πόλθ" 

Ψο Υρόγραμμα «Υράςινθ Ηωι ςτθν Υόλθ» (ΥΗΥ), χρθματοδοτεί ζνα πλζγμα δράςεων / ζργων ςτον βαςικό 
οικιςτικό ιςτό των μεγάλων αςτικϊν κζντρων, τα οποία εμφανίηουν προβλιματα πυκνοκατοίκθςθσ, επιβάρυνςθσ 
του περιβάλλοντοσ από οχλοφςεσ δραςτθριότθτεσ, κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ, ελλείψεισ ςε ελεφκερουσ χϊρουσ 
και χϊρουσ πραςίνου και γενικότερα προβλιματα υποβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν. 
Χτόχοσ του Υρογράμματοσ «ΥΗΥ» είναι θ βελτίωςθ του επιπζδου ηωισ των κατοίκων των μεγάλων και 
πυκνοκατοικθμζνων αςτικϊν κζντρων, με τθ βελτίωςθ του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ και τθν 
άμβλυνςθ των λειτουργικϊν προβλθμάτων αυτϊν των αςτικϊν κζντρων, μζςω καινοτόμων, ςχετικά μικρισ 
κλίμακασ και αποτελεςματικϊν παρεμβάςεων. 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 
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 Θ διερεφνθςθ των προκθρφξεων /προςκλιςεων των ΥΕΥ αφορά 22 ςυνολικά 

προςκλιςεισ ςυνολικοφ φψουσ δαπανϊν  222.760.895 €. Τλεσ οι προκθρφξεισ αφοροφν το 

κεματικό πεδίο για τθν ιςότθτα των φφλων τθσ εναρμόνιςθσ επαγγελματικισ και 

οικογενειακισ ηωισ δθλαδι υποδομζσ και παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ και φροντίδασ 

παιδιϊν και  εξαρτθμζνων μελϊν τθσ οικογζνειασ (βλ αναλυτικά Υίνακα προκθρφξεων 

ιςότθτασ ανά ΥΕΥ).  

 Πε δεδομζνο ότι ςφμφωνα με τα γενικά αξιολογικά ςυμπεράςματα202 για το 

ςφνολο των ΥΕΥ τθσ χϊρασ ιςχφουν ςυναφείσ αν όχι ταυτόςθμεσ γενικζσ επιςθμάνςεισ 

ςχετικά με τθν ζνταξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, ςτο παρόν κεφάλαιο κα παρουςιαςτοφν 

μόνο οι ςχετικοί πίνακεσ για τα κάτωκι ΥΕΥ: 
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 Βλζπε Πζροσ Β1. 
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3.3.2. ΠΕΠ Θεςςαλίασ - τερεάσ Ελλάδασ - Θπείρου 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 8Α.  ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΡΕΡ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ - ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΘΡΕΛΟΥ  ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΚΕΜΑΤΑ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
203

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4: «AΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ BΕΛΤΛΩΣΘ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ» 
 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ / 
GENDER 
MAINSTREAMING 

04.69.01.01. Ενίςχυςθ τθσ 
κοινωνικισ 
ςυνοχισ και βελτίωςθσ 
τθσ 
ποιότθτασ ηωισ 
θλικιωμζνων και ατόμων 
που χριηουν κατϋ οίκον 
βοικειασ 

Υαρεμβάςεισ ςχετικζσ με τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι" και" 
Ξοινωνικι Πζριμνα". Υρόκειται να χρθματοδοτθκοφν δράςεισ που εμπίπτουν ςτο πεδίο ςυνδρομισ του ΕΞΨ 
(εφεξισ δράςεισ ι παρεμβάςεισ "τφπου ΕΞΨ"), με τθ χριςθ τθσ «ριτρασ ευελιξίασ» και ειδικότερα κατθγοριϊν 
παρεμβάςεων ςχετικϊν με τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι", "Ξοινωνικι 
Πζριμνα", οι οποίεσ εμπίπτουν ςτθν πολιτικι κοινωνικισ ςυνοχισ τθσ Υεριφζρειασ, ενιςχφουν το ςτόχο του 
Άξονα Υροτεραιότθτασ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ Υεριφζρειασ και το γενικό ςτόχο 9 
του ΕΧΥΑ,. Θ χρθματοδότθςθ με καταλθκτικι θμερομθνία τθν 31/12/2010. 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 5: «ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 
5.69.01.01. Ενίςχυςθ τθσ 
κοινωνικισ 
ςυνοχισ και βελτίωςθσ 
τθσ 
ποιότθτασ ηωισ 
θλικιωμζνων και ατόμων 
που χριηουν κατϋ οίκον 
βοικειασ 

Υαρεμβάςεισ ςχετικζσ με τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι" και" 
Ξοινωνικι Πζριμνα".  
Βλζπε και παραπάνω.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 
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 Για Υίνακα με Υροκθρφξεισ και Υροςκλιςεισ, βλζπε Υαράρτθμα 3 Υίνακα 8Β. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6: «ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΘΡΕΛΟΥ» 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ / 
GENDER 
MAINSTREAMING 

6.69.0 1.01. Ενίςχυςθ τθσ 
κοινωνικισ 
ςυνοχισ και βελτίωςθσ 
τθσ 
ποιότθτασ ηωισ 
θλικιωμζνων και ατόμων 
που χριηουν κατϋ οίκον 
βοικειασ 

Υαρεμβάςεισ ςχετικζσ με τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι" και" 
Ξοινωνικι Πζριμνα".  
Βλζπε και παραπάνω.  
 
 
 
 
 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

06.77.01.01. Ωποδομζσ 
φροντίδασ 
βρεφϊν και νθπίων 

Χτθν εν λόγω δράςθ προβλζπεται θ ςυμπλιρωςθ του δικτφου υποδομϊν πρόνοιασ τθσ περιφζρειασ με τθ 
δθμιουργία νζων υποδομϊν για τθ φροντίδα βρεφϊν και νθπίων. Χτόχοσ αυτισ είναι θ απελευκζρωςθ των 
γυναικϊν από τθ φροντίδα των παιδιϊν προνθπιακισ θλικίασ, με αποτζλεςμα τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ 
τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ , κακϊσ και θ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν πρόνοιασ ςτθ βρεφονθπιακι θλικία. Χτο 
πλαίςιο τθσ δράςθσ δφναται να χρθματοδοτθκοφν: Θ δθμιουργία νζων βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν ςτακμϊν 
για τθν κάλυψθ αναγκϊν ςφμφωνα με τεκμθριωμζνεσ ανάγκεσ. Θ τεκμθρίωςθ των αναγκϊν κα προκφπτει από 
ανάλυςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν κακϊσ και χωροαναπτυξιακϊν και πλθκυςμιακϊν ςτοιχείων. 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 
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3.3.3. ΠΕΠ Δυτικισ Ελλάδασ - Πελοποννιςου - Ιονίων Νιςων 

ΡΛΝΑΚΑΣ 9Α.  ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΡΕΡ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ - ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΚΕΜΑΤΑ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
204

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 7: «AΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ BΕΛΤΛΩΣΘ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ  ΣΤΘΝ ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 
 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ / 
GENDER 
MAINSTREAMING 

07.69.01.01. Ενίςχυςθ τθσ 
Οειτουργίασ Ξοινωνικϊν 
Δομϊν (Πονάδεσ 
Βοικεια ςτο Χπίτι και 
Πονάδων Ξοινωνικισ 
Πζριμνασ) 

Υαρεμβάςεισ ςχετικζσ με τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι" και" 
Ξοινωνικι Πζριμνα". Υρόκειται να χρθματοδοτθκοφν δράςεισ που εμπίπτουν ςτο πεδίο ςυνδρομισ του ΕΞΨ 
(εφεξισ δράςεισ ι παρεμβάςεισ "τφπου ΕΞΨ"), με τθ χριςθ τθσ «ριτρασ ευελιξίασ» και ειδικότερα κατθγοριϊν 
παρεμβάςεων ςχετικϊν με τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι", "Ξοινωνικι 
Πζριμνα", οι οποίεσ εμπίπτουν ςτθν πολιτικι κοινωνικισ ςυνοχισ τθσ Υεριφζρειασ, ενιςχφουν το ςτόχο του 
Άξονα Υροτεραιότθτασ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ Υεριφζρειασ και το γενικό ςτόχο 9 
του ΕΧΥΑ,. Θ χρθματοδότθςθ με καταλθκτικι θμερομθνία τθν 31/12/2010. 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 8: «ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ» 
08.69.01.01. Ενίςχυςθ τθσ 
Οειτουργίασ Ξοινωνικϊν 
Δομϊν (Πονάδεσ 
Βοικεια ςτο Χπίτι και 
Πονάδων Ξοινωνικισ 
Πζριμνασ) 

Υαρεμβάςεισ ςχετικζσ με τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι" και" 
Ξοινωνικι Πζριμνα".  
Βλζπε και παραπάνω.  
 
 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 9: «ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ» 
09.69.01.01. Ενίςχυςθ τθσ 
κοινωνικισ ςυνοχισ και 
βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ 
ηωισ θλικιωμζνων και 
ατόμων που χριηουν κατϋ 
οίκον βοικειασ 

Υαρεμβάςεισ ςχετικζσ με τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι" και" 
Ξοινωνικι Πζριμνα".  
Βλζπε και παραπάνω.  
 
 
 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 
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 Για Υίνακα με Υροκθρφξεισ και Υροςκλιςεισ, βλζπε Υαράρτθμα 3 Υίνακα 9Β. 
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ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ / 
GENDER 
MAINSTREAMING 

09.79.01.01. Ανάπτυξθ 
δομϊν για τθν προϊκθςθ 
τθσ κοινωνικισ 
ενςωμάτωςθσ 

Θ κατθγορία πράξεων αφορά τθν βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ, με ςτόχο: τθ κεμελίωςθ ενόσ αποδοτικοφ 
και βιϊςιμου ςυςτιματοσ Υρόνοιασ που κα προςφζρει ποιοτικζσ υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ και κα εςτιάηει ςτθ 
ςυνεχι βελτίωςθ των υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ προσ τισ ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. 
Ενδεικτικά, προβλζπεται θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ παρεμβάςεων, όπωσ: 
1. Ανάπτυξθ δομϊν ανοικτισ φροντίδασ κοινωνικϊν ομάδων 
2.Δθμιουργία δομϊν θμιαυτόνομθσ διαβίωςθσ και κοινοτικϊν ι διαδθμοτικϊν δικτφων υποςτιριξθσ και 
φιλοξενίασ για άτομα με βαριζσ κινθτικζσ αναπθρίεσ, θλικιωμζνουσ, κ.λπ. 
3. Δθμιουργία Ξζντρου αποκατάςταςθσ ΠΞΕΑ 
4. Επζκταςθ ι και δθμιουργία δομϊν βραχείασ φιλοξενίασ οικογενειϊν που ςυνοδεφουν άτομα που 
νοςθλεφονται 
5. Σικοτροφεία, ΞΑΥΘ, Γθροκομεία, Βρεφονθπιακοί Χτακμοί 
6. Υροςτατευόμενα διαμερίςματα, ενϊνεσ Ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ, Χτζγεσ Ωποςτθριηόμενθσ 
διαβίωςθσ (ΧΩΔ) 
7. θ δθμιουργία κζντρων ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ γυναικϊν, θ ςυμπλιρωςθ υποδομϊν ςε οικιςμοφσ Ψςιγγάνων 
κ.λπ. 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 
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3.3.4. ΠΕΠ Μακεδονίασ - Θράκθσ 

ΡΛΝΑΚΑΣ 10Α.  ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΡΕΡ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΚΑΚΘΣ  ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΚΕΜΑΤΑ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
205

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 7: «AΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ BΕΛΤΛΩΣΘ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ  ΣΤΘΝ ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ» 
 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ / 
GENDER 
MAINSTREAMING 

07.69.01.01.  Ενζργειεσ 
ενίςχυςθσ  τθσ κοινωνικισ 
ςυνοχισ και βελτίωςθσ 
τθσ ποιότθτασ ηωισ 
θλικιωμζνων και ατόμων 
που χριηουν κατϋ οίκον 
βοικεια 

Υαρεμβάςεισ ςχετικζσ με τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι" και" 
Ξοινωνικι Πζριμνα". Υρόκειται να χρθματοδοτθκοφν δράςεισ που εμπίπτουν ςτο πεδίο ςυνδρομισ του ΕΞΨ 
(εφεξισ δράςεισ ι παρεμβάςεισ "τφπου ΕΞΨ"), με τθ χριςθ τθσ «ριτρασ ευελιξίασ» και ειδικότερα κατθγοριϊν 
παρεμβάςεων ςχετικϊν με τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι", "Ξοινωνικι 
Πζριμνα", οι οποίεσ εμπίπτουν ςτθν πολιτικι κοινωνικισ ςυνοχισ τθσ Υεριφζρειασ, ενιςχφουν το ςτόχο του 
Άξονα Υροτεραιότθτασ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ Υεριφζρειασ και το γενικό ςτόχο 9 
του ΕΧΥΑ,. Θ χρθματοδότθςθ με καταλθκτικι θμερομθνία τθν 31/12/2010. 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 8: «ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ» 
08.69.01.01.  Ενζργειεσ 
ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ 
ςυνοχισ και βελτίωςθσ 
τθσ ποιότθτασ ηωισ 
θλικιωμζνων και ατόμων 
που χριηουν κατϋ οίκον 
βοικεια 

Υαρεμβάςεισ ςχετικζσ με τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι" και" 
Ξοινωνικι Πζριμνα".  
Βλζπε και παραπάνω.  
 
