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ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ. 

Στα πλαίσια των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που αφορούν την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών αποτελεί στρατηγικό στόχο και θα πρέπει να διατρέχει και να χαρακτηρίζει 
το σύνολο των δράσεων και των επί μέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄ Κ.Π.Σ. που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ. 

Παρά τις μέχρι σήμερα σημαντικές προόδους που έχουν σημειωθεί στη χώρα μας παραμένουν 
ακόμα αρκετά εμπόδια για την ισότιμη ένταξη των γυναικών στην οικονομική, πολιτική και 
κοινωνική ζωή. 

Η αξιοποίηση των πόρων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης μπορεί να συμβάλλει στην 
κατεύθυνση της αποτελεσματικής υλοποίησης των συγκεκριμένων Μέτρων για τη βελτίωση της 
πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ.: 

Παρακολουθεί το θέμα  της ισότητας των φύλων στα διάφορα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ 
Κ.Π.Σ. και ειδικότερα στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου, γνωμοδοτεί για όλες τις προς 
ένταξη προτάσεις στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ., 
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο κατά πόσο τα υποψήφια προς ένταξη έργα λαμβάνουν υπόψη 
την διάσταση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των φύλων. 

Η  έκδοση του παρόντος «Οδηγού Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο σχεδιασμό 
και την αξιολόγηση των δράσεων των Ε.Π. του Γ΄ Κ.Π.Σ.» φιλοδοξεί να συμβάλλει στην περαιτέρω 
ανάδειξη της διάστασης της ισότητας σε όλες τις δράσεις και τα έργα του Γ΄ Κ.Π.Σ. 

Ο Οδηγός αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και την παροχή ειδικής πληροφόρησης σε όλους 
όσους εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών και των δράσεων του Γ’ 
Κ.Π.Σ. 

Ταυτόχρονα επιθυμούμε να αποτελέσει ένα εύχρηστο και πρακτικό εργαλείο το οποίο εκτός από 
πληροφόρηση θα προσφέρει τεχνογνωσία για τη συστηματική ένταξη, εφαρμογή και 
παρακολούθηση της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλα τα έργα των Τομεακών και 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  

Ο τρόπος διάρθρωσης των περιεχομένων του και η μορφή του μας επιτρέπουν την επικαιροποίηση  
του Οδηγού καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη και εξειδίκευση του. Ο Οδηγός αποτελεί έτσι ένα 
δυναμικό εργαλείο, το οποίο ευελπιστούμε να βελτιώνεται συνεχώς με τις υποδείξεις των χρηστών 
του. 

Ευχαριστούμε το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, την Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου κ. 
Μ. Στρατηγάκη, την ομάδα εργασίας καθώς και όλους όσους συνέβαλαν με τις ιδέες, την εμπειρία 
και την επιστημονική τους γνώση στην εκπόνηση του παρόντος «Οδηγού Εφαρμογής των 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των δράσεων των Ε.Π. του Γ΄ 
Κ.Π.Σ.». 

 

Χαράλαμπος ΓΡΑΜΜΑΤΙΚOΠΟΥΛΟΣ 
Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κ.Ε.Θ.Ι. 

Στόχος του Οδηγού Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση 
των Δράσεων των Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. είναι να συμβάλει στην ένταξη της οπτικής του φύλου και της 
διάστασης της ισότητας των φύλων στην υλοποίηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) 
παρέχοντας χρήσιμη τεχνογνωσία, αλλά και ιδέες σε άτομα και φορείς που συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγησή του, τόσο στο επίπεδο της πολιτικής εποπτείας του όσο 
και στο επίπεδο των Διαχειριστικών Αρχών, των τελικών δικαιούχων και αναδόχων των έργων.  

Ο Οδηγός βασίστηκε στην υπόθεση ότι η αποτελεσματική ένταξη της οπτικής του φύλου και της διάστασης 
της ισότητας των φύλων στις δράσεις του Γ’ Κ.Π.Σ. και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών πρέπει να αποτελέσει 
μια συγκροτημένη, συστηματική και ταυτόχρονα αποκεντρωμένη διαδικασία κατά την οποία υιοθετείται 
μια «νέα» οπτική και «νέες» μέθοδοι, όσον αφορά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των 
Ε.Π. (Άξονες, Μέτρα, Πράξεις, Έργα). Η διαδικασία αυτή επιβάλλει την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας σειράς 
απαραίτητων ενεργειών με συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, όπως περιγράφεται στην παρούσα 
μελέτη. Ο προτεινόμενος, στο πλαίσιο αυτό, Οδηγός φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα «εργαλείο» ισότητας που 
θα διευκολύνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των 
παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ. και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (Κ.Π). 
Ο Οδηγός απευθύνεται στους υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν την ευθύνη των 24 Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. και 
των Ε.Π. των Κ.Π. Equal, Leader, Interreg και Urban, στους οποίους μπορεί να λειτουργήσει ως έναυσμα 
δημιουργικού προβληματισμού για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης στο σχεδιασμό όλων των 
παρεμβάσεων. 

Παράλληλα, η εφαρμογή του προτεινόμενου Οδηγού θα συμβάλει στην αποτελεσματικότητα και αρτιότητα 
των τομεακών και περιφερειακών παρεμβάσεων, εφόσον αυτές θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες 
τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, δηλαδή στο σύνολο του πληθυσμού.  

Η ανάθεση του έργου από την Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ. στο Κ.Ε.Θ.Ι. αποτελεί μια καλή πρακτική. Η αξιολόγηση της 
συμβατότητας των προγραμματισμένων έργων του Γ’ Κ.Π.Σ. και ιδιαίτερα εκείνων που χρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές για την ισότητα των 
φύλων προϋποθέτει τεχνογνωσία, εμπειρία και θεωρητική κατάρτιση σε θέματα ισότητας, τα οποία διαθέτει 
ένας κατεξοχήν εξειδικευμένος φορέας, όπως το Κ.Ε.Θ.Ι. Ο παρόν Οδηγός καλύπτει όλο το εύρος των 
αναπτυξιακών πολιτικών της χώρας και συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες και συγκεκριμένες προτάσεις 
για τη βελτίωση της ένταξης της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και 
οικονομικής ζωής. Επίσης, ενόψει της ένταξης των νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οδηγός 
μπορεί να αξιοποιηθεί για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα προς τις νέες χώρες στον τομέα της 
ισότητας των φύλων κατά τις φάσεις του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων που θα 
χρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι ευχαριστεί την ομάδα εργασίας που εκπόνησε τον Οδηγό Εφαρμογής, η 
οποία απαρτίστηκε από εμπειρογνώμονες της ισότητας των φύλων και των ευρωπαϊκών πολιτικών και 
συγκεκριμένα από τους/τις: Ζωή Αλεξοπούλου, Ελένη Αλιτζόγλου, Ερίκ Γκαζόν, Μαρία Ζερβού, Μαρία 
Λιάπη, Ελένη Παπαγεωργίου, Φιλίτσα Τσιάμα, Παύλο Χαραμή,  Ναταλία Σερέτη (συντονισμός έργου) και 
Μαρία Στρατηγάκη (Επιστημονική Ευθύνη). 

Τα περισσότερα μέλη της ομάδας εργασίας συνδυάζουν τη θεωρητική γνώση και την πρακτική εμπειρία 
λόγω της επαγγελματικής τους ενασχόλησης σε φορείς άσκησης πολιτικής και σε διαδικασίες σχεδιασμού και 
διαχείρισης προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ο καταμερισμός του έργου έγινε με 
τρόπο, ώστε κάθε μέλος της ομάδας να μελετήσει τα Ε.Π. των οποίων το αντικείμενο ήταν περισσότερο 
συναφές με τις γνώσεις και τις εμπειρίες του. Συγκεκριμένα, το Κεφάλαιο 1 έχει γραφεί από την Ελένη 
Αλιτζόγλου. Το Κεφάλαιο 2 από τον Ερίκ Γκαζόν, τη Ναταλία Σερέτη και τη Μαρία Στρατηγάκη. Το 
Κεφάλαιο 3 συντάχθηκε από μελετητές που ανέλυσαν και αποτίμησαν τα Ε.Π. και στη συνέχεια οργάνωσαν 
τις συναντήσεις brainstorming με τους εμπειρογνώμονες: η Ζωή Αλεξοπούλου συνέταξε τα τμήματα που 
αφορούν τα Ε.Π.ΑΓ., Ε.Π.Α.Ε.Κ., Ε.Π.ΑΛ και Κ.Π.EQUAL˙ ο Παύλος Χαραμής τα τμήματα που αφορούν τα 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Ε.Π.Υ.Π. και Κ.Π.LEADER˙ ο Ερίκ Γκαζόν τα τμήματα που αφορούν τα Ε.Π.ΑΝ. και 
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Κ.Π.URBAN˙ η Ναταλία Σερέτη το τμήμα που αφορά το Ε.Π.ΠΟ.˙ η Ελένη Παπαγεωργίου τα τμήματα που 
αφορούν τα Ε.Π.ΠΕΡ και Κ.Π.INTERREG˙ η Μαρία Ζερβού το τμήμα που αφορά το Ε.Π.Κ.τ.Π.˙ η Φιλίτσα 
Τσιάμα το τμήμα που αφορά τα Ε.Π.Σ.Α.Α.Σ. και Ε.Π.Ο.Α.Λ.Α.Α. και τέλος, το τμήμα που αφορά τα Π.Ε.Π. 
συγγράφηκε από τις Ζ. Αλεξοπούλου, Ε. Παπαγεωργίου και Ν. Σερέτη. Το υποκεφάλαιο 3.Γ. γράφηκε από 
τον Ε. Γκαζόν και τη Μ. Λιάπη. Στη γλωσσική επιμέλεια των κειμένων και στην τελική μορφοποίησή τους 
συνέβαλαν οι Ν. Σερέτη, Μ. Στρατηγάκη και Π. Χαραμής. Τη μετάφραση του Συνοπτικού Σημειώματος στα 
αγγλικά έκανε η Φ. Τσιάμα. Τέλος, την ευθύνη των Παραρτημάτων της μελέτης είχε η συντονίστρια του 
έργου Ν. Σερέτη. 
Η αξιολόγηση των κειμένων σχεδιασμού των Ε.Π. ως προς τον τρόπο και το βαθμό ένταξης της διάστασης 
του φύλου βασίστηκε στην εμπεριστατωμένη εξέταση των βασικών αρχικών κειμένων των Ε.Π. (Εκ των 
Προτέρων Αξιολογήσεις, Συμπληρώματα Προγραμματισμού, Εγκύκλιοι κ.λπ.). Το χρονοδιάγραμμα και η 
εμβέλεια της μελέτης δεν επέτρεψαν να εξεταστούν οι μετέπειτα τροποποιήσεις των μέτρων/πράξεων ούτε τα 
κείμενα των προκηρύξεων. Εξαίρεση αποτελούν το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, και η Κ.Π. EQUAL, 
των οποίων εξετάστηκαν ενδεικτικά μερικές προκηρύξεις. 

Η Πρόεδρος του Κ.Ε.Θ.Ι. εκφράζει τις ευχαριστίες της στον Προϊστάμενο της Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ. Χαράλαμπο 
Γραμματικόπουλο, στην Τίνα Καφατσάκη, Υπεύθυνη του Έργου για τη συνεισφορά της και το άψογο 
πνεύμα συνεργασίας σε όλη τη διάρκεια της μελέτης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται και στην Ένη 
Κούκουλα, Προϊσταμένη της Μονάδας Αξιολόγησης, τη Μιράντα Θεοδωροπούλου, την Κατερίνα 
Γιάντσιου, τη Χρύσα Ξερογιαννάκη και τα άλλα στελέχη της Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ. που με τις παρατηρήσεις τους 
συνέβαλαν αποφασιστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση του Οδηγού Εφαρμογής. 

Παράλληλα, ως προς τη δομή και το περιεχόμενο του Οδηγού διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις 
που συνέβαλαν στη βελτίωση του αποτελέσματος από την Ευγενία Λόκανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ε.Κ.Τ.), 
τη Μαρία Σάντρους (σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και 
την Εύη Κυριακίδου (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δ.Α.Κ.Π.Σ.-Υπ. Οικονομίας). 

Ακόμα, χωρίς την εθελοντική συμβολή ενός μεγάλου αριθμού ειδικών εμπειρογνωμόνων σε κάθε τομέα των 
Ε.Π. με την παροχή ιδεών, γνώσεων, εμπειριών και πηγών πληροφόρησης, ο Οδηγός δε θα είχε αποκτήσει 
την προστιθέμενη αξία του. Οι εμπειρογνώμονες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τα μέλη της ομάδας 
εργασίας και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση των συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης της ένταξης της 
ισότητας σε κάθε ένα τομέα παρέμβασης του Γ’ Κ.Π.Σ. και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. Πιο 
συγκεκριμένα, στις συναντήσεις brainstorming που πραγματοποιήθηκαν συμμετείχαν: για τα Ε.Π.ΑΛ. και 
Ε.Π.ΑΓ.: Ζωή Αλεξοπούλου, Ελένη Κατωμελίτη, Κατερίνα Μπαντζελή και Ντίνα Νταϊλιάνη˙ για το 
Ε.Π.Α.Ε.Κ.: Ζωή Αλεξοπούλου, Ελένη Αλιτζόγλου, Ναταλία Σερέτη και Φωτεινή Σιάνου˙ για το Ε.Π.ΠΟ.: 
Μαρία Ζερβού, Μαρία Λιάπη, Μάρθα Μιχαηλίδου, Χρύσα Παϊδούση και Ναταλία Σερέτη˙ για το Ε.Π.Υ.Π.: 
Άννυ Καββαδία, Ειρήνη Καμπριάνη, Παρή Ράπτη, Ναταλία Σερέτη και Παύλος Χαραμής˙ για το 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.: Αγλαΐα Γαλανοπούλου, Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Ελένη Μαραγκουδάκη, Κική 
Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Κωνσταντίνα Πετρίδου και Παύλος Χαραμής˙ για το ΕΠ.ΑΝ.: Μαρία Θανοπούλου 
και Ερίκ Γκαζόν˙ για το Ε.Π.ΠΕΡ.: Άννα Αναγνωστοπούλου, Δώρα Κόκλα και Ελένη Παπαγεωργίου˙ για τα 
Ε.Π.Σ.Α.Α.Σ. και Ε.Π.Ο.Α.Λ.Α.Α.: Ντάνυ Αντανασιώτη, Θηρεσία Σημαντηράκη, Φώφη Τολούδη και Φιλίτσα 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Σκοπός και 
Βασικές Αρχές 

Ο στόχος του συγκεκριμένου Οδηγού είναι η προώθηση της ένταξης της ισότητας των 
φύλων στα έργα του Γ’ Κ.Π.Σ. μέσω της παροχής πληροφοριών και τεχνογνωσίας στους 
φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση του Γ’ Κ.Π.Σ. και των 
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (Διαχειριστικές Αρχές), στην υλοποίηση (τελικοί δικαιούχοι 
και ανάδοχοι έργων), αλλά και στην αξιολόγηση (σύμβουλοι αξιολόγησης). 

Ο Οδηγός φιλοδοξεί να υπηρετήσει μια συγχρονισμένη και ταυτόχρονα αποκεντρωμένη 
διαδικασία και να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας οπτικής μέσω νέων μεθόδων 
διοίκησης έργων. Το εγχείρημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός συστήματος/εργαλείου 
(Οδηγού), εύχρηστου και κατανοητού, το οποίο καταρχάς θα ενημερώσει για την έννοια 
και την σημασία της ισότητας στον κοινωνικό οικονομικό τομέα και θα προσφέρει 
τεχνογνωσία για τη συστηματική ένταξη, εφαρμογή και παρακολούθηση της διάστασης 
της ισότητας των φύλων σε όλα τα έργα των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(Τ.Ε.Π.), των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) και των 
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (Κ.Π.). 

Ο τρόπος διάρθρωσής του και η ανάπτυξη των περιεχομένων καθώς και η μορφή του, 
αποσκοπούν στην υποστήριξη αυτής της λογικής. Επίσης θα επιτρέπουν την ανανέωση, 
την επικαιροποίηση και την ανάπτυξή (εξειδίκευσή) του καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προγραμματικής περιόδου του Γ’ Κ.Π.Σ. 

Ο Οδηγός αποτελείται από τρία κεφάλαια και έξι παραρτήματα. 
 Διάρθρωση και περιεχόμενα 
1ο Κεφάλαιο: 
διεθνείς, 
ευρωπαϊκές και 
εθνικές 
πολιτικές 
ισότητας 

Το κεφάλαιο αυτό εισάγει στις πολιτικές ισότητας σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο. Αποσκοπεί να τις προσδιορίσει, να δείξει ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
κοινωνικής πολιτικής, πολιτική και νομική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ελλάδας. Στοχεύει να πληροφορήσει για τις διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και να 
περιγράψει συνοπτικά τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές δράσεις. 

Το κεφάλαιο περιλαμβάνει ένα συνοπτικό ιστορικό της εξέλιξης των πολιτικών ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας (Ο.Η.Ε.), της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Εθνικό επίπεδο, τις αλληλεπιδράσεις τους, τις νομικές 
δεσμεύσεις, τις βασικές πρωτοβουλίες και. δράσεις, καθώς και τους μηχανισμούς που τις 
υποστηρίζουν. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται: 

Οι διεθνείς δεσμεύσεις: σύντομη αναφορά στις πρωτοβουλίες και στις δράσεις στο 
πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Διεθνής Σύμβαση για την εξάλειψη των 
διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου, Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο). 

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: τα βασικά νομικά κείμενα, οι πολιτικές για την 
ισότητα και η εξέλιξή τους από τις μεμονωμένες θετικές δράσεις στον τομέα της 
Απασχόλησης στην συνδυαστική πολιτική (dual approach/track) -ένταξη της ισότητας στο 
σύνολο των παρεμβάσεων (gender mainstreaming) / θετικές δράσεις- οι μηχανισμοί 
υποστήριξης, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και την Κοινωνική 
Ενσωμάτωση και η παράλληλη εξέλιξη στο πλαίσιο της αναθεώρησης των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών Ταμείων. 

Οι εθνικές πολιτικές: το νομικό πλαίσιο, ο εθνικός μηχανισμός ισότητας, το Εθνικό 
Πρόγραμμα Δράσης για την Ισότητα, οι πολιτικές και δράσεις για την ισότητα στο πλαίσιο 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση (Ε.Σ.Δ.Α.), του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (Ε.Σ.Δ.Ε.Ν.) και του Γ’ Κ.Π.Σ. 
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2ο Κεφάλαιο: 
Αποτίμηση 
της 
κατάστασης 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η αποτύπωση του τρόπου και του βαθμού ένταξης της 
διάστασης του φύλου και της ισότητας μεταξύ των φύλων (του συνδυασμού του gender 
mainstreaming και των θετικών δράσεων σε όφελος των γυναικών) στο σύνολο των 
παρεμβάσεων του Γ΄ Κ.Π.Σ. και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, με στόχο την υπενθύμιση 
των προγραμματικών υποχρεώσεων, τον εντοπισμό ενδεχόμενων κενών και ελλείψεων και την 
ανάδειξη των καλών πρακτικών προκειμένου αυτές να λειτουργήσουν υποδειγματικά στα 
άλλα Ε.Π. Στη βάση της ανάλυσης αυτού του κεφαλαίου διατυπώνονται οι ενδεικτικές 
προτάσεις για τη βελτίωση του σχεδιασμού των Ε.Π., που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 
3. 

Η αποτύπωση στηρίζεται σε έναν κατάλογο κριτηρίων (checklist) ένταξης της ισότητας 
(θετικές δράσεις και δράσεις ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές) στον 
σχεδιασμό των Ε.Π. και των Κ.Π. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται σε μια σειρά από 
ζητήματα που θα επέτρεπε να έχουν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών και περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα 6 του Οδηγού.  

Ειδικότερα το Κεφάλαιο περιλαμβάνει: 

Τον σκοπό, τις δεσμεύσεις και τις προϋποθέσεις της ένταξης της ισότητας των φύλων στο 
σχεδιασμό και στην εφαρμογή των Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. και των Κ.Π., και στοχεύει να 
αναδείξει τη νέα φιλοσοφία των παρεμβάσεων, αλλά και τις νέες υποχρεώσεις και νομικές 
δεσμεύσεις για την εφαρμογή της. 

Τη μεθοδολογία αποτύπωσης της διάστασης της ισότητας. 

Την αναλυτική αποτύπωση της διάστασης της ισότητας στα Ε.Π. και στις Κ.Π. στη 
φάση: 

του σχεδιασμού των Ε.Π. και Κ.Π. ως προς:  

 την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση ως προς την επάρκεια των «διαγνωστικών» 
στατιστικών και ποσοτικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να εκτιμηθεί 
η υπάρχουσα κατάσταση όσο αφορά στην ισότητα/ανισότητα των φύλων, καθώς και 
ως προς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

 τους δείκτες καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης 

 τη συμμετοχή των γυναικείων οργανώσεων και των Φορέων Ισότητας. 

 την ύπαρξη ποιοτικών στόχων και στην ποσοτικοποίησή τους στα Ε.Π. και στις Κ.Π. 

 την ύπαρξη θετικών δράσεων προς όφελος των γυναικών. 

 την ύπαρξη ενεργειών που έχουν ενσωματώσει τη διάσταση της ισότητας (gender 
mainstraiming). 

 τη διασφάλιση της ισότητας με βάση τον χαρακτηρισμό των παρεμβάσεων, δηλαδή 
τον τρόπο που εφαρμόστηκε στα Ε.Π. και στις Κ.Π. η κατηγοριοποίηση των δράσεων 
ως προς την ισότητα ανάλογα με τις επιπτώσεις που πρόκειται να προκαλέσουν. 

 το ύψος των κονδυλίων για τις θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών. 

κατά την υλοποίηση και την παρακολούθηση των Ε.Π. και των Κ.Π. ως προς: 

 τη συμμετοχή των γυναικείων οργανώσεων και των Φορέων Ισότητας στις Επιτροπές 
Παρακολούθησης και στην υλοποίηση των Μέτρων. 

 το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στις Επιτροπές Παρακολούθησης. 

 το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στις Διαχειριστικές Αρχές. 

 τη Δημοσιότητα και τα Μέτρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Ισότητα. 
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 την πρόβλεψη κριτηρίων ισότητας στην επιλογή των προκηρύξεων των 
έργων/πράξεων 

κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση ως προς: 

 τους δείκτες εκροών  

 τους δείκτες αποτελεσμάτων  

 τους δείκτες επιπτώσεων 

Την αναλυτική εξέταση των Ε.Π. και των Κ.Π. ανά πεδίο παρέμβασης και τον τρόπο 
συμβολής τους στην ισότητα των φύλων, που περιλαμβάνει: 

την κατάταξη όλων των μέτρων σύμφωνα με τα τέσσερα πεδία παρέμβασης του Ε.Κ.Τ.: 

 τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας  

 την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση 

 την προώθηση της επιχειρηματικότητας 

 τη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών 

καθώς και τον χαρακτηρισμό τους ανάλογα με τους 4 τρόπους συμβολής τους στην 
ισότητα των φύλων: 

 θετικά μέτρα υπέρ των γυναικών, 

 μέτρα που ενσωματώνουν τη διάσταση της ισότητας των φύλων,  

 μέτρα στα οποία γίνεται φραστική αναφορά χωρίς αυτή να διασφαλίζεται, 

 μέτρα που χαρακτηρίζονται ουδέτερα ως προς το φύλο. 
3ο Κεφάλαιο: 
Προτάσεις 
για την 
ενίσχυση της 
διάστασης 
της ισότητας 
στα Ε.Π. και 
στις Κ.Π. 
 

Στο κεφάλαιο αυτό διατυπώνονται προτάσεις για την ενίσχυση της διάστασης της 
ισότητας στις παρεμβάσεις του Γ’ Κ.Π.Σ. και των Κ.Π. καθώς και για την ανάπτυξη ειδικών 
δεικτών για την ισότητα, βάσει των κριτηρίων και των διαπιστώσεων που προκύπτουν 
από την αναλυτική αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης (2ο Κεφάλαιο). 

Ειδικότερα το Κεφάλαιο περιλαμβάνει: 

Γενικές Προτάσεις: παρεμβάσεις πρωταρχικής σημασίας που πρέπει να προηγούνται της 
χάραξης πολιτικής και που προτείνεται να διαρκούν σε όλες τις φάσης εφαρμογής των 
πολιτικών. 

Ειδικές Προτάσεις για την ένταξη της ισότητας σε έργα και πράξεις στο πλαίσιο του 
Συμπληρώματος Προγραμματισμού των Ε.Π. και των Κ.Π.: ενδεικτικές προτάσεις και 
καλές πρακτικές ανά Ε.Π. και Κ.Π. που περιλαμβάνουν θετικές δράσεις και παρεμβάσεις 
για την αποτελεσματική ένταξη της διάστασης του φύλου, καθώς και τον συνδυασμό τους 
(συνδυαστική πολιτική). Οι προτάσεις έχουν στόχο την ενίσχυση της συμβολής του Γ’ 
Κ.Π.Σ. και των Κ.Π. αφενός στην πλήρη ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας με 
μέτρα που διευκολύνουν: 

 τη βελτίωση της πρόσβασης  των γυναικών στην αγορά εργασίας  

 την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση 

 την προώθηση της επιχειρηματικότητας 

 τη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών. 

και αφετέρου στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην ελληνική κοινωνία 
γενικότερα. 

Προτάσεις για την αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων, την κατάρτιση Δεικτών και 
την ποσοτικοποίηση στόχων ως προς την οπτική του φύλου: επισήμανση της σημασίας 
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της ύπαρξης στοιχείων βάσης αναφοράς, ποσοτικοποιημένων στόχων και δεικτών 
φύλου/ισότητας που επιτρέπουν την παρακολούθηση σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο του 
στόχου της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. και στις Κ.Π., 
καθώς και, κατ’ επέκταση, της αναγκαιότητας διαμόρφωσης σειράς (συστημάτων) δεικτών 
σε επίπεδο προγραμματισμού, παρακολούθησης, και αξιολόγησης με αντίστοιχους δείκτες 
αποτελεσμάτων και αξιολόγησης. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται: 

Ορισμοί και συστήματα δεικτών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
ένταξης της οπτικής του φύλου με παραδείγματα: ο ρόλος των πηγών πληροφοριών και 
των στατιστικών στη διαμόρφωση των δεικτών φύλου, ορισμοί και επεξήγηση δεικτών, 
κατηγοριοποίησή τους. 

Παρουσίαση των υπαρχόντων δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης και των 
ελλείψεων που παρουσιάζουν στο θέμα της παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας ως προς την επάρκεια, τον ενιαίο χαρακτήρα 
και την κάλυψη όλων των φάσεων του κύκλου των έργων. 

Ενδεικτικές Προτάσεις Δεικτών Φύλου ανά είδος ενέργειας και ως προς τη συμβολή 
τους στα πεδία παρέμβασης για την ισότητα: προτάσεις για Δείκτες εκροών 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων καθώς και ενδεικτικές προτάσεις για τους στόχους της 
ισότητας –Δείκτες Ισότητας (ποιοτικούς και ποσοτικοποιημένους), ως πρόταση αφενός 
για τα στοιχεία παρακολούθησης που θεωρούνται σημαντικά στις βασικές 
δράσεις/παρεμβάσεις του Ε.Κ.Τ., προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να συγκεντρωθούν 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να διαπιστωθεί η συμμετοχή των δύο φύλων σε 
αυτέ, και αφετέρου, ενιαίου συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
παρεμβάσεων. 

Παραρτήματα Τα Παραρτήματα  αποτελούνται από τα εξής: 

Γλωσσάρι για τις βασικές έννοιες που περιλαμβάνονται στον Οδηγό και αποτελούν 
έννοιες-κλειδιά για τις κοινωνικές πολιτικές, και ειδικότερα τις πολιτικές ισότητας. 

Κατάλογο Συντομογραφιών θεσμικών οργάνων, προγραμμάτων και όρων που 
χρησιμοποιούνται στον Οδηγό 

Τις βασικές Βιβλιογραφικές Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του Οδηγού 

Κατάλογο χρήσιμων διευθύνσεων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών) άντλησης 
πληροφόρησης και τεχνογνωσίας 

Κοινωνία της Πληροφορίας, που περιλαμβάνει πίνακες για τους παράγοντες πρόσβασης 
και τους τομείς παρέμβασης και την συμμετοχή κατά φύλο σε ειδικότητες και επαγγέλματα 
της Κ.τ.Π. 

Πίνακες αποτύπωσης των Ε.Π. και των Κ.Π. ανά στόχο ισότητας και τρόπο συμβολής 
στην ισότητας, βάσει της ανάλυσης που περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 2. 
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Κεφάλαιο 1 

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

Α. Εισαγωγή 

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο μέρος της 
κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρίζεται ως κρίσιμος 
παράγοντας για την οικονομική της ανάπτυξη και την κοινωνική της συνοχή. 

Οι πολιτικές της ισότητας ξεκίνησαν από μια μεμονωμένη διάταξη περί ίσης αμοιβής 
για την εργασία στη Συνθήκη της Ρώμης (άρθρο 119). Ακολούθησαν μια σειρά από 
νομοθετικές πρωτοβουλίες, αποφάσεις και μέτρα ως τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, 
που άνοιξε νέες προοπτικές (άρθρα 2, 3, 13, 141) (EEC 340, 10.11.1997) και βάσει της 
οποίας η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει αποκτήσει αυτοτελή νομική 
βάση και αποτελεί καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν και οι πολιτικές των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
Ταμείων -της κύριας πηγής της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της περιφερειακής και 
τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και της ενοποίησης της αγοράς εργασίας- στο 
πλαίσιο του σκοπού τους για τη μείωση των περιφερειακών και κοινωνικών 
ανισοτήτων και τη διαμόρφωση των συνθηκών που θα εξασφαλίσουν μια 
μακροχρόνια ανάπτυξη των περιφερειών. 

Η αρχή των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες, ως στόχος στον οποίο όφειλαν 
να ανταποκριθούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (Ε.Δ.Τ.), ξεκίνησε στην 
κοινοτική νομοθεσία το 1988 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Στη 
συνέχεια επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα Διαρθρωτικά Ταμεία και από το 1999 
υιοθετήθηκε η διπλή στρατηγική για την επίτευξη της ισότητας: η ένταξη της 
διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στο σύνολο των πολιτικών και μέτρων 
που χρηματοδοτούνται από τα Ε.Δ.Τ. και η εφαρμογή θετικών δράσεων υπέρ των 
γυναικών όπου εντοπίζεται η αναγκαιότητά τους. 

Η αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, το Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την προγραμματική περίοδο 
2000-2006 εμπεριέχουν τη δέσμευση για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε κάθε 
μέτρο, ενέργεια και έργο. Το διακύβευμα είναι πώς αυτή η δέσμευση θα μεταφραστεί 
σε πράξη. Ο Οδηγός φιλοδοξεί να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση. 

Το πρώτο κεφάλαιο αποσκοπεί στο να δείξει ότι οι πολιτικές ισότητας αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνικής πολιτικής, πολιτική και νομική δέσμευση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. 

Στο πλαίσιο αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ισχύουσες πολιτικές ισότητας, την 
εξέλιξή τους, το νομικό τους πλαίσιο, τους θεσμούς που έχουν την ευθύνη για την 
υλοποίησή τους στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο εθνικό επίπεδο, και τις 
βασικές έννοιες και τα εργαλεία πολιτικής. Περιλαμβάνει, επίσης, τις βασικές 
διεθνείς πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν μια σχέση αλληλεπίδρασης με τις ευρωπαϊκές 
και εθνικές πολιτικές ισότητας. 
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Β. Οι διεθνείς πολιτικές  
 
Διεθνής Σύμβαση 
για την Εξάλειψη 
των Διακρίσεων σε 
βάρος των Γυναικών 
(CEDAW) του 
Ο.Η.Ε. 

 
Από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ισότητα των 
φύλων αποτελεί η Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε 
βάρος των Γυναικών (CEDAW) του 1979 του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, την οποία καλούνται τα κράτη μέλη του να επικυρώσουν. Η ελληνική 
Βουλή έχει επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση από το 1983 (Ν. 1342/83). 
 

Περιεχόμενο 
Σύμβασης 

Η Διεθνής Σύμβαση περιλαμβάνει 16 άρθρα, στα οποία, αφενός, 
προσδιορίζεται ο όρος «διακρίσεις κατά των γυναικών» και, αφετέρου, 
καλούνται τα κράτη μέλη του Ο.Η.Ε. να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για 
την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, ώστε: 
 να εξασφαλιστεί η πλήρης ανάπτυξη και πρόοδος των γυναικών σε 

όλους τους τομείς, προκειμένου να ασκούν πλήρως και να απολαμβάνουν 
τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους σε βάση ισότητας με 
τους άνδρες, 

 να εξαλειφθούν οι προκαταλήψεις και συνήθειες που βασίζονται στην 
ιδέα της κατωτερότητας ή ανωτερότητας του φύλου ή στην ιδέα ενός 
στερεότυπου ρόλου των φύλων, να αναγνωριστεί η κοινή ευθύνη του 
άνδρα και της γυναίκας στη φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών και 
να κατανοηθεί η μητρότητα ως κοινωνική λειτουργία, 

 να κατασταλεί το εμπόριο των γυναικών σε όλες του τις μορφές., 
 να εξασφαλιστούν στις γυναίκες ίσοι όροι με τους άνδρες όσον αφορά: 

 το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτική και τη δημόσια ζωή, 
 τη δυνατότητα εκπροσώπησης της χώρας τους σε διεθνή κλίμακα, 
 τα δικαιώματα απόκτησης, αλλαγής και διατήρησης της υπηκοότητάς 

τους καθώς και των παιδιών τους. 
 να εξασφαλιστούν ίσα δικαιώματα στους κρίσιμους τομείς: 

 της εκπαίδευσης 
 της υγειονομικής περίθαλψης 
 της απασχόλησης και σε άλλους τομείς της οικονομικής και 

κοινωνικής ζωής. 
 της αγροτικής ανάπτυξης 
και να αναγνωριστεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν στην 
οικονομική επιβίωση των οικογενειών τους με την εργασία τους στους μη 
εγχρήματους τομείς της οικονομίας, 

 να αναγνωριστεί στις γυναίκες ισότητα με τους άντρες ενώπιον του 
νόμου ως προς την ικανότητά τους προς δικαιοπραξία σε ζητήματα 
αστικής φύσης, 

 να διασφαλιστεί η ισότητα σε όλα τα ζητήματα που αφορούν το γάμο και 
τις οικογενειακές αρχές. 

 
Θετικές Δράσεις Η Σύμβαση αυτή περιλαμβάνει επίσης μια πολύ σημαντική για τις πολιτικές 

και τα μέτρα ισότητας διάταξη (άρθρο 4), βάσει της οποίας «η υιοθέτηση 
ειδικών πρόσκαιρων μέτρων που αποσκοπούν στην επίσπευση της 
εγκαθιδρύσεως μιας πραγματικής ισότητας μεταξύ των ανδρών και γυναικών 
δεν θεωρείται σαν πράξη διακρίσεως, αλλά δεν πρέπει με κανένα τρόπο να 
έχει σαν συνέπεια τη διατήρηση κανόνων άνισων ή ξεχωριστών. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να καταργηθούν μόλις επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί στο 
θέμα της ισότητας ευκαιριών και μεταχειρίσεως». Η διάταξη αυτή αποτέλεσε 
τη βάση των θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών. 
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Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 
της Σύμβασης 

Για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης 
έχει θεσπιστεί από τον Ο.Η.Ε. μηχανισμός παρακολούθησης (Επιτροπή 
CEDAW) στον οποίο υποχρεούνται τα κράτη μέλη, που έχουν επικυρώσει τη 
σύμβαση να παρουσιάζουν εθνικές εκθέσεις κατά τακτικά χρονικά 
διαστήματα, ως προς τις πολιτικές που εφαρμόζουν (κατά άρθρο), 
προκειμένου να εξετάζεται η πρόοδος που σημειώνουν ως προς τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει. 
 

Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο της 
Σύμβασης 

Για την ενίσχυση αυτών των πολιτικών ο Ο.Η.Ε. υιοθέτησε (1999) το 
Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής 
διάκρισης έναντι των γυναικών, το οποίο κυρώθηκε από την Ελλάδα το 2001 
(Ν. 2952/2001). 
Βάσει αυτού του Πρωτοκόλλου επιτρέπεται άτομα ή οργανώσεις να 
προσφεύγουν στην επιτροπή CEDAW του Ο.Η.Ε. σε περίπτωση μεγάλης 
κλίμακας παραβίασης της Σύμβασης. 
 

3η Παγκόσμια 
Διάσκεψη Γυναικών 
του Ο.Η.Ε.: 
Στρατηγικές 
Προώθησης των 
Γυναικών 

Σημαντικές καμπές για την πολιτική των ίσων ευκαιριών για τους άνδρες 
και τις γυναίκες αποτελούν η 3η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών, που 
οργανώθηκε με την χρηματοδότηση του Ο.Η.Ε. και πραγματοποιήθηκε το 
1985 στο Ναϊρόμπι, και η 4η, που πραγματοποιήθηκε το 1995 στο Πεκίνο. 
Στο Ναϊρόμπι, το 1985, υιοθετήθηκαν οι «Στρατηγικές Προώθησης των 
Γυναικών» και στο Πεκίνο, το 1995, εγκρίθηκαν η επονομαζόμενη Διακήρυξη 
του Πεκίνου και το επονομαζόμενο Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου, που 
θέτουν ως σκοπούς την ισότητα των φύλων, την ανάπτυξη και την ειρήνη. 
 

4η Παγκόσμια 
Διάσκεψη Γυναικών 
του Ο.Η.Ε.: 
Πρόγραμμα Δράσης 
του Πεκίνου 

Το Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου είναι μια ατζέντα για την ενδυνάμωση 
των γυναικών. Στόχος του είναι να επιταχύνει την εφαρμογή των 
στρατηγικών του Ναϊρόμπι για την προώθηση των γυναικών και να 
καταργήσει όλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την ενεργή 
συμμετοχή τους στη δημόσια και ιδιωτική ζωή μέσω της πλήρους και ίσης 
συμμετοχής στα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά κέντρα 
λήψης αποφάσεων. Προσδιορίζει 12 κρίσιμους τομείς δράσης 
προτεραιότητας για την προώθηση της ισότητας με συγκεκριμένους 
στόχους: 
 

Τομείς Δράσης 
Προτεραιότητας 

 γυναίκες και φτώχεια 
  εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών 
 γυναίκες και υγεία 
 βία κατά των γυναικών 
 γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις 
 γυναίκες και οικονομία 
 γυναίκες στην εξουσία και στη λήψη των αποφάσεων 
 θεσμικοί μηχανισμοί για την προώθηση των γυναικών 
 ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών 
 γυναίκες και μέσα μαζικής επικοινωνίας 
 γυναίκες και περιβάλλον 
 το κορίτσι-παιδί 
 

Gender 
Mainstreaming 

Επίσης, το Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου καλεί τις «κυβερνήσεις και 
άλλους παράγοντες να εντάξουν (mainstream) σε όλες τις πολιτικές και τα 
προγράμματα την οπτική του φύλου, έτσι ώστε, προτού ληφθούν οι 
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αποφάσεις, να γίνει μια ανάλυση όσον αφορά τις επιδράσεις τους στις 
γυναίκες και τους άνδρες αντίστοιχα». 
Είναι το πρώτο επίσημο διεθνές κείμενο που υιοθετεί τη στρατηγική και τον 
όρο «ένταξη της οπτικής του φύλου» στο σύνολο των πολιτικών (gender 
mainstream). 
Στο πλαίσιο αυτό το Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου μπορεί να θεωρηθεί ως 
το σημείο εκκίνησης της δέσμευσης που ανέλαβαν τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης –τα οποία συμμετείχαν ενεργά στη Συνδιάσκεψη- για 
την ένταξη της οπτικής του φύλου στο σύνολο των πολιτικών τους και μια 
βάση για τις μετέπειτα δράσεις τους. 

Πέντε Χρόνια μετά 
το Πεκίνο 

Η πρόοδος που σημειώθηκε στα κράτη μέλη του Ο.Η.Ε. ως προς το 
Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου εξετάστηκε πέντε χρόνια μετά το Πεκίνο, 
στην 23η Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. Στην Ειδική 
Σύνοδο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάστηκαν με κοινή έκθεση. 
Στη 23η Ειδική Σύνοδο αποφασίστηκαν: 
 
 Πολιτική Διακήρυξη, στην οποία: 
 επιβεβαιώνεται η δέσμευση των Κυβερνήσεων που συμμετείχαν, 

στους σκοπούς και τους στόχους της Διακήρυξης του Πεκίνου και 
του Προγράμματος Δράσης καθώς και στις Στρατηγικές του 
Ναϊρόμπι 

 αναγνωρίζεται η ευθύνη για την πλήρη εφαρμογή τους 
 συμφωνείται η ανάληψη περαιτέρω δράσης για την εξασφάλιση της 

πλήρους εφαρμογής τους με την ένταξη της οπτικής του φύλου σε όλες 
τις πολιτικές και προγράμματα και με την προώθηση της πλήρους 
συμμετοχής των γυναικών και την ενδυνάμωση της διεθνούς 
συνεργασίας 

 συμφωνείται η τακτική αξιολόγηση της εφαρμογής του 
Προγράμματος του Πεκίνου μέχρι το 2005, ώστε 10 χρόνια μετά το 
Πεκίνο και 20 μετά το Ναϊρόμπι να τεθούν τα νέα κίνητρα 

 Περαιτέρω ενέργειες και κίνητρα για την εφαρμογή της Διακήρυξης 
του Πεκίνου και του Προγράμματος Δράσης. 

 
Στο πλαίσιο αυτών των αποφάσεων εξετάζεται η πρόοδος που σημειώνεται το 
πρώτο εξάμηνο κάθε έτους σε Ειδική Σύνοδο του Ο.Η.Ε. Το κράτος μέλος της 
Ε.Ε. που ασκεί την Προεδρία της αυτή την περίοδο εκπροσωπεί όλα τα κράτη 
μέλη της Ε.Ε. 
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Γ. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η διαδρομή από τον (ευκταίο) στόχο των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες 
με την εφαρμογή θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών στη διπλή στρατηγική της 
(υποχρεωτικής) ένταξης της διάστασης της οπτικής του φύλου στο σύνολο των 
πολιτικών και μέτρων σε συνδυασμό με την υλοποίηση θετικών δράσεων 
σηματοδοτήθηκε από νομικές δεσμεύσεις και εξελίξεις στην προσέγγιση, την έννοια 
και το περιεχόμενο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Κοινοτικά Νομικά 
Κείμενα για την 
Ισότητα 

Μια σειρά από Αποφάσεις που αφορούν νομικά κείμενα (Οδηγίες 
Αποφάσεις, Συστάσεις, Ψηφίσματα, Ανακοινώσεις των οργάνων της) 
αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της κοινοτικής πολιτικής για την ισότητα 
των ανδρών και των γυναικών. 
Τα νομικά αυτά κείμενα αφορούν σε ένα μεγάλο μέρος τους την ισότητα στον 
τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, όπως στην: 
 ίση μεταχείριση στα θέματα και στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
 προστασία της μητρότητας και στη γονική άδεια 
 ίση πρόσβαση στην απασχόληση, την ένταξη και επανένταξη, την 

επαγγελματική κατάρτιση, τις συνθήκες εργασίας και στην προστασία 
της αξιοπρέπειας των γυναικών και ανδρών στην εργασία 

 φύλαξη παιδιών 
 προώθηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών 
 προστασία της αξιοπρέπειας των ανδρών και των γυναικών 
 καταπολέμηση της ανεργίας των γυναικών 
 ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας (αρχή της ισότητας των αμοιβών 

μεταξύ ανδρών και γυναικών). 
 
Επίσης, δημιούργησε νομικά κείμενα για θέματα καθοριστικά για την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως για την ισόρροπη συμμετοχή 
ανδρών και γυναικών στη διαδικασία αποφάσεων, για τα θέματα ισότητας 
εκπαιδευτικών ευκαιριών, σχετικά με το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις 
διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου, σχετικά με την εικόνα της γυναίκας 
και του άνδρα στη διαφήμιση και τα μέσα ενημέρωσης. 
 

Κοινοτικές Πολιτικές 
για την Εφαρμογή 
της de facto Ισότητας 

Παράλληλα, πέρα από τα θέματα της νομικής ισότητας, διαμόρφωσε όργανα 
και πολιτικές προς την κατεύθυνση της εφαρμογής της de facto ισότητας. 
 

 
Μεσοπρόθεσμα 
Προγράμματα 
Κοινοτικής Δράσης 
για τις Ίσες 
Ευκαιρίες 

 
Οι πολιτικές για την ισότητα των ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 
1988 περιορίζονταν στα Μεσοπρόθεσμα Προγράμματα Δράσης για τις Ίσες 
Ευκαιρίες (1ο -1982-85- και 2ο –1986-90- Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 
Δράσης) και στη χρηματοδότηση σχεδίων επαγγελματικής κατάρτισης και 
απασχόλησης γυναικών ως τμήμα της γενικότερης πολιτικής της. 
 

Ίσες Ευκαιρίες και 
Ε.Κ.Τ. 

Ο Κανονισμός του 1988 προέβλεπε ένα ειδικό μέτρο για την προώθηση των 
ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας στο 
πλαίσιο του Στόχου 3 ενός μόνο Διαρθρωτικού Ταμείου: του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.). 
 

Κοινοτική Σημαντική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση αποτέλεσε η κοινοτική 
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Πρωτοβουλία NOW πρωτοβουλία ΝOW (Νέες Ευκαιρίες για τις Γυναίκες), το 1990, που 
περιλάμβανε ειδικά μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης της 
επιχειρηματικότητας των γυναικών στο πλαίσιο ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων που περιλάμβαναν και συμπληρωματικά συνοδευτικά μέτρα 
καθώς και μέτρα που διευκόλυναν την εναρμόνιση επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία αποτελούσε μεν τμήμα του 
3ου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δράσης για τις Ίσες Ευκαιρίες (1990-
1995), αλλά χρηματοδοτούνταν από το Ε.Κ.Τ. 
 
Η πρώτη απόπειρα κοινοτικής νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων και 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία ξεκινάει το 1994 με το Ψήφισμα του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουνίου 1994 για «την προώθηση της ισότητας ευκαιριών για 
άνδρες και γυναίκες μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων» 
(94/C, 231/01). 
 
Το Ψήφισμα κατατέθηκε με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης και 
υιοθετήθηκε επί της ελληνικής προεδρίας. 
 
Το Ψήφισμα, που αφορούσε την προώθηση της αρχής της ισότητας στην 
αγορά εργασίας μέσω των δράσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων 
και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αντανακλούσε τις απόψεις 
και τις πολιτικές της εποχής. Καλούσε τα κράτη μέλη «να συμβάλλουν ώστε 
να προβλεφθούν ειδικές και επαρκώς χρηματοδοτούμενες δράσεις για τις 
γυναίκες» χωρίς να θέτει ειδικούς στόχους για τη βελτίωση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς τη συμμετοχή τους στην αγορά 
εργασίας. 
 

Διπλή Στρατηγική: 
Συνδυασμός της 
Πολιτικής του 
Gender 
Mainstreaming με 
τις Θετικές Δράσεις 
υπέρ των Γυναικών 

Το 1996 γίνεται για πρώτη φορά επίσημη αναφορά στην ένταξη της 
διάστασης της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των ανδρών και γυναικών στο 
σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και στόχων, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης 
της Επιτροπής «Ενσωμάτωση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των 
γυναικών και των ανδρών στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και 
στόχων»[COM(96) τελικό, 21.2.1996]. 
 
Σε συνέχεια αυτής της Ανακοίνωσης, το 1996 οι κατευθυντήριες γραμμές της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή (αναπροσανατολισμό -
adjustment) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την προγραμματική 
περίοδο 1997-1999 κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στην ισότητα των ευκαιριών 
ως «οριζόντια προτεραιότητα» καταρχάς για τις δράσεις του Στόχου 2, που 
παρέχει ενίσχυση στην ανάπτυξη των βιομηχανικών και αστικών περιοχών. 
Στη συνέχεια η αρχή της ισότητας των ευκαιριών ως οριζόντια 
προτεραιότητα ενσωματώθηκε στις κατευθυντήριες γραμμές των στόχων 1, 5β 
και 6. 
 

Η Ισότητα 
 
…στους 
Κανονισμούς των 
Διαρθρωτικών 
Ταμείων για την 
περίοδο 2000-2006 

Για την προγραμματική περίοδο 2000-2006 (Γ’ Κ.Π.Σ.) η προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών είναι βασική προτεραιότητα που πρέπει να διέπει 
το σύνολο των πολιτικών και παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται 
από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. 
 
Η προώθηση αυτή πρέπει να επιχειρείται με δύο τρόπους: (διπλή 
στρατηγική) με την ένταξη της διάστασης του φύλου (gender 
mainstreaming) σε κάθε Μέτρο, καθώς και με την ανάπτυξη και εφαρμογή 
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θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών. 
 

Έννοια και ορισμός 
του gender 
mainstreaming 

Η διάσταση της ισότητας των φύλων έχει ενσωματωθεί στα μεθοδολογικά 
έγγραφα εργασίας για την προετοιμασία της περιόδου προγραμματισμού 
2000-2006 που αναφέρονται στον προγραμματισμό, την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Η Επιτροπή έχει 
συντάξει, παράλληλα, ένα τεχνικό έγγραφο, στο οποίο δίνονται οδηγίες για 
πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με την υλοποίηση της ένταξης της διάστασης του 
φύλου στα Διαρθρωτικά Ταμεία και περιέχει τον ορισμό της ένταξης της 
διάστασης του φύλου στα Διαρθρωτικά Ταμεία.. 
«Η ένταξη της διάστασης του φύλου σημαίνει ότι λαμβάνονται ενεργά και 
ανοικτά υπόψη οι επιπτώσεις όλων των γενικών μέτρων και παρεμβάσεων 
στην αντίστοιχη θέση των γυναικών και των ανδρών κατά το σχεδιασμό, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγησή τους. Η έννοια αυτή 
καλύπτει επίσης το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση ειδικών συμπληρωματικών μέτρων και παρεμβάσεων με στόχο 
να προωθηθεί η ισότητα και να βρεθούν οι γυναίκες να συμμετέχουν και να 
ωφελούνται εξ ίσου. 
Γενικά, τα σχέδια και τα προγράμμτα πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και να είναι σε θέση να 
αποδείξουν τον αντίκτυπό τους πριν, κατά και μετά την υλοποίησή τους». 
 

 
 
 
… στη Συνθήκη του 
Άμστερνταμ 

Για την ουσιαστική αυτή αλλαγή της πολιτικής των Διαρθρωτικών Ταμείων 
συντέλεσαν: 
 
 τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 

τροποποιήθηκαν από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, τα οποία αποτελούν 
τη νομική βάση για την ανάληψη δράσης για την ένταξη της διάστασης 
του φύλου στις πολιτικές. 

Τα άρθρα αυτά επισημοποιούν τη δέσμευση της Ε.Ε. και επιτρέπουν 
την καθιέρωση της ισότητας ως καθήκον και ως οριζόντιο στόχο που 
επηρεάζει όλους τους τομείς. Η ένταξη της ισότητας των ευκαιριών σε 
όλες τις πολιτικές αποτελεί υποχρέωση τόσο για τα κράτη μέλη όσο 
και για τα κοινοτικά Ευρωπαϊκά όργανα. 

 
… στην Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την 
Απασχόληση 
 
(Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του 
Λουξεμβούργου) 

 η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, που αποφασίστηκε 
από το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο (Νοέμβριος 
του 1997), που πραγματοποιήθηκε για να εξετάσει ειδικά τα θέματα της 
απασχόλησης. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου υπογραμμίζει τη 
σημασία που προσδίδει η Ε.Ε. στο θέμα της Απασχόλησης και στην 
καταπολέμηση της Ανεργίας με κάθε μέσο. Είναι το πρώτο Συμβούλιο 
που ασχολήθηκε εξ ολοκλήρου με το πρόβλημα της Απασχόλησης και 
αποφάσισε το συντονισμό των πολιτικών απασχόλησης όλων των 
κρατών μελών όσο αφορά τους στόχους και τα μέσα, τις 
«κατευθυντήριες γραμμές». 
Η απόφαση αυτή αναβαθμίζει την κοινωνική ατζέντα, εκφράζοντας 
την αντίστοιχη θέληση των κρατών μελών για σύγκλιση σε στόχους 
ελέγξιμους και τακτικά επικαιροποιήσιμους, αποφασισμένους από 
κοινού, στον τομέα της απασχόλησης, με τη θέληση για σύγκλιση στα 
θέματα της οικονομικής πολιτικής, λαμβανομένων υπόψη των 
διαφορών μεταξύ των δύο τομέων, όπως και των υφιστάμενων 
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διαφορών στα κράτη μέλη. 
Οι «κατευθυντήριες γραμμές» αρθρώνονται σε τέσσερις βασικούς 
άξονες (πυλώνες) -βελτίωση της απασχολησιμότητας (ικανότητας 
επαγγελματικής ένταξης), ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, 
ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, ενίσχυση της 
ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών- και θέτουν 
συγκεκριμένους στόχους, η πραγματοποίηση των οποίων 
παρακολουθείται τακτικά βάσει κοινής διαδικασίας αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων. 
 

Στο πλαίσιο αυτό η ισότητα των ευκαιριών αποτελεί αναπόσπαστη διάσταση 
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση. 
 

Τα κράτη μέλη οφείλουν, βάσει της Απόφασης, να διαμορφώσουν 
Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση (Ε.Σ.Δ.Α.), με πολυετή 
προοπτική και με ενσωματωμένες τις «κατευθυντήριες γραμμές». Στο 
πλαίσιο του Ε.Σ.Δ.Α. κάθε κράτος μέλος συγκεκριμενοποιεί και 
«ποσοτικοποιεί», στο βαθμό του εφικτού, τους εθνικούς στόχους, θέτει 
το χρονικό ορίζοντα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και 
λαμβάνει ρυθμιστικά, διοικητικά και άλλα μέτρα, βρίσκοντας λύσεις 
ανάλογα με τις συνθήκες, αλλά πάντα στο πλαίσιο των 
κατευθυντήριων γραμμών. 
 

Τα Ε.Σ.Δ.Α. κατατίθενται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κάθε έτος, προκειμένου να εξεταστούν και να προσδιοριστούν οι 
«κατευθυντήριες γραμμές» του επόμενου έτους. 
 

…στις Αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 
Λισσαβόνας 

Οι Αποφάσεις της Ειδικής Συνόδου του Λουξεμβούργου συμπληρώθηκαν και 
ενδυναμώθηκαν από την Απόφαση της Ειδικής Συνόδου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου στη Λισσαβόνα, στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, σύμφωνα με την 
οποία τίθεται νέος στρατηγικός στόχος για την τρέχουσα δεκαετία: η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της δυναμικότητας της οικονομίας 
της γνώσης, ώστε να είναι ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή. 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου αποφασίστηκε μια συνολική στρατηγική, 
που στοχεύει: 
 στην προετοιμασία της μετάβασης σε μια οικονομία και σε μια κοινωνία 

βασισμένες στη γνώση, μέσω καλύτερων πολιτικών για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας και την Έρευνα και Ανάπτυξη, καθώς και μέσω της 
ενίσχυσης της διαδικασίας διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, 

 στον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, την επένδυση 
στον άνθρωπο και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, 

 στη στήριξη της υγιούς οικονομικής προοπτικής και των ευνοϊκών 
προβλέψεων οικονομικής αύξησης με την εφαρμογή ενός κατάλληλου 
συνδυασμού μακροοικονομικών πολιτικών, 

 
Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο της Λισσαβόνας έθεσε ως στόχο των μέτρων την 
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης από το 60% -κατά μέσο όρο-, που είναι 
σήμερα, στο 70%, το 2010 και η αύξηση των απασχολούμενων γυναικών 
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από το σημερινό 51% -κατά μέσο όρο-, που είναι σήμερα σε άνω του 60% 
το 2010, καλώντας τα κράτη μέλη, ανάλογα με το σημείο εκκίνησής τους, να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο να καθορίσουν εθνικούς στόχους για υψηλότερο 
ποσοστό απασχόλησης. 
 
Για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής αποφασίστηκε μια νέα διαδικασία: 
η νέα ανοικτή μέθοδος συντονισμού σε όλα τα επίπεδα συνδυασμένη με έναν 
ισχυρότερο καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο για το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, ώστε να εξασφαλίζεται συνεκτικότερη στρατηγική διεύθυνση και 
αποτελεσματικός έλεγχος της προόδου. Μια Σύνοδος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, που θα πραγματοποιείται κάθε άνοιξη, θα διατυπώνει τις 
σχετικές εντολές και θα εξασφαλίζει την παρακολούθηση της υλοποίησής 
τους. 
Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει: 
 καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη Ένωση, συνδυασμένων με 

συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη 
και μακροπρόθεσμη επίτευξη των στόχων που θέτουν, 

 καθορισμό, κατά περίπτωση, ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και 
σημείων αναφοράς, με μέτρο τα καλύτερα του κόσμου, προσαρμοσμένων 
στις ανάγκες διάφορων κρατών μελών και τομέων ως μέσο σύγκρισης των 
βέλτιστων πρακτικών, 

 μεταφορά αυτών των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών στις εθνικές 
και περιφερειακές πολιτικές με τον καθορισμό ειδικών στόχων και τη 
θέσπιση μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές 
ιδιομορφίες, 

 περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από ομότιμους, 
υπό μορφή αλληλοδιδακτικών διαδικασιών. 

 
… στις Αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 
Βαρκελώνης 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης συμφωνήθηκαν στόχοι για την 
παροχή παιδικής μέριμνας για τουλάχιστον το 90% των παιδιών τριών ετών 
έως σχολικής ηλικίας και για τουλάχιστον το 33% των παιδιών που είναι 
μικρότερα των τριών ετών, στόχοι που διευκολύνουν το συνδυασμό της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής. 
 

… της Εργασίες των 
Συμβουλίων των 
Υπουργών των 
Κρατών Μελών 

Πέρα από της πολιτικές και της παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000 
εντάσσει τη διάσταση του φύλου της πολιτικές της στο πλαίσιο των 
εργασιών των Συμβουλίων Υπουργών των κρατών μελών. 
 
Μετά το Ανακοινωθέν της Προεδρίας, τον Οκτώβριο του 2000, στο Παρίσι, 
μετά τη Διάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών αρμόδιων για θέματα ισότητας 
των φύλων, οι Υπουργοί εξέφρασαν την επιθυμία της «να συνεχιστεί η 
πρακτική της ένταξης της διάστασης της ισότητας ανδρών και γυναικών από 
τα Συμβούλια των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν του 
Συμβουλίου Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής». Σε αυτό το πνεύμα 
της επόμενες Προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ένταξη των θεμάτων 
φύλου περιελήφθη της εργασίες των Συμβουλίων Παιδείας, Εσωτερικής 
Αγοράς, Επιστήμης και Έρευνας, Ανάπτυξης, Εξωτερικών Σχέσεων, 
γενικών προσανατολισμών των Οικονομικών Πολιτικών (ECOFIN), 
Περιβάλλοντος και Γεωργίας. 
 
Πρόσφατα, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Προεδρίας το Συμβούλιο 
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Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής,, Υγείας και Καταναλωτών (6 
Μαρτίου 2003) συζήτησε το θέμα της ένταξης της διάστασης της ισότητας των 
φύλων στο σύνολο των πολιτικών (gender mainstreaming) και επιβεβαίωσε 
τη δέσμευση για τη διασφάλιση του συντονισμού, της εφαρμογής και της 
παρακολούθησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναγνώρισε τη 
σημασία για την αποτελεσματικότητα της της πολιτικής της στήριξής της σε 
υψηλό πολιτικό επίπεδο και στο πλαίσιο αυτό επισήμανε την ανάγκη της 
σύνταξης μιας ετήσιας έκθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόοδο της ισότητας και της κατευθύνσεις 
για το gender mainstreaming σε όλους της τομείς της πολιτικής και την 
υποβολή της στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 
 

Η Κοινοτική 
Στρατηγική-Πλαίσιο 
για την Ισότητα των 
Φύλων (2001-2005) 

Παράλληλα, η Κοινοτική Στρατηγική-Πλαίσιο για την ισότητα των φύλων 
(2001-2005) αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση της πλαισίου εντός του οποίου 
της οι δραστηριότητες της Ε.Ε. θα επιτυγχάνουν το στόχο της εξάλειψης 
των ανισοτήτων και της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών. 
 

Ο Μηχανισμός 
Ισότητας στο 
Επίπεδο της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

Στο πλαίσιο αυτό αποφάσισε τη δημιουργία συμβουλευτικής επιτροπής για 
την ισότητα, η οποία έχει ως ρόλο την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην επεξεργασία και την εκπόνηση της πολιτικής της ισότητας και την 
ανταλλαγή εμπειριών και δράσεων σε αυτό τον τομέα στο χώρο της Ένωσης. 
Η Υπηρεσία της Επιτροπής που είχε και εξακολουθεί να έχει την ευθύνη του 
σχεδιασμού των πολιτικών ίσων ευκαιριών τότε και ισότητας τώρα καθώς και 
της εφαρμογής της είναι η Μονάδα Ίσων Ευκαιριών της 5ης Γενικής 
Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

Πρόσφατες εξελίξεις 
στις πολιτικές 
ισότητας για το 
ανθρώπινο δυναμικό 

 Προτάσεις της Ε.Ε. για τη μεταρρύθμιση της Στρατηγικής για την 
Απασχόληση – Νέες κατευθυντήριες γραμμές( Απρίλιος 2003) 

Η Επιτροπή ενέκρινε στις 8 Απριλίου 2003 προτάσεις που αποσκοπούν στην 
οριοθέτηση μιας νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση , η 
οποία θα είναι περισσότερο προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, θα 
συμβάλλει καλύτερα στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας, καθώς και στην εξασφάλιση μιας αγοράς εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς. Τίθενται 10 προτεραιότητες δράσης στα κράτη μέλη, οι οποίες 
συνοδεύονται, όπου είναι εφικτό, από ποσοτικούς στόχους. 

Συγκεκριμένα, στο εισηγητικό σημείωμα της Ε.Ε. αναφέρεται ότι: 

«Πρέπει προοδευτικά, να εξαλειφθεί το χάσμα φύλου στην αγορά εργασίας, και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την πλήρη απασχόληση, την ποιότητα της εργασίας 
και την κοινωνική ενσωμάτωση και συνοχή. Αυτό απαιτεί διττή προσέγγιση, την 
πολιτική του mainstreaming και ειδικές δράσεις για την είσοδο, επανείσοδο και 
παραμονή των γυναικών στην εργασία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης 
συμφώνησε ότι, τα κράτη μέλη οφείλουν να αναπτύξουν υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, 
μέχρι το 2010, που θα καλύπτουν τουλάχιστον το 90% των παιδιών, μεταξύ 3 και 6 
ετών, και τουλάχιστον το 33% των παιδιών κάτω των 3 χρόνων. 

Θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι παράγοντες που προκαλούν το χάσμα, μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, στην απασχόληση και τις αμοιβές και να μπουν στόχοι 
αποτελέσματος μείωσης αυτού του χάσματος, αποσυνδέοντας τη διαφοροποίηση 
των αμοιβών από την παραγωγικότητα και τις συγκυρίες στην αγορά εργασίας. 
Η πολυεπίπεδη προσέγγιση θα καταπολεμά τις αιτίες που προκαλούν το χάσμα στις 
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αμοιβές λόγω φύλου, όπως είναι οι κλαδικοί διαχωρισμοί και οι διαχωρισμοί στις 
θέσεις απασχόλησης, οι ταξινομήσεις στις θέσεις απασχόλησης (ανδρικές και 
γυναικείες) και στα συστήματα αμοιβών, την ευαισθητοποίηση και τη διαφάνεια». 

  Σχέδιο Απόφασης Συμβουλίου για το Κοινωνικό και Ανθρώπινο 
Κεφάλαιο (Απρίλιος 2003)1 

Αναφέρεται στο άρθρο 18: 

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ «την ανάγκη ανάπτυξης θετικής αλληλεπίδρασης 
κοινωνικού και ανθρώπινου κεφαλαίου [….] σε τρεις τομείς και ιδιαίτερα: 
στην εκπαίδευση, στην εργασία και την κοινωνική συνοχή, με την ένταξη της 
διάστασης του φύλου σ΄ αυτούς τους τομείς. 