 
 
 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 9: «ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΣΤΘΝ ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΚΑΚΘΣ» 
09.69.01.01. Ενζργειεσ 
ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ 
ςυνοχισ και βελτίωςθσ 
τθσ ποιότθτασ ηωισ 
θλικιωμζνων και ατόμων 

Υαρεμβάςεισ ςχετικζσ με τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι" και" 
Ξοινωνικι Πζριμνα".  
Βλζπε και παραπάνω.  
 
 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

                                                           
205

 Για Υίνακα με Υροκθρφξεισ και Υροςκλιςεισ, βλζπε Υαράρτθμα 3 Υίνακα 10Β. 



534 

 

που χριηουν κατϋ οίκον 
βοικεια 

 
 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ / 
GENDER 
MAINSTREAMING 

09.79.01.01. Ανάπτυξθ 
δομϊν για τθν προϊκθςθ 
τθσ κοινωνικισ 
ενςωμάτωςθσ 

Θ κατθγορία πράξεων αφορά τθν βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ, με ςτόχο: τθ κεμελίωςθ ενόσ αποδοτικοφ 
και βιϊςιμου ςυςτιματοσ Υρόνοιασ που κα προςφζρει ποιοτικζσ υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ και κα εςτιάηει ςτθ 
ςυνεχι βελτίωςθ των υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ προσ τισ ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. 
Ενδεικτικά, προβλζπεται θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ παρεμβάςεων, όπωσ: 
1. Ανάπτυξθ δομϊν ανοικτισ φροντίδασ κοινωνικϊν ομάδων 
2.Δθμιουργία δομϊν θμιαυτόνομθσ διαβίωςθσ και κοινοτικϊν ι διαδθμοτικϊν δικτφων υποςτιριξθσ και 
φιλοξενίασ για άτομα με βαριζσ κινθτικζσ αναπθρίεσ, θλικιωμζνουσ, κ.λπ. 
3. Δθμιουργία Ξζντρου αποκατάςταςθσ ΠΞΕΑ 
4. Επζκταςθ ι και δθμιουργία δομϊν βραχείασφιλοξενίασ οικογενειϊν που ςυνοδεφουν άτομα που 
νοςθλεφονται 
5. Σικοτροφεία, ΞΑΥΘ, Γθροκομεία, Βρεφονθπιακοί Χτακμοί 
6. Υροςτατευόμενα διαμερίςματα, ενϊνεσ Ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ, Χτζγεσ Ωποςτθριηόμενθσ 
διαβίωςθσ (ΧΩΔ) 
7. θ δθμιουργία κζντρων ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ γυναικϊν, θ ςυμπλιρωςθ υποδομϊν ςε οικιςμοφσ Ψςιγγάνων 
κ.λπ. 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 
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3.3.5. ΠΕΠ Κριτθσ και Νιςων Αιγαίου 

ΡΛΝΑΚΑΣ 11Α.  ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΡΕΡ ΚΘΤΘΣ ΚΑΛ ΝΘΣΩΝ ΑΛΓΑΛΟΥ  ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΚΕΜΑΤΑ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
206

 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 7: «AΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ BΕΛΤΛΩΣΘ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ  ΣΤΘΝ ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΚΘΤΘΣ» 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ / 
GENDER 
MAINSTREAMING 

07.77.01.01. Ωποδομζσ 
φροντίδασ παιδιϊν 
 

Δράςεισ δθμιουργίασ, επζκταςθσ ι / και βελτίωςθσ κοινωνικϊν υποδομϊν (βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν 
ςτακμϊν) ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ αναγκαίεσ πλθκυςμιακζσ ςυγκεντρϊςεισ ςε τοπικό επίπεδο. 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

07.69.01.01. Ενζργειεσ 
ενίςχυςθσ  τθσ κοινωνικισ 
ςυνοχισ και βελτίωςθσ 
τθσ ποιότθτασ ηωισ 
θλικιωμζνων και ατόμων 
που χριηουν κατϋ οίκον 
βοικεια  

Υαρεμβάςεισ ςχετικζσ με τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι" και" 
Ξοινωνικι Πζριμνα".  
Βλζπε και παραπάνω.  
 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 8: «ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΒΟΕΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ» 
08.77.01.01. Ωποδομζσ 
φροντίδασ παιδιϊν 
 

Δράςεισ δθμιουργίασ, επζκταςθσ ι / και βελτίωςθσ κοινωνικϊν υποδομϊν (βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν 
ςτακμϊν) ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ αναγκαίεσ πλθκυςμιακζσ ςυγκεντρϊςεισ ςε τοπικό επίπεδο. 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

08.69.01.01.  Ενζργειεσ 
ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ 
ςυνοχισ και βελτίωςθσ 
τθσ ποιότθτασ ηωισ 
θλικιωμζνων και ατόμων 
που χριηουν κατϋ οίκον 
βοικεια 

Υαρεμβάςεισ ςχετικζσ με τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι" και" 
Ξοινωνικι Πζριμνα".  
Βλζπε και παραπάνω.  
 
 
 
 
 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 
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 Για Υίνακα με Υροκθρφξεισ και Υροςκλιςεισ, βλζπε Υαράρτθμα 3 Υίνακα 11Β. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 9: «ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛ ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΣΤΘΝ ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΝΟΤΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ» 
 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ / 
GENDER 
MAINSTREAMING 

09.69.01.01. Ενζργειεσ 
ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ 
ςυνοχισ και βελτίωςθσ 
τθσ ποιότθτασ ηωισ 
θλικιωμζνων και ατόμων 
που χριηουν κατϋ οίκον 
βοικεια 

Υαρεμβάςεισ ςχετικζσ με τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπωσ "Βοικεια ςτο Χπίτι" και" 
Ξοινωνικι Πζριμνα".  
Βλζπε και παραπάνω.  
 
 
 
 
 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 
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4. Αναφορά ςτθν Λςότθτα των Φφλων – προςπάκεια ζνταξθσ τθσ λογικισ gender 

mainstreaming 

 

4.1. ΕΡ Εκπαίδευςθ και Δια-Βίου Μάκθςθ 

 Χχετικά με το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ» κα 

πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο γενικόσ ςτόχοσ οι ειδικοί και οι ςτρατθγικοί ςτόχοι του 

επιχειρθςιακοφ, δεν αναφζρουν τθν ζνταξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ωσ παράγοντα 

ανάπτυξθσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και βελτίωςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, 

παρά το γεγονόσ ότι γίνεται αναφορά ςτθν προϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ των 

φφλων και τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ και ςτθν προϊκθςθ 

ίςων ευκαιριϊν πρόςβαςθσ ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων του πλθκυςμοφ ςτθν 

εκπαίδευςθ και ςτθν αγορά εργαςίασ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ εφαρμογι τθσ αρχισ 

τθσ μθ διάκριςθσ θ οποία περιλαμβάνεται ςτο Γενικό Ξανονιςμοφ Ξανονιςμό 1083/2006.  

 Επίςθσ, αν και ςτουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ των αξόνων προτεραιότθτασ  (1-2-3, 4-

5-6, 7-8-9, 10-11-12) αναφζρεται θ ανάγκθ ανάλθψθσ ειδικισ μζριμνασ για τθν προϊκθςθ 

ιςότθτασ των φφλων και των ίςων ευκαιριϊν ςτθν εκπαίδευςθ, οι ποςοτικοποιθμζνοι 

ςτόχοι και δείκτεσ, οι αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ και θ ςτόχευςθ ςε όρουσ ομάδων ςτόχων 

και ωφελουμζνων δεν αναφζρονται ςτθν ζνταξθ τθσ ιςότθτασ. Επιπλζον, ςφμφωνα με τα 

γενικά αξιολογικά ςυμπεράςματα207, παρά το γεγονόσ ότι το ΕΥ περιλαμβάνει δράςεισ και 

παρεμβάςεισ που αφοροφν τισ γυναίκεσ και τισ προωκοφν άμεςα ι ζμμεςα ςε όλα τα 

επίπεδα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (π.χ. δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχισ των 

γυναικϊν ςε προγράμματα αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ με 

ζμφαςθ ςε δράςεισ για τον επαγγελματικό προςανατολιςμό, δράςεισ επιχειρθματικότθτασ, 

κ.λπ.) καμία δράςθ δεν εξειδικεφεται ι δεν αφορά αμιγϊσ γυναίκεσ, ενϊ απουςιάηουν 

εντελϊσ κατά φφλο ςτατιςτικά και χρθματοοικονομικά ςτοιχεία.   

 Σε επίπεδο υλοποίθςθσ και ςυγκεκριμζνα ςε οριςμζνεσ προκθρφξεισ αν και όχι με 

ςυςτθματικό τρόπο αποτυπϊνονται δείκτεσ παρακολοφκθςθσ (εκροϊν, αποτελεςμάτων 

και απαςχόλθςθσ) κατά φφλο, πρακτικι που είναι ςτθν κατεφκυνςθ του  gender 

mainstreaming.  
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 Βλζπε Πζροσ Β1. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 12Α. ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΚΕΜΑΤΑ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
208

 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1,2,3 : Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ 
 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ 
ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ / GENDER 
MAINSTREAMING 

1.5.4., 2.5.4, 3.5.4.  

Υλοποίθςθ προγραμμάτων 

ευαιςκθτοποίθςθσ/επιμόρφωςθσ 
ενδεικτικά ςε κζματα, 
πολιτιςμοφ,αειφορίασ, αγωγισ 
και προαγωγισ υγείασ κλπ  με 
ενεργό ςυμμετοχι κοινωνικϊν 
εταίρων. 

Χχεδιαςμόσ και εκπόνθςθ προγραμμάτων επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν κα πρζπει 
να περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνα προγράμματα ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ, 
προκειμζνου να καλλιεργείται και να ενιςχφεται θ κοινωνικι ςυνείδθςθ. Βαςικι 
προτεραιότθτα κα δοκεί ςτα κζματα που προωκοφνται και ενιςχφονται με τθ μορφι 
δραςτθριοτιτων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Διαπολιτιςμικόσ Διάλογοσ  - Υεριβάλλον 
και κλίμα - Λςότθτα των δυο φφλων - Αειφόροσ ανάπτυξθ - Ανκρϊπινα δικαιϊματα και 
κατάργθςθ του ρατςιςμοφ και τθσ ξενοφοβίασ - Δθμόςια υγεία - Εκπαίδευςθ και δια 
βίου μάκθςθ- Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ - Ενεργειακι πολιτικι και ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ 

Ρροςπάκεια ζνταξθσ Gender 
mainstreaming 

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4-5-6: «Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ 
τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ» 

4.1.2., 5.1.2., 6.1.2. Διεφρυνςθ 
κοινωνικοφ χαρακτιρα και 
ρόλου Αρχικισ Επαγγελματικισ 
Κατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 
ανάπτυξθσ ειδικϊν δομϊν και 
προγραμμάτων κατάρτιςθσ και 
τθν ςτοχευμζνθ παροχι 
υποτροφιϊν, με προτεραιότθτα 
ςτισ ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ 
πλθκυςμοφ και  ΑμΕΑ.  
 