ΚΑΛΕΙ τα κράτη μέλη: «να εκτιμήσουν τα στοιχεία του κοινωνικού και 
ανθρώπινου κεφαλαίου στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των 
πολιτικών και πρωτοβουλιών τους, και ιδιαίτερα στους ακόλουθους τομείς: 

(α) Εκπαίδευση 

_ να προωθήσουν τις νέες δυνατότητες της διά βίου εκπαίδευσης στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, όπως είναι το e-learning συνυπολογίζοντας 
τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των γυναικών, καθώς και τη σημασία των 
προσπαθειών σε τομείς, όπως στη διαφάνεια, στην πιστοποίηση και 
αναγνώριση της μη-τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης και στην 
πιστοποίηση των δεξιοτήτων για ενίσχυση της κινητικότητας. 

(β) Φύλο 

_ να ενισχύσουν την ενδυνάμωση των γυναικών στην Κοινωνία της Γνώσης 
και να διασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε θέσεις λήψης αποφάσεων 
στην οικονομική και δημόσια ζωή, 

_ να αντιμετωπίσουν το σημερινό χάσμα πρόσβασης στην εκπαίδευση στις 
Νέες Τεχνολογίες (Πληροφορίας και Επικοινωνιών) και στη χρήση τους, 

_ να επιτρέψουν την πλήρη συμμετοχή στην επαγγελματική ζωή των 
γυναικών, μέσω κατάλληλης παροχής υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά και 
εξαρτώμενα άτομα, 

_ να διευκολύνουν τις συνθήκες εργασίας των γυναικών στην κοινωνία της 
γνώσης, σε χώρους, όπως η τηλε-εργασία, 

_ να αναπτύξουν πολιτικές στήριξης των οικονομικών πρωτοβουλιών των 
γυναικών στις νέες τεχνολογίες και να ενισχυθεί η ίση συμμετοχή τους σε 
συναφή δίκτυα 

_ να φωτιστούν οι συνέπειες των διαφορετικών επιλογών, λόγω φύλου, όσον 
αφορά τα εκπαιδευτικά αντικείμενα και το αποτέλεσμα, κατά συνέπεια, την 
εργασία και την κοινωνική ζωή, 

_ να εξασφαλιστεί η συλλογή στατιστικών στοιχείων ανά φύλο στη χρήση 
Νέων Τεχνολογιών, και να αναπτυχθούν σχετικοί δείκτες, 

_ να ενσωματωθεί πλήρως η διάσταση του φύλου στους τομείς της 
Εκπαίδευσης, Εργασίας και Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις αρχές του 
mainstreaming. 

 

                                                 
1 Κείμενο που διαμορφώθηκε , μετά την εξέτασή του, στην Ομάδα Εργασίας Κοινωνικών Θεμάτων, στις 8.04.03). 
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ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ στις δεσμεύσεις των Κοινωνικών Εταίρων, σ΄αυτό το θέμα, και 
τους ΣΥΣΤΗΝΕΙ: 

_ να […] ενισχύσουν περισσότερο την εκπαίδευση των γυναικών και ανδρών 
στην Κοινωνία της Γνώσης, 

_ να δημιουργήσουν ευνοϊκούς όρους για την πρόσβαση των γυναικών στην 
κατάρτιση, όπως οι διευθετήσεις πρακτικών φιλικών προς την οικογένεια, 

_ να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή της συμφωνίας για 
τη διά βίου εκπαίδευση (του έτους 2002) με προσοχή και σύμφωνα με τις 
εθνικές παραδόσεις και πρακτικές». 

(γ) Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη 
(Ιανουάριος 2003) 

Εκεί αναφέρεται: 

«Η επιχειρηματικότητα πρέπει να ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό και να δοθεί 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις γυναίκες και σε άλλες ομάδες που δεν 
εκπροσωπούνται επαρκώς. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες στήριξης των 
επιχειρήσεων φαίνονται να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους» 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διευκολύνει τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών σε 
θέματα πολιτικής προώθησης της επιχειρηματικότητας μεταξύ των γυναικών 
μέσω του δικτύου “WES Network”, στο οποίο συμμετέχουν στελέχη της 
δημόσιας διοίκησης που είναι αρμόδια για την προώθηση των γυναικών 
επιχειρηματιών. 
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Δ. Οι εθνικές πολιτικές ισότητας 

Εθνικό Νομικό 
Πλαίσιο για την 
Ισότητα 

Τη δεκαετία του 1980 αρχίζει στην Ελλάδα η δημιουργία του νομικού 
πλαισίου για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
Με εφαλτήριο το Σύνταγμα του 1975, που κατοχυρώνει την αρχή της 
ισότητας, ψηφίστηκαν μια σειρά σημαντικών νόμων που δημιουργούν το 
πλαίσιο των πολιτικών ισότητας στην Ελλάδα και αφορούν τους τομείς:  
 απασχόλησης, εργασίας, ίσης αμοιβής/ίσης μεταχείρισης 
 παιδείας 
 κοινωνικής ασφάλισης 
 υγείας 
 οικογένειας, γονικής μέριμνας, μητρότητας 
 βίας 
Ένα μεγάλο τμήμα αυτών των νομοθετικών ρυθμίσεων πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας με διεθνείς 
συμβάσεις και κοινοτικές οδηγίες. Σημαντικό όμως τμήμα τους ψηφίστηκε σε 
συνέχεια των διεργασιών και της πίεσης του γυναικείου κινήματος στην 
Ελλάδα. 
 
Στην πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος (2001) η νέα διατύπωση που 
περιλαμβάνει το άρθρο 116 παρ. 2. «Δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η 
λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών. Το κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που 
υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών» αποτελεί μια πολύ 
σημαντική νομική βάση για την ενίσχυση των πολιτικών ισότητας. 
 

Εθνικός 
Μηχανισμός για την 
Ισότητα 

Στην δεκαετία του 1980 δημιουργείται και ο δημόσιος μηχανισμός 
ισότητας. 

 
Κεντρική Οργάνωση 

 
Το 1982 δημιουργήθηκε θέση Ειδικού Συμβούλου για θέματα Ισότητας του 
Πρωθυπουργού.  
 
Το 1982 ιδρύθηκε το Συμβούλιο Ισότητας των δύο Φύλων (Ν. 1288/82) ως 
γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο υπαγόταν απευθείας στον Πρωθυπουργό και 
λειτουργούσε ως αυτοτελής υπηρεσιακή μονάδα, και το 1985 συστήνεται η 
Γενική Γραμματεία Ισότητας (στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης 
στην αρχή, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης στη συνέχεια) (Ν. 1558/85) ως αρμόδια δημόσια υπηρεσία 
για την προώθηση και πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής 
ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς (πολιτικό, κοινωνικό, 
οικονομικό, πολιτιστικό). 
 
Το 1989 ιδρύθηκε (Ν. 1835/89) και από το 1994 λειτουργεί (Ν. 2266/94) το 
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο 
Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και επιχορηγούμενο από 
τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. 
Βασικός άξονας ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του είναι η διεξαγωγή 
κοινωνικής έρευνας σε θέματα ισότητας των φύλων και η προώθηση των 
γυναικών σε όλους τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής στο πλαίσιο της πολιτικής που καθορίζεται από τη Γενική 
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Γραμματεία Ισότητας. 
 
Λειτουργεί κεντρικά στην Αθήνα και περιφερειακά στη Θεσσαλονίκη, την 
Πάτρα, το Ηράκλειο και το Βόλο. 
 

 
Περιφερειακή 
Οργάνωση 

 
Παράλληλα με τον κεντρικό μηχανισμό ισότητας δημιουργείται και μια 
περιφερειακή οργάνωση: οι Νομαρχιακές Επιτροπές Ισότητας (Ν.Ε.Ι.) από 
εκπροσώπους κρατικών, τοπικών φορέων και γυναικείων οργανώσεων σε 
κάθε Νομαρχία, καθώς και Νομαρχιακά Γραφεία Ισότητας (Ν.Γ.Ι.) για την 
καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σε περιφερειακό επίπεδο. 
Οι δύο αυτοί θεσμοί, που λειτούργησαν βάσει εγκυκλίου Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Εσωτερικών στην αρχή, θεσμοθετήθηκαν το 1989 με 
Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 370/1989), και από το 1994, με τους Νόμους (Ν. 
2218 και Ν. 2240/1984), που αφορούν την «Ίδρυση και λειτουργία της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», τα Γραφεία Ισότητας των Νομαρχιών 
εντάσσονται στους αυτοτελείς Οργανισμούς κάθε Νομαρχίας και οι 
Νομαρχιακές Επιτροπές Ισότητας συγκροτούνται με αποκλειστική 
αρμοδιότητα του Νομάρχη. 
 
Από το 2000 θεσμοθετήθηκαν με Νόμο (Ν. 2839/2000) και σε επίπεδο 
Περιφέρειας 13 Επιτροπές Ισότητας (Π.Ε.Ι.). 

Γενική Γραμματεία 
Ισότητας 

 
Η πολιτική της Γενικής Γραμματείας Ισότητας ασκείται κυρίως με: 
 

Έργο  νομοθετικό έργο, που αφορά την εξάλειψη των διακρίσεων και την 
προώθηση της ισότητας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής 
και πολιτικής ζωής 

 ανάληψη και εφαρμογή πρωτοβουλιών, πολιτικών και δράσεων για 
την προώθηση της ισότητας, που αποτυπώνονται στο πλαίσιο 
Προγραμμάτων Δράσης στους τομείς: 
 παιδείας – εκπαίδευσης 
 απασχόλησης, εργασίας και εργασιακών σχέσεων 
 κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης 
 βίας, συμπεριλαμβανομένης και της ενδοοικογενειακής βίας 
 μαζικών μέσων επικοινωνίας 
 κοινωνικής συμμετοχής και περιφερειακής ανάπτυξης 

 
Το έργο αυτό πραγματοποιείται από την κεντρική υπηρεσία της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας, αλλά και με τη συνεργασία: 
 
 του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), που λειτουργεί υπό 

την εποπτεία και την επιχορήγηση της Γ.Γ.Ι. 
 των αρμόδιων κατά θέμα Υπουργείων και φορέων 
 των Νομαρχιακών και Περιφερειακών Γραφείων Ισότητας 
 των Συμβουλευτικών Κέντρων για τη βία στην Οικογένεια, που έχει 

ιδρύσει στην Αθήνα και τον Πειραιά. 
 των μη κυβερνητικών γυναικείων οργανώσεων. 
 
Το έργο της περιλαμβάνει και τις διεθνείς της δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις 
της ως κράτους μέλους της Ε.Ε. 
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Εθνικές Εκθέσεις για 
την Εξάλειψη των 
Διακρίσεων σε Βάρος 
των Γυναικών 

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιεί δράσεις για την εξάλειψη κάθε είδους 
διάκρισης σε βάρος των γυναικών σύμφωνα με τη Σύμβαση για την 
εξάλειψη Όλων των Διακρίσεων κατά των γυναικών, που υπέγραψε το 
1982 στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 
Οι πολιτικές και οι δράσεις για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των 
γυναικών αποτυπώνονται στις πέντε εθνικές εκθέσεις που έχει καταθέσει στην 
αρμόδια επιτροπή του Ο.Η.Ε. (επιτροπή CEDAW). 
 

Ε.Σ.Δ.Α. και Ισότητα 
Ευκαιριών 

Οι δράσεις της στον κρίσιμο τομέα της απασχόλησης εντάσσονται από το 
1998 στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση (Ε.Σ.Δ.Α.), που η 
Ελλάδα συντάσσει ως κράτος μέλος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 
για την Απασχόληση. Οι δράσεις αυτές αφορούν την ένταξη της διάστασης 
της οπτικής του φύλου στο σύνολο των μέτρων, αλλά ιδιαίτερα τον τέταρτο 
πυλώνα, που περιλαμβάνει θετικές δράσεις για: 
 την εξάλειψη των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά 

εργασίας, 
 τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, 
 τη διευκόλυνση της ένταξης και επανένταξης των γυναικών στην ενεργό 

οικονομική ζωή, 
 την ενίσχυση της ένταξης των ευπαθών ομάδων. 
 

Εθνικό Πρόγραμμα 
Δράσης για την 
Ισότητα 
 
Διπλή Στρατηγική 
 

Το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για την Ισότητα (2001-2006) περιλαμβάνει 
τη στρατηγική-πλαίσιο της Ελλάδας για την ένταξη των πολιτικών ισότητας 
σε όλους τους τομείς πολιτικής δράσης (gender mainstreaming), την επίτευξη 
του κεντρικού στόχου του, που είναι ο εκσυγχρονισμός του κοινωνικού 
προτύπου με σκοπό την αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου 
δυναμικού, ανεξαρτήτως φύλου, και την εξάλειψη κάθε μορφής 
διακρίσεων κατά των γυναικών. 
 
Το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για την Ισότητα (2001-2006) έχει τέσσερις 
στρατηγικούς στόχους: 
 
1. προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στον οικονομικό, 

κοινωνικό και πολιτικό τομέα, που περιλαμβάνει δράσεις για την 
απασχόληση, τη γεωργία και τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνία της 
πληροφορίας 

2. προώθηση της ίσης συμμετοχής και εκπροσώπησης στη δημόσια και 
ιδιωτική ζωή 

3. προώθηση της ίσης πρόσβασης και ίσης εφαρμογής των κοινωνικών 
δικαιωμάτων για άνδρες και γυναίκες (περιλαμβάνονται παρεμβάσεις 
στους τομείς της νομοθεσίας, της υγείας, της βίας που ασκείται κατά των 
γυναικών, του περιβάλλοντος, καθώς και παρεμβάσεις προς όφελος των 
ομάδων κοινωνικού αποκλεισμού) 

4. Προώθηση της αλλαγής του ρόλου και των στερεοτύπων των φύλων  
(περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
πληροφόρησης–ευαισθητοποίησης και της εναρμόνισης των 
επαγγελματικών και των οικογενειακών ευθυνών). 

 
Βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η ένταξη της 
διάστασης της ισότητας σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και 
πολιτικής ζωής σε συνδυασμό με την υλοποίηση θετικών δράσεων. 
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Μέσα Παρέμβασης Βασικά μέσα παρέμβασης για την εφαρμογή του Προγράμματος 
αποτελούν: 
 
 το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
 οι κοινοτικές πρωτοβουλίες και τα λοιπά κοινοτικά προγράμματα 
 η κοινοτική στρατηγική πλαίσιο για την ισότητα των φύλων 
 εθνικές δράσεις 
 

Διυπουργική 
Επιτροπή 
Παρακολούθησης 

Για την εφαρμογή και υλοποίηση του Προγράμματος, με Απόφαση του 
Πρωθυπουργού συστάθηκε το 2000 Επιτροπή αποτελούμενη από τον 
Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τους 
Υφυπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Υγείας Πρόνοιας, Τύπου και Μ.Μ.Ε. και τη Γενική Γραμματέα Ισότητας. 
 
Έργο της Επιτροπής είναι η λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για την 
προώθηση της εθνικής πολιτικής ισότητας, ο συντονισμός και η 
υποστήριξη των Υπουργείων στο σχεδιασμό νομοθετικών πρωτοβουλιών 
και στην υλοποίηση μέτρων για την ισότητα, η εποπτεία, η παρακολούθηση 
και η αποτίμηση των ασκουμένων πολιτικών, η προβολή των αποφάσεων 
καθώς και, στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία με μη κυβερνητικές γυναικείες 
οργανώσεις, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς. 
 

 
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης 
 
Διπλή Στρατηγική 
για την Ισότητα 
 

 
Το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έρχεται να υποστηρίξει αυτή την διπλή 
στρατηγική για την ισότητα –της ένταξης της διάστασης του φύλου στο 
σύνολο των πολιτικών σε συνδυασμό με την εφαρμογή των θετικών δράσεων- 
ως εξής: 
 

Η Ένταξη της 
Διάστασης του 
Φύλου σε όλες τις 
Πολιτικές και τα 
Μέτρα 

 «Η προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών 
αποτελεί οριζόντια αρχή η οποία διαπνέει ολόκληρο το ΚΠΣ. Για την 
επίτευξη του στόχου αυτού, θα διαμορφωθεί μια στρατηγική ισότητας 
των δύο φύλων, στρατηγική η οποία δεν θα περιορίζεται σε 
εξειδικευμένα μέτρα αρωγής των γυναικών, αλλά θα επιφέρει 
κινητοποίηση όλων των γενικών πολιτικών και μέτρων, λαμβάνοντας 
υπόψη ενεργά, ήδη από το στάδιο κατάρτισής τους, τις επιπτώσεις τις 
οποίες πιθανόν να έχει η υλοποίησή τους ως προς τη σχετική θέση των 
γυναικών και των ανδρών. Θα τεθούν ποσοτικοποιημένοι στόχοι, θα 
συλλεχθούν στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τα δύο φύλα και θα 
χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι δείκτες παρακολούθησης» (Κεφ. 2 «Η 
Στρατηγική και οι προτεραιότητες της κοινής δράσης», παρ. 2.1. 
«Παρουσίαση της συνολικής στρατηγικής»). 

 
Θετικές Δράσεις «Συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής 

των γυναικών στην αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, της πρόσβασης σε νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης και της δυνατότητάς τους να συστήνουν νέες επιχειρήσεις, 
αλλά και της μείωσης των οριζόντιων και κάθετων διακρίσεων με βάση το 
φύλο στην αγορά εργασίας» (Γ’ Κ.Π.Σ., Κεφ. 2 «Η Στρατηγική και οι 
προτεραιότητες της κοινής δράσης», παρ. 2.3. «Προτεραιότητες και 
αναμενόμενες αναπτυξιακές επιπτώσεις», Προτεραιότητα 1: Ανάπτυξη 
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Ανθρώπινων Πόρων και Προώθηση της Απασχόλησης», Πεδίο Πολιτικής 5 –
εδάφιο 2.3.1.6). 
 
Για το Πεδίο αυτό (5) προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 11,8% του 
συνόλου των κονδυλίων του Ε.Κ.Τ. (Γ’ Κ.Π.Σ., Κεφ. 2 «Η Στρατηγική και οι 
προτεραιότητες της κοινής δράσης», παρ. 2.3. «Προτεραιότητες και 
αναμενόμενες αναπτυξιακές επιπτώσεις», Προτεραιότητα 1: Ανάπτυξη 
Ανθρώπινων Πόρων και Προώθηση της Απασχόλησης, Εισαγωγή -εδάφιο 
2.3.1.1.). 
Στο Πεδίο αναφέρεται ως στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα η αύξηση 
του ποσοστού γυναικείας απασχόλησης κατά την προσεχή περίοδο, ώστε 
να πλησιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 50%, καθώς και η αντίστοιχη 
μείωση της ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας των γυναικών. 
Επίσης, «υιοθετείται η προσέγγιση της ενσωμάτωσης της διάστασης της 
ισότητας των φύλων σε όλα τα πεδία πολιτικής και σε όλα τα σχετικά 
μέτρα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ., 
συμπεριλαμβανομένων και των Περιφερειακών Προγραμμάτων». 
Επιπλέον, προβλέπεται ότι μια συγκεκριμένη προτεραιότητα του Ε.Π. 
«Επαγγελματική Κατάρτιση και Απασχόληση» θα αφορά τη βελτίωση της 
πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς 
και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των προοπτικών 
επαγγελματικής τους ανέλιξης, με την εφαρμογή ειδικών μέτρων, που θα 
στοχεύουν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση των ειδικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσο 
αφορά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. 
Στο πλαίσιο αυτού του πεδίου πολιτικής δίνεται προτεραιότητα: 
 στην ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών παροχής συμβουλών και 

εξατομικευμένης υποστήριξης, ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη ή 
επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένης 
και της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας, της υποστήριξης εντός της 
εργασίας και της προαγωγής της γυναικείας επιχειρηματικότητας. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία επιχειρήσεων από γυναίκες 
καθώς και στην αυτο-απασχόληση, τομείς οι οποίοι ενθαρρύνονται και 
υποστηρίζονται. 

 στη διεύρυνση της ικανότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών πρόνοιας και διευκόλυνσης για τη φροντίδα των παιδιών, των 
ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τόσο σε επίπεδο δήμων 
και κοινοτήτων όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων, προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι γυναίκες στη συμφιλίωση του επαγγελματικού και του 
οικογενειακού βίου. Επιπλέον, χρηματοδοτείται η δημιουργία και 
λειτουργία ολοήμερων παιδικών σταθμών και δημοτικών σχολείων μέσω 
του Ε. Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Κατάρτιση», 

 σε συγκεκριμένες δράσεις με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
και των προοπτικών επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών. 
Υποστηρίζεται η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη 
αποφάσεων και στον τομέα της επιστήμης, 

 σε μέτρα με στόχο την ενημέρωση και την αύξηση της ευαισθητοποίησης 
της κοινής γνώμης σε θέματα ισότητας των φύλων, την προώθηση της 
δικτύωσης μεταξύ γυναικείων οργανώσεων, καθώς και με στόχο να 
καταστήσουν ευαίσθητες ως προς τη διάσταση του φύλου τις πολιτικές 
απασχόλησης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Παράλληλα προβλέπονται: 
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 η προσαρμογή, όπου απαιτείται, του νομοθετικού ή/και του 
θεσμικού πλαισίου με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων 
που συναντούν οι γυναίκες κατά την ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας 

 η εμπλοκή των αρμόδιων φορέων και ενώσεων στο σχεδιασμό 
και την υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων 

 δράσεις για τη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος συλλογής 
δεδομένων και στατιστικών πληροφοριών, ώστε να καταστεί 
δυνατή η συλλογή δεδομένων ανά φύλο. 

 
 
Στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα προβλέπονται: 
 

 παρεμβάσεις στις δράσεις προτεραιότητας που θα στοχεύουν 
στην πρόληψη και καταπολέμηση της ανεργίας και στην 
προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους όσον αφορά την πρόσβαση 
στην περιφερειακή και τοπική αγορά εργασίας, 

 δράσεις ανάπτυξης υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και 
ηλικιωμένων (Γ’ Κ.Π.Σ., Κεφ. 2 «Η Στρατηγική και οι 
προτεραιότητες της κοινής δράσης», 2.3.7. Προτεραιότητα 7: 
Περιφερειακή ανάπτυξη). 

 
Μηχανισμός 
Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης της 
Ένταξης της 
διάστασης της 
Ισότητας 

Για την παρακολούθηση και το συντονισμό αυτής της στρατηγικής και των 
μέτρων προβλέπονται: 
 
Στο επίπεδο της Διαχείρισης 
Η Διαχειριστική Αρχή Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης εφιστά την προσοχή 
των τελικών δικαιούχων καθώς και των τελικών αποδεκτών στις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό η 
ισότητα των ευκαιριών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με τρόπο ουσιαστικό 
και ολοκληρωμένο κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων που 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά Ταμεία (Γ’ Κ.Π.Σ., Κεφάλαιο 
4.2.1. Διαχειριστική Αρχή Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, σημείο 6.iv). 
Ανάλογη αρμοδιότητα έχει κάθε Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού 
Προγράμματος (Γ’ Κ.Π.Σ., Κεφάλαιο 4.2.2. Διαχειριστική Αρχή 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, σημείο 8.). Παράλληλα, ένα στέλεχος είναι 
επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της εφαρμογής της αρχής της 
ισότητας σε κάθε Διαχειριστική Αρχή. 
 
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και την 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Κ.Π.Σ. για την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη των δράσεων του Ε.Κ.Τ. και την εκπλήρωση των στόχων των 
πεδίων πολιτικής του. Ειδικότερα, έχει συσταθεί στην Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ. ομάδα 
εργασίας (Μονάδα Α - Συντονισμού και Παρακολούθησης) για την 
προώθηση των ισότητας των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ, ως οριζόντιου 
θέματος πολιτικής. Η Μονάδα Β - Αξιολόγησης της υπηρεσίας αυτής 
συνεργάζεται με τις παραπάνω εθνικές αρχές για τη διαμόρφωση των 
κατάλληλων δεικτών σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των επιπτώσεων όλων 
των μέτρων του Γ΄Κ.Π.Σ. σε σχέση με τη διάσταση της ισότητας των φύλων 
(Απόφαση Σύστασης, ΦΕΚ 8622/21-5-2001). 
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Στο επίπεδο έγκρισης των πράξεων, κατά την αξιολόγηση–επιλογή των 
έργων/ενεργειών λαμβάνεται υπόψη και η διάσταση της ισότητας των 
ευκαιριών (Γ’ Κ.Π.Σ., Κεφάλαιο 4.2.2.3., σημείο Β.ε). 
 
Στο επίπεδο Παρακολούθησης 
Η συμμετοχή εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας ως μέλους 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. καθώς και στις δύο 
Υποεπιτροπές του Κ.Π.Σ.: στην Υποεπιτροπή Ανθρώπινων Πόρων και στην 
Υποεπιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι αρμοδιότητες στην Υποεπιτροπή 
Ανθρώπινων Πόρων είναι οι εξής: 

 παροχή συμβουλών και στήριξης σε όλες τις Επιτροπές 
Παρακολούθησης των Ε.Π., στις Διαχειριστικές Αρχές και στους 
Τελικούς Δικαιούχους προκειμένου να ανταποκρίνονται στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την πολιτική της ισότητας των 
ευκαιριών, 

 η εξέταση κάθε θέματος σχετικού με την προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών, η διαμόρφωση και η δυνατότητα να προβαίνει σε συστάσεις 
για τους κατάλληλους δείκτες σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων όλων των μέτρων σε σχέση με τη διάσταση της ισότητας 
των φύλων., 

 η συμμετοχή εκπροσώπου κρατικής αρχής που είναι αρμόδια για 
θέματα ισότητας ως μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης κάθε 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (Τομεακού και Περιφερειακού). 
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Κεφάλαιο 2 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Α. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια αποτύπωση του τρόπου και του βαθμού ένταξης της 
διάστασης του φύλου και της ισότητας μεταξύ των φύλων στο σχεδιασμό του συνόλου των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) που χρηματοδοτούνται από το Γ’ Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης (Γ’ Κ.Π.Σ.) και στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (Κ.Π.). Ο σκοπός του 
κεφαλαίου είναι πρώτο, να υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις ως προς την ένταξη της 
ισότητας στο Γ’ Κ.Π.Σ., δεύτερο, να εντοπίσει, υιοθετώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, 
τα ενδεχόμενα κενά και ελλείψεις και, τέλος, να αναδείξει τις καλές πρακτικές κάθε 
Ε.Π. προκειμένου αυτές να λειτουργήσουν παραδειγματικά και στα άλλα Ε.Π. Στη 
βάση της ανάλυσης του παρόντος κεφαλαίου, όπως αποτυπώνεται και στους Πίνακες 
που το συνοδεύουν και παρατίθενται στο Παράρτημα 6, διατυπώνονται στη συνέχεια 
ενδεικτικές προτάσεις για τη βελτίωση του σχεδιασμού των Ε.Π. (Κεφάλαιο 3).  

Η αποτύπωση του τρόπου και του βαθμού ένταξης της διάστασης του φύλου και της 
ισότητας μεταξύ των φύλων στο σχεδιασμό των Ε.Π. και των Κ.Π. στηρίχθηκε σε έναν 
κατάλογο κριτηρίων (μεθοδολογικό εργαλείο), που καταρτίστηκε προκειμένου να 
διευκολύνει το έργο αυτό, και αναφέρεται σε μια σειρά ζητημάτων που θα έπρεπε να 
έχουν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό των Μέτρων και των Ενεργειών των Ε.Π.  και 
των Κ.Π., σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών 
(Κεφάλαιο 1). Βάσει αυτών τα Ε.Π. και οι Κ.Π. θα πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο 
εξειδικευμένες θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών (positive actions) όσο και δράσεις 
που εντάσσουν τη διάσταση του φύλου και προωθούν την ισότητα σε όλες τις πολιτικές 
(gender mainstreaming). 

Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης έγινε με εξέταση των κειμένων (Ε.Π., Εκ 
των Προτέρων Αξιολογήσεις και Σ.Π., σε ελάχιστες περιπτώσεις Προκηρύξεις Μέτρων) 
που τέθηκαν υπόψη της ομάδας εργασίας της μελέτης μέχρι το Δεκέμβριο  2002, και 
των πληροφοριών που παρέχονταν μέχρι τότε στις ιστοσελίδες των Διαχειριστικών 
Αρχών των Ε.Π. και των Κ.Π. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η διαδικασία 
αποτύπωσης της κατάστασης, η ομάδα εργασίας αποφάσισε να μην λάβει υπόψη της 
νεότερες ανακοινώσεις και πληροφορίες (π.χ. προκηρύξεις Μέτρων κ.λπ.). 

 
Β. Σκοπός, δεσμεύσεις και προϋποθέσεις 

 
Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Κ.Π.Σ.) σκοπεύουν να βοηθήσουν τις αναδιαρθρώσεις των 
οικονομιών των κρατών μελών της Ε.Ε. με πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας, των κοινωνικών 
ανισοτήτων και, γενικά, με πολιτικές που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική 
συνοχή. Έτσι, είναι εύλογο και αναμενόμενο ότι τα Κ.Π.Σ. περιλαμβάνουν το στόχο της ισότητας 
των φύλων και την προσπάθεια εξάλειψης των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ένταξη της διάστασης του φύλου έχει γίνει υποχρεωτική στην εφαρμογή των Ε.Π. 
που χρηματοδοτούνται από το Γ’ Κ.Π.Σ. και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, ενώ ήταν απλώς 
προαιρετική στα δυο προηγούμενα Κ.Π.Σ. Αυτό αποτελεί μια σημαντική αλλαγή στη φιλοσοφία 
των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. Κάθε Ε.Π. πρέπει 
να ακολουθεί και να είναι συμβατό με τον Γενικό Κανονισμό και, συγκεκριμένα, το Άρθρο 41γ, 
του Ν. 1260/1999 του Κανονισμού του Συμβουλίου, το οποίο περιέχει τις προδιαγραφές τις 
σχετικές με την ισότητα των φύλων. 
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Το Άρθρο 41γ συγκεκριμένα αναφέρει: «… την εκ των πρότερων αξιολόγηση της κατάστασης από 
άποψης ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας και ίσης μεταχείρισης κατά την 
εργασία, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών περιορισμών κάθε ομάδας, με εκτίμηση των αναμενόμενων 
επιπτώσεων της στρατηγικής και των παρεμβάσεων ιδίως για την ένταξη ανδρών και γυναικών στην αγορά 
εργασίας, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, την προώθηση γυναικών επιχειρηματιών και τη 
συνύπαρξη οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (βλέπε επίσης τα Άρθρα 1, 2, 7, 35, 36, 46). 

Αν και οι επόμενες αναφορές θα σχετίζονται κυρίως με αυτό το κείμενο, θα πρέπει να τονιστεί ότι 
και στους Κανονισμούς για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) N. 1784/1999, για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) N. 1783/1999, για το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) N. 1257/1999 και τις Κοικοτικές 
Πρωτοβουλίες περιλαμβάνονται ρητές αναφορές στην πολιτική προώθησης της ισότητας των 
φύλων.  

Έχουν, συνεπώς, δημιουργηθεί νέες υποχρεώσεις για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των 
κοινοτικών προγραμμάτων. Η άποψη ότι όλα τα Ε.Π. και οι Κ.Π. πρέπει να ανταποκρίνονται, 
έστω και σε ελάχιστο βαθμό, στις νέες αυτές ευρωπαϊκές απαιτήσεις αποτελεί την τυπική 
νομιμοποίηση της παρούσας αποτύπωσης. Ωστόσο, η παρούσα αποτύπωση δε στηρίζεται μόνο στις 
νομικές υποχρεώσεις και στο βαθμό συμβατότητας με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά και στην 
ανάγκη να αντιμετωπισθούν τα πραγματικά κοινωνικά προβλήματα της ανισότητας μεταξύ των 
φύλων, έτσι όπως έχουν καταγραφεί στις στατιστικές και συγκριτικές μελέτες σε διάφορους τομείς 
της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής και, κυρίως, στη σφαίρα της αγοράς εργασίας. Ο 
Πίνακας 1 υπενθυμίζει και συνοψίζει τις κύριες ανισότητες των φύλων που παρατηρούνται στην 
ελληνική αγορά εργασίας. Ο Πίνακας αναφέρεται στο έτος 2000, επειδή αυτό είναι το πρώτο έτος 
εφαρμογής του Γ’ Κ.Π.Σ. Ωστόσο, κατά τα επόμενα έτη η κατάσταση δεν άλλαξε σημαντικά. 

Πίνακας 1: Σύνοψη των βασικών ανισοτήτων των φύλων στην αγορά εργασίας, Ελλάδα 2000. 

 Άνδρες Γυναίκες Δείκτης 
ανισότητας2 

Ποσοστό απασχόλησης 71,3% 41,3% 0,58 

Το επίπεδο της απασχόλησης των γυναικών είναι περίπου 40% χαμηλότερο από το επίπεδο των 
ανδρών. 

Ποσοστό ανεργίας 7,5% 17,0% 2,26 

Οι γυναίκες πλήττονται από την ανεργία 2,26 φορές περισσότερο από τους άνδρες 

Ποσοστό ανεργίας μακράς διάρκειας 51,7% 62,4% 1,21 

Οι γυναίκες πλήττονται από την ανεργία μακράς διάρκειας 1,21 φορές περισσότερο από τους άνδρες 

Παραίτηση από εργασία για προσωπικούς ή 
οικογενειακούς λόγους 3,54% 20,60% 5,8 

Οι γυναίκες αφήνουν την εργασία τους 5,8 φορές περισσότερο από τους άνδρες για προσωπικούς ή 
οικογενειακούς λόγους. 

Ποσοστό επιχειρηματικότητας 10,3% 3,7% 0,36 

Το επίπεδο της επιχειρηματικότητας των γυναικών είναι περίπου 40% χαμηλότερο από το επίπεδο των 
ανδρών. 

Δείκτης επίπεδου εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. +Τ.Ε.Ι.) 21,6% 20,2% 0,93 

Το επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των γυναικών είναι περίπου 7% χαμηλότερο από το επίπεδο των 
ανδρών. 

Ποσοστό πρόσβασης στην Επαγγελματική Κατάρτιση τις 
τέσσερις τελευταίες εβδομάδες ως προς το σύνολο των 
ανέργων 

3,9% 5,5% 1,4 

                                                 
2 (Γ / Γ) / (Α / Α), εάν ισούται με 1 υπάρχει αναλογία και εάν διαφοροποιείται από 1 υπάρχει μια διαφορά εις βάρος ή 
υπέρ των γυναικών. 
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Το επίπεδο της επαγγελματικής κατάρτισης των γυναικών είναι περίπου 40% υψηλότερο από εκείνο 
των ανδρών. 

Δείκτης ποσοστού ανέργων κατά φύλο ως προς την πρόσβαση στην επαγγελματική 
κατάρτιση  (1.4 / 2.6) 0,62 

Αυτός ο δείκτης μας αποδεικνύει ότι η καλύτερη πρόσβαση των άνεργων γυναικών από τους άνεργους 
άνδρες στην επαγγελματική κατάρτιση δεν αντιστοιχεί στο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας γυναικών.  

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2000 β’ τρίμηνο (15-64 ετών), Επεξεργασία Κ.Ε.Θ.Ι., 
http://www.statistics.gr. 

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι η ανάγκη κ αι η προσπάθεια εξάλειψης των ανισοτήτων μεταξύ 
των φύλων δεν αποτελεί μόνο μια πολιτική και ηθική δέσμευση που επιβάλλουν οι Συνθήκες και 
οι Κανονισμοί (βλέπε, π.χ., τα Άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης του Άμστερνταμ, το Άρθρο 1 του 
Κανονισμού 1260/1999 κ.λπ.). Η ελληνική οικονομία χρειάζεται την πλήρη ένταξη των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, για να πετύχει την πραγματική 
οικονομική σύγκλιση με το μέσο όρο της Ε.Ε. Είναι ενδεικτικό ότι ο συνολικός αριθμός 
απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 230.000 άτομα περίπου την δεκαετία του 1990, και από αυτά 
πάνω από 75% ήταν γυναίκες (περίπου 180.000). Αυτό το γεγονός αποδεικνύει ότι οι γυναίκες 
αποτελούν τη βασική πηγή και τη δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της 
απασχόλησης και τη δημιουργία κοινωνικού πλούτου που συνεπάγεται η εν λόγω αύξηση. Σε μια 
κοινωνία που γερνά, η ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι ένας στόχος μείζονος 
σημασίας. Το Γ’ Κ.Π.Σ. θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην κατεύθυνση 
αυτή. 

Έχοντας ως δεδομένες τις υποχρεώσεις που προαναφέρθηκαν από τη μια μεριά, και τις 
διαπιστωμένες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας από την άλλη, πρέπει κατά το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των εκάστοτε πολιτικών παρεμβάσεων να ελέγχεται η συνάφειά τους με τη διάσταση 
του φύλου και στη συνέχεια, εφόσον διαπιστωθεί συνάφεια, να εκτιμώνται οι επιπτώσεις των 
παρεμβάσεων ανάλογα με το φύλο. Συχνά πολιτικές που φαίνονται ουδέτερες ως προς το φύλο 
μπορεί τελικά να επιδρούν διαφορετικά στις γυναίκες και στους άνδρες αποδέκτες τους, κάτι που 
οφείλεται συνήθως στο γεγονός ότι υπάρχουν εγγενείς έμφυλες διαφορές στη ζωή των γυναικών 
και των ανδρών σε όλους τους τομείς. Ένα παράδειγμα φαινομενικά ουδέτερης ως προς το φύλο 
πολιτικής είναι η θέσπιση δικαιωμάτων σχετικά με τους εργαζόμενους με πλήρη και μερική 
απασχόληση. Αυτή είναι μια πολιτική που επηρεάζει διαφορετικά τους άνδρες και τις γυναίκες, 
εφόσον η κατά φύλο κατανομή και διαχείριση του χρόνου παρουσιάζει διαφορές, όπως επίσης και 
η συμμετοχή των γυναικών στην έμμισθη και στη μη αμειβόμενη εργασία. Θεωρητικά, δηλαδή, η 
μερική απασχόληση –αν και εφόσον αφήνει το περιθώριο επιλογής στο άτομο να την επιλέξει– 
εξυπηρετεί εν δυνάμει περισσότερο τις γυναίκες, μια και, όπως έχει παρατηρηθεί, οι γυναίκες 
αφιερώνουν τα 2/3 του χρόνου τους στη μη αμειβόμενη εργασία. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά το σχεδιασμό και κατά την υλοποίηση ευρωπαϊκών και 
εθνικών πολιτικών πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τρεις παράμετροι: 

_ η τήρηση των θεσμικών και νομικών υποχρεώσεων, 

_ οι παρατηρούμενες και πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, οι ανισότητες και οι 
διαφορές που πρέπει να αμβλυνθούν ή/και να εκλείψουν, 

_ η συνάφεια των παρεμβάσεων με τη διάσταση του φύλου και οι συνέπειές τους στα 
δύο φύλα. 

Στο κεφαλαίο αυτό θα περιγραφεί το εργαλείο και η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για την 
αποτύπωση του τρόπου και του βαθμού ένταξης της οπτικής του φύλου και της διάστασης της 
ισότητας, θα συνοψιστούν οι νομικές υποχρεώσεις, θα επισημανθούν τα αδύνατα σημεία και θα 
γίνουν αναφορές σε αξιοσημείωτες καλές πρακτικές που εμφανίζουν τα Ε.Π. και οι Κ.Π. στο 
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σχεδιασμό τους για κάθε κριτήριο του καταλόγου ελέγχου. Όλα αυτά θα γίνουν υπό το πρίσμα 
των παραπάνω τριών παραμέτρων. 

 
Γ. Μεθοδολογία αποτύπωσης της διάστασης της ισότητας 

 

Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία συστηματικής και αντικειμενικής εξέτασης ενός 
προγράμματος προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτό ανταποκρίθηκε στους σκοπούς 
και τους στόχους που είχαν τεθεί κατά το σχεδιασμό του. Επίσης, επιδιώκει να 
εντοπίσει και να αιτιολογήσει αποκλίσεις που ενδεχομένως υπήρξαν και να διατυπώσει 
προτάσεις και αναδιάρθρωση των σκοπών και των στόχων (Κασιμάτη, 2002, σελ. 231). 
Ακόμα, «η πρακτική της αξιολόγησης συνεπάγεται συστηματική συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες, τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα 
των προγραμμάτων για την απόκτηση γνώμης αναφορικά με αυτά, τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς τους και τη λήψη αποφάσεων για μελλοντικό προγραμματισμό» 
(όπως αναφέρει ο Patton, στο Κασιμάτη, 2002, σελ. 234). 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποτύπωση της διάστασης της ισότητας στα Ε.Π. 
του Γ’ Κ.Π.Σ. και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών διαμορφώθηκε ένας κατάλογος 
κριτηρίων ελέγχου, που χρησίμευσε ως μεθοδολογικό εργαλείο. Για το λόγο αυτό, 
λήφθηκαν υπόψη συνολικά 16 κριτήρια σε 3 διαφορετικά επίπεδα (βλ. Πίνακα με 
Κατάλογο Ελέγχου): 

1. στη φάση του σχεδιασμού,  

2. στη φάση της υλοποίησης και παρακολούθησης, 

3. στη φάση της αξιολόγησης  

Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε, καθώς επίσης, και ο κατάλογος ελέγχου 
που καταρτίστηκε βασίστηκαν σε παρόμοια αξιολόγηση των Κοινοτικών Πλαισίων 
Στήριξης των κρατών μελών που έγινε για λογαριασμό της ίδιας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (ASBL Engender, 2000). 

Η ανατροφοδότηση (feed-back) που θα προκύψει από τους δυνητικούς χρήστες του 
Οδηγού, μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερο και βασικό στάδιο για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας της αποτύπωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανταλλαγή απόψεων μέσα από 
συναντήσεις-σεμινάρια με εκπροσώπους των Δ.Α. θα είναι χρήσιμη για να 
ολοκληρωθεί η επίτευξη του σκοπού της παρούσας αποτύπωσης. 

Ο Κατάλογος Ελέγχου συνοψίζει τις κύριες απαιτήσεις ως προς την ένταξη των ίσων 
ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να επαληθευτεί ότι τα σχέδια και τα προγράμματα τηρούν τις 
σχετικές διατάξεις του γενικού κανονισμού και ότι περιλαμβάνουν τα σημαντικότερα 
στοιχεία για την υποστήριξη της ένταξης της διάστασης των ίσων ευκαιριών στo 
σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων. 

 
 
Η σημασία των 
κριτηρίων 

Για την καλύτερη κατανόηση της μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε προκειμένου να 
αποτυπωθεί ο βαθμός ένταξης της διάστασης της ισότητας και της οπτικής του 
φύλου στα Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, είναι σημαντικό 
να εξηγηθεί η σημασία των κριτηρίων ελέγχου που επιλέχθηκαν. 

Στοιχεία σχετικά Στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης 



Οδηγός Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση των 
Δράσεων των Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. 

 

 35 

με το σχεδιασμό 
των Ε.Π. 

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίζεται η ύπαρξη στατιστικών δεδομένων 
(ποιοτικών και ποσοτικών) αναφορικά με το φύλο ατην Εκ των Προτέρων 
Αξιολόγηση. Η ύπαρξη στατιστικών στοιχείων είναι βασική προϋπόθεση για την 
περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, βάσει της οποίας μπορούν να 
σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις. 

 Στο αναμενόμενο αποτέλεσμα 

Η περιγραφή του αναμενόμενου αποτελέσματος στην Εκ των Προτέρων 
Αξιολόγηση ενδιαφέρει επειδή αποδεικνύει την ύπαρξη συγκεκριμένης πολιτικής 
και γενικών στόχων. Με άλλα λόγια, δείχνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται 
ο σχεδιασμός των πολιτικών παρεμβάσεων του κάθε Ε.Π. και Κ.Π. 

 Στοιχεία υπάρχουσας κατάστασης, δείκτες ανάλογα με το φύλο 

Κάθε Ε.Π. και Κ.Π. θα πρέπει να παρουσιάζει μια σειρά δεικτών συγκυρίας που 
να περιγράφουν αναλυτικά την υπάρχουσα κατάσταση ως προς την διάσταση 
φύλου σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Το σημαντικότερο είναι ότι οι 
δείκτες πρέπει να εκφράζουν μια κατάσταση με τον κατάλληλο τρόπο, ανάλογα 
με το θέμα που ενδιαφέρει. Οι δείκτες εκφράζουν μια διασπορά ή μια 
συγκέντρωση φαινομένων μεταξύ των φύλων ή ανά φύλο. Υπάρχει ανάγκη 
για τέτοιους δείκτες επειδή επηρεάζουν την κατάρτιση ων δεικτών 
παρακολούθησης (τουλάχιστον όσον αφορά στους δείκτες αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων) και εικονογραφούν την κατάσταση, πριν την υλοποίηση των Ε.Π. 
και των Κ.Π. 

 Γυναικείες Οργανώσεις και Φορείς Ισότητας 

Η συνεργασία, κατά την εκπόνηση των Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. και των Κ.Π., με τις 
γυναικείες οργανώσεις και τους φορείς που εργάζονται για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων είναι σημαντική, καθώς αυτές διαθέτουν εξειδικευμένη 
εμπειρία και μπορούν να προσφέρουν εμπειρογνωμοσύνη στα ζητήματα αυτά. 
Η συνεργασία μεταξύ των υπεύθυνων των Ε.Π. και των εμπειρογνωμόνων της 
ισότητας διευκολύνει την γρήγορη και ουσιαστική επίτευξη ενός ικανοποιητικού 
αποτελέσματος. Πράγματι, δεν υπάρχουν αυτόματες απαντήσεις και συνταγές 
επιτυχίας σε πολλά θέματα που άπτονται του τρόπου άρσης των ανισοτήτων των 
φύλων. Η ανάπτυξη πολιτικών υπέρ της ισότητας των φύλων δεν είναι απλή 
υπόθεση. Γι’ αυτό το λόγο, θα πρέπει κάθε Ε.Π. και Κ.Π. να αποκτήσει το δικό 
του δίκτυο εμπειρογνωμόνων και γυναικείων οργανώσεων που θα διευκολύνει 
κάθε αρμόδιο παράγοντα να προβεί γρήγορα και αποτελεσματικά στη 
διατύπωση, το σχεδιασμό προτάσεων και τις διαδικασίες επίλυσης των εκάστοτε 
προβλημάτων. 

 Ύπαρξη ποιοτικών στόχων και ποσοτικοποίησή τους  

Πέρα από τους δείκτες συγκυρίας, υπάρχουν ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που 
πρέπει να θέτει κάθε Ε.Π. και Κ.Π. Με τον όρο «ποιοτικοί στόχοι» εννοείται η 
διατύπωση συγκεκριμένης κατεύθυνσης μιας παρέμβασης. Ακόμα, η 
ποσοτικοποίηση των ποιοτικών στόχων είναι το πρώτο βήμα για την κατάρτιση 
δεικτών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, ενώ η κατάρτισή τους συμβάλλει και 
στην αποσαφήνιση της πολιτικής παρέμβασης ως προς την ισότητα των φύλων. 

 Ύπαρξη θετικών δράσεων (άμεσων ενεργειών) 

Κρίνεται σημαντικό να αξιολογηθεί η ύπαρξη θετικών δράσεων στα Ε.Π. και τις 
Κ.Π., επειδή αυτές συμβάλλουν στη διόρθωση των υπαρχουσών ανισοτήτων των 
φύλων. Πρόκειται για ένα είδος δράσεων που είναι απαραίτητο (βάσει της 
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σχετικής βιβλιογραφίας), όταν οι ανισότητες ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο 
μέγεθος (π.χ. για διαφορές μεγαλύτερες από 20%), όπως για παράδειγμα στην 
ανεργία και την απασχόληση. 

 Ύπαρξη ενεργειών που έχουν ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου (gender 
mainstreaming) 

Η αρχή του gender mainstreaming, δηλαδή «της ένταξης της διάστασης του 
φύλου σε όλες τις πολιτικές» προβλέπει ότι αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται σε 
όλους τους Άξονες Προτεραιότητας και σε όλα τα Μέτρα, από το πρώτο σχέδιο 
του κάθε Ε.Π. και Κ.Π., ως την τελευταία μέρα της εφαρμογής του. Με άλλα 
λόγια, πρέπει να εφαρμόζεται ως κανονικό και πάγιο στοιχείο των Ε.Π. και των 
Κ.Π. 

 Η διασφάλιση της ισότητας με βάση τον χαρακτηρισμό των παρεμβάσεων 

Είναι σημαντικό, προκειμένου να εκτιμηθεί η πραγματική συνεισφορά του κάθε 
προγράμματος στην προώθηση της ισότητας των φύλων, να εξετασθεί αν 
υπάρχουν Μέτρα που φαίνεται να έχουν θετικές επιπτώσεις ως προς την ισότητα, 
ουδέτερες επιπτώσεις ή αρνητικές επιπτώσεις στην προώθηση της ισότητας μεταξύ 
των φύλων (gender impact assessment). 

 Ύψος κονδυλίων για θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών 

Το ύψος των κονδυλίων που πρόκειται να δαπανηθούν από τα Ε.Π. και τις Κ.Π. 
σε θέματα ισότητας των φύλων είναι ενδεικτικό της σημασίας που δίνεται στο 
ζήτημα αυτό.  

Στοιχεία σχετικά 
με την 
υλοποίηση και 
την 
παρακολούθηση 
των Ε.Π. και 
Κ.Π. 

 

Γυναικείες Οργανώσεις και Φορείς Ισότητας 

α. στην παρακολούθηση (Επιτροπές Παρακολούθησης)  

Η παρουσία των γυναικείων οργανώσεων και φορέων ισότητας στις διαδικασίες 
όλων των φάσεων διασφαλίζουν ότι το θέμα της ισότητας δεν θα υποτιμηθεί 
έναντι άλλων προτεραιοτήτων. Οι εκπρόσωποι των γυναικείων οργανώσεων και 
των φορέων ισότητας διαθέτουν γνώση, καθώς και εξειδικευμένες πληροφορίες 
για τα ζητήματα ισότητας, που δεν είναι δυνατόν να διαθέτουν οι σχεδιαστές και 
οι χειριστές των Ε.Π. και των Κ.Π. Συνεπώς, η εμπλοκή τους στην 
παρακολούθηση μπορεί προσφέρει λύσεις σε πιθανά προβλήματα που 
παρουσιάζει η ένταξη της οπτικής του φύλου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η 
συμμετοχή της Γ.Γ.Ι. είναι υποχρεωτική και συνεπώς έχει προστιθέμενη αξία η 
συμμετοχή και άλλων αντίστοιχων φορέων ή Μ.Κ.Ο. για τα γυναικεία ζητήματα. 

Β. στην υλοποίηση  

Η περίπτωση στην οποία οι τελικοί δικαιούχοι και ανάδοχοι των Μέτρων είναι 
φορείς που σχετίζονται με την προώθηση της ισότητας αποτελεί μια επιπλέον 
εξασφάλιση ότι τα θέματα της ισότητας θα τύχουν ουσιαστικής προσοχής και τα 
Μέτρα θα σχεδιασθούν κατάλληλα ώστε να συνεκτιμούν τις επιπτώσεις τους στον 
πληθυσμό ανάλογα με το φύλο.  

 Ποσοστό συμμετοχής γυναικών στις Επιτροπές Παρακολούθησης 

Η αναφορά στην κατά φύλο σύνθεση των ΕΠ.ΠΑ. γίνεται επειδή με την αύξηση 
του ποσοστού γυναικών ενισχύεται η συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η προσπάθεια να ληφθούν σοβαρά 
υπόψη οι απόψεις και οι ανάγκες των γυναικών. 

 Ποσοστό συμμετοχής γυναικών στις Διαχειριστικές Αρχές 

Το ποσοστό συμμετοχής γυναικών στις Διαχειριστικές Αρχές (Δ.Α.) έχει επίσης 
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ενδιαφέρον και αποτελεί μέρος της προώθησης της ισόρροπης συμμετοχής 
ανδρών-γυναικών στην υλοποίηση των προγραμμάτων του Γ’ Κ.Π.Σ. και στις 
Κ.Π. Η πεποίθηση ότι η παρουσία περισσότερων γυναικών σε τέτοιους 
διοικητικούς οργανισμούς διασφαλίζει σε μεγαλύτερο βαθμό το γεγονός ότι οι 
απόψεις και οι ανάγκες των γυναικών θα ληφθούν σοβαρά υπόψη, τεκμηριώνει 
τη σημασία αυτού του κριτηρίου στη διαδικασία αξιολόγησης. 

 Δημοσιότητα και Μέτρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Ισότητα 

Η πληροφόρηση των γυναικείων οργανώσεων είναι σημαντική γιατί αποτελεί το 
βασικό μέσο κινητοποίησης των Μ.Κ.Ο. που ενεργοποιούνται στα θέματα 
ισότητας και στην προώθηση των γυναικών σε όλους τους τομείς. Οι Μ.Κ.Ο. 
λειτουργούν επίσης ως μέσο διάχυσης της πληροφόρησης και πολλαπλασιασμού 
των δυνατοτήτων κυκλοφορίας της στις άμεσα ενδιαφερόμενες αποδέκτριες και 
επωφελούμενες. 

 Πρόβλεψη κριτηρίων ισότητας στην επιλογή των προκηρύξεων των έργων/πράξεων 

Η παρουσία κριτηρίων επιλογής που προωθούν την ισότητα στις προκηρύξεις 
των Μέτρων και πράξεων αποτελεί χωρίς αμφιβολία σημαντικό εργαλείο. Τα 
κριτήρια επιλογής των προκηρύξεων οφείλουν να μετατρέπουν την αρχή της 
ισότητας (που καταγράφεται στον Κανονισμό) σε έμπρακτη εφαρμογή. Λόγω της 
σημασίας αυτού του κριτηρίου αξίζει να διερευνάται εάν στα Ε.Π. η διάσταση 
του φύλου λαμβάνεται υπόψη μέχρι και τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, 
δηλαδή μέχρι την προκήρυξη των Μέτρων και Έργων. 

Στοιχεία σχετικά 
με τον έλεγχο 
και την 
αξιολόγηση των 
Ε.Π. και Κ.Π. 

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διεκπεραίωσης των 
Ε.Π. και των Κ.Π. προϋποθέτουν και απαιτούν τη διαμόρφωση δεικτών 
ισότητας, δεικτών ικανών να αποτιμούν την αποτελεσματικότητα κάθε 
παρέμβασης με την οπτική του φύλου και ως προς την προώθηση της ισότητας 
των φύλων. Οι δείκτες εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων των δράσεων 
πρέπει να είναι κατανεμημένοι ανάλογα με το φύλο, ώστε να απεικονίζουν και 
να ελέγχουν την πρόοδο των δράσεων ως προς την προώθηση της ισότητας. 

Συμπέρασμα Η χρήση του Καταλόγου Ελέγχου για κάθε ένα Ε.Π. και Κ.Π. συντελεί στη 
συλλογή αποτελεσμάτων που οδηγούν σε συμπεράσματα για το βαθμό 
εκτίμησης, υπολογισμού και ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας σε όλες τις 
φάσεις υλοποίησης του Γ’ Κ.Π.Σ. και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. Τα 
αποτελέσματα αυτά παρατίθενται στην ενότητα που ακολουθεί και αφορούν την 
καταγραφή τόσο των πιθανών ελλείψεων και κενών που παρουσιάζουν τα Ε.Π.  
και οι Κ.Π. όσο και των καλών πρακτικών που έχουν να επιδείξουν. Στη βάση 
των ελλείψεων που καταγράφηκαν ακολουθούν ενδεικτικές προτάσεις στο 
Κεφάλαιο 3 ανά Τ.Ε.Π., Κ.Π. και Π.Ε.Π. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

NAI     OXI 

I/ Στοιχεία σχετικά με το σχεδιασμό  

1.α. Στην περιγραφή και αποτύπωση της 
υπάρχουσας κατάστασης 

 

1. Αναφορά του θέματος της Ισότητας των 
Φύλων στην Ex Ante Αξιολόγηση του Ε.Π. 

1.β. Στο αναμενόμενο αποτέλεσμα και στις 
προβλεπόμενες συνέπειες για άνδρες και 
γυναίκες αποδέκτες των μέτρων και των 
έργων 

 

2. Πρόβλεψη/Ύπαρξη στατιστικών στοιχείων υπάρχουσας κατάστασης και δεικτών 
ανάλογα με το φύλο  

 

3. Συμμετοχή των Γυναικείων Οργανώσεων και των Φορέων που δραστηριοποιούνται 
στην προώθηση της ισότητας 

 

4. Πρόβλεψη/Ύπαρξη ποιοτικών στόχων και ποσοτικοποίησής τους  με τη διάσταση του 
φύλου και της προώθησης της ισότητας 

 

5. Πρόβλεψη/Ύπαρξη θετικών δράσεων (άμεσων ενεργειών)   

6. Πρόβλεψη/Ύπαρξη ενεργειών που έχουν ενσωματώσει τη διάσταση της ισότητας των 
φύλων (gender mainstreaming) 

 

7. Η διασφάλιση της ισότητας με βάση τον χαρακτηρισμό των παρεμβάσεων  

8. Ύψος κονδυλίων για θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών  

II/ Στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση και την παρακολούθηση 

9.α. στην παρακολούθηση  9. Συμμετοχή των Γυναικείων Οργανώσεων και των 
Φορέων Ισότητας κατά την υλοποίηση και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των Ε.Π. 9.β. στην υλοποίηση  

10. Ποσοστό συμμετοχής γυναικών στις Επιτροπές Παρακολούθησης  

11. Ποσοστό συμμετοχής γυναικών στις Διαχειριστικές Αρχές  

12. Δημοσιότητα και Μέτρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης   

13. Πρόβλεψη κριτηρίων ισότητας στην επιλογή των προκηρύξεων των έργων/ πράξεων  

III/ Στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

14. Πρόβλεψη/Ύπαρξη Δεικτών Εκροών για την υλοποίηση των παρεμβάσεων κατά φύλο  

15. Πρόβλεψη/Ύπαρξη Δεικτών Αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων ως προς την ισότητα 
των φύλων 

 

16. Πρόβλεψη/Ύπαρξη Δεικτών Επιπτώσεων των παρεμβάσεων ως προς την ισότητα των 
φύλων  

 

Γενικό Σχόλιο: 
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Δ. Αναλυτική αποτύπωση της διάστασης της ισότητας 

Στοιχεία σχετικά με το Σχεδιασμό των Ε.Π. και των Κ.Π. 

1. Η Ισότητα των Φύλων στην Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ανισότητες δεν περιγράφονται, δεν φαίνονται και δεν 
λαμβάνονται υπόψη. Γι’ αυτό τον λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί η ύπαρξη 
δεδομένων αναφορικά με το φύλο. Η ύπαρξη στατιστικών στοιχείων είναι προϋπόθεση για την 
παρουσίαση της ισχύουσας κατάστασης. Πρόκειται τόσο για ποιοτικά όσο και για ποσοτικά 
δεδομένα. Είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα χωρίς το οποίο δεν μπορούν να υπάρξουν 
συγκεντρωμένες παρεμβάσεις (αποτύπωση συγκεκριμένων στόχων για τη μείωση των ανισοτήτων 
μεταξύ των φύλων, αποτύπωση των στατιστικών δεικτών που αντικατοπτρίζουν κοινωνικά 
φαινόμενα κ.λπ.). Επιπλέον, τα στοιχεία που συλλέγονται είναι χρήσιμα και μπορούν να 
παρουσιαστούν συστηματικά και με διαχρονικές συγκρίσεις, δηλαδή να αποτελέσουν και εργαλείο 
για την πολιτική διάχυσης της πληροφορίας. Η συλλογή και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων 
αποτελεί το θεμέλιο λίθο της στρατηγικής της ένταξης της ισότητας στις πολιτικές (gender 
mainstreaming), καθώς δεν είναι εφικτή η χάραξη οποιασδήποτε πολιτικής δίχως την καταγραφή 
των υπαρχόντων δεδομένων, αναγκών και προβλημάτων κατά φύλο. 

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Ε.Σ.Υ.Ε.) και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(Ο.Α.Ε.Δ.), αλλά και άλλα Ερευνητικά Ινστιτούτα και Κέντρα Έρευνας, μπορούν να βοηθήσουν 
σημαντικά, ενώ υπάρχει ταυτόχρονα η ανάγκη να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά με την συμμετοχή 
των βασικών φορέων ή των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων ανάλογα με τον τομέα που 
διερευνάται. Για παράδειγμα, η υλοποίηση μιας μελέτης του τύπου «αδύναμα και ισχυρά σημεία, 
κίνδυνοι, δυνατότητες, προοπτικές» αναφορικά με ένα θέμα μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα 
χρήσιμη. 

1α. Η ισότητα των φύλων στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης 

Νομικές 
δεσμεύσεις 

Στο άρθρο 41 παρ. 2 σημείο (γ) του Κανονισμού (άρθ. 1260/1999 περί γενικών 
διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία) αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«…την εκ των πρότερων αξιολόγηση της κατάστασης από άποψη ισότητας ευκαιριών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία και ίσης μεταχείρισης κατά την εργασία 
συμπεριλαμβανόμενων των ειδικών περιορισμών κάθε ομάδας, εκτίμηση των 
αναμενόμενων επιπτώσεων της στρατηγικής και των παρεμβάσεων, ιδίως για την ένταξη 
ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την επαγγελματική 
κατάρτιση, την προώθηση γυναικών επιχειρηματιών και τη συνύπαρξη οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής». 

Συνεπώς, τα κράτη μέλη καλούνται να συμπεριλάβουν στην Εκ των Πρότερων 
Αξιολόγηση το θέμα της ισότητας των φύλων (αγορά εργασίας και συνθήκες 
εργασίας, αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση, προβλήματα που εμποδίζουν την 
ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής) παρουσιάζοντας δεδομένα με τη μεταβλητή του φύλου 
στους τομείς αυτούς3.  

Κενά και 
ελλείψεις 

Η αποτύπωση της κατάστασης έδειξε ότι πρέπει να ενισχυθεί η παρουσία 
στατιστικών και ποιοτικών στοιχείων για το θέμα της ισότητας των φύλων και θα 
ήταν χρήσιμο να είχε πραγματοποιηθεί για κάθε Ε.Π. και Κ.Π. μια 
ολοκληρωμένη Εκ των Πρότερων Αξιολόγηση με βάση το φύλο, δηλαδή μια 

                                                 
3 Βλέπε επίσης Working paper 2, «The ex-ante Evaluation of the Structural Funds interventions», annex IV, European 
Commission.  
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μελέτη που θα περιλάμβανε αναλύσεις και στατιστικά στοιχεία για κάθε ένα από 
τα τέσσερα βασικά ζητήματα της αγοράς εργασίας: 

 Ένταξη ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας 

 Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση 

 Προώθηση γυναικών επιχειρηματιών 

 Συνύπαρξη οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

Επιπλέον, η επισκόπηση των περισσότερων Εκ των Προτέρων Αξιολογήσεων 
έδειξε ότι σε αυτές δεν έχουν αξιοποιηθεί τα στατιστικά στοιχεία από τον 
απολογισμό και την αξιολόγηση των Ε.Π των προηγούμενων Κ.Π.Σ.  

Καλές 
Πρακτικές 

Μερικά Ε.Π. παρουσιάζουν ενδιαφέροντα στοιχεία στην Εκ των Προτέρων 
Αξιολόγησή τους. 

Το Ε.Π. Νότιου Αιγαίου αναφέρεται στα εξής:   

 Εξέλιξη εργατικού δυναμικού και απασχόλησης και ανεργίας 
γυναικών (ευνοϊκότερα από το σύνολο της χώρας) 

 Στοιχεία τρέχουσας απασχόλησης γυναικών σε ορισμένους 
σημαντικούς για την περιφέρεια οικονομικούς κλάδους 

 Αναφορά στην έλλειψη δομών φροντίδας 

ενώ το Ε.Π.Α.Ε.Κ. περιλαμβάνει τα εξής:  

 Στοιχεία συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, απασχόλησης και 
ανεργίας κατά φύλο 

 Παρουσίαση αποτελεσμάτων και αδυναμιών προηγούμενων Ε.Π. ως 
προς τα δύο φύλα 

 Επισήμανση της ελλιπούς γνώσης των κοινωνικο-οικονομικών 
χαρακτηριστικών των πληθυσμιακών ομάδων του Ε.Π. και όσον 
αφορά τις γυναίκες, καθώς και της έλλειψης επιστημονικών ερευνών 
οι οποίες να ερμηνεύουν το φαινόμενο της εκτεταμένης και χρόνιας 
ανεργίας των νέων και των γυναικών, συνδέοντάς το με 
παραμέτρους αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού και κοινωνικής 
φροντίδας. 

Ωστόσο, η Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση δεν περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία 
απασχόλησης των γυναικών στους διάφορους οικονομικούς κλάδους ούτε 
στοιχεία για τις ανισότητες στην εργασία (αμοιβές, θέσεις στην ιεραρχία κ.λπ.). 