 

Ειδικζσ δράςεισ κα ςυμπεριλθφκοφν με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των 
γυναικϊν ςε προγράμματα αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ και 
ςτον επαγγελματικό τουσ προςανατολιςμό 

Ρροςπάκεια ζνταξθσ Gender 
mainstreaming 
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 Για Υίνακα με Υροκθρφξεισ και Υροςκλιςεισ, βλζπε Υαράρτθμα 3 Υίνακα 12Β. 
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ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ 
ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι GENDER 
MAINSTREAMING 

ΔΑΣΕΛΣ ΡΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΛ ΣΤΘΝ ΚΑΤΘΓΟΛΑ 
4/5/6.72.12.01 
Επαναςχεδιαςμόσ και επζκταςθ 
κεςμοφ Σ.Ε.Ρ ςτθν Β' βάκμια 
εκπαίδευςθ και  αρχικι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ για 
βελτίωςθ ποιότθτασ και τθσ 
αποτελεςματικότθτάσ του. 

Μδρυςθ διοικθτικϊν μονάδων/δομϊν Χ.Ε.Υ. ςτισ διευκφνςεισ Ββάκμιασ εκπαίδευςθσ, 
επιςτθμονικι ςτελζχωςθ υφιςτάμενων και νζων δομϊν και δικτφωςθ τουσ. 
Αναμόρφωςθ προγράμματοσ Χ.Ε.Υ., ανάπτυξθ κατάλλθλου εκπαιδευτικοφ υλικοφ και 
προϊκθςθ προγραμμάτων ακαδθμαϊκισ και επαγγελματικισ αναβάκμιςθσ 
εκπαιδευτικϊν. Χτόχοσ: κακιζρωςθ ατομικισ ςυμβουλευτικισ, ψυχολογικισ ςτιριξθσ 
και επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ εφιβων με ζμφαςθ ςτθ διάςταςθ του φφλου 
και τθσ άρςθσ αρνθτικϊν ςτερεοτφπων για τθν γυναικεία απαςχόλθςθ, ϊςτε να 
προςανατολιςτοφν ςε λιγότερο παραδοςιακζσ επιλογζσ.  

Ρροςπάκεια Gender 
mainstreaming 

ΔΑΣΕΛΣ ΡΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΛ ΣΤΘΝ ΚΑΤΘΓΟΛΑ 
4/5/6.72.32.1 
ΧΕΥ Α’βάκμιασ και Β’βάκμιασ 

- Σργάνωςθ υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ και επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ με 
ζμφαςθ ςτθ διάςταςθ του φφλου ςε Γυμνάςια, Οφκεια, ΨΕΕ-ΕΥΑΟ-ΕΥΑΧ. Σι υπθρεςίεσ 
κα παρζχονται ςτα ΓΦΑΧΕΥ, ςτα ΞΕΧΩΥ, ςτα ΓΦΑΧΩ και ςτισ Δομζσ Χυμβουλευτικισ και 
Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ του ΣΕΕΞ (ΓΕΑΧ). Πζςα από τισ υπθρεςίεσ κα 
ευαιςκθτοποιθκοφν και κα ενκαρρυνκοφν μακιτριεσ να παρακολουκιςουν 
παραδοςιακά «ανδροκρατοφμενα» επαγγζλματα ςτα ΤΕΕ-ΕΡΑΛ- ΕΡΑΣ και ςτισ ςχολζσ 
αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Ενκάρρυνςθ ςτουσ μακθτζσ για 
να παρακολουκιςουν παραδοςιακά «γυναικοκρατοφμενα» επαγγζλματα ςτα ΤΕΕ-
ΕΡΑΛ-ΕΡΑΣ και ςτισ ςχολζσ αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 
- Υιλοτικι εφαρμογι, προγραμμάτων προςανατολιςμοφ και ςυμβουλευτικισ με ζμφαςθ 
ςτθ διάςταςθ του φφλου ςε μικρό αρικμό ςχολείων ςε ςυνεργαςία με τα ΓΦΑΧΕΥ και 
ΓΦΑΧΩ.- Επζκταςθ προγραμμάτων με ζμφαςθ ςτθ διάςταςθ του φφλου ςε άλλεσ 
εκπαιδευτικζσ μονάδεσ. 

Ρροςπάκεια Gender 
mainstreaming 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ 
ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι GENDER 
MAINSTREAMING 

4/5/6.72.32.2 
ΧΕΥ ΛΕΞ και άλλων φορζων 
επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ 

- Σργάνωςθ υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ και επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ με 
ζμφαςθ ςτθ διάςταςθ του φφλου ςε δθμόςια ΛΕΞ, και λοιπζσ ςχολζσ αρχικισ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Σι υπθρεςίεσ κα παρζχονται ςτα ΓΦΑΧΕΥ, ςτα ΞΕΧΩΥ, ςτα 
ΓΦΑΧΩ και Δομζσ Χυμβ. και Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ του ΣΕΕΞ(ΓΕΑΧ).  
- Υιλοτικι εφαρμογι, προγραμμάτων προςανατολιςμοφ και ςυμβουλευτικισ με 
ζμφαςθ ςτθ διάςταςθ του φφλου ςε μικρό αρικμό ςχολείων.- Επζκταςθ 

Ρροςπάκεια Gender 
mainstreaming 
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προγραμμάτων προςανατολιςμοφ και ςυμβουλευτικισ με ζμφαςθ ςτθ διάςταςθ του 
φφλου ςε άλλεσ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ. 

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 7-8-9: «Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων» 

7.1.1,8.1.1,9.1.1. 
Θ επζκταςθ των Σχολείων 
Δεφτερθσ Ευκαιρίασ και των 
Κζντρων Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 

Θ δράςθ εδράηεται ςτθν ιςότθτα ευκαιριϊν ςτθν εκπαίδευςθ και τθ δθμιουργία 
καλφτερων προχποκζςεων εξζλιξθσ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν απαςχόλθςθ, τθ διαχείριςθ 
του ελεφκερου χρόνου πολιτϊν ανεξάρτθτα θλικίασ, φφλου, κρθςκείασ, καταγωγισ. 
Ειδικότερα τα Ξ.Ε.Ε. κζτουν, μεταξφ άλλων, τον επιμζρουσ ςτόχο τθσ ενίςχυςθσ τθσ 
ιςότθτασ των δφο φφλων. 

Ρροςπάκεια Gender 
mainstreaming 

ΔΑΣΕΛΣ ΡΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΛ ΣΤΘΝ ΚΑΤΘΓΟΛΑ 

07_08_09.73.01.02.  
Ξζντρα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (ΞΕΕ) 

Υροτεραιότθτα: ανάπτυξθ παρεμβάςεων ϊςτε να καλυφκοφν εκπαιδευτικά κενά και να 
αναπτυχκοφν βαςικζσ δεξιότθτεσ, ςτον γενικό πλθκυςμό, και ευάλωτεσ κοινωνικά 
ομάδεσ (τςιγγάνουσ, φυλακιςμζνουσ, παλιννοςτοφντεσ, κλπ.), ςυμβάλλοντασ ςτθν 
πρόλθψθ/καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Θ δράςθ εδράηεται ςτθν ιςότθτα 
ευκαιριϊν ςτθν εκπαίδευςθ και τθ δθμιουργία καλφτερων προχποκζςεων εξζλιξθσ ςτθν 
εκπαίδευςθ, τθν απαςχόλθςθ, τθ διαχείριςθ του ελεφκερου χρόνου ανεξάρτθτα θλικίασ, 
φφλου, κρθςκείασ, καταγωγισ. Ψα προγράμματα που κα αναπτυχκοφν ςτα ΞΕΕ 
ςτοχεφουν ςτθν απόκτθςθ νζων βαςικϊν δεξιοτιτων, και τθν αναβάκμιςθ και 
υπαρχουςϊν,  μείωςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και διαμόρφωςθ ςτάςθσ ενεργοφ 
πολίτθ, μζςα από τθν απόκτθςθ και αναβάκμιςθ βαςικϊν δεξιοτιτων. 

Ρροςπάκεια ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 
 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ 
ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι GENDER 
MAINSTREAMING 

07_08_09.73.11.04. 
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ςτθν απόκτθςθ 
βαςικϊν 
δεξιοτιτων ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ 

Υροβλζπεται θ επζκταςθ και ενίςχυςθ των δομϊν δια βίου εκπαίδευςθσ ϊςτε να 
διευρυνκοφν οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και οι δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ ςε ενζργειεσ δια 
βίου εκπαίδευςθσ μζςα από ζνα ςυνεκτικό δίκτυο φορζων και υπθρεςιϊν, με τθ 
ςυμμετοχι των κοινωνικϊν εταίρων. Χχεδιάηεται θ δυνατότθτα εναλλακτικϊν τρόπων 
χρθματοδότθςθσ με κατάλλθλεσ κεςμικζσ παρεμβάςεισ, (παροχι άτοκων δανείων,  
χοριγθςθ εκπαιδευτικϊν κουπονιϊν/vouchers ι εκπαιδευτικϊν αδειϊν), με ςκοπό τθν 
αφξθςθ των επενδφςεων ςτθ δια βίου εκπαίδευςθ και τθν προςζλκυςθ περιςςότερων 
ατόμων, ιδιαίτερα των γυναικϊν, κακϊσ και ΑμεΑ και των ατόμων που ανικουν ςε 
ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ, άτομα μειονοτιτων κλπ.) 

Ρροςπάκεια ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

07.08.09.73.12.02. 
Οοιποί Φορείσ Υαροχισ Δια- Βίου 
Εκπαίδευςθσ 

 - Χχεδιαςμόσ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ βάςει διαπιςτωμζνων αναγκϊν τόςο ςε 
επίπεδο ωφελουμζνων, όςο και αγοράσ εργαςίασ.  
- Δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ των αποκτθκειςϊν γνϊςεων από τα εν λόγω προγράμματα. 

Ρροςπάκεια ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 
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- Αξιολόγθςθ πορείασ υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων, ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα 
και δυνατότθτα λιψθσ διορκωτικϊν μζτρων. 
- Διεξαγωγι ερευνϊν για τθν καταγραφι των επιπτϊςεων των παρεμβάςεων ςτθν αγορά 
εργαςίασ και ςτουσ ωφελοφμενουσ, ζτςι ϊςτε να αποτιμθκεί θ αποτελεςματικότθτα των 
εν λόγω παρεμβάςεων. 
- Δράςεισ προβολισ και δθμοςιότθτασ εκνικισ εμβζλειασ, του κεςμοφ τθσ Δια Βίου 
Εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του κφρουσ και τθσ αξιοπιςτίασ του 
- Χτοχευμζνεσ δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν προςζλκυςθ 
ενθλίκων, ανά ομάδα ςτόχο όπωσ εργαηόμενοι, άνεργοι, γυναίκεσ, κλπ. 
- Ειδικι μζριμνα για τθν πρόςβαςθ των ατόμων Ευπακϊν Ξοινωνικϊν Σμάδων ςε 
δράςεισ δια βίου εκπαίδευςθσ. 
- Αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των νζων τεχνολογιϊν για τθ διευκόλυνςθ των ενθλίκων 
ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ π.χ. ςφγχρονθ και αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. 
- Ειςαγωγι τθσ μεκόδου εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ ςε όλουσ τουσ φορείσ δια βίου 
εκπαίδευςθσ. 
- Αναβάκμιςθ ςτελεχιακοφ και εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ φορζων παροχισ 
προγραμμάτων βίου εκπαίδευςθσ (π.χ. κίνθτρα προςζλκυςθσ ςτελεχϊν και εκπαιδευτϊν 
αυξθμζνων προςόντων). 
 

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 10-11-12: «Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου για τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ» 
 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ 
ΡΑΞΘΣ 

ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΚΡ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι GENDER 
MAINSTREAMING 

10.2.2.,11.2.2, 12.2.2. 
Χοριγθςθ Υποτροφιϊν με 
ζμφαςθ ςτισ οικονομικά 
αςκενζςτερεσ ι κοινωνικά 
ευάλωτεσ ομάδεσ του 
πλθκυςμοφ. 