 

1β. Η ισότητα των φύλων στο αναμενόμενο αποτέλεσμα 

Νομικές 
δεσμεύσεις 
 

Οι παραπάνω νομικές αναφορές –Άρθρο 41 παρ. 2 σημείο (γ)– ισχύουν  επίσης 
σε αυτή την περίπτωση. Επιπλέον, στο Άρθρο 41 παρ. 2 σημείο (γ) του 
Κανονισμού (άρθ. 1260/1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά 
ταμεία), προβλέπεται σαφέστατα ότι η Εκ των Πρότερων Αξιολόγηση πρέπει να 
παρουσιάζει τα αναμενόμενα αποτελέσματα της στρατηγικής που εφαρμόζεται 
για την προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων τουλάχιστον στα τέσσερα 
βασικά ζητήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επίσης, το άρθρο 41 παρ. 3 του 
Κανονισμού (άρθ. 1260/1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά 
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ταμεία) αναφέρει ότι: 

«η αξιολόγηση των μέτρων που προβλέπεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.) 
σκοπό έχει να καταδεικνύει τη συνέπειά τους προς τους στόχους των αντίστοιχων αξόνων 
προτεραιότητας, να προσδιορίζονται ποσοτικά οι ειδικοί στόχοι τους και μελλοντικά όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 35 παρ. 3». 

Κενά και 
ελλείψεις 

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα σε ορισμένες μελέτες Εκ των Προτέρων 
Αξιολόγησης περιγράφεται με περισσότερο ικανοποιητικό τρόπο, ωστόσο 
παρουσιάζονται στόχοι χωρίς να αναλύονται επαρκώς ως προς τους 
μηχανισμούς που δημιουργούν τα εμπόδια σε αυτούς, όπως, για παράδειγμα, 
εμπόδια για την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας ή την ιεραρχική 
τους εξέλιξη στις επιχειρήσεις (ειδικοί περιορισμοί κάθε πληθυσμιακής ομάδας 
στόχου). 

Καλές 
Πρακτικές 

Στο Ε.Π.Α.Ε.Κ. αναφέρεται ότι: 

«- Από την Ex ante αξιολόγηση εκτιμάται ότι 65% των ωφελουμένων όλων των 
δράσεων κατάρτισης και τοποθέτησης σε νέες θέσεις εργασίας θα είναι γυναίκες.  

1. Το 3,4% των ανέργων γυναικών κατ’ έτος τοποθετείται σε θέσεις 
εργασίας. Γυναίκες που θα συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές, 9,4% 
κατ’ έτος.  

2. Ωστόσο, στο Σ.Π. προβλέπεται ποσοστό 60% υπέρ των γυναικών και όχι 
65%. 

3. Θα καλυφθεί το 65% των αναγκών σε δομές φύλαξης παιδιών (από 60% 
σήμερα)». 

4. Ο βασικός δείκτης αποτελέσματος μετρά τη «διείσδυση» των εκροών του 
Ε.Π. στην ομάδα στόχου κατά περίπτωση.  

Όλα τα Π.Ε.Π. παρουσιάζουν, επίσης, πολλά ενδιαφέροντα σχόλια, ακόμα κι αν 
δεν αναφέρεται συγκεκριμένα κάποιο αναμενόμενο αποτέλεσμα, όπως, για 
παράδειγμα:  

«… η δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών συμβάλλει έμμεσα στην 
ισότητα ευκαιριών των δύο φύλων».  

«προωθεί την πολιτική ίσων ευκαιριών τόσο ως προς τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, 
όσο και ως προς τις δυνατότητες διευκόλυνσης της ένταξης των γυναικών 
(σχολεία μιας βάρδιας)…» (Μέτρο 3.4. του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας). 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών 
είναι μια παρέμβαση που είναι χρησιμότερο να αντιμετωπίζεται ως παρέμβαση 
υπέρ των οικογενειών, υπέρ των εργαζόμενων γονέων, και όχι μόνο υπέρ των 
γυναικών. 

Τέλος, η Ex Ante της Κ.Π. LEADER+ ορίζει ποσοστώσεις υπέρ των γυναικών, 
τόσο στο Μέτρο 1.2. για την κάλυψη Ν.Θ.Ε., όσο και στο Μέτρο 1.3. για την 
παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης. 

 
2. Στοιχεία υπάρχουσας  κατάστασης, δείκτες των Ε.Π. και Κ.Π. ανάλογα με το φύλο 

Νομικές 
δεσμεύσεις 

Στο Γ’ Κ.Π.Σ., η χρησιμοποίηση δεικτών για το φύλο αποτελεί δέσμευση του κάθε 
κράτους μέλους σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ν. 1260/1999 περί γενικών 
διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία), ο οποίος ορίζει στο Άρθρο 36 παρ. 2 ότι: 

«Εάν η φύση της παρέμβασης το επιτρέπει, τα στατιστικά στοιχεία αναλύονται κατά φύλο 
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και κατά κατηγορία μεγέθους των δικαιούχων επιχειρήσεων». 

Στο Τεχνικό Έγγραφο 3 «Ένταξη της διάστασης της ισότητας των ευκαιριών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στα προγράμματα και τα έργα των Διαρθρωτικών 
Ταμείων» του Μαρτίου 2000, το οποίο αποτελεί την αναφορά για την ένταξη της 
διάστασης της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών στα 
προγράμματα και τα έργα των Διαρθρωτικών Ταμείων, γράφονται τα 
παρακάτω: 

Πίνακας 4.: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης (Κ.Π.Σ.) 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Ποσοτικοποιημένη περιγραφή της 
τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τις 
διαφορές από άποψη εισοδήματος και 
απασχόλησης, την έλλειψη υποδομών 
κ.λπ. και το δυναμικό ανάπτυξης 
(στόχος 1) ή ανασυγκρότησης (στόχος 
2). 

 Ει δυνατόν, κατανομή των δεδομένων και των 
πληροφοριών ανά φύλο, ιδίως όσον αφορά το 
ποσοστό οικονομικά ενεργού και μη ενεργού 
πληθυσμού, την ανεργία και τη μακροχρόνια 
ανεργία, την κάθετη και οριζόντια συμμετοχή στην 
αγορά εργασίας (βλέπε γλωσσάριο για τους 
ορισμούς) και τη δημιουργία και ανάπτυξη 
επιχειρήσεων.  

 Κατάσταση από άποψη ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στα προγράμματα που 
αφορούν την αγορά εργασίας, την επαγγελματική 
κατάρτιση και τα προσόντα καθώς και τρέχοντα 
επίπεδα παροχής υπηρεσιών που ευνοούν τις ίσες 
ευκαιρίες (υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και 
ηλικιωμένων, μεταφορές κ.λπ.). 

 

Έτσι, ο σχεδιασμός του κάθε Ε.Π. και της κάθε Κ.Π. θα έπρεπε να περιλαμβάνει 
σειρά δεικτών που να περιγράφουν αναλυτικά την υπάρχουσα κατάσταση ως 
προς την κατανομή κατά φύλο, όλων των τομέων της οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής στους οποίους δραστηριοποιείται κάθε Ε.Π. και Κ.Π. Η 
αποτύπωση του σχεδιασμού των Ε.Π. και των Κ.Π. ως προς την παρουσία 
κατάλληλων δεικτών φύλου (για τις ανάγκες αυτού του Οδηγού) βασίστηκε στην 
προσέγγιση των δεικτών που υπάρχουν στη μελέτη Means της Ε.Ε. Εκεί 
παρουσιάζονται οι δείκτες συγκυρίας ή context indicators, με τον εξής τρόπο: 

Ο σκοπός των δεικτών συγκυρίας είναι ο προσδιορισμός των διαφορών που 
μπορεί να εμφανίζονται σε ένα πεδίο παρέμβασης. Η επιλογή τους πρέπει να 
επιτρέπει την επεξήγηση των σημαντικών διαφορών ενός πεδίου που μας 
ενδιαφέρει, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα σύγκρισης με άλλους δείκτες ή 
καταστάσεις σε άλλα πεδία παρέμβασης. 

Με αυτό τον τρόπο, οι δείκτες, στην περίπτωση της ισότητας των φύλων, 
μπορούν να εκφράζουν μια διασπορά ή μια συγκέντρωση φαινομένων μεταξύ 
των φύλων ή ανά φύλο. Για παράδειγμα, ο λόγος μεταξύ αριθμού γυναικών και 
αριθμού ανδρών ως προς μια ιεραρχική κλίμακα (ανώτατο στέλεχος, ενδιάμεσο 
στέλεχος, απλός υπάλληλος) σε ένα τομέα της οικονομίας αποτελεί ένα τέτοιο 
δείκτη. Αυτός ο δείκτης μάς δίνει πληροφορίες για τη θέση των γυναικών στον 
καταμερισμό της εργασίας. 

 
Κενά και 
ελλείψεις 

Είναι γεγονός ότι δεν είναι πάντα διαθέσιμα και πολλές φορές δεν συλλέγονται 
καν απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για την αποτύπωση της κατάστασης των 
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γυναικών. Απαιτείται, επομένως, στενή συνεργασία με αρμόδιους φορείς 
συλλογής στοιχείων και διεξαγωγής ερευνών, αλλά και με οργανώσεις γυναικών, 
ώστε να σχεδιαστούν, να παραχθούν και να αξιοποιηθούν τα στοιχεία. Όμως, ο 
σχεδιασμός των περισσότερων Ε.Π. και Κ.Π. δεν αξιοποίησε επαρκώς τα 
υπάρχοντα στοιχεία σε βασικούς τομείς της αγοράς εργασίας, όπως η 
απασχόληση, η εκπαίδευση, οι δεξιότητες, η επαγγελματική κατάρτιση, η 
επαγγελματική ιεραρχία, ο οικονομικός κλάδος δραστηριότητας, καθώς και τα 
μέτρα συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. 

Καλές 
Πρακτικές 

Στο Ε.Π. Δ.Μ. αναφέρεται ότι:  

«όλοι οι δείκτες δεν παρουσιάζονται κατά φύλο, πάντως οι βασικοί υπάρχουν 
κατά φύλο». 

Μερικά Μέτρα του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας παρουσιάζονται με πληρέστερη περιγραφή 
(5.1. και 5.2.) και ιδιαίτερα το Μέτρο 5.3., όπου υπάρχει μια «πολύ εκτεταμένη 
παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης με όλους τους στατιστικούς δείκτες 
κατά φύλο». 

Το Ε.Π.Α.Ε.Κ. αναφέρει:  

«- Δείκτες συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, απασχόλησης, ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας. 

- Ποσοστό γυναικείας απασχόλησης στον Τομέα των υπηρεσιών: 69,2%, στη 
μεταποίηση/βιομηχανία 12,5%». 

Η Κ.Π.LEADER+ παρουσιάζει συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για τις 
γυναίκες που προέκυψαν από την προηγούμενη φάση εφαρμογής του. Έτσι, 
αναφέρει ότι, π.χ. στον αγροτικό τουρισμό το 29% των έργων και δράσεων 
υλοποιήθηκαν από γυναίκες, ή ότι στις μικρές επιχειρήσεις-βιοτεχνίες το 19% 
των επενδυτών/φυσικών προσώπων ήταν γυναίκες. 

Η Κ.Π.EQUAL επίσης έχει να επιδείξει μια πολύ καλή παρουσίαση στατιστικών 
στοιχείων κατά φύλο κατά την περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης. 

 

3. Γυναικείες Οργανώσεις και Φορείς Ισότητας 

Νομικές 
δεσμεύσεις 

Δεν υπήρξαν νομικές δεσμεύσεις σχετικά με την υποχρέωση διαβουλεύσεων με 
τις γυναικείες οργανώσεις, ωστόσο η συνεργασία μαζί τους για την εκπόνηση 
των Ε.Π. και των Κ.Π. και με τους φορείς που εργάζονται για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων είναι σημαντική, καθώς διαθέτουν μια πραγματικά 
εξειδικευμένη εμπειρία στα ζητήματα αυτά. Η συνεργασία των υπευθύνων 
σχεδιασμού με εμπειρογνώμονες της ισότητας διευκολύνει την επίτευξη ενός 
ικανοποιητικού αποτελέσματος. 

Κενά και 
ελλείψεις 

Δεν φαίνεται από τα Τ.Δ. των Σ.Π. ότι ο σχεδιασμός τους αποτέλεσε ευκαιρία για 
να δημιουργηθούν τέτοιες συνεργασίες και δίκτυα. Δεν αναφέρεται η 
συνεργασία ή η συμμετοχή γυναικείων οργανώσεων και φορέων ισότητας κατά 
την εκπόνηση των Ε.Π. και των Κ.Π. Θα ήταν σκόπιμο να αποτελέσει στόχο για 
κάθε Ε.Π. και Κ.Π. η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασιών με φορείς 
εξειδικευμένους σε θέματα ισότητας των φύλων. 

Καλές 
Πρακτικές 

Μερικά Ε.Π. αναφέρονται σε διαφορετικούς φορείς για την προώθηση της 
ισότητας. Παραδείγματος χάρη, το Ε.Π.Α.Ε.Κ. αναφέρεται στη συνεργασία με τη 
Γενική Γραμματεία Ισότητας και το Κ.Ε.Θ.Ι., και το Π.Ε.Π. Βόρειου Αιγαίου 
αναφέρεται στο Περιφερειακό Κέντρο Ισότητας (Π.Ε.Κ.Ι.), παρότι δε φαίνεται αν 
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έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στο σχεδιασμό. Επίσης, η Κ.Π.EQUAL συνεργάστηκε με 
τη Γ.Γ.Ι. για το σχεδιασμό. 

 

4. Ύπαρξη ποιοτικών στόχων για την ισότητα των φύλων και ποσοτικοποίησή τους στα 
Ε.Π. και τις Κ.Π. 

Πέρα από τους δείκτες συγκυρίας (context indicators), υπάρχουν ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι 
που κάθε Ε.Π. και Κ.Π. πρέπει να διατυπώνει και οι οποίοι επιτρέπουν την κατάρτιση δεικτών 
εκροών, αποτελέσματος και επιπτώσεων. Με τον όρο «ποιοτικοί στόχοι» εννοείται η διαπίστωση 
συγκεκριμένης κατεύθυνσης της παρέμβασης, όπως, για παράδειγμα, «η μείωση της γυναικείας 
ανεργίας». Ως ποσοτικός στόχος εννοείται ένας απόλυτος αριθμός, όπως, για παράδειγμα, ότι η 
γυναικεία ανεργία θα μειωθεί κατά 1.000 άτομα στην τάδε περιφέρεια. 

 

Νομικές 
δεσμεύσεις 

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 16 παρ. 1 του Κανονισμού (αριθ. 1260/1999) δεν 
προβλέπει μόνο ότι τα σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν ποσοτικά στοιχεία, 
αλλά και την περιγραφή της στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων και των 
βασικών προτεραιοτήτων. Οι αναφορές γίνονται στα άρθρα 16, 1, 41 παρ. 2. Στο 
άρθρο 1 του Κανονισμού (άρθ. 1260/1999) θεσπίζεται ότι η δράση της 
Κοινότητας μέσω των διαρθρωτικών ταμιών συμβάλλει: 

«στην εξάλειψη των ανισοτήτων καθώς και στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών». 

Επίσης, στο άρθρο 36 παρ. 2 γράφεται ότι: 

«Εάν η φύση της παρέμβασης το επιτρέπει, τα στατιστικά στοιχεία αναλύονται κατά φύλο 
και κατά κατηγορία μεγέθους των δικαιούχων επιχειρήσεων». 

Παράλληλα, και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση (Ε.Σ.Δ.Α.) 
υπάρχει η δέσμευση να διατυπωθούν ποσοτικοί στόχοι ως προς τη διάσταση του 
φύλου. 

Ελλείψεις και 
κενά 

Στην πλειονότητα των Π.Ε.Π. και ιδιαίτερα των Τ.Ε.Π. γίνονται ελάχιστες 
αναφορές για ποιοτικούς στόχους ως προς τη διάσταση του φύλου. Με άλλα 
λόγια, δεν ενσωματώνεται η διάσταση του φύλου στους ειδικούς στόχους. 

Επίσης οι Κ.Π. δεν προσδιορίζουν τους στόχους τους σε σχέση με την προώθηση 
της ισότητας, με μοναδική εξαίρεση την EQUAL η οποία ωστόσο θέτει μόνο 
ποιοτικούς στόχους και δεν τους ποσοτικοποιεί. 

Η ποσοτικοποίηση στόχων με τη διάσταση του φύλου και η ποσόστωση ανά 
φύλο είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Αυτό, βέβαια, έχει επιπτώσεις στην 
κατάρτιση δεικτών και ιδιαίτερα στους δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. 
Ας σημειωθεί ότι δεν μπορεί να γίνει ποσοτικοποίηση, εάν οι στόχοι που 
επιδιώκονται δεν είναι συγκεκριμένοι. Γενικά, θα ήταν χρήσιμο να υπήρχαν 
σαφείς απαντήσεις στην ερώτηση: ποιες συγκεκριμένες ανισότητες μεταξύ 
φύλων θέλουμε να μειωθούν και πού θέλουμε να προωθήσουμε τις γυναίκες; 
Αυτή η ασάφεια έχει επιπτώσεις οι οποίες φαίνονται στις ελλείψεις στους δείκτες 
εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. 

Καλές 
Πρακτικές 

Το Π.Ε.Π. Νότιου Αιγαίου αναφέρεται μόνο σε ποιοτικούς στόχους, αλλά με 
σαφή τρόπο:   

«- Η μείωση της ανεργίας κυρίως των γυναικών. 

5. Η προσφορά ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. 
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6. Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για άνεργες γυναίκες και 
άνδρες στις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας».  

7. Η στήριξη της απασχόλησης νέων, γυναικών και μακροχρόνιων 
ανέργων».  

Μερικά Π.Ε.Π. τοποθετούν ενδιαφέροντες στόχους όπως το Π.Ε.Π. Δυτικής 
Μακεδονίας:  

«Ποιοτικοί στόχοι: Βελτίωση του επιπέδου κοινωνικής φροντίδας ατόμων που 
έχουν ιδιαίτερες ανάγκες (…, γυναίκα). 

Ποσοτικοί στόχοι: αριθμός βρεφονηπιακών σταθμών που θα ενισχυθούν ή 
ιδρυθούν». 

Η Κ.Π.EQUAL αναφέρει ότι «η αφαρμογή του mainstreaming για τις ίσες 
ευκαιρίες θα αφορά όλα τα στάδια της εφαρμογής του προγράμματος, από τη 
διατύπωση προτεραιοτήτων και την έναρξη υλοποίησης, έως την καταγραφή και 
την τελική αξιολόγηση. Πριν από την επιλογή, τα σχέδια θα εξεταστούν 
συστηματικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνητική επίπτωσή τους σε θέματα 
ισότητας». 

 

5. Ύπαρξη θετικών δράσεων (άμεσων ενεργειών) 

Νομικές 
δεσμεύσεις 

Οι θετικές δράσεις ορίζονται ως:  

«Δράσεις που στοχεύουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα και αποσκοπούν στην εξάλειψη και 
στην πρόκληση των διακρίσεων ή στην αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων τα οποία 
προκύπτουν από τις δράσεις, τη συμπεριφορά ή τις δομές που επικρατούν» (βλέπε 
Τεχνικό Έγγραφο Νο 3). Δεν υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις από τους 
Κανονισμούς, ωστόσο στο κείμενο του Γ’ Κ.Π.Σ. συμφωνήθηκε δέσμευση 
κονδυλίων 11.8% του συνόλου για το πέμπτο πεδίο πολιτικής του Ε.Κ.Τ. το 
οποίο αφορά τα «συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης και της 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας», όπως προαναφέρθηκε στο 
Κεφάλαιο 1 του Οδηγού. 

Στην πραγματικότητα οι θετικές δράσεις αποτελούν θετική διάκριση υπέρ μιας 
ομάδας στόχου του πληθυσμού η οποία δεν απολαμβάνει ίσα δικαιώματα και 
δεν λαμβάνει ίσες ευκαιρίες συγκριτικά με άλλη ομάδα του πληθυσμού. Στην 
περίπτωση των θετικών διακρίσεων υπέρ των γυναικών, δηλαδή στη βάση του 
φύλου, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές έχουν ως στόχο να εξασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση γυναικών και ανδρών στην πράξη, δεδομένου ότι η νομική 
προστασία κατά των διακρίσεων δεν είναι αρκετή, γιατί παρεμβαίνουν και 
συχνά επικρατούν δομικές και παραδοσιακές αντιλήψεις και κοινωνικά 
στερεότυπα για τα φύλα. Η θετική δράση είναι ένα ουσιώδες εργαλείο, εφόσον 
υπάρχει η πολιτική βούληση να επιταχυνθεί η διαδικασία για την επίτευξη της 
ισότητας και την εξάλειψη των έμμεσων διακρίσεων (Συμβούλιο της Ευρώπης 
(2000) Θετική Δράση στο Πεδίο της Ισότητας μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 
Τελική Έκθεση EG-S-PA, υπό έκδοση από Κ.Ε.Θ.Ι., σελ. 12). 

Θετικές δράσεις μπορούν εν δυνάμει να ενταχθούν σε όλα τα πεδία πολιτικής 
και σε όλα τα Μέτρα των Ε.Π. και των Κ.Π., προσφέροντας πλεονεκτήματα στις 
γυναίκες στα συγκεκριμένα πεδία παρέμβασης, ώστε να διορθωθούν οι 
ανισότητες των φύλων. Πρόκειται για μια επιλογή που είναι απαραίτητη όταν 
οι ανισότητες ξεπερνούν ένα σχετικά αποδεκτό επίπεδο (π.χ. διαφορά 
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μεγαλύτερη από 20%), όπως, π.χ., για την ανεργία και την απασχόληση4. Για το 
λόγο αυτό, η εισαγωγή θετικών δράσεων απαιτεί συλλογή στατιστικών 
στοιχείων που να την τεκμηριώνει και να αναφέρεται σε κατά φύλο 
αναλογίες ως προς ένα θέμα. 

Πρέπει, επίσης, να διευκρινιστεί ότι όλες οι ποσοστώσεις δεν είναι θετικές 
δράσεις. Για παράδειγμα, αν τίθεται ο στόχος να αποτελέσουν οι γυναίκες το 
60% των καταρτιζομένων, όταν οι άνεργοι απαρτίζονται από γυναίκες κατά 
60%, τότε δεν πρόκειται για θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών. Πρόκειται για 
μια απλή αναλογία βασισμένη στα χαρακτηριστικά του πληθυσμού βάσης. Εάν 
πάνω από 40% των καταρτιζομένων είναι άνδρες και οι άνδρες αποτελούν 
λιγότερο από 40% των ανέργων, τότε πρόκειται για μια θετική δράση υπέρ των 
ανδρών, η οποία όμως δεν δηλώνεται ως τέτοια και δεν δικαιολογείται, εφόσον 
οι άνδρες δεν πλήττονται από την ανεργία περισσότερο από τις γυναίκες. 

 

Ελλείψεις και κενά Παρατηρήθηκε σαφής διαχωρισμός μεταξύ Π.Ε.Π./Τ.Ε.Π. ως προς τις θετικές 
δράσεις, οι οποίες είναι ελάχιστες στα Τ.Ε.Π., με εξαίρεση τα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. και 
Ε.Π.Α.Ε.Κ. Οι θετικές δράσεις των Π.Ε.Π. αφορούν κυρίως τις υπηρεσίες 
φροντίδας των βρεφών και παιδιών και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Οι 
Κ.Π. στην πλειονότητά τους δεν προβλέπουν θετικές δράσεις. Εξαίρεση 
αποτελεί μόνο η EQUAL, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρα θετικά Μέτρα υπέρ 
των γυναικών για τους τομείς της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, του 
συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, της αυτοαπασχόλησης 
και της κατάρτισης. Επίσης, οι URBAN Κομοτηνής και Ηρακλείου 
περιλαμβάνουν επιμέρους θετικές δράσεις σε κάποια Μέτρα τους. 

Καλές 
Πρακτικές 

Σε όλα τα Π.Ε.Π. υπάρχει ένα Μέτρο όπου περιλαμβάνονται θετικές δράσεις 
όπως:  

«Δημιουργία και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π., βρεφονηπιακοί σταθμοί, υπηρεσίες 
βοήθειας στο σπίτι, Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων, προώθηση της 
επιχειρηματικότητας».  

Υπάρχουν επίσης θετικές δράσεις στα Τ.Ε.Π. όπως:  

στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.: ο Άξονας Προτεραιότητας 4 αφορά στο σύνολό του στη 
βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας»˙ 

στο Ε.Π.Α.Ε.Κ.: ο Άξονας 5 για την προώθηση των γυναικών στην αγορά 
εργασίας˙ 

στο Ε.Π.ΑΝ.: η Δράση 2.8.2. περιλαμβάνεται μια θετική δράση ενίσχυσης της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας˙ 

στο Ε.Π.Κ.τ.Π. προβλέπονται δυο ενέργειες στο πλαίσιο του Άξονα 3 που 
περιλαμβάνουν θετικές δράσεις:  

 3.5. όπου προβλέπεται ειδικό stage για τη διευκόλυνση της ένταξης 
των γυναικών στην αγορά εργασίας των Τ.Π.Ε. 

 3.5. «Θετικές ενέργειες στην αγορά εργασίας υπέρ των γυναικών» 
παρόλο που αυτές δεν ποσοτικοποιούνται. 

                                                 
4 Σύμφωνα με το άρθρο 141 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θετικές δράσεις δεν προσβάλλουν την αρχή της 
ίσης μεταχείρισης, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 116, παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας (2001), οι θετικές δράσεις 
αποτελούν μέσο για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας.  
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στην Κ.Π.EQUAL προβλέπονται δύο ολόκληρα θετικά Μέτρα τα οποία 
είναι άριστα σχεδιασμένα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές της 
ένταξης των γυναικών και της άρσης του κοινωνικού τους αποκλεισμού. 

 

6. Ύπαρξη ενεργειών που έχουν ενσωματώσει τη διάσταση της ισότητας (gender 
mainstreaming) 

Νομικές 
δεσμεύσεις 

Η ένταξη της διάστασης του φύλου και της ισότητας σε όλες τις πολιτικές 
(gender mainstreaming) ορίζεται με τον έξης τρόπο:  

«Η συστηματική ένταξη των αντίστοιχων καταστάσεων, προτεραιοτήτων και αναγκών 
των γυναικών και των ανδρών σε όλες τις πολιτικές με σκοπό την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η κινητοποίηση όλων των γενικών πολιτικών 
και μέτρων με ιδιαίτερο σκοπό την επίτευξη της ισότητας μέσω της ενεργού και ανοικτής 
συνεκτίμησης, στο στάδιο σχεδιασμού, των επιπτώσεών τους στην αντίστοιχη κατάσταση 
των γυναικών και των ανδρών όσον αφορά την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγησή τους» (Τεχνικό Έγγραφο 3, 2000).  

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια αρχή που περιλαμβάνεται στην Συνθήκη 
της Ε.Ε. και συνεπώς έχει ενσωματωθεί και στο Κεφάλαιο Ι Άρθρο 1 του 
Κανονισμού ως γενική αναφορά. 

Η ένταξη της διάστασης της ισότητας και του φύλου σε όλες τις πολιτικές 
συνίσταται στην αναδιοργάνωση, την εξέλιξη και τη βελτίωση των πολιτικών 
στην κατεύθυνση της πλήρους συμμετοχής και των δύο φύλων σε όλους τους 
τομείς της ζωής, αλλά και της ανάλυσης όλων των πολιτικών παρεμβάσεων 
ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στα φύλα. Η ενσωμάτωση της διάστασης της 
ισότητας και του φύλου σε όλες τις πολιτικές και σε όλες τις εκφάνσεις της 
καθημερινής ζωής των πολιτών που απολαμβάνουν τα αποτελέσματα των 
πολιτικών παρεμβάσεων είναι σημαντική για μια σειρά λόγους: 
 διότι εντάσσει όλα τα άτομα στην εκπόνηση των πολιτικών, 
 επειδή συντελεί σε μια καλύτερη και πιο εμπεριστατωμένη διαχείριση και 

διοίκηση, 
 γιατί χρησιμοποιεί πλήρως τους ανθρώπινους πόρους και αποδίδει τις 

ευθύνες σε όλους, και στις γυναίκες και στους άνδρες, 
 διότι φέρνει στην επιφάνεια και κάνει ορατά τα θέματα που αφορούν την 

ισότητα των φύλων στην κοινωνία, 

 τέλος, επειδή λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των συμφερόντων και 
των συμπεριφορών των γυναικών και των ανδρών. 

Ελλείψεις και κενά Η ένταξη της διάστασης του φύλου και της ισότητας σε όλες τις πολιτικές 
(gender mainstreaming) προβλέπει ότι η διάσταση του φύλου πρέπει να 
περιλαμβάνεται σε όλους τους Άξονες και σε όλα τα Μέτρα, από το προσχέδιο 
προγράμματος μέχρι την τελευταία ημέρα εφαρμογής του (Τεχνικό Έγγραφο 3, 
2000, σελ. 4), ως αναπόσπαστο μέρος των Ε.Π. και των Κ.Π. Στην περίπτωση 
των Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. και των Κ.Π. δε γίνεται συχνά αναφορά στην ένταξη της 
διάστασης της ισότητας στα σημεία που περιγράφουν τους σκοπούς των 
Μέτρων, ή στους πίνακες δεικτών, ενώ επισημαίνεται τακτικά στα Τ.Δ.Μ. τα 
οποία περιγράφουν την ταυτότητα των Μέτρων και τη συνάφειά τους με τις 
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. 

Καλές πρακτικές Αρκετά Ε.Π. παρουσιάζουν ενδιαφέροντα στοιχεία. 

Το Π.Ε.Π. Βόρειου Αιγαίου περιέχει «Ποσόστωση στις καταρτιζόμενες 
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γυναίκες και σε νέες θέσεις απασχόλησης» και πολλά Μέτρα φαίνεται να έχουν 
ενσωματώσει τη διάσταση της ισότητας και την οπτική του φύλου (1.4., 1.6., 
2.2., 2.5., 3.6., 4.6., 4.12.). Επίσης, το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας έχει προβλέψει 
«Ποσόστωση στις καταρτιζόμενες γυναίκες» στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
ανθρώπινων πόρων (5.1.). 

Στο Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας αναφέρεται ότι «Όλες οι δράσεις της 
πολιτικής εργασίας είναι gender mainstreamed». Πράγματι, οι επωφελούμενες 
γυναίκες είναι διπλάσιες από τους άνδρες στα προγράμματα κατάρτισης, 
χωρίς όμως να υπάρχει αναγωγή στις κατά φύλο ανάγκες του πληθυσμού για 
κατάρτιση. 

Οκτώ Μέτρα στο Ε.Π.Α.Ε.Κ. ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου (1.2., 1.3., 
1.4., 1.5., 2.1., 2.2., 3.1., 4.1.). Ενδεικτικά, αναφέρεται το Μέτρο 1.4., όπου 
υπάρχει «Ποσόστωση 60% υπέρ των γυναικών στις Ν.Θ.Ε. & STAGE» και το 
Μέτρο 4.1., που προβλέπει «Υψηλή προτεραιότητα στη συμμετοχή στις 
ενέργειες του Μέτρου των νέων επιχειρηματιών γυναικών» (60% γυναίκες, 
φαίνεται στην σχετική Υπουργική Απόφαση) και «Ειδική εκπαίδευση των 
εργασιακών συμβούλων και των συμβούλων ισότητας των Κ.Π.Α. για την 
προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας». 

Πολλά Μέτρα, επίσης, του Ε.Π.ΑΝ. έχουν ενσωματώσει τη διάσταση της 
ισότητας (1.3., 1.4., 2.6., 3.2., 8.1., 8.2., 8.3.), κυρίως εκείνα που αφορούν την 
κατάρτιση και τη συμβουλευτική υποστήριξη των γυναικών για την 
απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. 

Το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. έχει ενσωματώσει σε πολλά Μέτρα τη διάσταση της ισότητας 
αναφορικά με τη βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας, την αναβάθμιση της ποιότητας της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης για όλες τις βαθμίδες, τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας κ.λπ. 

Η Κ.Π.LEADER+ φαίνεται ότι στα Μέτρα 1.2. και 1.3. έχει συνεκτιμήσει τη 
διάσταση του φύλου και τις συνέπειες που πρόκειται να επιφέρουν οι 
παρεμβάσεις στις γυναίκες. 