Ειδικι μζριμνα για τθν προϊκθςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ των δυο φφλων με 
ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν διδακτορικι και μεταδιδακτορικι 
εκπαίδευςθ και τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν με τθν πρόβλεψθ υποτροφιϊν με ζμφαςθ ςτισ 
οικονομικά αςκενζςτερεσ ι κοινωνικά ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. 
Θ δράςθ αναφζρεται ςτθ χοριγθςθ υποτροφιϊν ςε ςπουδαςτζσ τθσ τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ οικονομικά αςκενζςτερεσ ι κοινωνικά ευάλωτεσ 
ομάδεσ του πλθκυςμοφ, προκειμζνου να εξαςφαλίηονται ίςεσ ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ςτθν 
εκπαίδευςθ. Σ κοινωνικόσ χαρακτιρασ των υποτροφιϊν πρζπει να ανταποκρίνεται ςτα 
πραγματικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτθριςτικά των εν δυνάμει δικαιοφχων και να 
ενιςχφει τισ κοινωνικά αςκενζςτερεσ ομάδεσ, ςυμβάλλοντασ ζμμεςα ςτθν 

Ρροςπάκεια ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 
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καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ευάλωτων και μειονεκτουςϊν 
πλθκυςμιακϊν ομάδων. Υρζπει να εφαρμόηεται διαδικαςία επιλογισ των υποτρόφων 
βάςει ςυγκεκριμζνων κριτθρίων και να τίκενται ορκολογικά κριτιρια περιφερειακισ 
κατανομισ. 
Σ κεςμόσ των υποτροφιϊν αποτελεί ζνα ιςχυρό κίνθτρο για προϊκθςθ και ενδυνάμωςθ 
των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και τθσ ζρευνασ. Ειδικότερα, προβλζπεται ότι πζρα από τισ 
υποτροφίεσ που παρζχονται μζςα από τισ δράςεισ των Υρογραμμάτων Πεταπτυχιακϊν 
Χπουδϊν κα χορθγθκοφν υποτροφίεσ και από το ΛΞΩ για μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και 
ςπουδαςτζσ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τόςο ςτο εςωτερικό όςο και ςτο εξωτερικό. 
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4.2. Εκνικό Στρατθγικό Σχζδια Ανάπτυξθσ τθσ Αλιείασ (ΕΣΣΑΑΛ) 
 

Χφμφωνα με τα γενικά αξιολογικά ςυμπεράςματα209 ο ρόλοσ των γυναικϊν ςτθν 
αλιεία κακίςταται πολφ δφςκολοσ και θ παρουςία τουσ είναι πολφ περιοριςμζνθ ςε όλα 
τα επίπεδα του κλάδου. Ξάποιοσ αρικμόσ γυναικϊν αςχολείται με ςυμπλθρωματικζσ 
εργαςίεσ (αρμάτωμα διχτφων, δόλωμα παραγαδιϊν κ.λ.π.), υπεφκυνεσ πϊλθςθσ και 
διαχείριςθσ, ενϊ μικρότεροσ αρικμόσ γυναικϊν αςχολοφνται ωσ  αλιείσ, βοθκοί αλιζων, 
ακόμα και ωσ πλοιοκτιτριεσ.  

Σι εργαηόμενεσ ςτον κλάδο τθσ υδατοκαλλιζργειασ εμφανίηονται κυρίωσ ωσ 
ανειδίκευτεσ εργάτριεσ, ςπανιότερα ωσ υπάλλθλοι γραφείου και ςε πολφ μικρό ποςοςτό ωσ 
επιςτθμονικό, τεχνολογικό προςωπικό. Υαρατθρείται επίςθσ ζλλειψθ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ ςτον κλάδο. Αντίκετα θ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτον κλάδο τθσ 
μεταποίθςθσ είναι εντονότερθ, είτε με τθ μορφι τθσ ζκτακτθσ απαςχόλθςθσ ανειδίκευτων 
εργατριϊν, είτε ωσ εργατοτεχνικό δυναμικό επιχειριςεων, είτε ωσ επιςτθμονικά ςτελζχθ. 

Από τθν ςυνολικι αναςκόπθςθ και επεξεργαςία είναι εμφανζσ ότι το 
ςυγκεκριμζνο Ε.Ρ. , δεν ζχει δράςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςτον 
κλάδο. Εντοπίςτθκαν μόνο οι δράςεισ των Πζτρων 1.4 «Υαράκτια αλιεία μικρισ κλίμακασ»  
και 1.5 «Ξοινωνικοοικονομικζσ αποηθμιϊςεισ για τθ διαχείριςθ του ςτόλου», από τισ οποίεσ 
εν δυνάμει και ζμμεςα είναι δυνατόν να κεωρθκεί ότι κα ωφελθκοφν και γυναίκεσ του 
κλάδου. Σι δράςεισ που αναμζνεται να ενταχκοφν ςτο Πζτρο 3.1 «Χυλλογικζσ δράςεισ» 
εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των κετικϊν δράςεων, εφόςον κα αφοροφν τθ δικτφωςθ και τθν 
ανταλλαγι εμπειριϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν μεταξφ οργανϊςεων που προάγουν τθν 
ιςότθτα ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και άλλων ενδιαφερομζνων.  

Για το ςυγκεκριμζνο ΕΡ δεν  εντοπίςτθκαν προκθρφξεισ /προςκλιςεισ οι οποίεσ 
να ζχουν οποιαδιποτε ςυνάφεια με τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων.  

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
209

 Βλζπε Πζροσ  Β1. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 13.  ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡ ΑΛΛΕΛΑ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΚΕΜΑΤΑ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ210 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3: ΜΕΤΑ ΚΟΛΝΟΥ ΕΝΔΛΑΦΕΟΝΤΟΣ 
 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΜΕΤΟΥ 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΜΕΤΟΥ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ / 
GENDER 
MAINSTREAMING 

3.1. Συλλογικζσ Δράςεισ Ζχει ςαν ςτόχο μεταξφ άλλων, τθ δικτφωςθ και ανταλλαγι εμπειριϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν μεταξφ 
οργανϊςεων που προάγουν τθν ιςότθτα ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και άλλων ενδιαφερομζνων 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4: ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 
ΑΛΛΕΥΤΛΚΩΝ ΡΕΛΟΧΩΝ 

4.1. Ανάπτυξθ 
αλιευτικϊν περιοχϊν 

Χτον ςτόχο εκτόσ των άλλων δράςεων περιλαμβάνονται: Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν (π.χ. εγκατάςταςθ 
επαγγελματιϊν όπωσ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ αλιευτικϊν ςκαφϊν, μθχανϊν και εξοπλιςμοφ 
αλιείασ, επιςκευι ειδϊν ατομικισ και οικιακισ χριςθσ, υπθρεςίεσ τροφοδοςίασ, υπθρεςίεσ φωτογραφικϊν 
τεχνϊν, παιδότοποι, παιδικοί-  βρεφονθπιακοί ςτακμοί, κουρεία, κομμωτιρια, κ.λπ.). 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 
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 Για το ΕΥ Αλιεία δεν παρατίκεται πίνακασ με Υροκθρφξεισ και Υροςκλιςεισ. 
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4.3. ΕΡ Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 

 Υαρά τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 11 του Ξαν. (ΕΞ) 1083/2006 για τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ 

του φφλου κατά τθ διάρκεια των διαφόρων ςταδίων ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων,  κακϊσ και τα 

μζτρα κατά των διακρίςεων με βάςθ το φφλο, τθ φυλι ι εκνοτικι καταγωγι, τθ κρθςκεία, τθν αναπθρία,  κ.λπ. όπωσ επίςθσ και τα μζτρα που 

προβλζπονται για τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ των δφο φφλων και τθν αποτροπι διακρίςεων ςτα διάφορα ςτάδια υλοποίθςθσ του ΕΥ (π.χ. ιςόρροπθ κατά 

το δυνατόν ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ του ΕΥ, εκπροςϊπθςθ κρατικϊν αρχϊν που είναι αρμόδιεσ για κζματα 

ιςότθτασ κακϊσ και κοινωνικϊν οργανϊςεων ειδικϊν πλθκυςμιακϊν ομάδων,  λιψθ κατάλλθλων μζτρων για τθ δθμοςιοποίθςθ του προγράμματοσ και 

των ειδικότερων δράςεων που περιλαμβάνονται ςε αυτό, κ.λπ.) , το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ ςυγκαταλζγεται 

ςτα ΕΡ με ςθμαντικι υςτζρθςθ ωσ προσ τθν πρόβλεψθ για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, όπωσ ςθμειϊνεται και ςτα γενικά αξιολογικά 

ςυμπεράςματα.211 Επιπλζον δεν εντοπίςτθκε καμία προκιρυξθ θ οποία να μπορεί να κεωρθκεί ότι ζχει οποιαδιποτε  ςυνάφεια με τθν ιςότθτα των 

φφλων.  

 

 Ωσ εκ τοφτου, ςτον Υίνακα (14) που ακολουκεί αποτυπϊνεται μία και μόνο κατθγορία πράξθσ.  

 

 

 

                                                           
211

 Βλζπε Ξεφάλαιο Β. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 14.  ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛ ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΚΕΜΑΤΑ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ212 

ΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 10:  
ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΕΣΜΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΛΣΜΩΝ ΓΛΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΛΚΘ ΑΣΚΘΣΘ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ 

ΚΑΛ ΕΥΑΛΣΚΘΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΛΛΤΩΝ. 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ ΡΑΞΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι 
GENDER 
MAINSTREAMING 

10.10. Ενζργειεσ περιβαλλοντικισ 
ενθμζρωςθσ 
και ευαιςκθτοποίθςθσ γενικοφ 
πλθκυςμοφ και ειδικϊν ομάδων - 
ςτόχων (π.χ μακθτϊν, γυναικϊν, 
ΑμεΑ) και με τθν αξιοποίθςθ των 
κοινωνικϊν εταίρων, 
των ΠΞΣ, των κεματικϊν & 
περιβαλλοντικϊν μουςείων και 
άλλων ςχετικϊν υποδομϊν με 
απαραίτθτθ μζριμνα για 
ενςωμάτωςθ προςβάςιμων 
τρόπων επικοινωνίασ για ΑμεΑ. 
(Ενδεικτικι Ξ.Υ.) 

Θ εν λόγω κατθγορία πράξθσ περιλαμβάνει ενζργειεσ περιβαλλοντικισ ενθμζρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ γενικοφ πλθκυςμοφ αλλά και ειδικϊν ομάδων - ςτόχων όπωσ μακθτζσ , γυναίκεσ, 
ΑμεΑ με τθν αξιοποίθςθ των κοινωνικϊν εταίρων, ΠΞΣ. 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 
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 Για το ΕΥ Υεριβάλλον & Αειφόροσ Ανάπτυξθ δεν παρατίκεται πίνακασ με Υροκθρφξεισ και Υροςκλιςεισ. 
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4.4. ΕΡ Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων213 

 Τπωσ ςθμειϊνεται και ςτα γενικά αξιολογικά ςυμπεράςματα214 ο κριτικόσ 

ςχολιαςμόσ του ςχεδιαςμοφ του ΕΥ «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» κακίςταται 

δφςκολοσ, κακϊσ, εξαιτίασ του ζκτακτου χαρακτιρα των Δράςεων, δεν αποτυπϊνονται 

ςαφείσ προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ. Υαρόλα αυτά αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτο ςχεδιαςμό 

του ΕΡ παρουςιάηονται ςτοιχεία ςχετικά με τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και 

προβλζπεται θ ζνταξθ των κεμάτων ιςότθτασ ςτθν εξειδίκευςθ και τθν εφαρμογι όλων 

των Αξόνων, Δράςεων και Ρροτεραιοτιτων κάκε παρζμβαςθσ.  

 Χε ότι αφορά τθν μζχρι τϊρα υλοποίθςθ του ΕΥ παρατθρείται ςθμαντικι απόκλιςθ 

ςτοχοκεςίασ/ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ, βάςει των όςων αναφζρονται ςτο επίςθμο 

κείμενο του ΕΥ ςφμφωνα με το οποίο όλεσ οι πολιτικζσ και δράςεισ κινθτοποιοφνται 

προκειμζνου να επιτευχκεί θ ιςότθτα των φφλων. Ειδικότερα, θ μεγάλθ βαρφτθτα που 

δίνεται - κατά τον ςχεδιαςμό του ΕΥ- ςτθν επανατοποκζτθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ και τθ 

ςτιριξθ ανζργων και ατόμων που ανικουν ςε κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, δεν 

αντανακλάται από τισ ζωσ τϊρα υλοποιοφμενεσ ενζργειεσ.  

 Λδιαίτερα για τισ γυναίκεσ, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, θ ΓΓΛΦ ςτο πλαίςιο του ΕΥ 

«Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» ςχεδίαςε Ζργο για τθ ςτιριξθ τθσ γυναικείασ και 

νεανικισ απαςχόλθςθσ μζςω ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ, το οποίο αποτυπϊνεται 

ςε μία προκιρυξθ θ οποία ςυνιςτά κετικι δράςθ φψουσ 72.000.000 ευρϊ ςτθν οποία 

αναφζρονται οι γυναίκεσ ςτθν ομάδα-ςτόχο και ζχει ωσ εκροι 2228 επιχειρθματικά ςχζδια 

ανζργων και επιχειριςεων χωρίσ περαιτζρω ςτοιχεία κατά φφλο (δεν παρατίκεται ςχετικόσ 

ςχετικόσ πίνακασ). 

 Δεδομζνων των τελευταίων ςτοιχείων για τθ γυναικεία ανεργία και τον ςτόχο του 

ΕΥ για άμεςθ ςτιριξθ και αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των 

πλθκυςμϊν που πλιττονται από τθν κρίςθ, είναι απαραίτθτθ θ άμεςθ υλοποίθςθ ςχετικοφ 

Ζργου. 

 

                                                           
213

 Για το ΕΥ Αποκεματικό Απροβλζπτων δεν παρατίκεται  Υίνακασ με προκθρφξεισ και προςκλιςεισ 
214

 Βλζπε Πζροσ Β1. 



548 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 15Α.  ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡ ΕΚΝΛΚΟ ΑΡΟΚΕΜΑΤΛΚΟ ΑΡΟΒΛΕΡΤΩΝ 

ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΚΕΜΑΤΑ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ215 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1: «Μζςο-μακροπρόκεςμθ ςτιριξθ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ που υφίςταται τισ ςυνζπειεσ απρόβλεπτων τοπικϊν θ τομεακϊν κρίςεων που 
ςυνδζονται με τθν οικονομικι και κοινωνικι αναδιάρκρωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τυχόν αναδιάρκρωςθσ που προκαλείται από φυςικζσ καταςτροφζσ, ι με τισ ςυνζπειεσ 
τθσ απελευκζρωςθσ του εμπορίου ςτισ περιφζρειεσ που πλθροφν τουσ όρουσ για το 
ςτόχο ςφγκλιςθσ και ςτισ περιφζρειεσ που είναι επιλζξιμεσ για μεταβατικι ςτιριξθ ςτο 
πλαίςιο του ςτόχου ςφγκλιςθσ» 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΔΑΣΘΣ 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΣΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι 
GENDER 
MAINSTREAMING 

ΣΥΝΑΦΕΛΑ 
ΜΕ 
ΛΣΟΤΘΤΑ 
ΤΩΝ 
ΦΥΛΩΝ216 

1.3.1.Υαροχι 
εμπειρογνωμοςφνθσ 
για τθν ςε βάκοσ 
αποτίμθςθ των 
μεςοπρόκεςμων 
ςυνεπειϊν των 
καταςτροφικϊν 
πυρκαγιϊν του 2007, 
τον τρόπο που αυτζσ 
επθρεαηουν τθν 
οικονομικι και 
κοινωνικι κατάςταςθ 
και τουσ τομείσ 
απαςχόλθςθσ των 
πλθγζντων 
πλθκυςμϊν και τθ 
διαμόρφωςθ 
εξειδικευμζνθσ 
πρόταςθσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ τουσ» 
ςτο πλαίςιο του ΕΥ 

Για τθν περίπτωςθ των πυρκαγιϊν 
του καλοκαιριοφ 2007, για να 
διαςαφθνιςτεί και οριςτικοποιθκεί θ 
μεκοδολογία, οι προτεραιότθτεσ 
υλοποίθςθσ και θ βαρφτθτα των 
ειδικϊν ςτόχων, και για τον 
αξιόπιςτο προςδιοριςμό ποιοτικϊν 
και ποςοτικϊν δεικτϊν 
παρακολοφκθςθσ των εν λόγω 
ςτόχων κα λθφκοφν υπόψθ τα 
ςυμπεράςματα εκτεταμζνθσ και 
εμπεριςτατωμζνθσ μελζτθσ θ οποία 
κα ζχει ωσ ςτόχο τθν ςε βάκοσ 
αποτίμθςθ των μζςο-
μακροπρόκεςμων ςυνεπειϊν των 
καταςτροφικϊν πυρκαγιϊν κακϊσ 
και τον τρόπο που αυτζσ επθρεάηουν 
τθν οικονομικι και κοινωνικι 
κατάςταςθ κακϊσ και τουσ τομείσ 
απαςχόλθςθσ των πυρόπλθκτων 
πλθκυςμϊν. Για τον λόγο αυτό 
προβλζπεται ςτο πλαίςιο του 
ςυγκεκριμζνου Άξονα του ΕΥ θ 
εκπόνθςθ μελζτθσ, με ςκοπό τθν 
αποτφπωςθ τθσ υπάρχουςασ 
κατάςταςθσ, τθν εκτίμθςθ των 
ςυνεπειϊν τθσ κρίςθσ ςτισ 
πυρόπλθκτεσ περιοχζσ και τθ 
διαμόρφωςθ εξειδικευμζνθσ 
πρόταςθσ για τθν 
αντιμετϊπιςι τθσ. Θ μελζτθ αυτι 
προβλζπεται να ςυμβάλλει ςτθ 
δθμιουργία ολοκλθρωμζνου ςχεδίου 
δράςθσ για τθν κοινωνικι και 
οικονομικι αναςυγκρότθςθ και 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

Δ' 
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επαγγελματικι επανζνταξθ των 
πλθκυςμϊν/ανκρϊπινου δυναμικοφ 
των περιοχϊν.  

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2: "«Ταχεία αντιμετϊπιςθ των άμεςων ςυνεπειϊν που 
υφίςταται το ανκρϊπινο δυναμικό εξαιτίασ απρόβλεπτων τοπικϊν ι τομεακϊν κρίςεων 
που ςυνδζονται με τθν οικονομικι και κοινωνικι αναδιάρκρωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τυχόν αναδιάρκρωςθσ που προκαλείται από φυςικζσ καταςτροφζσ, ι με τισ ςυνζπειεσ 
τθσ απελευκζρωςθσ του εμπορίου ςτισ περιφζρειεσ που πλθροφν τουσ όρουσ για το 
ςτόχο ςφγκλιςθσ και ςτισ περιφζρειεσ που είναι επιλζξιμεσ για μεταβατικι ςτιριξθ ςτο 
πλαίςιο του ςτόχου ςφγκλιςθσ». 

ΚΩΔΛΚΟΣ & ΤΛΤΛΟΣ 
ΔΑΣΘΣ 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΣΘΣ ΚΕΤΛΚΘ ΔΑΣΘ ι 
GENDER 
MAINSTREAMING 

ΣΥΝΑΦΕΛΑ 
ΜΕ 
ΛΣΟΤΘΤΑ 
ΤΩΝ 
ΦΥΛΩΝ217 

2.1.1. 
Υαροχι 
εμπειρογνωμοςφνθσ 
για τον 
προςδιοριςμό 
ςυςτιματοσ 
αξιολόγθςθσ και 
διαχείριςθσ κρίςεων, 
τθ δθμιουργία 
ειδικοφ 
κανονιςτικοφ και 
εφαρμοςτικοφ 
πλαιςίου, ςτο 
πλαίςιο 
ταχείασ και 
αποτελεςματικισ 
αντιμετϊπιςθσ των 
απρόβλεπτων 
κρίςεων ςτο πλαίςιο 
του ΕΥ  
 

Υροκειμζνου να διαμορφωκεί το 
κατάλλθλο πλαίςιο ταχείασ και 
αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ 
κρίςεων προβλζπεται ςτο πλαίςιο 
του Άξονα θ εκπόνθςθ μελζτθσ για τθ 
δθμιουργία ειδικοφ κανονιςτικοφ και 
εφαρμοςτικοφ πλαιςίου, τον 
προςδιοριςμό ςυςτιματοσ και 
κριτθρίων αξιολόγθςθσ κρίςεων, 
κακϊσ και τθσ αποτελεςματικότερθσ 
δομισ διαχείριςθσ κρίςεων, θ οποία 
κα εξαςφαλίηει κατά τρόπο ευζλικτο, 
αποτελεςματικό και άμεςο το 
ςχεδιαςμό, το ςυντονιςμό και τθν 
υλοποίθςθ των δράςεων που 
αποςκοποφν ςτθ ςτιριξθ του 
πλθκυςμοφ /ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

Ρροςπάκεια 
ζνταξθσ  Gender 
mainstreaming 

Δ' 
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ΡΛΝΑΚΕΣ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘΣ218 τθσ ζνταξθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτα τομεακά και 

περιφερειακά προγράμματα των ΕΣΡΑ, ΕΣΣΑΑ και ΕΣΣΑΑΛ  

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 2Β.  ΥΦΣΧΞΟΘΧΕΛΧ & ΥΦΣΞΘΦΩΕΛΧ ΕΡ «ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘ ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΘ 2007-2013» 

ΥΣΩ ΑΦΣΦΣΩΡ ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ 

- ΡΛΝΑΚΑΣ 3Β.  ΥΦΣΧΞΟΘΧΕΛΧ & ΥΦΣΞΘΦΩΕΛΧ ΕΡ «ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ & 

ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ » ΥΣΩ ΑΦΣΦΣΩΡ ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ 

- ΡΛΝΑΚΑΣ 4Β.  ΥΦΣΧΞΟΘΧΕΛΧ & ΥΦΣΞΘΦΩΕΛΧ ΕΡ «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ» 

ΥΣΩ ΑΦΣΦΣΩΡ ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ 

- ΡΛΝΑΚΑΣ 7Β. ΥΦΣΧΞΟΘΧΕΛΧ & ΥΦΣΞΘΦΩΕΛΧ ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ ΥΣΩ ΑΦΣΦΣΩΡ ΚΕΠΑΨΑ 

ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ 

- ΡΛΝΑΚΑΣ 8Β. ΥΦΣΧΞΟΘΧΕΛΧ & ΥΦΣΞΘΦΩΕΛΧ ΡΕΡ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ - ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΘΡΕΛΟΥ  

ΥΣΩ ΑΦΣΦΣΩΡ ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ. 

- ΡΛΝΑΚΑΣ 9Β. ΥΦΣΧΞΟΘΧΕΛΧ & ΥΦΣΞΘΦΩΕΛΧ ΡΕΡ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ - 

ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΥΣΩ ΑΦΣΦΣΩΡ ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ 

- ΡΛΝΑΚΑΣ 10Β. ΥΦΣΧΞΟΘΧΕΛΧ & ΥΦΣΞΘΦΩΕΛΧ ΡΕΡ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΚΑΚΘΣ  ΥΣΩ ΑΦΣΦΣΩΡ 

ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ 

- ΡΛΝΑΚΑΣ 11Β. ΥΦΣΧΞΟΘΧΕΛΧ & ΥΦΣΞΘΦΩΕΛΧ ΡΕΡ ΚΘΤΘΣ ΚΑΛ ΝΘΣΩΝ ΑΛΓΑΛΟΥ  ΥΣΩ 

ΑΦΣΦΣΩΡ ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ 

- ΡΛΝΑΚΑΣ 12Β. ΥΦΣΧΞΟΘΧΕΛΧ & ΥΦΣΞΘΦΩΕΛΧ ΕΡ  «ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘ»  