Η Κ.Π.INTERREG III-ΔΕΣΜΗ Α, στο Μέτρο 2.5. του Σ.Π. Ελλάδα-Αλβανία, 
αλλά και στα Μέτρα 1.2., 1.3., 1.4., 2.2. της INTERREG III-CADSES II, προωθεί 
νέες μορφές εργασίας (τηλε-εργασία, νέες τεχνολογίες κ.ά.) με σκοπό την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό 
αποκλεισμό στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι γυναίκες, οι μετανάστριες. 

Η Κ.Π.EQUAL σε όλα τα Μέτρα της, που δεν αποτελούν αμιγώς θετικές 
δράσεις υπέρ των γυναικών, έχει φροντίσει να ενσωματώνει τη διάσταση του 
φύλου και να επιδιώκει θετικές επιτπώσεις στη θέση των γυναικών γενικά και 
των γυναικών ειδικών ομάδων του πληθυσμού, εκτός από το Μέτρο 3.1. 

Τέλος, η Κ.Π.URBAN Κομοτηνής φαίνεται να έχει εντάξει τη διάσταση της 
ισότητας σε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό Μέτρων που αφορούν όχι μόνο 
θέματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας 
και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και σε θέματα που 
έχουν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάδειξη του αστικού 
ιστού, τις τεχνολογίες δικτύωσης. Αυτό είναι αρκετά πρωτοποριακό και 
σχετίζεται και με τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής, 
όπως είναι η πολυπολιτισμικότητα, η σχέση της τοπικής οικονομίας με την 
οικολογία και τη φύση κ.ά.  
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7. Η διασφάλιση της ισότητας με βάση τον χαρακτηρισμό των παρεμβάσεων 

Γενικές οδηγίες Το σημείο αυτό είναι περισσότερο ζήτημα ερμηνείας και όχι νομικής δέσμευσης. 
Υπάρχει, ωστόσο, κάποια κατάταξη σχετικά με το αν οι δράσεις είναι ουδέτερες 
ως προς την ισότητα, προσανατολισμένες στην κατεύθυνση της ισότητας ή 
θετικές ως προς την ισότητα, ανάλογα με τις επιπτώσεις που πρόκειται να 
προκαλέσουν. Έτσι, σύμφωνα με το Τεχνικό Έγγραφο 3, οι δράσεις 
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη σημασία τους για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων: Θετικές ως προς την ισότητα (θετικές 
δράσεις), ουδέτερες ως προς την ισότητα και προσανατολισμένες στην ισότητα. 
Υπάρχουν όμως και ενέργειες και έργα τα οποία φραστικά αποκαλούνται με 
κάποιον από τους χαρακτηρισμούς αυτούς, αλλά στην ουσία και στην υλοποίηση 
δεν ανταποκρίνονται στο χαρακτηρισμό τους. Έτσι μπορεί, π.χ., μια δράση να 
θεωρείται ουδέτερη και στην πραγματικότητα να επηρεάζει διαφορετικά τα δυο 
φύλα. Ή μπορεί μια δράση να είναι φαινομενικά θετική και στην 
πραγματικότητα να είναι ουδέτερη ως προς την προώθηση της ισότητας ή ακόμα 
και αρνητική. 

Έχει, έτσι, μεγάλη σημασία και συνιστάται να ξεκινά η διαδικασία σχεδιασμού 
και επιλογής των δράσεων προβαίνοντας σε εκτίμηση της δυνητικής συμβολής 
τους στους στόχους της ισότητας και στις επιπτώσεις τους στα φύλα. Για το σκοπό 
αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κατάταξη αυτή χάρη στην οποία είναι δυνατό 
να δοθεί μια προτεραιότητα στην εκάστοτε προτεινόμενη παρέμβαση με βάση 
την επιδιωκόμενη συμβολή της στους στόχους της ισότητας. 

  «Οι προσανατολισμένες στην ισότητα παρεμβάσεις εντάσσουν μια διάσταση 
ισότητας των ευκαιριών και λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες ανάγκες και συμφέροντα 
των γυναικών και των ανδρών. Πρωταρχικός τους στόχος δεν είναι οι ίσες ευκαιρίες, 
ωστόσο θα συμβάλουν θετικά στη μείωση των ανισοτήτων και στη βελτίωση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών». Παράδειγμα τέτοιων παρεμβάσεων 
είναι, π.χ. τα έργα για τη βελτίωση των δημόσιων μεταφορικών μέσων μεταξύ 
της περιφέρειας ή των απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών τα οποία θα 
βοηθήσουν ιδιαίτερα τις γυναίκες που δεν διαθέτουν ιδιωτικό μεταφορικό 
μέσο, η στήριξη της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας, σε συνδυασμό με προσπάθειες για τη βελτίωση της συμμετοχής 
των γυναικών στις τεχνικές και διοικητικές θέσεις, τα μέτρα στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών και της κοινωνίας των πληροφοριών, σε συνδυασμό με 
προσπάθειες για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών 
όσον αφορά τα προσόντα και την απασχόληση στον τομέα της τεχνολογίας 
των πληροφοριών (βλ. Τεχνικό Έγγραφο 3). 

  «Οι ουδέτερες ως προς την ισότητα παρεμβάσεις παρουσιάζουν μια διάσταση 
ένταξης η οποία δεν θα συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων ή στη βελτίωση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες δεν 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα ούτε τις ευκαιρίες που προσφέρονται στις γυναίκες και 
στους άνδρες στην αγορά εργασίας και στον επιχειρηματικό τομέα, ούτε τις υπηρεσίες 
και τις υποδομές που σχετίζονται με την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή. 
Μπορεί να πρόκειται για παρεμβάσεις στους τομείς της ενέργειας ή ορισμένων τύπων 
φυσικών υποδομών». (βλ. Τεχνικό Έγγραφο 3). 

 «Οι θετικές ως προς την ισότητα παρεμβάσεις αποσκοπούν κυρίως στην 
προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Πρόκειται για ειδικές 
δράσεις, οι οποίες αποβλέπουν άμεσα στην υπερπήδηση των βασικών εμποδίων στην 
πλήρη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών στην αγορά εργασίας και στην 
κοινωνική και οικονομική ζωή». Παραδείγματος χάρη: μέτρα στους τομείς της 
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εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγοράς εργασίας για τις γυναίκες που 
επιστρέφουν στην αγορά εργασίας ή τις ανύπαντρες μητέρες, οι οποίες 
χρειάζονται στοχοθετημένη στήριξη που θα τις βοηθήσει στην εξεύρεση και 
διατήρηση μιας θέσης απασχόλησης· η χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη 
σε γυναίκες που δημιουργούν και αναπτύσσουν Μι.Μ.Ε. ή πρωτοβουλίες 
στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας· μέτρα για την προσαρμογή των 
δομών και συστημάτων (π.χ. για την παροχή στήριξης στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης και της επιχείρησης) με 
σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των γυναικών, μέτρα για την 
προώθηση των γυναικών σε τεχνικά επαγγέλματα και διοικητικά 
επαγγέλματα, μέτρα για τη βελτίωση της κοινωνικής υποδομής (π.χ. κέντρα 
υγείας, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων). 

Ανάλογα, λοιπόν, με το πώς διασφαλίζονται στην πράξη οι δηλούμενοι στόχοι 
ισότητας των παρεμβάσεων αποκτούν και κάποιο χαρακτηρισμό, ο οποίος 
συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των σκοπών προώθησης της ισότητας, στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών και στην αποδοτικότερη 
αποτύπωση του βαθμού ένταξης της διάστασης της ισότητας στις υπό εξέταση 
πολιτικές. 

Ελλείψεις και 
κενά 

Είναι χαρακτηριστικό ότι πουθενά στα Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. και τις Κ.Π. δεν 
αναφέρεται ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στη σχέση 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Θεωρείται ότι όλες οι δράσεις θα 
αποβούν είτε θετικές είτε ουδέτερες. Θα ήταν χρήσιμο να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στο σημείο αυτό, γιατί πολλά Μέτρα παρουσιάζουν την τάση να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις ως προς τη διάσταση του φύλου, δηλαδή να αυξάνουν τις 
ανισότητες, ακόμη κι όταν χαρακτηρίζονται θετικά ή ουδέτερα. Για παράδειγμα, 
η αύξηση της απασχόλησης σε ένα τομέα όπου απασχολούνται σχεδόν 
αποκλειστικά άνδρες, όπως οι κατασκευές και τα δημόσια έργα, θα έχει ως 
επίπτωση την ένταση των ανισοτήτων των φύλων στην απασχόληση γενικότερα, 
αλλά και την όξυνση και διαιώνιση του οριζόντιου διαχωρισμού στην αγορά 
εργασίας. 

Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις Μέτρα που χαρακτηρίζονται προσανατολισμένα 
στην κατεύθυνση της προώθησης της ισότητας ή θετικά δεν είναι έτσι 
σχεδιασμένα, ώστε η θετική τους επίπτωση να διασφαλίζεται. Θα ήταν σκόπιμο 
να μελετηθούν οι προκηρύξεις των Μέτρων προκειμένου να φανεί αν οι 
φαινομενικά προσανατολισμένες στην ισότητα δράσεις υλοποιήθηκαν τηρώντας 
αυτή την προϋπόθεση και εφαρμόζουν τους στόχους τους ως προς την ισότητα. 
Πράγματι, δεν αποκλείεται σε κάποια Μέτρα κατά το σχεδιασμό να μη 
σχεδιάστηκαν οι κατάλληλες ενέργειες, αλλά κατά την προκήρυξη να τέθηκαν 
υπόψη οι σχετικές προϋποθέσεις. 

Είναι, ωστόσο, αρκετά ενδεικτικό το ότι σε πολλά Τ.Δ.Μ. των Ε.Π. και των Κ.Π. 
συναντά κανείς φραστικές αναφορές για τήρηση της αρχής της ισότητας των 
φύλων χωρίς αυτό να διασφαλίζεται με συγκεκριμένους τρόπους. Οι Πίνακες του 
Παραρτήματος 6 απεικονίζουν την εκτίμηση του τρόπου συμβολής των Μέτρων 
όλων των Ε.Π. και Κ.Π. στην προώθηση της ισότητας των φύλων, ανάλογα και με 
το πεδίο πολιτικής παρέμβασης που το κάθε Μέτρο επιδιώκει να υλοποιήσει. 
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8. Ύψος κονδυλίων για θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, στο σημείο αυτό δεν υπάρχει κάποια νομική δέσμευση. Η 
προσπάθεια να δεσμευτεί ένα ποσοστό της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
(Ε.Κ.Τ.) σε θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών ήταν αντικείμενο των αρχικών διαπραγματεύσεων 
μεταξύ Ελλάδας και Ε.Ε. και αυτό συμφωνήθηκε στο προαναφερθέν ποσοστό 11,8%, όπως 
αναλυτικότερα φαίνεται στον Πίνακα 2.  

Πίνακας 2: Ποσοστιαία κατανομή πιστώσεων Ε.Κ.Τ. ανά πεδίο πολιτικής. 

Πεδίο 1 Ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών αγοράς εργασίας 22,7% 

Πεδίο 2 
Προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους όσον αφορά την πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας 

17,4% 

Πεδίο 3 
Προώθησης και βελτίωση της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της 
παροχής συμβουλών 

35,7% 

Πεδίο 4 
Προώθηση ενός εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και προσαρμοσμένου 
εργατικού δυναμικού 

12,4% 

Πεδίο 5 
Συγκεκριμένα μέτρα για την βελτίωση της πρόσβασης και συμμετοχής 
των γυναικών στην αγορά εργασίας 

11,8% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 

Πηγή: Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006: Ελλάδα. 

 

Νομικές 
δεσμεύσεις 

Σε σχέση με τα υπόλοιπα ταμεία χρηματοδότησης των Ε.Π. δεν υπάρχουν 
υποχρεώσεις για δέσμευση κονδυλίων αποκλειστικά για δράσεις προώθησης της 
ισότητας ή υπέρ των γυναικών. Ακόμη, δεν υπάρχει κάποια νόρμα ανά Ε.Π. και 
Κ.Π. που να αποσπά συγκεκριμένο ποσοστό από το συνολικό προϋπολογισμό 
τους για δράσεις υπέρ της ισότητας ή για θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών.  

Ελλείψεις και 
κενά 

Το ύψος των κονδυλίων που πρόκειται να δαπανηθούν για την ισότητα των 
φύλων δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια, επειδή οι Πίνακες 
χρηματοδότησης που συνοδεύουν τα Τ.Δ.Μ. περιγράφουν τις δαπάνες στο 
επίπεδο του Μέτρου και όχι της κάθε επιμέρους Δράσης. Ο Πίνακας 3, ωστόσο, 
επιχειρεί να σκιαγραφήσει την κατάσταση. Για τις περισσότερες Κ.Π. είτε δεν 
υπάρχουν χρηματοοικονομικά στοιχεία είτε δεν υπάρχουν θετικές δράσεις που 
να αποσπούν μέρος του προϋπολογισμού τους. 

Καλές 
Πρακτικές 

Τα Π.Ε.Π. αφιερώνουν μεταξύ 1,2% και 2,8% των κονδυλίων τους σε θετικές 
δράσεις ως προς το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού τους -όπως το 
αποδεικνύει ο παραπάνω πίνακας– και μεταξύ 19% και 42% περίπου της 
συνδρομής του Ε.Κ.Τ., όπως αποδεικνύεται από υπολογισμούς που 
απεικονίζονται αναλυτικά στον ίδιο πίνακα. 

Το Ε.Π.Α.Ε.Κ. είναι η καλύτερη πρακτική από αυτήν την άποψη δεδομένου ότι 
αφιερώνει το 10,5% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. στις θετικές 
δράσεις. Όσον αφορά το Ε.Κ.Τ., αφιερώνει 9,33% της συνδρομής του στις θετικές 
δράσεις, δηλαδή αρκετά λιγότερο από το 11,8%, που προβλέπεται στο Γ’ Κ.Π.Σ. 

Η Κ.Π.EQUAL αφιερώνει το 10% του συνολικού της προϋπολογισμού στις 
θετικές δράσεις. Από τα κονδύλιά της μέσω Ε.Κ.Τ. αφιερώνει πάλι το 10% στις 
θετικές της δράσεις. 
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Πίνακας 3: Ποσοστό του προϋπολογισμού των μέτρων των Ε.Π. για θετικές δράσεις. 

Επιχειρησιακά Προγράμματα Θετικές δράσεις 
Ονομαστικό ποσό 

σε € 

Ποσοστό ως προς 
το συνολικό 

προϋπολογισμό του 
Ε.Π. 

Ποσοστό 
ως προς το 
σύνολο του 
Ε.Κ.Τ. στο 

Ε.Π. 

Ε.Π. ‘Ανταγωνιστικότητα’ Δράση στο 2.8.2. άγνωστο άγνωστο - 

Ε.Π. ‘Απασχόληση και 
Επαγγελματική Κατάρτιση’ 

5.1., 5.2., 5.3. 175.000.000 10,50% 9,33% 

Ε.Π. ‘Εκπαίδευση και Αρχική 
Επαγγελματική Κατάρτιση’ 

4.1. και 4.2. 69.469.234 2,80% ?? 

Ε.Π. ‘Κοινωνία της 
Πληροφορίας’ 

Δράσεις στα 3.5. και 
3.4. 

Για το 3.4. θα 
αφιερωθεί το 10% του 

κόστους του στη 
συγκεκριμένη δράση, 

δηλ. περίπου 
18.628.173 

0,7% 2,8% 

Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 

5.4. 23.734.740 2,60% 29% 

Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 3.3. 17.972.977 1,20% 19,8% 

Ε.Π. Περιφέρειας Βόρειου 
Αιγαίου 

1.5. 13.206.082 2,68% 29% 

Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας 

5.1. 16.140.552 2,06% 38% 

Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας 

1.1. 13.206.163 2,27% 42% 

Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 5.1. 16.573.000 2,40% 29,2% 

Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 5.3. 21.716.800 2,34% 38% 

Ε.Π. Περιφέρειας Ιόνιων 
Νήσων 

5.3. 10.570.000 2,81% 33,8% 

Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 

5.1. 34.629.505 2,37% 37% 

Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 6.1. 18.999.997 2,56% 14,25% 

Ε.Π. Περιφέρειας Νότιου 
Αιγαίου 

4.2. 14.434.335 2,46% 30% 

Ε.Π. Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

5.3. 8.800.000 1,20% 23,3% 

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 

5.2. 19.075.568 2,18% 33,5% 

Κ.Π.EQUAL 4.1., 4.2. 13.880.000 10% 10% 

Πηγή: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Σ.Π. των Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. και Κ.Π.EQUAL 

 

 

                                                 
 Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία δεν έχουν εντοπιστεί ανά επιμέρους δράση των Μέτρων. 
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Στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση και την παρακολούθηση των Ε.Π. και των Κ.Π. 

9. Γυναικείες Οργανώσεις και Φορείς Ισότητας 

9.α. Η ισότητα των φύλων στην παρακολούθηση (Επιτροπές Παρακολούθησης) 

 
Νομικές 
δεσμεύσεις 

Το άρθρο 35 παρ. 1 του Κανονισμού (άρθ. 1260/1999) προβλέπει ότι: 

«Οι επιτροπές παρακολούθησης συγκροτούνται από το κράτος μέλος, σε συμφωνία με τη 
διαχειριστική αρχή, ύστερα από διαβουλεύσεις με εταίρους. Οι εταίροι προωθούν την 
ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών». 

Ελλείψεις και 
κενά 

Στα 21 από τα 24 Ε.Π. οι ΕΠ.ΠΑ. περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία εκπρόσωπο 
της Γ.Γ.Ι. και μερικές φορές του Κ.Ε.Θ.Ι. Ωστόσο, δεν έχουν συμβουλευτεί 
εκπροσώπους γυναικείων οργανώσεων. 

Καλές 
πρακτικές 

Δεν εντοπίστηκαν πραγματικά καλές πρακτικές, με την έννοια ότι τέτοια 
πρακτική θα αποτελούσε η ύπαρξη ενός δικτύου γυναικείων οργανώσεων. Εκτός 
από τη Γ.Γ.Ι., οι Επιτροπές του Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης και της 
Κ.Π.LEADER+ περιλαμβάνουν εκπροσώπους του «Κέντρου Γυναικών 
Υπαίθρου», η Επιτροπή του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας «εκπρόσωπο της Περιφερειακής 
Επιτροπής Ισότητας», ενώ στο Π.Ε.Π. Κρήτης «συμμετέχει στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης Σύνδεσμος Γυναικείων Σωματείων». 

 

9.β. Η ισότητα των φύλων στην υλοποίηση  

Δεν υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις πέρα από την κατανομή πιστώσεων του Ε.Κ.Τ., η οποία θα 
έπρεπε να ανταποκρίνεται, εκ των πρότερων, σε κάποια ρύθμιση κατά την υλοποίηση των μέτρων. 
Τα στοιχεία που διατίθενται στα Σ.Π. δεν κρίνονται επαρκή για τη διεξαγωγή τελικών 
συμπερασμάτων ως προς το βαθμό εμπλοκής των γυναικείων οργανώσεων στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων του Γ’ Κ.Π.Σ. και των Κ.Π. 

Καλές 
Πρακτικές 

Σε ορισμένα Σ.Π. των Ε.Π., η υλοποίηση (τελικοί δικαιούχοι) αναφέρεται και σε 
κάποιες γυναικείες οργανώσεις πέρα από την Γ.Γ.Ι. και το Κ.Ε.Θ.Ι. 

«Στενή συνεργασία με φορείς ενημέρωσης, που απευθύνονται σε γυναίκες 
(Κ.Ε.Θ.Ι., Γραφεία Ισότητας), για την προώθηση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας και την ευαισθητοποίηση εργοδοτών με σκοπό την αύξηση 
του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στις δράσεις κατάρτισης εργαζομένων 
ιδιωτικού Τομέα» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.). 

Στο Ε.Π.Α.Ε.Κ. συμβαίνει κάτι ανάλογο και, επιπλέον, με ψήφισμα της 2ης 
Επιτροπής Παρακολούθησης επιδιώκεται η ενεργοποίηση της συμμετοχής 
Μ.Κ.Ο. 

Στην Κ.Π.LEADER+ αναφέρεται ότι στους τελικούς δικαιούχους/ομάδες 
στόχους συμπεριλαμβάνονται και οι φορείς/οργανώσεις που ασχολούνται με 
την προώθηση της ισότητας των φύλων. 

Η Κ.Π.URBAN Κομοτηνής αναφέρει ότι για την υλοποίηση της Δράσης 2.1.5. θα 
συνεργαστεί με το Κ.Ε.Θ.Ι., τη Γ.Γ.Ι. και την ΕΡΓΑΝΗ, αλλά δεν είναι σαφές αν 
θα είναι τελικοί δικαιούχοι, επειδή δεν είναι γνωστοί οι ενδιάμεσοι φορείς 
διαχείρισης. 

Στην Κ.Π.EQUAL προβλέπεται με σαφήνεια η συμμετοχή φορέων και Μ.Κ.Ο. 
που προωθούν την ισότητα των φύλων στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις. 
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10. Ποσοστό συμμετοχής γυναικών στις Επιτροπές Παρακολούθησης 

 

Νομικές 
δεσμεύσεις 

Ο Κανονισμός 1260/1999 αναφέρει στο άρθρο 35 παρ. 1 ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεώνονται να δηλώνουν πως θα διασφαλίσουν την ισόρροπη συμμετοχή 
των ανδρών και των γυναικών στις Επιτροπές Παρακολούθησης (ΕΠ.ΠΑ.). Θα 
ήταν σκόπιμο να διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις γι’ αυτό το ζήτημα, 
πριν την ενδιάμεση αξιολόγηση, ούτως ώστε τα Ε.Π. να ακολουθήσουν τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  

«Ύπαρξη συγκεκριμένων ομάδων εργασίας και/ή εμπειρογνωμόνων στο θέμα της ισότητας 
των φύλων για την υλοποίηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων». 

Η αναφορά στην ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις ΕΠ.ΠΑ. 
παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί αφενός αυξάνει τη συμμετοχή των γυναικών στα 
κέντρα αποφάσεων και, αφετέρου, διευκολύνει στο να ληφθούν υπόψη οι 
απόψεις και οι ανάγκες των γυναικών. 

Καλές 
πρακτικές 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα Ε.Π. και Κ.Π. των οποίων οι ΕΠ.ΠΑ. έχουν 
τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών στη σύνθεσή τους. Συγκεκριμένα, 
παρουσιάζονται τα δύο καλύτερα Τ.Ε.Π. και το καλύτερο Π.Ε.Π., ενώ την 
καλύτερη πρακτική επιδεικνύει η Κ.Π.EQUAL που έχει ισόρροπη συμμετοχή των 
φύλων στη σύνθεσή της. 

Πίνακας 4: Ποσοστό συμμετοχής γυναικών στις Επιτροπές Παρακολούθησης. 

Ε.Π. Ποσοστό 

Ε.Π. Πολιτισμού 48% 

Ε.Π. Υγείας και Πρόνοιας 46% 

Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 26% 

Κ.Π.EQUAL 50%  

  

11. Ποσοστό συμμετοχής γυναικών στις Διαχειριστικές Αρχές 

Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση από τους Κανονισμούς, ωστόσο θα ήταν σκόπιμο να εφαρμοστεί ο 
πρόσφατος εθνικός Νόμος για τη σύσταση των Επιτροπών και των Συμβουλίων (άρθρο 6 του Ν. 
2839/2000). Το ποσοστό των γυναικών στις Δ.Α. παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. 

Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στις Διαχειριστικές Αρχές είναι υψηλότερο στα Τ.Ε.Π. 
(περίπου από 50% ως 80%) από ό,τι στα Π.Ε.Π., όπου η συμμετοχή κυμαίνεται από 15% ως 40%. 
Υπάρχουν κάποια κενά σε Δ.Α. των οποίων τα πλήρη οργανογράμματα δεν βρέθηκαν. Όσον 
αφορά τις Κ.Π. φαίνεται ότι η EQUAL ‘κατακλύζεται’ από γυναίκες ενώ για τις υπόλοιπες δεν 
υπάρχουν πληροφορίες. 

Πέρα από την κατά φύλο σύνθεση στο σύνολο των στελεχών των Δ.Α., έχει μια προστιθέμενη αξία 
να εξετάσει κανείς τα ποσοστά συμμετοχής γυναικών στις θέσεις ευθύνης των Δ.Α. και στις θέσεις 
του/της Προϊσταμένου/-νης και στις θέσεις Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα της κάθε Δ.Α. 
Εντοπίστηκαν αυτά τα στοιχεία και φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 5. 

Καλές 
πρακτικές 

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πολιτισμός είναι 
εκείνη που όχι μόνο αποτελείται κατά 77,8% από γυναίκες, αλλά όλες οι υψηλά 
ιστάμενες θέσεις καλύπτονται από γυναίκες καθώς επίσης κι εκείνη της Ειδικής 
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Γραμματέα. Θεωρητικά είναι μια καλή πρακτική, ωστόσο είναι πάντα 
προτιμότερο να συμμετέχουν και τα δύο φύλα ισόρροπα. Ως καλή πρακτική υπό 
αυτό το πρίσμα μπορεί να ξεχωρίσει η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού 
για το Περιβάλλον, όπου τόσο στο σύνολο των στελεχών όσο και στις θέσεις 
ευθύνης η κατανομή κατά φύλο είναι ισόρροπη. 

 

Πίνακας 5: Ποσοστό συμμετοχής γυναικών στις Διαχειριστικές Αρχές. 

Επιχειρησιακά Προγράμματα % ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
συνολικά 

% ΓΥΝΑΙΚΩΝ στις 
θέσεις ευθύνης5 

Ε.Π.ΠΟ. 77,8% 100% ++ 

Ε.Π.ΥΓ. 71,0% 20% 

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 68,5% 33% 

Ε.Π.Α.Ε.Κ. 65,0% 50% + 

Ε.Π.Κ.τ.Π. 65,0% 80% 

Ε.Π.ΠΕΡ. 57,6% 50% + 

Ε.Π.ΑΓ. 50,0% 33% 

Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 44,4% 0% 

Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 41,0% 50% + 

Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 38,5% 50% 

Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 37,0% 17% 

Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 36,3% 17% 

Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 36,0% 17% 

Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 35,0% 17% 

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 35,0% 17% 

Ε.Π. Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου 32,0% 17% + 

Ε.Π. Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων 27,5% 33% + 

Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 24,0% 50% ++ 

Ε.Π.ΑΝ. ? 37% + 

ΕΠ.Σ.Α.Α.Σ. ? 33% + 

Ε.Π.Ο.Α.Λ.Α.Α. ? 83% ++ 

Ε.Π.ΑΛ. ? 0% 

Ε.Π. Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου ? 50% ++ 

Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ? 40% + 

Κ.Π.EQUAL 78% 83%+ 

Πηγή: Επεξεργασία των Ε.Π. του Γ’Κ.Π.Σ. 

                                                 
5 Όπου το σημάδι + σημαίνει ότι γυναίκα κατέχει τη θέση Προϊσταμένης της Δ.Α. ή τη θέση της Γενικής ή Ειδικής 
Γραμματέα, όπου ++ σημαίνει ότι γυναίκες κατέχουν και τις δύο αυτές θέσεις στην ίδια Δ.Α. 
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12. Δημοσιότητα και Μέτρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Ισότητα 

Νομικές 
δεσμεύσεις 

Το κριτήριο αυτό αποτελεί νομική δέσμευση με την έννοια ότι ο Γενικός 
Κανονισμός 1260/1999 προβλέπει σαφώς (άρθρο 46 παρ. 2 α/) ότι: 

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 παρ. 1, η διαχειριστική αρχή είναι αρμόδια να 
εξασφαλίσει τη δημοσιότητα της παρέμβασης, και ιδίως να ενημερώσει: α) …Τους 
οργανισμούς προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τις σχετιζόμενες ή 
μη κυβερνήσεις, για τις δυνατότητες που παρέχει η παρέμβαση». 

 

Ελλείψεις και 
κενά 

Το θέμα είναι σημαντικό γιατί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση αποτελεί 
βασικό μέσο κοινοποίησης και κινητοποίησης των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που αγωνίζονται για την ισότητα των φύλων. Όμως, δεν 
φαίνεται να έχει προβλεφθεί στα Συμπληρώματα Προγραμματισμού όλων των 
Ε.Π. και Κ.Π. συγκεκριμένο σχέδιο πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης που να 
απευθύνεται στις γυναικείες οργανώσεις και στις γυναίκες ως ομάδα στόχο. 
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Κ.Π.EQUAL,  

Καλές 
πρακτικές   

Το Ε.Π.Α.Ε.Κ. παρουσιάζει κάτι πιο συγκεκριμένο και αποτελεί θετικό 
παράδειγμα για τα υπόλοιπα προγράμματα. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα 
εξής: 

«-Τυπική αναφορά: Πληροφόρηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων 

-Ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους 
φορέων, κοινωνικών εταίρων και τοπικών φορέων σε θέματα ίσων ευκαιριών 
μεταξύ των φύλων. 

-Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση φορέων και δομών, δικτύωση των 
γυναικών και στήριξη της ανάπτυξης πρωτοβουλιών γυναικών».  

Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η επαρκής ενημέρωση των 
γυναικών  για όλες τις δράσεις και η ενθάρρυνση της μεγάλης συμμετοχής τους 
σε όλα τα μέτρα, όχι μόνο του Άξονα 5. 

Επίσης, το Ε.Π.ΑΝ. αποτελεί καλή πρακτική στον τομέα αυτό, δεδομένου ότι έχει 
δημιουργήσει έναν ειδικό διαδικτυακό τόπο για γυναίκες, μέσα από το κεντρικό 
σχέδιο δημοσιότητάς του. 

Στο πλαίσιο της Κ.Π.EQUAL συστήθηκε δίκτυο για θεματική δικτύωση και 
διάδοση καλών πρακτικών με τίτλο ‘Ίσες ευκαιρίες – Συμφιλίωση 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής’. 

 

13. Πρόβλεψη κριτηρίων ισότητας στην επιλογή των προκηρύξεων των έργων/πράξεων 

 

Νομικές 
δεσμεύσεις 

Δεν υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις από τον Κανονισμό, αλλά στις οδηγίες 
εφαρμογής του σημείου 2.2 Β.1ε αναφέρεται ρητά ότι οι Διαχειριστικές Αρχές 
πρέπει να λάβουν υπόψη τη διάσταση του φύλου στην εξέταση των προτάσεων και 
ότι πρέπει η εξέταση των προτάσεων να είναι συνεπής με την εθνική πολιτική της 
προώθησης της ισότητας των ευκαιριών. Η παρουσία κριτηρίων επιλογής στις 
προκηρύξεις των μέτρων και πράξεων υπέρ των γυναικών βοηθά χωρίς αμφιβολία 
στην προώθηση της ισότητας των φύλων. Όμως, ήταν δυνατή μια ενδεικτική 
εξέταση μερικών προκηρύξεων του Ε.Π.Κ.τ.Π. καθώς και των Κ.Π. 

Καλές 
Πρακτικές 

Στις προκηρύξεις που εξετάστηκαν εντοπίζεται μια καλή πρακτική στην 
πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 3.4. Αναβάθμιση των 
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δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Π.Κ.τ.Π. Συγκεκριμένα, προβλέπεται 
ποσόστωση υπέρ των γυναικών στις ενέργειες κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες 
προς 28.000 άνεργους και 2.000 στρατεύσιμους, από τις οποίες το 70% θα 
απευθύνεται σε γυναίκες. 

Στην Κ.Π.EQUAL αναφέρεται ότι: «Τα σχέδια που θα επιλεγούν θα πρέπει 
αποδεδειγμένα να οδηγούν σε μείωση των ανισοτήτωνανάμεσα σε άνδρες και 
γυναίκες αναφορικά με την απασχόληση, την εκπαίδευση και κατάρτιση, τη 
δημιουργία επιχείρησης καθώς και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή ζωή…, ενώ θα ενθαρρυνθεί η ισόρροπη παρουσία ανδρών και 
γυναικών στα σχέδια». Ακόμα, στα προσωρινά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής 
πράξεων προβλέπεται η συνεκτικότητα με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές για 
τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών, ως οριζόντιου κριτηρίου (Β9), 
παρόλο που ως κριτήριο έχει χαμηλό συντελεστή (1,63% επί της συνολικής 
βαθμολογίας). 

 

Στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Ε.Π. 

Νομικές 
δεσμεύσεις 

Ο Κανονισμός 1260/1999αναφέρεται σε τέτοιους δείκτες στο σημείο β παρ. 2 του 
άρθρου 36 και ορίζει: 

«Εάν η φύση της παρέμβασης το επιτρέπει, τα στατιστικά στοιχεία αναλύονται κατά φύλο και 
κατά κατηγορία μεγέθους των δικαιούχων επιχειρήσεων». 