ΥΣΩ ΑΦΣΦΣΩΡ ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ 

Χθμειϊνεται ότι ςτο πλαίςιο των παραπάνω πινάκων επιχειρείται θ διαςφνδεςθ των 
επιμζρουσ προςκλιςεων και προκθρφξεων με τισ δϊδεκα (12) κεματικζσ προτεραιότθτεσ 
που τίκενται ςτθν Ρλατφόρμα του Ρεκίνου με βάςθ το ςυνολικότερο ςτόχο ι και τουσ/ τισ 
ωφελοφμενουσ/ ωφελοφμενεσ. Ψο ςχζδιο δράςθσ ι Υλατφόρμα του Υεκίνου 
ςυμπεριλαμβάνει 12 κακοριςτικά ςθμεία που αφοροφν τθν ιςότθτα των φφλων και τθν 
ενδυνάμωςθ των γυναικϊν:  1. Φτϊχεια - 2. Υαιδεία και επιμόρφωςθ - 3. Ωγεία (ςεξουαλικι 
και αναπαραγωγικι)- 4. Βία κατά των γυναικϊν & Trafficking (παράνομθ διακίνθςθ 
γυναικϊν με ςκοπό τθν οικονομικι - ςεξουαλικι - 5. Ζνοπλεσ ςυγκροφςεισ - 6. Σικονομία/ 
Εργαςία - 7. Εξουςία και ςυμμετοχι ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων- 8. Κεςμικοί μθχανιςμοί 
για τθν πρόοδο των γυναικϊν - 9. Ψα δικαιϊματα των γυναικϊν ωσ ανκρϊπινα δικαιϊματα- 
10. ΠΠΕ - 11. Υεριβάλλον/ Σικολογία - 12. Εφθβεία / Ψρίτθ θλικία. Για τον λόγο αυτό ζχει 
προβλεφκεί θ ςτιλθ Κεματικζσ Λςότθτασ Φφλων. Χε κάποιεσ περιπτϊςεισ αυτι θ 
διαςφνδεςθ είναι άμεςθ (π.χ. αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν - Υροτεραιότθτα 
Υεκίνου - 4), ενϊ ςε άλλεσ περιπτϊςεισ ο ςτόχοσ μιασ προκιρυξθσ, ενόσ ζργου δθλαδι, 
μπορεί να αφορά περιςςότερεσ από μία προτεραιότθτεσ (π.χ. ενίςχυςθ τθσ μικρο-
επιχειρθματικότθτασ - Υροτεραιότθτα Υεκίνου -1, -6, κ.ο.κ.).  
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ΡΑΑΤΘΜΑ 1- ΚΕΦΑΛΑΛΟ Β’, ΜΕΟΣ Β1' ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΛΛ ANAΛΥΤΛΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΤΩΝ 

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ-ΕΡ ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ & ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ 

 
Α. ΔΑΣΘ «Ενίςχυςθ επιχειρθματικότθτασ γυναικϊν» 
 
Αφορά ςτθν  Μδρυςθ νζων επιχειριςεων από γυναίκεσ (επιχειρθματικότθτα γυναικϊν) ςε 
όλουσ ςχεδόν τουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 
Εκχωρείται από 
ΕΥ "Αττικισ" , ΕΥ "Κεςςαλίασ- Χτερεάσ Ελλάδασ- Θπείρου" , ΕΥ "Ξριτθσ και Ριςων 

Αιγαίου" , ΕΥ "Πακεδονίασ - Κράκθσ" 

Είδοσ ενίςχυςθσ 
Σικονομικι Ενίςχυςθ - Επιδότθςθ 
Ρεριοχι εφαρμογισ 
Τλθ θ Ελλάδα 
Τομείσ ενδιαφζροντοσ 
Ωπθρεςίεσ – Εμπόριο , Βιομθχανία – Πεταποίθςθ ,Ψουριςμόσ , Υεριβάλλον 

Κατθγορία δικαιοφχων 
Γυναίκεσ 
Σε ποιουσ απευκφνεται 
Γυναίκεσ άνεργεσ, μιςκωτοί, ελεφκεροι επαγγελματίεσ 
Προι και προχποκζςεισ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Υρόγραμμα ζχουν γυναίκεσ οι οποίεσ: 

 Γεννικθκαν από το 1954 μζχρι και το 1991 

 Είναι άνεργεσ, μιςκωτοί, ελεφκεροι επαγγελματίεσ που δεν αςκοφςαν επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα από 1/1/2008 μζχρι και τθν προδθμοςίευςθ του προγράμματοσ (4/3/2009) 
 

Ανϊτατο και κατϊτατο όριο ςυνολικοφ επιχορθγοφμενου προχπολογιςμοφ τθσ πρόταςθσ: 

 Για τισ επιχειριςεισ του τομζα μεταποίθςθσ και του τομζα Ανακφκλωςθσ και περιοριςμοφ 
τθσ ρφπανςθσ: 30.000 - 200.000€ 

 Για τισ επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν και τουριςμοφ: 30.000 - 100.000€ 

 Για τισ εμπορικζσ επιχειριςεισ: 30.000 - 80.000€ 
Τι χρθματοδοτείται 
Σι κατθγορίεσ επιλζξιμων δαπανϊν είναι οι εξισ: 

 Εξοπλιςμόσ και Ειδικζσ Εγκαταςτάςεισ 

 Ξτιριακά & Διαμόρφωςθ Χϊρων 

 Υροβολι-Υροϊκθςθ, Άλλεσ Δαπάνεσ, Ωπθρεςίεσ Χυμβοφλων 
 
Ρροχπολογιςμόσ 
€ 16.000.000 
 
Υοςοςτό Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ επί του ςυνολικοφ εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ τθσ 
πρόταςθσ: 

http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82%2D%20%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82%2D%20%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%2D%20%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7%20%2D%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%E2%80%93%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
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 50% γενικά και 60% ςε νθςιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφι 2001) και 
πυρόπλθκτεσ/ςειςμόπλθκτεσ περιοχζσ 

 
Ρερίοδοσ υποβολισ 
από 16/6/2009 ζωσ 16/11/2009 
 
 
Β. Ρρόγραμμα "Νζα Καινοτομικι Επιχειρθματικότθτα" 
 
Ψο Υρόγραμμα "Ρζα Ξαινοτομικι Επιχειρθματικότθτα" κυρίωσ αποςκοπεί ςτθν: 

 Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ / ίδρυςθσ επιχειριςεων από φυςικά πρόςωπα τα οποία 
επιδιϊκουν να μετατρζψουν μία καινοτόμο ιδζα ι/και μία καταγεγραμμζνθ / 
κατοχυρωμζνθ αλλά μθ ειςζτι εμπορικά αξιοποιθμζνθ τεχνογνωςία,  ςε επιχειρθματικι 
καινοτομία. 

 Ενίςχυςθ πολφ μικρϊν και μικρϊν νεοςφςτατων και νζων επιχειριςεων (οι οποίεσ ζχουν 
κλείςει ζωσ και πζντε πλιρεισ διαχειριςτικζσ χριςεισ) οι οποίεσ επιδιϊκουν τθν εμπορικι 
αξιοποίθςθ καινοτομικϊν ιδεϊν υπό τθ μορφι τθσ εμπορικισ διάκεςθσ νζων προϊόντων ι 
υπθρεςιϊν ι τθν επζκταςθ / διαφοροποίθςθ των προϊόντων / υπθρεςιϊν τουσ ι τθ 
βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ι τθσ διαδικαςίασ παροχισ υπθρεςιϊν που 
χρθςιμοποιοφν. 
Ψο πρόγραμμα αποςκοπεί ιδιαίτερα ςτθν ενκάρρυνςθ επιχειρθματικϊν προτάςεων με τα 
εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Ξαινοτομία 

 Ωψθλι ποιότθτα επιχειρθματικισ ομάδασ. (Υαραγωγικζσ δεξιότθτεσ, επιχειρθματικό 
ταλζντο, υψθλό  / κατάλλθλο μορφωτικό επίπεδο, εμπειρία και γνϊςθ του αντικειμζνου 
κλπ.) 
Υαράλλθλα με τθν ενίςχυςθ καινοτομικϊν ιδεϊν το πρόγραμμα επιδιϊκει: 

 Είςοδο ςε νζεσ αγορζσ ι ςε αναπτυςςόμενεσ αγορζσ ανοικτοφ ανταγωνιςμοφ και κετικϊν 
προοπτικϊν.  

 Ενίςχυςθ ανταγωνιςτικισ κζςθσ ςε διεκνείσ αγορζσ. 

 Ανάπτυξθ προϊόντων, υπθρεςιϊν ι/και διαδικαςιϊν πράςινθσ ανάπτυξθσ ι / και υψθλϊν 
προοπτικϊν ηιτθςθσ από τθν εγχϊρια ι / και διεκνι αγορά. 

 Ανάπτυξθ και διάκεςθ προϊόντων / υπθρεςιϊν ςθμαντικά ι τελείωσ διαφοροποιθμζνων 
των υφιςτάμενων βαςικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν με υψθλότερθ προςτικζμενθ αξία. 

 Αξιοποίθςθ αποτελεςμάτων ςυνεργαςίασ / ςυνζργιασ με ερευνθτικά ι ακαδθμαϊκά 
ιδρφματα ι / και επιχειρθματικοφσ εταίρουσ. 

 Δθμιουργία απαςχόλθςθσ ςε κζςεισ υψθλισ ζνταςθσ γνϊςθσ. 

 Δθμιουργία νζων καινοτόμων επιχειριςεων από γυναίκεσ επιχειρθματίεσ υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι τα επιχειρθματικά ςχζδια αφοροφν επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ μία ι 
περιςςότερεσ γυναίκεσ είναι κάτοχοι του 51% του κεφαλαίου τθσ επιχείρθςθσ και οι 
επιχειριςεισ αυτζσ διευκφνονται από γυναίκα ςφμφωνα με τουσ λοιποφσ όρουσ και 
προχποκζςεισ του Ξεφ. 6 του παρόντοσ. 
Εκχωρείται από 
ΕΥ "Αττικισ" , ΕΥ "Κεςςαλίασ- Χτερεάσ Ελλάδασ- Θπείρου" , ΕΥ "Ξριτθσ και Ριςων 

Αιγαίου" , ΕΥ "Πακεδονίασ - Κράκθσ" 

Είδοσ ενίςχυςθσ 
Σικονομικι Ενίςχυςθ - Επιδότθςθ 
Ενίςχυςθ Επιχειρθματικότθτασ 
Ρεριοχι εφαρμογισ 
Τλθ θ Ελλάδα 

http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82%2D%20%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82%2D%20%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%2D%20%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7%20%2D%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
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Τομείσ ενδιαφζροντοσ 
Υολιτιςμόσ , Ωπθρεςίεσ – Εμπόριο , Βιομθχανία – Πεταποίθςθ , Υλθροφορικι – 

Ψθλεπικοινωνίεσ ,Ζρευνα – Ψεχνολογία – Ξαινοτομία 

Κατθγορία δικαιοφχων 
Γυναίκεσ 
Ρζοι 
Άλλοι 
 
Σε ποιουσ απευκφνεται 
Φυςικά ι Ροµικά Υρόςωπα (Α.Ε., Ε.Υ.Ε., Σ.Ε., Ε.Ε.) ι ατομικι επιχείρθςθ ι Ξερδοςκοπικόσ 
Χυνεταιριςμόσ και κα τθροφν βιβλία Β’ ι Γϋκατθγορίασ του ΞΒΧ πριν τθν πρϊτθ 
εκταμίευςθ τθσ αναλογοφςασ επιχοριγθςθσ που εντάςςονται ςτουσ οριηόμενουσ ςτο 
Υαράρτθμα ΛV κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, λειτουργοφν νόµιµα ςφµφωνα µε τισ 
κείµενεσ διατάξεισ και ζχουν ζναρξθ δραςτθριότθτασ μετά τθν θμερομθνία προκιρυξθσ του 
προγράμματοσ (Φυςικά Υρόςωπα - Ωπό Μδρυςθ Επιχειριςεισ) ι 
που κατά το ζτοσ υποβολισ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ ζχουν ςυςτιςει επιχείρθςθ και κάνει 
ζναρξθ δραςτθριότθτασ, αλλά δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει μία πλιρθ διαχειριςτικι χριςθ 
(Ρεοςφςτατεσ Επιχειριςεισ) ι 
επιχειριςεισ που κα πρζπει, μζχρι και τθν 31/12/2010 να ζχουν κλείςει από τουλάχιςτον 
μία (1) ζωσ και πζντε (5) πλιρεισ διαχειριςτικζσ χριςεισ (Ρζεσ Πικρζσ και Υολφ Πικρζσ 
Επιχειριςεισ). 
Προι και προχποκζςεισ 
Δικαιοφχοι των ενιςχφςεων μποροφν να είναι:Α1) ΦΩΧΛΞΑ ΥΦΣΧΩΥΑ - ΩΥΣ ΛΔΦΩΧΘ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ.  

Τι χρθματοδοτείται 
Χτο πλαίςιο του Υρογράμματοσ "Ρζα Ξαινοτομικι Επιχειρθματικότθτα" ενιςχφονται ζργα 
φψουσ επζνδυςθσ από: 

 30.000€ ζωσ 300.000€ για επενδυτικά ςχζδια μεταποιθτικοφ χαρακτιρα κακϊσ και για τα 
επενδυτικά ςχζδια που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ – κλάδουσ 36, 37, 38, και 39 
(NACE 2008) 

 20.000€ ζωσ 200.000€ για τα επενδυτικά ςχζδια που δραςτθριοποιοφνται ςε όλουσ τουσ 
υπόλοιπουσ επιλζξιμουσ κλάδουσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων του παρόντοσ. 
Ψο ςυνολικό ποςοςτό ιςοδφναμθσ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ ανζρχεται ςτο 60% για 
ολόκλθρθ τθν επικράτεια για επενδυτικά ςχζδια που αφοροφν όλεσ τισ επιλζξιμεσ 
επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ του παρόντοσ. 
 
 Σι κατθγορίεσ επιλζξιμων δαπανϊν είναι οι εξισ: 

 Εξυπθρζτθςθ κτιριακϊν αναγκϊν  και διαμόρφωςθσ κτιρίων και χϊρων / Ειδικζσ 
εγκαταςτάςεισ 

 Πθχανολογικόσ και Εργαςτθριακόσ Εξοπλιςμόσ 

 Υλθροφορικι / Ψθλεπικοινωνίεσ 

 Ξατοχφρωςθ – Ψροποποίθςθ Υατεντϊν – Υνευματικισ Λδιοκτθςίασ / Χριςθ και Υροςταςία 
δικαιωμάτων βιομθχανικισ και πνευματικισ ιδιοκτθςίασ / Πεταφορά τεχνογνωςίασ 

 Δαπάνεσ ςχεδιαςμοφ και πιςτοποίθςθσ προϊόντων / υπθρεςιϊν / Διαχειριςτικϊν 
Χυςτθμάτων 

 Δαπάνεσ Ψεχνικισ / Ψεχνολογικισ, Επιςτθμονικισ και Χυμβουλευτικισ Ωποςτιριξθσ 

 Δαπάνεσ προβολισ & επικοινωνίασ 

 Ανάπτυξθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ  και ανκρωπίνων πόρων 

 Ανάπτυξθ Υρωτοτφπων, Υροτφπων & Ψεχνικοφ Φακζλου 

http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%E2%80%93%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%E2%80%93%20%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%E2%80%93%20%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
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 Οειτουργικζσ Δαπάνεσ 
 

Ρροχπολογιςμόσ 
€ 30.000.000 
 
Αναλυτικά: 

 8.500.000€ από το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και 
Επιχειρθματικότθτα» 

 8.500.000€ από το Υεριφερειακό Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Αττικισ 

 8.000.000€ από το Υεριφερειακό Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Πακεδονίασ - Κράκθσ 
(Ξεντρικι Πακεδονία) 

 1.000.000€ από το Υεριφερειακό Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Πακεδονίασ - Κράκθσ (Δυτικι 
Πακεδονία) 

 3.500.000€ από το ΥεριφερειακόΕπιχειρθςιακό Υρόγραμμα Κεςςαλίασ - Χτερεάσ Ελλάδασ - 
Θπείρου (Χτερεά Ελλάδα) 

 500.000€ από το Υεριφερειακό Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Ξριτθσ και Ριςων Αιγαίου 
(Ρότιο Αιγαίο) 
 
Ρερίοδοσ υποβολισ 
από 1/8/2011 ζωσ 1/11/2011 (Ϊρα 14:00) 
 

ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΟΔΘΓΟ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

 13.6 Αξιολόγθςθ Ρροτάςεων – Κατάταξθ  

- Ξάκε πρόταςθ αξιολογείται από δφο αξιολογθτζσ και βακμολογείται με βάςθ τα 
κριτιρια του παρόντοσ οδθγοφ. Χρθςιμοποιοφνται τρεισ βαςικζσ ομάδεσ κριτθρίων. 
Ξάκε ομάδα ζχει το δικό τθσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ και περιλαμβάνει μία ςειρά 
από υπό-κριτιρια. Τλα τα υπό-κριτιρια βακμολογοφνται ςε ακζραια κλίμακα από 0 
ζωσ το μζγιςτο οριηόμενο όριο κάκε κριτθρίου και ςτθ ςυνζχεια πολλαπλαςιάηονται 
με τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι βαρφτθτασ. Θ τελικι βακμολογία τθσ πρόταςθσ 
προκφπτει από το άκροιςμα των βακμολογοφμενων κριτθρίων. Θ μζγιςτθ τελικι 
βακμολογία μιασ πρόταςθσ με τθν χριςθ των ανωτζρω κριτθρίων είναι το 1000,00.  

- ΜΟΝΟ ςτθν περίπτωςθ τθσ αξιολόγθςθσ προτάςεων που αφοροφν υπό ςφςταςθ 
επιχειριςεισ από γυναίκεσ επιχειρθματίεσ, θ μζγιςτθ τελικι βακμολογία μιασ 
πρόταςθσ με τθν χριςθ και των ανωτζρω κριτθρίων είναι το 1100,00. Αυτό 
προκφπτει διότι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ βαςικισ αξιολόγθςθσ με τθν χριςθ των 
κακολικϊν (για όλεσ τισ περιπτϊςεισ) κριτθρίων το ςφνολο τθσ βακμολογίασ 
πολλαπλαςιάηεται με ςυντελεςτι 1,10 για τθν περίπτωςθ που ικανοποιοφνται οι 

ςυνκικεσ του παρόντοσ για γυναίκεσ επιχειρθματίεσ219
.  

                                                           
219 «Λαμβάνοντασ, ειδικότερα, υπόψθ ότι οι γυναίκεσ ζχουν χαμθλότερο ποςοςτό από το μζςο όρο ςτθ 

δθμιουργία νζων επιχειριςεων, ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ, περιλαμβάνεται ςτον παρόντα οδθγό πρόβλεψθ 

παροχισ κινιτρων για τθ δθμιουργία επιχειριςεων από γυναίκεσ επιχειρθματίεσ, προκειμζνου να 

αντιμετωπιςτοφν οι ειδικζσ ανεπάρκειεσ τθσ αγοράσ που αντιμετωπίηουν οι γυναίκεσ, όςον αφορά τθν 

πρόςβαςθ ςε χρθματοδότθςθ. Οι ενιςχφςεισ αυτζσ κα πρζπει να καταςτιςουν δυνατι τθν επίτευξθ ουςιαςτικισ, 

και όχι μόνον τυπικισ, ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, μειϊνοντασ τισ εκ των πραγμάτων ανιςότθτεσ που 

υφίςτανται ςτο χϊρο τθσ επιχειρθματικότθτασ και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ νομολογίασ του Δικαςτθρίου 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.»  
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Γ. Ενίςχυςθ Σχεδίων ∆ράςθσ των Ενϊςεων Καταναλωτϊν 

Ενζργειεσ υπζρ τθσ προϊκθςθσ τθσ βιϊςιμθσ κατανάλωςθσ, τθσ περιβαλλοντικισ 

ςυνείδθςθσ ςε ςχζςθ με τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά και τθσ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ. Ενζργειεσ υπζρ τθσ προϊκθςθσ των δικαιωμάτων ομάδων πλθκυςμοφ 

(όπωσ ΑΠΕΑ, νζοι, γυναίκεσ, πολφτεκνοι, μονογονεϊκι οικογζνεια κ.α.) υπό τθν ιδιότθτα 

τουσ ωσ καταναλωτϊν. Ενζργειεσ νομικισ υποςτιριξθσ, δικαςτικισ εκπροςϊπθςθσ και 

προάςπιςθσ των δικαιωμάτων των καταναλωτϊν κακϊσ και υποςτιριξθσ τουσ ςτθν 

εφαρμογι του νόμου 3869/2010 για τθν ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν 

προςϊπων. 

Εκχωρείται από 

ΕΥ "Αττικισ" , ΕΥ "Κεςςαλίασ- Χτερεάσ Ελλάδασ- Θπείρου" , ΕΥ "Ξριτθσ και Ριςων 

Αιγαίου" , ΕΥ "Πακεδονίασ - Κράκθσ" 

Ρεριοχι εφαρμογισ 

Τλθ θ Ελλάδα 

Τομείσ ενδιαφζροντοσ 

Ωπθρεςίεσ – Εμπόριο 

Κατθγορία δικαιοφχων 

Χυλλογικοί Φορείσ 

Σε ποιουσ απευκφνεται 

Ενϊςεισ Ξαταναλωτϊν ι ενϊςεισ ι ςυμπράξεισ αυτϊν. 

Σι Δυνθτικοί Δικαιοφχοι των πράξεων κα πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

 να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Πθτρϊο Ενϊςεων Ξαταναλωτϊν τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Ξαταναλωτι 

 να διακζτουν βεβαίωςθ διαχειριςτικισ επάρκειασ δικαιοφχου ΕΧΥΑ τφπου Β ι και Γ 
ι πιςτοποιθτικό με βάςθ το πρότυπο ΕΟΣΨ. 

 

Προι και προχποκζςεισ 

Θ υποβολι των αιτιςεων περιλαµβάνει τα ακόλουκα: Αίτθςθ Χρθµατοδότθςθσ, υπόδειγµα 

τθσ οποίασ επιςυνάπτεται. 

 

Τι χρθματοδοτείται 

Χτο πλαίςιο τθσ παρζμβαςθσ δφναται να χρθματοδοτθκοφν Χχζδια Δράςθσ ςτα οποία 

εντάςςονται τουλάχιςτον μία από τισ παρακάτω κατθγορίεσ ενεργειϊν: 

http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82%2D%20%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82%2D%20%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%2D%20%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%E2%80%93%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
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 Ενζργειεσ υπζρ τθσ προϊκθςθσ τθσ βιϊςιμθσ κατανάλωςθσ, τθσ περιβαλλοντικισ 
ςυνείδθςθσ ςε ςχζςθ με τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά και τθσ προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. 

 Ενζργειεσ υπζρ τθσ προϊκθςθσ των δικαιωμάτων ομάδων πλθκυςμοφ (όπωσ 
ΑΠΕΑ, νζοι, γυναίκεσ, πολφτεκνοι, μονογονεϊκι οικογζνεια κ.α.) υπό τθν ιδιότθτα 
τουσ ωσ καταναλωτϊν. 

 Ενζργειεσ νομικισ υποςτιριξθσ, δικαςτικισ εκπροςϊπθςθσ και προάςπιςθσ των 
δικαιωμάτων των καταναλωτϊν κακϊσ και υποςτιριξθσ τουσ ςτθν εφαρμογι του 
νόμου 3869/2010 για τθν ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν 
προςϊπων. 

 

Ρροχπολογιςμόσ 

€ 1.000.000 

Αναλυτικά: 

 ΕΥ Ανταγωνιςτικότθτα & Επιχειρθματικότθτα (Βελτίωςθ του επιχειρθµατικοφ 
περιβάλλοντοσ): 568.000 ευρϊ 

 ΥΕΥ Αττικισ (Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ καινοτοµίασ και τθσ ψθφιακισ 
ςφγκλιςθσ): 208.000 ευρϊ 

 ΥΕΥ Πακεδονίασ - Κράκθσ (Ψθφιακι ςφγκλιςθ και επιχειρθµατικότθτα ςτθν 
Υεριφζρεια Ξεντρ. Πακεδονίασ): 152.000 ευρϊ 

 ΥΕΥ Πακεδονίασ - Κράκθσ (Ψθφιακι ςφγκλιςθ και επιχειρθµατικότθτα ςτθν 
Υεριφζρεια Δυτ. Πακεδονίασ): 32.000 ευρϊ 

 ΥΕΥ Κεςςαλίασ - Χτερεάσ Ελλάδασ - Θπείρου (Ψθφιακι ςφγκλιςθ και 
επιχειρθµατικότθτα ςτθν Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ): 31.000 ευρϊ 

 ΥΕΥ Ξριτθσ & Ριςων Αιγαίου (Ψθφιακι Χφγκλιςθ και Επιχειρθµατικότθτα ςτθ 
Υεριφζρεια Ρότιου Αιγαίου): 9.000 ευρϊ 

ΣΥΝΟΛΟ:  1.000.000 ευρϊ 

Ρερίοδοσ υποβολισ 

από 29/2/2012 ζωσ 31/12/2012 ζωσ εξαντλιςεωσ προχπολογιςμοφ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 2 -ΚΕΦΑΛΑΛΟ Β3' ΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΘΣ ΕΜΡΕΛΛΚΘΣ ΔΛΕΕΥΝΘΣΘΣ 

ΜΕΣΩ ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΩΝ  (CHECK LIST) 
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2.1. ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ (CHECK LIST) 

 

Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (ΚΓΜΕ) 

Διοτίμα  

«Οδθγόσ Ζνταξθσ Ρολιτικϊν Λςότθτασ των Φφλων ςτα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα του 

ΕΣΡΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ, κακϊσ και ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν» - ΕΡ  «Διοικθτικι 

Μεταρρφκμιςθ 2007-2013 

 

Ονοματεπϊνυμο.............................................................................................................. 