Η κατάρτιση τέτοιων δεικτών έχει ιδιαίτερη σημασία, με την έννοια ότι μόνο από 
αυτούς τους δείκτες μπορεί να απεικονιστεί και να ελεγχθεί η πρόοδος των 
δράσεων. 

14. Δείκτες εκροών 

Ορισμός Οι δείκτες εκροών μετρούν το προϊόν (output) των χρηματοδοτούμενων 
παρεμβάσεων. Μετρούνται σε φυσικές ή νομισματικές μονάδες και εκφράζονται σε 
απόλυτους αριθμούς ή/και λόγους. Αντιπροσωπεύουν το μέγεθος και το βαθμό 
των παραγώγων από τις παρεμβάσεις (π.χ. αριθμός καταρτισμένων ατόμων, 
αριθμός επιδοτούμενων θέσεων απασχόλησης). Ειδικά για τους δείκτες ισότητας, οι 
δείκτες εκροών πρέπει να κατηγοριοποιούνται ανά φύλο όταν το επιτρέπει η φύση 
της παρέμβασης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται η παρακολούθηση της 
συμμετοχής των δύο φύλων στις χρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις. 

Ελλείψεις και 
κενά 

Στα Συμπληρώματα Προγραμματισμού των περισσότερων Ε.Π. και Κ.Π. και στο 
επίπεδο των Μέτρων υπάρχουν ιδιαίτερα ελάχιστοι δείκτες εκροών που 
εκφράζονται με λόγους. Επιπλέον, οι δείκτες που εκφράζονται με απόλυτους 
αριθμούς δεν κατηγοριοποιούνται ή κατηγοριοποιούνται ελάχιστα ανά φύλο. 
Φαίνεται ότι δεν υπήρξε η απαραίτητη προετοιμασία και αποδεικνύεται ότι δεν 
ήταν σαφείς οι στόχοι των αρχών που σχεδίασαν και ανέπτυξαν τα Ε.Π. και τις 
Κ.Π. Ωστόσο, στο επίπεδο των έργων (Τ.Δ.Ε.) μπορεί να καταρτίστηκαν δείκτες 
ανά φύλο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των επιμέρους Δ.Α., όμως η εξέταση των 
Τ.Δ.Ε. δεν προβλεπόταν στο πλαίσιο του παρόντος οδηγού. 

Καλές 
Πρακτικές 

Επισημαίνεται ένα Τ.Ε.Π. με κατηγοριοποιημένους ανά φύλο δείκτες εκροών, το 
Ε.Π.Α.Ε.Κ., όπου περιλαμβάνονται τα εξής: 

- ο αριθμός γυναικών που καταρτίζονται, 

- ο αριθμός γυναικών που τοποθετούνται σε Ν.Θ.Ε. και μέσω STAGE, 

- οι άνεργες που θα καταρτιστούν και θα αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, 
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- οι γυναίκες που θα επωφεληθούν από το Σ.Υ.Υ. 

Επίσης, μπορούμε να βρούμε αντίστοιχα δείκτες εκροών ανά φύλο σε διαφορετικά 
Π.Ε.Π. και ιδιαίτερα στο Π.Ε.Π. Βόρειου Αιγαίου, όπου περιλαμβάνονται τα εξής:  

- ο αριθμός προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας 

- ο αριθμός καταρτιζομένων (50% γυναίκες) 

- ο αριθμός παρεμβάσεων ενίσχυσης γυναικείας επιχειρηματικότητας. 

15. Δείκτες αποτελεσμάτων 

Ορισμός Οι δείκτες αποτελεσμάτων αντιπροσωπεύουν τις άμεσες επενέργειες και τα 
απευθείας αποτελέσματα που επιφέρουν οι ενέργειες ενός προγράμματος στους 
άμεσα ωφελούμενους. Κάτι θεωρείται άμεσο όταν συμβαίνει κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του προγράμματος ή/και στο τέλος της υλοποίησης (π.χ. o αριθμός 
καταρτισθέντων). Αν συμβαίνει το δεύτερο, οι δείκτες αποτελεσμάτων παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που παρουσιάζονται αμέσως μετά από τις 
παρεμβάσεις. Μπορούν να μετρηθούν σε φυσικές ή νομισματικές μονάδες και 
εκφράζονται κατά κανόνα με αναλογία ή λόγο δύο αριθμών (αναγωγή), ώστε να 
επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ των φύλων και τις εξελίξεις των διαφορών μεταξύ 
τους. 

Ελλείψεις και 
κενά 

Όπως και στο προηγούμενο σημείο, οι υπεύθυνοι των Ε.Π. και των Κ.Π. δεν 
κατάρτισαν πολλούς δείκτες αποτελεσμάτων και ειδικότερα σε μορφή 
λόγου/αναλογίας και με την κατά φύλο κατανομή τους. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
λογική συνέπεια της μη ικανοποιητικής διατύπωσης των στόχων των Μέτρων. Οι 
προηγούμενες παρατηρήσεις ισχύουν και στο παρόν σημείο. 

Καλές 
Πρακτικές 

Σε ορισμένα Π.Ε.Π. (π.χ. Π.Ε.Π. Βόρειου Αιγαίου) περιλαμβάνονται οι εξής δείκτες 
αποτελεσμάτων σε Μέτρα Ε.Κ.Τ. (βλ. Πίνακες Ενότητας 3Γ του παρόντος Οδηγού): 

- ποσοστό νηπίων που θα ωφεληθούν από βρεφονηπιακούς σταθμούς, 
- ποσοστό καταρτιζομένων επί του εργατικού δυναμικού (όπου το 50% θα είναι 

γυναίκες), 
- αριθμός ατόμων που θα τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας (όπου το 50% θα 

είναι γυναίκες). 
16. Δείκτες επιπτώσεων 

Ορισμός Οι δείκτες επιπτώσεων εκφράζουν τις συνέπειες των παρεμβάσεων πέρα των 
άμεσων αποτελεσμάτων στους απευθείας επωφελούμενους από αυτές. Εκφράζουν, 
με άλλα λόγια, τα μεσο- και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε ευρύτερα πεδία 
των παρεμβάσεων από το ακριβές αντικείμενο της παρέμβασης και αξιολογούνται 
αφού περέλθει ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των 
περεμβάσεων (π.χ. καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας, αύξηση στο ποσοστό 
απασχόλησης μιας ομάδας-στόχου, ποσοστό των καταρτιζομένων που βρήκαν 
εργασία ένα χρόνο μετά την κατάρτιση, αύξηση της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων των καταρτιζομένων κ.λπ.). 

Ελλείψεις και 
κενά 

Στα περισσότερα Ε.Π. και στις Κ.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ. δεν 
υπάρχουν δείκτες επιπτώσεων. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα Μέτρα των Π.Ε.Π. 

Καλές 
Πρακτικές 

Στο Π.Ε.Π. Κρήτης (Μέτρο 6.1.) περιλαμβάνεται ο ακόλουθος δείκτης επιπτώσεων 
του Μέτρου ανάπτυξης κοινωνικών υπηρεσιών: 

 - Γυναίκες που διευκολύνονται στη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 
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Ε. Μέτρα των Ε.Π. και Κ.Π. ανά στόχο ισότητας και τρόπο συμβολής στην ισότητα των φύλων 
 

Συμπληρωματικά προς την παραπάνω αναλυτική αποτύπωση της διάστασης της ισότητας στα Ε.Π. 
και στις Κ.Π. σύμφωνα με το συγκεκριμένο κατάλογο κριτηρίων, έγινε προσπάθεια κατάταξης 
όλων των Μέτρων των Ε.Π. και των Κ.Π. σύμφωνα με τους 4 στόχους/τομείς ισότητας του Ε.Κ.Τ.:  

 την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και συμμετοχή σε όλα τα επίπεδά της 

 την εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως όσον αφορά τις επαγγελματικές δεξιότητες και 
τα προσόντα 

 τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων 

 το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

καθώς επίσης σύμφωνα με το χαρακτηρισμό τους ανάλογα με τους 4 τρόπους συμβολής τους στην 
ισότητα των φύλων: 

 θετικά μέτρα υπέρ των γυναικών, 

 μέτρα που ενσωματώνουν τη διάσταση της ισότητας των φύλων, 

 μέτρα στα οποία γίνεται φραστική αναφορά χωρίς αυτό να διασφαλίζεται, 

 μέτρα που χαρακτηρίζονται ουδέτερα ως προς το φύλο. 

ΟΙ τέσσερις στόχοι για την ισότητα συνάδουν με τους 4 πυλώνες παρέμβασης των πολιτικών 
απασχόλησης έτσι όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Απασχόληση  και τα 
Ε.Σ.Δ.Α. (Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση), δηλαδή την ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας των εργαζομένων, της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της 
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών. Πρόκειται για πεδία παρέμβασης που αφορούν ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό (Ε.Κ.) Άρθ. 1784/19996. Ενδεικτικά, το 
άρθρο 1 αναφέρει ότι: 

«Το Ταμείο υποστηρίζει τα Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ανεργίας και για την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την κοινωνική ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας που 
αποσκοπούν στην προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, στην ισότητα ανδρών και γυναικών…»  

Παρόλο που πρόκειται για στόχους ισότητας που αφορούν ιδιαίτερα το Ε.Κ.Τ., θεωρείται σκόπιμο 
να υπάρξουν παρόμοιες παρεμβάσεις υπέρ της ισότητας από άλλα ταμεία. Η παρούσα κατάταξη  
περιέλαβε όλα τα Μέτρα, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης.  

Οι αναλυτικοί πίνακες του Παραρτήματος 6 είναι διπλής εισόδου και παρουσιάζουν την 
κατάσταση κάθε ενός Ε.Π. και Κ.Π. ως προς τους στόχους ισότητας (στήλες) και ως προς το 
χαρακτηρισμό του τρόπου συμβολής στην προώθηση της ισότητας (γραμμές).  

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα Μέτρα των Τ.Ε.Π. τα οποία συμβάλλουν με 
θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών ή με ένταξη της διάστασης της ισότητας ανά πεδίο 
παρέμβασης. Τα Μέτρα αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν καλές πρακτικές στο σύνολο του Γ’ 
Κ.Π.Σ. ως προς τη δέσμευση κονδυλίων και το σχεδιασμό δράσεων που προωθούν την ισότητα των 
φύλων. 

                                                 
6 Κανονισμός (ΕΚ) Ν. 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  
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Πίνακας 6: Μέτρα συγχρηματοδοτούμενα από το Ε.Κ.Τ. με θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών και 
ένταξη της διάστασης της ισότητας. 

  Πεδία Παρέμβασης 

Συμβολή στην 
προώθηση της 
Ισότητας των 

Φύλων 

Πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας 

Εκπαίδευση και 
Επαγγελματική 
Κατάρτιση 

Επιχειρημα-
τικότητα 

Συνδυασμός 
επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής 

Ε.Π.Α.Ε.Κ. 
1.1., 1.2., 1.4., 
1.5., 2.1., 2.2., 
5.1., 5.3., 6.1. 

1.3., 1.5., 3.1, 5.3. 2.2., 4.1., 5.3. 2.3., 5.2. 

Ε.Π. Ε.Α.Ε.Κ. 
1.1., 1.2., 2.4., 
2.5., 4.1., 4.2. 

1.1., 1.2., 2.1, 2.2., 
2.4., 2.5., 4.1., 4.2. 

- 1.1., 1.2., 4.1., 4.2. 

Ε.Π.ΑΝ. 8.1., 8.3. 4.4., 8.1., 8.2., 8.3. 
1.3., 1.4., 2.6., 

2.8., 3.2. 
- 

Ε
Π
ΙΧ
Ε
ΙΡ
Η
Σ
ΙΑ
Κ
Ο

 Π
Ρ
Ο
ΓΡ
Α
Μ
Μ
Α

 

Ε.Π.Κ.τ.Π. 3.5. 3.4. - - 

Πηγή: Επεξεργασία της Ομάδας Εργασίας και συμβολή Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ. και Τεχνικό Έγγραφο 3. 

 

Στη συνέχεια, παρατίθενται όλα τα Μέτρα των Ε.Π. που έχουν αναπτύξει κάποιου είδους δράσεων 
για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Αυτά κατά πεδίο παρέμβασης είναι: 

 

Πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας 

Το πεδίο παρέμβασης αυτό συσχετίζεται με τον πυλώνα Ι Βελτίωση της 
ικανότητας επαγγελματικής ένταξης του Ε.Σ.Δ.Α. του έτους 19997, και 
ιδιαίτερα με τις κατευθυντήριες γραμμές 1 και 2 (σε σχέση με τον πυλώνα 
IV): «Νέο ξεκίνημα σε κάθε άνεργο νέο και πρόληψη της μακροχρόνιας 
ανεργίας» και «Νέο ξεκίνημα σε κάθε ενήλικο άνεργο και αντιμετώπιση της 
μακροχρόνιας ανεργίας».  Το πεδίο αυτό είναι το πιο αναπτυγμένο από τα 
τέσσερα πεδία. Παρουσιάζει διαφορετικά είδη παρέμβασης όπου πρόκειται 
κυρίως για κατάρτιση στα Τ.Ε.Π. ανέργων με συγκεκριμένο προφίλ. 

- Πολιτισμός-περιβάλλον Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Μέτρο 1.5. 

- Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (Stage) σε 
ειδικότητες. 

- Πληροφορική και Επικοινωνίες για άνεργους πτυχιούχους στο 
Ε.Π.Κ.τ.Π., Μέτρο 3.5.1. 

- Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού στο Ε.Π.ΑΝ, 
Μέτρο 8.1. 

                                                 
7 Αναφέρεται στο Ε.Σ.Δ.Α 1999 για να μείνει συμβατό με τις αναφορές του «Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006». 
Το Ε.Σ.Δ.Α. 2000-2002 είναι λίγο διαφορετικό από το Ε.Σ.Δ.Α. 1999.  
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- Ανθρώπινο Ερευνητικό και Τεχνολογικό δυναμικό στο Ε.Π.ΑΝ., Μέτρο 
8.3.  

- Προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., 
Μέτρο 2.2. 

- Η αναβάθμιση του ρόλου της γυναίκας του αλιέα ως οικονομικού 
παράγοντα στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία. Στο Ε.Π. 
Αλιεία Μέτρο 4.6. 

Αξίζει να σημειωθεί επίσης η «συμβουλευτική, απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας, δίκτυα» στο Ε.Π.Α.Ε.Κ., Μέτρο 5.3. 

Στα Π.Ε.Π. υπάρχουν επίσης συχνά διαφορετικές παρεμβάσεις, που 
εντάσσονται στο πεδίο παρέμβασης αυτό, όπως: 

- «Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων».   

- «Ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης». 

- «Ανάπτυξη της Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας-
Προώθηση της ισότητας των δύο φύλων». 

- «Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης». 

Αξίζει να σημειωθεί ακόμα το Μέτρο 4.2. του Π.Ε.Π. Ν. Αιγαίου 
«Λειτουργία εξειδικευμένων υπηρεσιών στήριξης και πληροφόρησης 
γυναικών και σύνδεσή τους με τα κέντρα προώθησης απασχόλησης». Ας 
τονιστεί ότι ο ρόλος του Ο.Α.Ε.Δ. είναι πρωταρχικός για την πραγματική 
εφαρμογή της πολιτικής απασχόλησης υπέρ της ισότητας των φύλων. 

Εκπαίδευση και 
Επαγγελματική 
Κατάρτιση 

Το πεδίο παρέμβασης αυτό σχετίζεται με μερικές κατευθυντήριες γραμμές 
του Ε.Σ.Δ.Α. και με το πεδίο πολιτικής 3 Προώθηση και βελτίωση της 
κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της παροχής συμβουλών του Κ.Π.Σ. 2000-
2006.  Το πεδίο αυτό είναι το δεύτερο πεδίο παρέμβασης ως προς τον 
αριθμό Μέτρων. Περιλαμβάνει διαφορετικές παρεμβάσεις όπως, ενδεικτικά:  

- «Προώθηση της χρήσης ευέλικτων μορφών κατάρτισης» στο Ε.Π.Κ.τ.Π., 
Μέτρο 3.4.4.  

- «Ειδική μέριμνα θα δοθεί στην προώθηση της τηλε-κατάρτισης στις 
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και ιδιαίτερα σε γυναίκες και σε Α.Μ.Ε.Α.» 
στο Ε.Π.Κ.τ.Π., Μέτρο 3.4.4. 

- «Βελτίωση κτιριακής υποδομής και εξοπλισμού στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση» στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Μέτρο 2.5.  

- «Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού» στο Ε.Π.ΑΝ., 
Μέτρο 8.1 

- «Ανθρώπινοι πόροι στη Μεταποίηση & Υπηρεσίες» στο Ε.Π.ΑΝ., Μέτρο 
8.2. 

- «Ανθρώπινο Ερευνητικό και Τεχνολογικό δυναμικό» στο Ε.Π.ΑΝ., 
Μέτρο 8.3. 

- Περιλαμβάνεται επίσης όλος ο Άξονας 2 του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 

Τα Π.Ε.Π. περιλαμβάνουν επίσης διαφορετικά Μέτρα στο πεδίο 
παρέμβασης αυτό.  

- Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων. 
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- Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης. 

- Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες 
μικρής κλίμακας. 

- Ενέργειες αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού – Προώθηση της 
απασχόλησης. 

Το πεδίο παρέμβασης αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, με την έννοια ότι 
συνεισφέρει καθοριστικά στην ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και στην 
ποιότητα του συστήματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 

Επιχειρηματικότητα Το πεδίο παρέμβασης συσχετίζεται με τον Άξονα ΙΙΙ των Ε.Σ.Δ.Α. 
«Ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος» (πάντα σε σχέση με τον 
πυλώνα IV). Παρατηρείται ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα εντάσσεται 
συχνά στα Θετικά Μέτρα στη μεγάλη πλειονότητα των Π.Ε.Π., στο 
Ε.Π.Κ.τ.Π. (Μέτρο 3.5.) και στο Ε.Π.ΑΝ. (Μέτρο 2.8.), στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 
(Μέτρο 4.1. και 4.2.) και στο Ε.Π.Α.Ε.Κ. (Μέτρο 5.3.). Κι άλλα σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα Μέτρα εντάσσουν τη διάσταση του φύλου.  

Ωστόσο, πρέπει να δοθεί προσοχή στον κλαδικό προσανατολισμό των 
Μέτρων αυτών. Η προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας πρέπει να 
γίνεται σε αναπτυσσόμενους κλάδους (και ίσως τεχνολογικούς κλάδους) για 
να την χαρακτηριστεί αειφόρος. Το θέμα αυτό αναφέρεται εδώ, γιατί 
παρατηρήθηκε ότι σε πολλά Μέτρα η επιχειρηματικότητα δεν αφορά 
δυναμικούς κλάδους, όπως για παράδειγμα στα Μέτρα: 

- «Ενίσχυση αγροτικών συνεταιρισμών», Μέτρο 5.4. του Π.Ε.Π. Ν. 
Αιγαίου. 

- «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» Μέτρο 1.5. του Π.Ε.Π. Β. 
Αιγαίου. 

- «Παρεμβάσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στις ορεινές 
αγροτικές περιοχές», Μέτρο 1.14. του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας.  

Οι δράσεις που εντάσσονται σε δυναμικούς κλάδους σε ανάπτυξη 
(πληροφορική, τουρισμό, έρευνα και τεχνολογία) βρίσκονται κυρίως στο 
Ε.Π.ΑΝ. Θα ήταν, επίσης, ενδιαφέρουσα μια βαθύτερη ανάλυση των 
προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
(αυτο-απασχόληση) των ανέργων ως προς αυτό το ζήτημα. 

Συνδυασμός 
επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής 

Ο στόχος του συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής δεν έχει 
απασχολήσει τα Ε.Π. ιδιαίτερα, τουλάχιστον ως προς  το είδος των Μέτρων 
πέραν της ανάπτυξης κοινωνικής υποδομής. Υπάρχουν Μέτρα για τη 
δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών και/ή δράσης κοινωνικής φροντίδας 
και κοινωνικής ενσωμάτωσης (Κ.Η.Φ.Η., Κ.Δ.Α.Π., Μ.Α.Ε.) σε όλα σχεδόν 
τα Π.Ε.Π. Σε αυτά, η επέκταση του αριθμού βρεφονηπιακών σταθμών και 
κέντρου κοινωνικής φροντίδας χαρακτηρίζονται θετικές δράσεις υπέρ των 
γυναικών, παρόλο που οι δράσεις αυτές διευκολύνουν και τους δύο γονείς.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Μέτρο 7.4. του Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης 
«Οργάνωση εποχιακών βρεφονηπιακών σταθμών για την εξυπηρέτηση των 
αγροτικών οικογενειών σε κρίσιμες καλλιεργητικές περιόδους». Επίσης, στο 
Ε.Π.Α.Ε.Κ., Μέτρο 5.1., προβλέπονται «βρεφονηπιακοί σταθμοί στις 
επιχειρήσεις». Ας σημειωθεί, ακόμα, ότι οι «παρεμβάσεις για τη λειτουργία 
του ολοήμερου σχολείου» στο Μέτρο 5.1. του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., ευνοούν χωρίς 
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αμφιβολία τις εργαζόμενες μητέρες, αλλά και τους πατέρες.   

Η εφαρμογή και παρακολούθηση των Μέτρων αυτών είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, γιατί βοηθά χωρίς αμφιβολία τις εργαζόμενες μητέρες να 
απασχολούνται, ακόμα, και αν έχουν παιδιά. Συμβάλλει, επίσης, στην 
ανάπτυξη του συνολικού ποσοστού απασχόλησης, που αποτελεί βασική 
εθνική  προτεραιότητα. Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 
(2000 β΄τρίμηνο) το ποσοστό των γυναικών που παραιτούνται από την 
εργασία για προσωπικούς λόγους είναι 28,47% ενώ των ανδρών μόνο 
8,36%. 

Συμπερασματικά Η παραπάνω καταγραφή των Μέτρων που μπορούν να χαρακτηριστούν 
καλές πρακτικές έγινε με σκοπό να διευκολυνθεί  η επανεξέταση του 
σχεδιασμού των Μέτρων, ώστε να βελτιωθεί η συμβολή των Ε.Π στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων. Τα παραδείγματα καλών πρακτικών 
που αναφέρθηκαν ενδεικτικά, μπορούν να αξιοποιηθούν για τη 
συμπλήρωση των κενών των Ε.Π. Ακόμα, οι αναφορές σε συγκεκριμένα 
Μέτρα διευκολύνουν την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στους χειριστές 
και τις χειρίστριες παρεμφερών Μέτρων και δημιουργούν συνέργεια και 
καλύτερη αξιοποίηση και διάχυση των καλών εμπειριών. 

Τέλος, σχετικά με τον τρόπο συμβολής των Μέτρων στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων, η γενική κατάσταση των Τ.Ε.Π. και Π.Ε.Π. 
συνοψίζεται στον Πίνακα 7, όπου τα Μέτρα κατατάσσονται ως προς το αν 
προωθούν την ισότητα μέσω θετικών δράσεων ή μέσω δράσεων 
ενσωμάτωσης της ισότητας με οριζόντιο τρόπο. Στον Πίνακα αυτόν 
φαίνεται ότι το ποσοστό των Θετικών Μέτρων και Μέτρων όπου 
ενσωματώνεται η διάσταση του φύλου δεν ξεπερνά το 16,9% (4,3% + 12,6% 
αντίστοιχα) του συνόλου των Μέτρων του Γ’ Κ.Π.Σ. 

 

Πίνακας 7:  Συγκεντρωτική Καταγραφή των Μέτρων ανά τρόπο συμβολής στην ισότητα. 

Γ’ Κ.Π.Σ. (Τ.Ε.Π. & Π.Ε.Π.) Συνολικός 
Αριθμός Μέτρων 

Θετικά 
Μέτρα 

Μέτρα 
Ενσωμάτωσης 
της Διάστασης 
της Ισότητας 

Άλλα Μέτρα 

Τ.Ε.Π. 205 9 31 165 

Ποσοστό Μέτρων  Τ.Ε.Π. 100% 4,4% 15,1% 80,5% 

Π.Ε.Π. 375 16 42 317 

Ποσοστό Μέτρων Π.Ε.Π. 100,0% 4,3% 11,2% 84,5% 

Σύνολο των Μέτρων των Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. 580 25 73 482 

Ποσοστό Μέτρων Γ’ Κ.Π.Σ. 100% 4,3% 12,6% 83,1% 
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Κεφάλαιο 3 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό διατυπώνονται προτάσεις για την ενίσχυση της διάστασης της ισότητας στις 
παρεμβάσεις του Γ’ Κ.Π.Σ. και στις Κ.Π., καθώς και για την ανάπτυξη ειδικών δεικτών για την 
ισότητα, βάσει των κριτηρίων και των διαπιστώσεων που προκύπτουν από την αναλυτική 
αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης (Κεφάλαιο 2.). Ειδικότερα, το κεφάλαιο περιλαμβάνει 
ενδεικτικές προτάσεις για την ένταξη της ισότητας των φύλων ανά Τ.Ε.Π. και Ε.Π. και Κ.Π., καθώς 
και ενιαίες προτάσεις για τα Π.Ε.Π., τα οποία εξετάστηκαν ενιαία δεδομένου του ομοειδούς 
σχεδιασμού τους. Τέλος, το κεφάλαιο προτείνει την ανάπτυξη νέων δεικτών και την εξειδίκευση 
των υφισταμένων ανά κατηγορία ενεργειών. 

 

Α. Γενικές Προτάσεις 

Τα δύο προηγούμενα κεφάλαια του Οδηγού έδειξαν ότι, ενώ υπάρχει το απαραίτητο θεσμικό 
πλαίσιο που διασφαλίζει την ένταξη της οπτικής του φύλου και της διάστασης της ισότητας σε κάθε 
πολιτική, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί σε ικανοποιητικό βαθμό στο σχεδιασμό των Ε.Π. και Κ.Π. 
Είναι φανερό ότι ο σχεδιασμός πολιτικών στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από μια επιφανειακή 
προσέγγιση της ένταξης της διάστασης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές, με αποτέλεσμα το 
οριζόντιο και σημαντικό αυτό ζήτημα να παραμελείται. Ως εκ τούτου, υπάρχουν κάποιες 
παρεμβάσεις πρωταρχικής σημασίας που χρειάζεται να προηγούνται γενικότερα της όποιας 
χάραξης πολιτικής. Ακόμα και αν αυτές δεν έχουν πραγματοποιηθεί κατά την φάση του 
σχεδιασμού, μπορούν να υλοποιηθούν σε μεταγενέστερη φάση με στόχο να γίνει δυνατή η ένταξη 
της οπτικής του φύλου τουλάχιστον κατά τη φάση της υλοποίησης των προγραμμάτων. Οι 
παρεμβάσεις που προτείνονται και θα έπρεπε να διαρκούν σε όλες τις φάσεις πραγματοποίησης 
πολιτικών και σε όλους τους τομείς πολιτικής είναι: 

 η εξειδικευμένη επιμόρφωση και επαρκής ενημέρωση σε διαχρονική βάση όλων 
των εμπλεκόμενων ατόμων και φορέων σε θέματα ισότητας, το θεωρητικό τους 
υπόβαθρο, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της διαδικασίας ένταξης της οπτικής 
του φύλου και της διάστασης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές, καθώς και η 
συνεχής διάδοση των αποτελεσμάτων, 

 η επισκόπηση και μελέτη της βιβλιογραφίας και των πολιτικών που επιτυχώς 
υιοθετούν και έχουν εφαρμόσει άλλες χώρες, 

 η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με συνεχείς καμπάνιες για γενικές και 
ειδικές όψεις του ζητήματος της ισότητας των φύλων, 

 η ενεργητική συμμετοχή των Μ.Κ.Ο. και των γυναικείων οργανώσεων καθώς και η 
εποικοδομητική συνεργασία τους με τους χειριστές, διαχειριστές, τελικούς 
δικαιούχους και αναδόχους των έργων των Ε.Π. και Κ.Π. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να τονιστεί σε όλους τους συντελεστές ότι η ένταξη της οπτικής του 
φύλου και ο στόχος της ισότητας είναι συμβατή και υλοποιήσιμη σε έργα και πολιτικές που 
αφορούν όχι μόνο το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τις υποδομές και τα κατασκευαστικά έργα, 
δηλαδή παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων εκτός του Ε.Κ.Τ. Τα τεχνικά έργα και οι 
υποδομές, γενικότερα, έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών, οι οποίοι είναι άνδρες 
και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια. Στο κάθε φύλο, όπως επίσης και στην κάθε ηλικιακή ομάδα 
ή/και στην κάθε επιμέρους κοινωνική ομάδα του πληθυσμού (π.χ. μετανάστριες/-στες, 
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εργαζόμενες/-ους, συνταξιούχους, άνεργες/-ους κ.λπ.) ο αντίκτυπος διαφοροποιείται ανάλογα με 
τα εκάστοτε ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, καθώς και ανάλογα με τις ιστορικές και 
πολιτικο-οικονομικές συγκυρίες. Η εκ των προτέρων αποτίμηση των συνεπειών των 
εφαρμοσμένων πολιτικών στους εκάστοτε επωφελούμενους αποτελεί το σημείο-κλειδί για την 
επιτυχία των πολιτικών αυτών και συνεπώς είναι αναγκαία κατά το σχεδιασμό. Αυτή μπορεί να 
στηριχτεί αποκλειστικά και μόνο στην αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη καταγραφή της 
υπάρχουσας κατάστασης, δηλαδή στην καταγραφή των υφιστάμενων κοινωνικών ανισοτήτων. 
Έτσι, για παράδειγμα, είναι πιθανό η εγκατάσταση μιας νέας σιδηροδρομικής γραμμής για τη 
συγκοινωνιακή σύνδεση μιας απομακρυσμένης αγροτικής περιοχής με μια μητρόπολη να 
εξυπηρετήσει εν δυνάμει πολύ περισσότερο το γυναικείο πληθυσμό της αγροτικής περιοχής που 
εργάζεται στη μητρόπολη από ό,τι τον ανδρικό, αν υποθέσουμε ότι οι άνδρες είναι πιθανότερο να 
έχουν δικό τους μεταφορικό μέσο και άρα θα συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν και μετά τη 
λειτουργία της νέας σιδηροδρομικής γραμμής. 

Η αξιοποίηση πόρων στην κατεύθυνση της ένταξης της οπτικής του φύλου και της διάστασης της 
ισότητας από άλλα Διαρθρωτικά Ταμεία μπορεί, ακόμη, να ενσωματωθεί σε προγράμματα και 
έργα που σχετίζονται με συνεργασίες μεταξύ πόλεων, μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών, 
με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, καθώς και την ανάληψη κοινών 
πρωτοβουλιών. Αξίζει κανείς να εξετάσει σχετικά την πρακτική της Ισπανίας, η οποία μέσω του 
Προγράμματος RECITE II, που χρηματοδότησε το Ε.Τ.Π.Α., εφάρμοσε το υποπρόγραμμα RECIFE 
(RECITE-Feminine), που βοήθησε στην προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (E.C.e, 
2000, σ. 14-5). 

Έχει γίνει σαφές από την ευρωπαϊκή εμπειρία ότι η ισότητα και η διάσταση του φύλου εν δυνάμει 
διαπερνά οριζόντια κάθε πολιτική παρέμβαση κι αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι διαπερνά 
οριζόντια κάθε πτυχή της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, μέχρις ότου αρθούν οι βασικές ανισότητες 
μεταξύ των δύο φύλων στην πράξη, κάτι που θα φανεί στα στατιστικά στοιχεία που θα 
περιγράφουν τη μελλοντική κοινωνική πραγματικότητα. 

 

Β. Ειδικές προτάσεις για την ένταξη της ισότητας σε έργα και πράξεις στο πλαίσιο του 
Συμπληρώματος Προγραμματισμού των Ε.Π. και των Κ.Π. 

Οι ειδικές προτάσεις και οι καλές πρακτικές κατά Ε.Π. και Κ.Π. που ακολουθούν περιλαμβάνουν 
θετικές δράσεις και παρεμβάσεις για την αποτελεσματική ένταξη της διάστασης της ισότητας, 
καθώς και το συνδυασμό των δύο (συνδυαστική πολιτική). Αυτές έχουν διατυπωθεί με στόχο την 
ενίσχυση της συμβολής του Γ’.ΚΠΣ και των Κ.Π. αφενός στην πλήρη ένταξη των γυναικών στην 
αγορά εργασίας με μέτρα που διευκολύνουν:   

 την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 

 την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, 

 την προώθηση της επιχειρηματικότητας, 

 τη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, 

και αφετέρου στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην ελληνική κοινωνία γενικότερα.  
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1. Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

 
Γενικά 
 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Αγροτική Ανάπτυξη  - Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου 2000-2006’’ είναι μονοταμειακό πρόγραμμα (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π) Εθνικού 
Σκέλους και αφορά το σύνολο της χώρας. 