 

Κζςθ ςτθν υπθρεςία....................................................................................................... 

 

Ζτθ προχπθρεςίασ.......................................................................................................... 

 

Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου (ζωσ 3 ςειρζσ) 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Ρροθγοφμενθ εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό/ παρακολοφκθςθ εφαρμογισ Δράςεων ιςότθτασ 

φφλων 

.............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
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Ερωτιςεισ 

1. Ροιεσ από τισ παρακάτω παραμζτρουσ κεωρείτε ςθμαντικζσ για τθν «οριηόντια 

εφαρμογι και ςυμμόρφωςθ με τισ αρχζσ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν» 

(ζωσ 7 απαντιςεισ με ςειρά ςπουδαιότθτασ, ςθμειϊνετε  με  αρικμοφσ 1,2,3, κλπ): 

Υολιτικι βοφλθςθ       □   

Επιχειρθςιακι ετοιμότθτα      □ 

Ωπθρεςιακι ανταπόκριςθ      □ 

Ευαιςκθτοποίθςθ ςτελεχϊν       □ 

Διεργαςίεσ ωρίμανςθσ ςε υπθρεςιακό επίπεδο                    □ 

Χαφισ διάκριςθ αρμοδιοτιτων και κακθκόντων                    □ 

Εξειδίκευςθ ρόλων          □ 

Διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ         □  

Εμπειρία /προχπθρεςία εμπλεκόμενων ςτελεχϊν       □  

Υροτεραιοποίθςθ /ιεράρχθςθ ςτόχων                       □ 

Διάκεςθ /επάρκεια πόρων (ανκρϊπινων και οικονομικϊν)      □ 

Υολυπλοκότθτα διαδικαςιϊν (Γραφειοκρατία)                      □ 

Δυνατότθτα Ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν                        □   

Εκπόνθςθ δεικτϊν φφλου (εκροϊν/αποτελεςμάτων/αξιολόγθςθσ)     □  
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Άλλο (ςφντομθ αναφορά)  

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

2. Για τθν επιτυχι ζνταξθ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ φφλου κατά τθ φάςθ ςχεδιαςμοφ 

και παρακολοφκθςθσ, κρίςιμοι παράγοντεσ είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ (απαντιςεισ με 

ςειρά ςπουδαιότθτασ, ςθμειϊνετε με αρικμοφσ 1,2,3, κλπ) 

Κατά τθ φάςθ αρχικοφ ςχεδιαςμοφ (ΕΣΡΑ) 

Εναρμόνιςθ με τισ κατευκφνςεισ τθσ ΕΕ      □  

Εναρμόνιςθ με γενικοφσ εκνικοφσ πολιτικοφσ ςτόχουσ    □  

Σρκότθτα και ςυνζπεια ςτρατθγικϊν ςτόχων      □  

Επάρκεια διατικζμενων πόρων ωσ προσ τουσ ςτόχουσ     □  

Χυνζργιεσ μεταξφ των ΕΥ /ΥΕΥ για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ιςότθτασ □ 

 

Κατά τθ φάςθ εξειδίκευςθσ πράξεων ΕΡ και ΡΕΡ 

Επιλογι τφπου παρεμβάςεων       □  

Διατφπωςθ μετριςιμων ποςοτικϊν και ποιοτικϊν ςτόχων   □   

Χφςτθμα δεικτϊν φφλου για τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ   □  

Αναλυτικι ςυγκζντρωςθ και καταχϊρθςθ ςτοιχείων κατά φφλο                 □ 

 

Εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ αποτίμθςθσ επιπτϊςεων φφλου  
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(gender impact assessment) των παρεμβάςεων                   □  

Αξιοποίθςθ εμπειρίασ από τθν εφαρμογι προθγοφμενων ΞΥΧ                 □ 

Αξιοποίθςθ ςχετικισ ευρωπαϊκισ εμπειρίασ     □ 

 

Άλλο (αναφζρατε) 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

3. Ροιο από τα παρακάτω είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ και ςφμφωνα με τθν προςωπικι ςασ 

εμπειρία το μεγαλφτερο εμπόδιο ςτθν εφαρμογι του gender mainstreaming (ζωσ 7 

απαντιςεισ με ςειρά ςπουδαιότθτασ, ςθμειϊνετε με αρικμοφσ 1,2,3, κλπ )  

Θ ζλλειψθ ςαφϊν κατευκφνςεων     □  

Θ ανεπαρκισ δικαιοδοςία των εμπλεκομζνων ςτελεχϊν   □  

Ψα ζμφυλα ςτερεότυπα       □  

Θ μθ ιεράρχθςθ των ςτόχων /προτεραιοτιτων                  □  

Θ αποςπαςματικότθτα των παρεμβάςεων    □  

Θ μθ διάκριςθ αρμοδιοτιτων εμπλεκομζνων ςτελεχϊν                  □  

Θ ζλλειψθ γνϊςεων ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων   □  

Θ μθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ      □  
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Θ αδιαφάνεια ςτθ λιψθ αποφάςεων     □    

Σργανωτικό μοντζλο       □   

Χρονοπρογραμματιςμόσ      □  

Χυχνζσ αλλαγζσ πλαιςίου υλοποίθςθσ                   □  

 

Θ ζλλειψθ τεχνικϊν και μεκόδων 

(οδθγοί, καλζσ πρακτικζσ, παραδείγματα)     □  

 

Άλλο (ςφντομθ αναφορά) 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 4. Κεωρείτε επαρκι και ςε ποιο βακμό τα παρακάτω για τθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ τθσ 

ιςότθτασ –φφλου (gender mainstreaming) ςτον τομζα των αρμοδιοτιτων ςασ (ςθμειϊνετε  

με  √ ςτα ςχετικά κουτάκια):   

 

      Ρολφ  αρκετά               λίγο 

  

τθν ενθμζρωςθ ςασ     □  □  □  

τισ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςασ                  □  □  □  

τα διακζςιμα εργαλεία                   □  □  □  

τισ κατευκφνςεισ και οδθγίεσ   □  □  □   
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τθ μεκοδολογία                   □  □  □ 
   

τα ςτοιχεία (ςτατιςτικά/μελζτεσ, 

εκκζςεισ αξιολόγθςθσ κ.α)    □   □  □ 

τισ απαιτοφμενεσ ςυνεργαςίεσ  

(π.χ. με  ΓΓΛΦ)                                                            □   □  □ 

τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ                   □   □  □ 

το διακζςιμο χρόνο      □   □  □ 

 

5. Θ ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων (προςζγγιςθ του gender 

mainstreaming) ςε ςχζςθ με τισ εξειδικευμζνεσ δράςεισ είναι:  

Υολφπλοκθ     □ 

Απαιτθτικι     □  

Αςαφισ     □ 

Αποτελεςματικι    □ 

Οειτουργικι     □ 

Πετριςιμθ     □ 

Εφαρμόςιμθ     □ 
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Επιχειρθςιακι     □ 

Πακρόπνοθ     □ 

 

6. Κα ιςαςταν διατεκειμζνοσ /θ ι /και πρόκυμοσ/θ να:   

 

Υαρακολουκιςετε ενθμερωτικό/ά ςεμινάριο/α                 □  

Οάβετε εξειδικευμζνθ επιμόρφωςθ     □  

Χυμμετζχετε ςε ςυναφοφσ αντικειμζνου ομάδεσ εργαςίασ  □  

Αναλάβετε διακριτό ρόλο      □   

Ρα οριςτείτε εμπειρογνϊμονασ φφλου (gender expert)                  □  

Ρα αναλάβετε ςχετικζσ πρωτοβουλίεσ                   □  

Ρα αςκιςετε πίεςθ       □  

 

Ρα προωκιςετε ςυνεργαςίεσ 

 (με εξειδικευμζνουσ φορείσ/ εμπειρογνϊμονεσ)                                □  
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2.2. ΣΥΝΟΔΕΥΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ 

 

Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (ΚΓΜΕ) 

Διοτίμα  

 «Σδθγόσ Ζνταξθσ Υολιτικϊν Λςότθτασ των Φφλων ςτα Επιχειρθςιακά Υρογράμματα του ΕΧΥΑ, του 

ΕΧΧΑΑ και του ΕΧΧΑΑΟ, κακϊσ και ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν»,  του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ 

«Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ 2007-2013», ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΥΔ 4/2002 με αρ. πρωτ 

676/12.3.2012. 

 

Αγαπθτοί/ζσ, 

Χτο πλαίςιο του παραπάνω ζργου, το οποίο χρθματοδοτείται από τθ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των 

Φφλων - Ειδικι Ωπθρεςία Εφαρμογισ «Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων του ΞΥΧ 2000-2006, του ΕΧΥΑ 

και λοιπϊν Χυγχρθματοδοτοφμενων Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων» ΕΩΕ-ΓΓΛΦ, το ΞΓΠΕ ζχει 

αναλάβει τθν αποτφπωςθ των διαδικαςιϊν που ςε επίπεδο διοίκθςθσ - και ειδικότερα των 

διαχειριςτικϊν αρχϊν και των αντίςτοιχων υπθρεςιακϊν ςτελεχϊν τουσ – αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό 

και τθν παρακολοφκθςθ των δράςεων των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων (ΕΥ) και των 

Υεριφερειακϊν Υρογραμμάτων (ΥΕΥ) του ΕΧΥΑ.  

Για το ςκοπό αυτό ςχεδιάςκθκε και διακινείται προσ ςυμπλιρωςθ ζνα ερωτθματολόγιο (check list) 

που ςτόχο ζχει τθν καταγραφι των απόψεων, των γνϊςεων και των υποκειμενικϊν εμπειριϊν/ 

αξιολογικϊν κρίςεων των ςτελεχϊν των Πονάδων Α όλων των διαχειριςτικϊν αρχϊν.  

Θ καταγραφι των απόψεων και εκτιμιςεϊν ςασ είναι πολφτιμθ ςυμβολι ςτο ζργο αυτό που 

απϊτερο ςκοπό ζχει τθ διατφπωςθ προτάςεων για τθ  βελτίωςθ των όρων και προχποκζςεων μιασ 

αποτελεςματικότερθσ προςπάκειασ ζνταξθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτο ςχεδιαςμό, τθν 

παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ δράςεων για τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων ωσ 

οριηόντιασ διάςταςθσ ςτα υλοποιοφμενα προγράμματα και τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ (gender 

mainstreaming). 

Για το ςκοπό αυτό ςασ παρακαλοφμε κερμά να ςυμπλθρϊςετε το επιςυναπτόμενο ερωτθματολόγιο 

και να το επιςτρζψετε θλεκτρονικά εντόσ 10 θμερϊν (10 Σκτωβρίου 2012) ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ: diotima@otenet.gr.  

Για τυχόν διευκρινιςεισ και πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με τα τθλζφωνα: 210-3244380 

και 210-3227706 κ. Γεωργία Ξαραχάλιου. 

Ευελπιςτϊντασ ςτθ κετικι ςασ ανταπόκριςθ  
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Για το Ξζντρο Γυναικείων Πελετϊν και Ερευνϊν «Διοτίμα» 

Επιςτθμονικά υπεφκυνθ ζργου  

Παρία Οιάπθ 

Ξοινωνιολόγοσ – εμπειρογνϊμονασ κεμάτων ιςότθτασ φφλων 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 3-ΚΕΦΑΛΑΛΟ Η’ ΡΛΝΑΚΕΣ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘΣ τθσ ζνταξθσ τθσ ιςότθτασ των 

φφλων ςτα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα των ΕΣΡΑ, ΕΣΣΑΑ και ΕΣΣΑΑΛ  (και 

θλεκτρονικά ςτο διακριτό αρχείο excel). 

 

 