Οι στρατηγικοί και Αναπτυξιακοί Στόχοι του Ε.Π. είναι τρεις: 

 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας ενόψει των 
προκλήσεων ενός συνεχώς αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού. 

 Η βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, για να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητά της και να αποκατασταθεί η 
κοινωνική και οικονομική της λειτουργία. 

 Η διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων 
της υπαίθρου. 

Στο παρόν Ε.Π. δεν περιλαμβάνονται θετικές δράσεις για την προώθηση της 
ισότητας των δύο φύλων. Επιπλέον, με ορισμένες εξαιρέσεις, δε δίνεται επαρκώς η 
διάσταση της ισότητας στα μέτρα του προγράμματος. Ας σημειωθεί ότι η τάση 
μείωσης της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα είναι σημαντικά μεγαλύτερη για 
τις γυναίκες, γεγονός που αναδεικνύει την αναγκαιότητα λήψης μέτρων 
προώθησης της γυναικείας απασχόλησης και στον αγροτικό χώρο, καθώς και 
διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων και δημιουργίας νέων πηγών απασχόλησης. 
Επιπλέον, το 60% των γυναικών που εργάζονται ως συμβοηθούντα και μη 
αμειβόμενα μέλη σε οικογενειακή επιχείρηση (αφανής εργασία) είναι σε αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις. 

Προτάσεις για 
την Ένταξη 
της Διάστασης 
της Ισότητας 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις σε Επίπεδο Αγροτικής 
Εκμετάλλευσης. 

Μέτρο 1.1.- Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

Στο Τεχνικό Δελτίο του Μέτρου αναφέρεται ότι:  

2. Τηρούνται οι όροι ισότητας ευκαιριών (χωρίς ειδική αναφορά στα 2 
φύλα)  

3. Δίνεται προτεραιότητα στους νέους 

Ωστόσο, κατά την αξιολόγηση των σχεδίων προς επιλογή, οι γυναίκες 
πριμοδοτούνται με επιπλέον βαθμούς. Προτείνεται να δοθεί η ίδια προτεραιότητα 
και στις γυναίκες, όπως και στους νέους, τόσο από πλευράς ύψους 
χρηματοδότησης, όσο και να προτιμώνται σχέδια που υποβάλλονται από 
γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας. Επιπλέον, προτείνεται να δεσμεύεται ένα ελάχιστο 
ποσοστό του συνολικού κονδυλίου χρηματοδότησης (π.χ. 30%) για ενίσχυση 
γυναικών που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης. Τέλος, να πριμοδοτούνται 
σχέδια που δεσμεύονται ότι θα διασφαλίσουν ήδη υπάρχουσες και θα 
δημιουργήσουν νέες θέσεις γυναικείας απασχόλησης. 

Μέτρο 1.2. – Ενίσχυση φορέων και θεσμών για τη χάραξη της αγροτικής πολιτικής. 

Ενέργεια 1.2.Α: Σύστημα Υποστήριξης της Λήψης Αποφάσεων Σχεδιασμού Διαρθρωτικών 
Μέτρων Αγροτικής Πολιτικής. 

Το Σύστημα που δημιουργείται στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αναφέρει ότι θα 
περιλαμβάνει στοιχεία αγροτικού πληθυσμού, και ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, την 
κατανομή του πληθυσμού με στοιχεία υψομέτρου, έκτασης κ.λπ. κατά ομάδες 
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ηλικιών, φύλο, εκπαιδευτικό επίπεδο, κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και 
ανέσεων κατοικιών. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται τα στοιχεία κατά φύλο να 
αξιοποιηθούν για τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων εκφρασμένων με βάση το 
φύλο για όλες τις παρεμβάσεις του Ε.Π. 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Παρεμβάσεις στο επίπεδο μεταποίησης και εμπορίας του 
Πρωτογενούς Γεωργικού και Δασικού Προϊόντος 

Μέτρο 2.1.–Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων 

Προτείνεται να πριμοδοτούνται στη βαθμολογία τα σχέδια που υποβάλλονται από 
γυναίκες ή σχήματα στα οποία συμμετέχουν και γυναίκες. Κριτήριο για τη 
χρηματοδότηση σχεδίων στο πλαίσιο του μέτρου θα ήταν σκόπιμο να αποτελεί και 
ο αριθμός θέσεων γυναικείας απασχόλησης που διασφαλίζονται ή δημιουργούνται 
από αυτά. 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του Αγροτικού 
Πληθυσμού. 

Μέτρο 3.1. – Εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης. 

Μέτρο 3.2. – Αντιμετώπιση δαπανών πρώτης εγκατάστασης. 

Και σε αυτά τα μέτρα δίνεται πριμοδότηση στις γυναίκες με επιπλέον βαθμούς. 
Προτείνεται, επιπλέον, να δεσμεύεται ένα ελάχιστο ποσοστό του συνολικού 
κονδυλίου (π.χ. 30%) για ενίσχυση γυναικών που υποβάλλουν αίτηση 
χρηματοδότησης. 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Βελτίωση των υποστηρικτικών μηχανισμών και της 
ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. 

Μέτρο 4.1. – Αξιοποίηση προηγμένων μέσων επικοινωνιών και πληροφορικής για τη 
βελτίωση της διάδοσης των πληροφοριών στον αγροτικό πληθυσμό. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται οι εξής ενδεικτικές προτάσεις: 

 Μελέτη των αυξημένων αναγκών των αγροτισσών για ενημέρωση για 
όλα τα θέματα που τις ενδιαφέρουν καθώς και για δυνατότητες 
ανάπτυξης και χρηματοδότησης των υφισταμένων ή νέων 
δραστηριοτήτων τους. Επισημαίνεται ότι οι γυναίκες, και ιδιαίτερα 
εκείνες του αγροτικού χώρου, έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση στην 
πληροφόρηση σε σχέση με τους άνδρες. 

 Δημιουργία τοπικών δικτύων πληροφόρησης αγροτισσών με χρήση νέων 
τεχνολογιών. 

 Παραγωγή ενημερωτικού υλικού για τις γυναίκες του αγροτικού χώρου 
με πρόβλεψη για την ευρεία διακίνησή του και οργάνωση προβολής από 
τα τοπικά και εθνικής εμβέλειας Μ.Μ.Ε. 

Μέτρο 4.2. – Αναβάθμιση της υποδομής ενημέρωσης, πληροφόρησης, εκπαίδευσης, 
ευαισθητοποίησης πληθυσμού. 

Αναφορικά με το Μέτρο αυτό προτείνεται: 

 να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των γυναικών κατά τον εξοπλισμό των 
εκπαιδευτικών κέντρων και βιβλιοθηκών: π.χ. χώροι υγιεινής βρεφών, 
επαρκείς χώροι υγιεινής γυναικών κ.ο.κ. 

 επίσης, να ληφθούν υπόψη και οι βιβλιογραφικές ανάγκες των 
γυναικών, καθώς και η κατάλληλη επιλογή τεχνολογικού εξοπλισμού για 
την εξυπηρέτησή τους ως χρηστριών 
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 κατά τη στελέχωση των παραπάνω κέντρων και βιβλιοθηκών να τηρείται 
ποσοστό υπέρ γυναικών (προτείνεται >50%). 

Μέτρο 4.3. – Δράσεις για την προώθηση εξαγωγών και συλλογικοί φορείς. 

Ενδείκνυται να χρηματοδοτηθεί η προβολή και προώθηση εξαγωγών προϊόντων 
γυναικείων συνεταιρισμών, με την κατάλληλη υποστήριξη για την τυποποίηση και 
διακίνησή τους, ενδεχομένως μέσω δημιουργίας ειδικού φορέα. 

Μέτρο 4.4. – Δημιουργία και εκσυγχρονισμός δομών και υποδομών για βελτίωση της 
ποιότητας προϊόντων και διασφάλισης της δημόσιας υγείας – Διαπίστευση εργαστηρίων. 

Θα ήταν σκόπιμο τα επωφελούμενα από το μέτρο εργαστήρια να υποχρεώνονται 
να εφαρμόζουν τις αρχές ισότητας ως προς το προσωπικό τους, και να 
παρακολουθούνται ως προς την εφαρμογή και τα αποτελέσματά της: π.χ. ίσες 
ευκαιρίες στην εκπαίδευση που πρόκειται να δεχθεί το προσωπικό, τήρηση 
ποσόστωσης σε περίπτωση νέων προσλήψεων κ.ά. 

Μέτρο 4.5. – Ανάπτυξη στοιχείων – Καταπολέμηση εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων, για τη 
δημιουργία βάσης δεδομένων. Ανάπτυξη δικτύου πληροφόρησης σε θέματα φυτοπροστασίας 
– Τεχνική υποστήριξη – ‘Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων ταχείας διάγνωσης – 
προσδιορισμού εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων’. 

Θα έχει ιδιαίτερη σημασία να ληφθούν υπόψη και οι γυναίκες παραγωγοί ως 
χρήστριες και αποδέκτες της πληροφόρησης. 

Άξονας Προτεραιότητας 5: Παρεμβάσεις στο γεωργικό προϊόν. 

Μέτρο 5.2. – Ανάπτυξη και προώθηση μεθόδων ολοκληρωμένης – βιολογικής 
καταπολέμησης εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των κυριότερων καλλιεργειών της χώρας. 

Όπως σε κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα ήταν αναγκαίο να 
διασφαλιστεί η τήρηση της ισότητας στη συμμετοχή στην εκπαίδευση 90 
γεωπόνων, που προβλέπεται από το μέτρο. Επίσης, η ισότητα στο προσωπικό που 
θα πραγματοποιήσει τις μελέτες. 

Άξονας Προτεραιότητας 6: Ανάπτυξη και προστασία Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος. 

Μέτρο 6.3. – Σχέδια διαχείρισης για την αειφόρο ανάπτυξη δασικών και οικολογικά 
ευαίσθητων περιοχών και δημιουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού. 

Προτείνεται να διασφαλιστεί η τήρηση της ισότητας των δύο φύλων στη σύνθεση 
των ομάδων ερευνητών που θα πραγματοποιήσουν τις μελέτες. 

Μέτρο 6.4. – Ανάπτυξη τυπολογίας αγροτικών γαιών και χαρτογράφησή τους. 

Παρομοίως, προτείνεται να διασφαλιστεί η τήρηση της ισότητας των δύο φύλων 
στη σύνθεση των ομάδων επιστημόνων που θα πραγματοποιήσουν τις μελέτες και 
των νέων θέσεων που θα δημιουργηθούν. 

Άξονας Προτεραιότητας 7: Προγράμματα Ανάπτυξης αγροτικού χώρου. 

Μέτρο 7.2. – Δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης εκμεταλλεύσεων. 

Προτείνεται να τεθεί ποσόστωση υπέρ γυναικών δικαιούχων για χρηματοδότηση 
και, ακόμη, να δεσμευτεί μέρος του συνολικού κονδυλίου του μέτρου για ενίσχυση 
γυναικών. Θα μπορούσε ενδεχομένως να χρηματοδοτηθεί από το μέτρο η 
δημιουργία δομής ή δικτύου υποστήριξης αγροτισσών σε τέτοια θέματα. 

Μέτρο 7.3. – Εμπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας. 

 Στην επιλογή των σχεδίων να τεθεί ποσόστωση υπέρ γυναικών 
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δικαιούχων για χρηματοδότηση. 

 Να πριμοδοτούνται σχέδια που δεσμεύονται ότι θα δημιουργήσουν 
θέσεις απασχόλησης για γυναίκες, και κατά μείζονα λόγο θέσεις 
διοικητικές και θέσεις ευθύνης. 

 Κατά την κατάρτιση προσωπικού που προβλέπεται να τηρούνται οι όροι 
ισότητας. 

Μέτρο 7.4. – Βασικές Υπηρεσίες για την Αγροτική Οικονομία και τον Αγροτικό πληθυσμό. 

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: 

_ Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου. 

_ Ενημέρωση και βραχυχρόνια κατάρτιση του τοπικού πληθυσμού σε 
παραδοσιακά επαγγέλματα. 

_ Διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή τοπικών παραδόσεων και 
προϊόντων. 

_ Αναβάθμιση υφιστάμενων τοπικών δικτύων ενημέρωσης με την 
αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας. 

_ Ενίσχυση υποδομών πρόνοιας για τη βρεφική, νηπιακή και παιδική ηλικία 
με τη δημιουργία εποχιακών βρεφονηπιακών σταθμών. 

_ Οργάνωση και λειτουργία δικτύου βιβλιοθηκών. 

_ Δημιουργία πιλοτικών έργων επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών. 

Στο πλαίσιο αυτών των προβλεπόμενων δράσεων και για τη διασφάλιση της 
επιτυχίας του μέτρου όσον αφορά την προώθηση της ισότητας ευκαιριών των δύο 
φύλων, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή καμπάνιας ενημέρωσης γυναικών για 
τις δυνατότητες που τους παρέχει το μέτρο, με δέσμευση κονδυλίου για το σκοπό 
αυτό. Συγκεκριμένα, ανά δράση προτείνεται:   

7.4.1.: να δημιουργηθούν υπηρεσίες που θα ενδιέφεραν γυναίκες, και 
προγράμματα επιμόρφωσης σε νέα επαγγέλματα με πρόσκληση για εμπλοκή 
γυναικείων συλλόγων στο σχεδιασμό και την υλοποίησή τους, 

7.4.2.: κατάρτιση σε επαγγέλματα που ενδιαφέρουν γυναίκες, κατάρτιση για  
δραστηριότητες διαφοροποίησης,  αξιοποίηση για ανάγκες γυναικείων 
συνεταιρισμών υφιστάμενων και νέων, 

7.4.3.: αξιοποίηση από τοπικούς γυναικείους συλλόγους και συνεταιρισμούς 
για την προβολή του έργου ή των προϊόντων τους. Έκδοση εντύπων και 
δημιουργία ιστοσελίδων, 

7.4.4.: να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση γυναικών αγροτικού χώρου, π.χ. με 
θέματα αγροτουρισμού, με εμπλοκή γυναικείων συλλόγων,  συνεταιρισμών 
και οργανώσεων, 

7.4.6.: να περιληφθούν βιβλία και έντυπα που απευθύνονται σε γυναίκες. 

Μέτρο 7.6. - «Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη 
γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και η 
απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων». 

Προτείνονται τα εξής: 

 Να δεσμευθεί κονδύλι για την ενίσχυση γυναικών, ατομικά ή σε 
συνεταιρισμούς (π.χ. 30%). 

 Να δοθεί προτεραιότητα και πριμοδότηση στη βαθμολογία σε σχέδια που 
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υποβάλλονται από γυναίκες ή γυναικείους συνεταιρισμούς και σε σχέδια 
που δεσμεύονται για τη δημιουργία γυναικείας απασχόλησης. 

Μέτρο 7.9. – Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων – ενίσχυση 
επενδύσεων αγροτουριστικού χαρακτήρα ή εναλλακτικών μορφών τουρισμού - ενίσχυση 
ιδιωτικών επενδύσεων στο βιοτεχνικό τομέα, εκτός της πρώτης μεταποίησης και εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων. 

Μεταξύ άλλων ενδεικτικών πράξεων, προβλέπεται από το μέτρο και η ενίσχυση 
αγροτικών συνεταιρισμών γυναικών για προϊόντα παραδοσιακής 
ζαχαροπλαστικής, ξυλογλυπτικής, αγγειοπλαστικής, λοιπά προϊόντα 
παραδοσιακού χαρακτήρα κ.λπ. Ωστόσο, δε φαίνεται να έχει δεσμευτεί κάποιο 
κονδύλι ειδικά για γυναίκες. Συνεπώς, προτείνεται: 

 να δεσμευθεί κονδύλι για την ενίσχυση γυναικών, 

 να δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που υποβάλλονται από γυναίκες ή 
γυναικείους συνεταιρισμούς, 

 να πριμοδοτούνται στη βαθμολογία τα σχέδια που δεσμεύονται για τη 
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για γυναίκες. 

Μέτρο 7.11. – Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 

Μέτρο 7.12. – Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. 

Για τα δύο αυτά Μέτρα, προτείνονται: 

 πριμοδότηση σχεδίων γυναικών,  

 μεγαλύτερο ύψος χρηματοδότησης για τις προτάσεις που υποβάλλονται 
από γυναίκες, 

 δέσμευση ελάχιστου κονδυλίου για την ενίσχυση γυναικών, 

 πριμοδότηση της δέσμευσης για δημιουργία γυναικείας απασχόλησης. 

Μέτρο 7.14. – Παροχή βασικών υπηρεσιών για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό 
πληθυσμό. 

 Ισότητα ως προς τα δύο φύλα στη στελέχωση των δομών, 

 Στελέχωση με προσωπικό για εξειδικευμένη στήριξη στο γυναικείο 
αγροτικό πληθυσμό. 

Προτάσεις για 
Θετικές 
Δράσεις υπέρ 
των γυναικών 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7 προτείνεται η δημιουργία δομών 
ενημέρωσης και στήριξης για τις γυναίκες του αγροτικού χώρου, που θα 
προσφέρει: 

 ενημέρωση για δυνατότητες ανάπτυξης και για τις διάφορες 
χρηματοδοτήσεις αγροτικών, τουριστικών και βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων, 

 στήριξη των γυναικών για τη σύνταξη και την υποβολή σχεδίου 
χρηματοδότησης, 

 πληροφόρηση για θέματα διαχείρισης των δραστηριοτήτων τους, 

 Λειτουργία κινητών μονάδων συμβουλευτικής για τις ορεινές και 
απομακρυσμένες περιοχές. 
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Καλές 
Πρακτικές 

Γαλλία:  

Το 1991, η Υπηρεσία για τα Δικαιώματα των Γυναικών δημιούργησε ένα 
διϋπουργικό πρόγραμμα ανοικτής κατάρτισης (programme de formations 
ouvertes) για γυναίκες σε αγροτικές περιοχές, που περιλαμβάνει κατάρτιση στη 
χρήση των εργαλείων πολυμέσων. 

Η ανοικτή κατάρτιση παίρνει τη μορφή μαθημάτων-σάντουιτς που συνδυάζουν 
περιόδους κατάρτισης και παρακολούθησης από απόσταση με ομαδική κατάρτιση 
που προσφέρεται σε ένα κέντρο κατάρτισης. Αυτή η προσέγγιση σκοπό έχει να 
προσφέρει μια λύση σε σχέση με τις πενιχρές ευκαιρίες για κατάρτιση που έχουν οι 
γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση 
στην παραδοσιακή κατάρτιση λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητάς τους ή των 
μεγάλων αποστάσεων που κάτι τέτοιο συνεπάγεται. 

Γερμανία: 

Το Γερμανικό κρατίδιο Rheinland-Pfalz έχει σχεδιάσει ένα εξειδικευμένο μέτρο σε 
αγροτικές περιοχές για την υποστήριξη γυναικών επιχειρηματιών και μικρών 
επιχειρήσεων. 

Το κρατίδιο Baden-Wurttermberg έχει σχεδιάσει μέτρα για γυναίκες αγροτικών 
περιοχών: επαγγελματική κατάρτιση για απόκτηση δεξιοτήτων και υποστήριξη για 
να ξεκινήσουν δραστηριότητες διαφοροποίησης (με την ανάληψη  άλλων 
δραστηριοτήτων πέραν των αμιγώς αγροτικών), υποστήριξη γυναικείας 
επιχειρηματικότητας, χρηματοδότηση κατάρτισης γυναικών.   

Ιταλία: 

Η περιφέρεια του Latio έχει σχεδιάσει ποσόστωση 35% για την ενίσχυση 
επενδύσεων που γίνονται από αγρότισσες. 

(Πηγή: Implementation of gender Mainstreaming in the Structural Funds programming 
documents 2000 – Input to the 3rd Conference on Gender Mainstreaming in the 
Structural Funds on 14/15 June 2002 in Santander/Spain). 
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2. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ 

 

Γενικά To Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ εκφράζει τους στόχους της πολιτικής για την ανάπτυξη του 
αλιευτικού τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τους κλάδους της θαλάσσιας αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας & διαχείρισης των εσωτερικών ιχθυοτρόφων υδάτων, και της 
μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων. Οι στρατηγικοί στόχοι του 
προγράμματος είναι: 

 Η επίτευξη κατά βιώσιμο τρόπο ισορροπίας μεταξύ των αλιευτικών 
πόρων και της εκμετάλλευσής τους  

 Η εφαρμογή των αρχών υπεύθυνης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας  

 Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η συμβολή στην ανάπτυξη 
βιώσιμων από οικονομική άποψη επιχειρήσεων στον τομέα  

 Η βελτίωση της ποιότητας του εφοδιασμού της αγοράς και η αξιοποίηση 
των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας  

 Η συμβολή στην τοπική ανάπτυξη, ιδίως περιοχών που εξαρτώνται από 
την αλιεία  

 Η ορθολογική εκμετάλλευση των εσωτερικών υδάτινων πόρων, στα 
πλαίσια της αειφορίας  

 Η προώθηση ίσων ευκαιριών για εργασία  

Στο παρόν επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνονται καθόλου γενικοί 
στόχοι για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων.  Η 
παράλειψη αυτή γίνεται απόπειρα να δικαιολογηθεί στο Ε.Π. με το σκεπτικό ότι: 
«Οι συνθήκες εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολες στον τομέα και ιδιαίτερα στη 
θαλάσσια αλιεία (αλιευτικά σκάφη) και στις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και, 
κατά συνέπεια, θεωρείται φυσιολογική η μη παρουσία γυναικών στην αγορά 
εργασίας του τομέα».  

Είναι γεγονός ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον τομέα της αλιείας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τον κλάδο της θαλάσσιας αλιείας, όπου η γυναικεία 
συμμετοχή είναι ελάχιστη, αλλά και η επιθυμία των γυναικών για συμμετοχή είναι 
πολύ περιορισμένη, λόγω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στα 
αλιευτικά σκάφη. Ωστόσο, στον κλάδο της μεταποίησης προϊόντων αλιείας 
υπάρχει σημαντική συμμετοχή γυναικείου εργατικού δυναμικού, αλλά η θέση των 
γυναικών, καθώς και οι συνθήκες εργασίας επιδέχονται σημαντική βελτίωση. 
Επιπλέον, παρουσιάζεται τάση μείωσης της συμμετοχής των γυναικών λόγω 
σταδιακής εισαγωγής πιο εξελιγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού Η γυναικεία 
παρουσία στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας περιορίζεται στους ιχθυογεννητικούς 
σταθμούς και τα συσκευαστήρια. 

Στόχοι σχετικοί με την ισότητα των φύλων περιλαμβάνονται σε δύο μόνο από τα 
μέτρα του  Ε.Π. , και συγκεκριμένα: 

Στο Μέτρο 3.2.: Υδατοκαλλιέργεια, στόχο, μεταξύ άλλων, αποτελεί η εξασφάλιση 
ισοτιμίας των δύο φύλων στην αγορά εργασίας.  

Στο Μέτρο 4.6.: Καινοτόμα μέτρα, στόχο, μεταξύ άλλων, αποτελεί η βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και ασφάλειας, καθώς και προαγωγή της ισότητας όσον 
αφορά την απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών που εργάζονται στον τομέα. 

Στο Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ δεν περιλαμβάνονται θετικές δράσεις, ενώ υπάρχουν ελάχιστες 
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αναφορές στην ισότητα των δύο φύλων στο σύνολο του Ε.Π.  

Ωστόσο, χρειάζεται να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του 
Μέτρου 5.1., έχει ανατεθεί στη Γ.Γ.Ι. η εκπόνηση μελέτης με θέμα την αποτύπωση 
της εικόνας των γυναικών στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας, η 
οποία θα εξετάσει τα προβλήματα, την επαγγελματική κατάσταση, τις ανάγκες και 
τις προοπτικές. Τα πορίσματα της μελέτης, όταν αυτή ολοκληρωθεί, θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν για την θέσπιση εξειδικευμένων δράσεων που θα στοχεύουν στην 
βελτίωση της θέσης των γυναικών στις περιοχές αυτές. 

Προτάσεις για 
την Ένταξη 
της Διάστασης 
της Ισότητας 

ΜΕΤΡΟ 3.2. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Στο τεχνικό δελτίο του Μέτρου αναφέρεται ως στόχος, μεταξύ άλλων, η 
εξασφάλιση της ισοτιμίας ανδρών και γυναικών στην εργασία. 

Αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί ως εξής: 

 Πριμοδότηση βαθμολογίας σχεδίων προς χρηματοδότηση είτε για 
δημιουργία νέων μονάδων είτε για εκσυγχρονισμό υφισταμένων, που 
υποβάλλονται από γυναίκες ή που συμμετέχουν στην ιδιοκτησία 
γυναίκες. 

 Πριμοδότηση προτάσεων αναβάθμισης της οργάνωσης επιχειρήσεων του 
τομέα, με εισαγωγή καινοτόμου χαρακτήρα τεχνολογιών, ανασχεδιασμό 
της οργανωτικής και διοικητικής των δομής, που προβλέπουν στο σχέδιο 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ώστε να είναι ανετότερες για τις 
γυναίκες, και βελτίωση της θέσης γυναικών εργαζομένων, με κατάρτιση, 
διεύρυνση του αντικειμένου εργασίας και εξέλιξη της θέσης τους. 

 Πριμοδότηση σχεδίων που διασφαλίζουν θέσεις απασχόλησης γυναικών, 
υφιστάμενες ή και νέες, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέσεις 
διοικητικές  ευθύνης. 

 Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών εργαζομένων στην κατάρτιση 
προσωπικού που προβλέπει το μέτρο. 

Ως δείκτης επιπτώσεων αναφέρεται η δημιουργία 485 νέων θέσεων εργασίας στον 
κλάδο. Να θεσπιστεί ποσόστωση υπέρ των γυναικών. 

ΜΕΤΡΟ 3.4. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ 

Ως στόχος του Μέτρου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και η δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας με άξονα την ισότητα (χωρίς συγκεκριμένη αναφορά στην ισότητα των 
δύο φύλων) και την προώθηση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. 

Όπως προαναφέρθηκε, η συμμετοχή των γυναικών στον κλάδο της μεταποίησης 
είναι σημαντική, αλλά στην πλειοψηφία τους εργάζονται ως ανειδίκευτο εργατικό 
δυναμικό με χαμηλή αμοιβή, ενώ οι συνθήκες εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας 
δεν είναι ικανοποιητικές. Επιπλέον, με την εισαγωγή νέων τεχνολογικών μεθόδων, 
οι θέσεις των γυναικών σταδιακά μειώνονται. 

Το Μέτρο χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων: 

 τη δημιουργία νέων μονάδων μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών 
προϊόντων, επέκταση υφισταμένων ή τη μετεγκατάσταση μονάδων για τη 
διασφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος, 

 την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων για την 
αυτοματοποίηση των διοικητικών, οικονομικών, επιχειρηματικών και 
παραγωγικών διαδικασιών, 



Οδηγός Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση των 
Δράσεων των Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. 

 

 74 

 τη βελτίωση των συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης των 
επιχειρήσεων, ανάπτυξη συνεργασιών, δικτύων και πληροφορικών 
συστημάτων. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω κατηγοριών πράξεων, προτείνεται η πριμοδότηση 
σχεδίων τα οποία: 

 υποβάλλονται από γυναίκες ή σε συνεργασία με γυναίκες, 

 δεσμεύονται για τη διατήρηση θέσεων γυναικείας απασχόλησης και τη 
δημιουργία νέων θέσεων για γυναίκες, 

 στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού μελετούν και 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των γυναικών εργαζομένων του κλάδου 
και στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, υγιεινής και 
ασφάλειας, ώστε να είναι ανετότερη η εργασία για τις γυναίκες, 

 Τέλος, σχέδια που στοχεύουν  στη βελτίωση της θέσης των γυναικών, με 
κατάρτιση για αναβάθμιση των προσόντων τους και των αμοιβών τους, 
καθώς και  στην προώθησή τους σε θέσεις ευθύνης. 

Ως δείκτης επιπτώσεων του μέτρου αναφέρεται η δημιουργία 200 νέων θέσεων 
εργασίας στον κλάδο. Προτείνεται να θεσπιστεί ποσόστωση υπέρ των γυναικών.  

ΜΕΤΡΟ 4.1. ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ 

Το μέτρο προβλέπει τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων ενεργειών για τον 
εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της άσκησης της παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας. 

Προτείνεται στην επιλογή των σχεδίων να δίνεται προτεραιότητα σε σχέδια στα 
οποία συμμετέχουν και γυναίκες, ιδιοκτήτριες σκαφών ή σύζυγοι ή θυγατέρες 
αλιέων, καθώς και σε σχέδια που προβλέπουν τη συμμετοχή γυναικών σε 
κατάρτιση, την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας, τη βελτίωση της θέσης των 
συζύγων αλιέων. 

ΜΕΤΡΟ 4.6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΜΕΤΡΑ 

Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η προαγωγή της ισότητας όσον αφορά την 
απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών που εργάζονται στον τομέα.  

Μεταξύ 14 άλλων κατηγοριών πράξεων, ενδεικτικά αναφέρεται η αναβάθμιση του 
ρόλου της γυναίκας του αλιέα ως οικονομικού παράγοντα στις περιοχές που 
εξαρτώνται από την αλιεία.  

Προτείνεται ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η κατάρτιση για την απόκτηση 
επαγγελματικών προσόντων και η συμβουλευτική υποστήριξη των συζύγων και 
θυγατέρων αλιέων για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σχετικών με 
την αλιεία και με την ανάδειξη του θαλάσσιου χαρακτήρα των τοπικών 
πολιτισμών.  

Οι γυναίκες θα μπορούν, μετά από κατάλληλη προετοιμασία, να συμβάλουν στην 
καλύτερη οργάνωση της εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων, και να 
δημιουργήσουν πολύ μικρές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς με αντικείμενο 
δραστηριότητες σχετιζόμενες με την αλιεία. Επίσης, μπορούν να αναπτύξουν, 
ατομικά ή σε συνεταιρισμούς, μικρές τουριστικές επιχειρήσεις –για παράδειγμα 
παραδοσιακά εστιατόρια με τοπικά φαγητά– και  άλλες δραστηριότητες που 
προωθούν την ανάδειξη του θαλάσσιου χαρακτήρα των τοπικών πολιτισμών. 
Επίσης, προτείνεται: 
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 να δεσμευθεί ένα σημαντικό ποσοστό του προϋπολογισμού του μέτρου 
για τη χρηματοδότηση αυτής της συγκεκριμένης κατηγορίας πράξεων, 

 να πριμοδοτούνται τα σχέδια που έχουν αυτό ως κεντρικό τους θέμα, 

 να πραγματοποιηθούν καμπάνιες ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης 
για την σπουδαιότητα του ρόλου των συζύγων αλιέων και για τα οφέλη 
από την αναβάθμισή τους, στις οποίες θα συμμετέχουν ενώσεις αλιέων, 
τοπικές αυτοδιοικήσεις, δημόσιοι οργανισμοί κ.ο.κ.  

 να δημιουργηθούν δίκτυα συζύγων αλιέων για αλληλοϋποστήριξη και 
από κοινού προώθηση των δραστηριοτήτων που θα αναπτύξουν. 

Καλές 
πρακτικές 

Στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Πιλοτικού προγράμματος παράκτιας αλιείας 
μικρής κλίμακας, αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα με αντικείμενο την αναβάθμιση 
του οικονομικού ρόλου των γυναικών σε οικογένειες αλιέων.  

Μέσα από εξειδικευμένη κατάρτιση, γυναίκες που ασχολούνται με την αλιεία 
οστρακοειδών ανέπτυξαν δεξιότητες στο μάρκετινγκ, τη διοίκηση επιχειρήσεων 
και την ανάπτυξη προϊόντος, ενώ δέχθηκαν και συμβουλευτική υποστήριξη για 
προσωπική ανάπτυξη. Σαν αποτέλεσμα, μπόρεσαν να αναβαθμίσουν τις τοπικές 
επιχειρήσεις αλιείας οστρακοειδών, να οργανώσουν τη δραστηριότητά τους 
αποτελεσματικότερα, να βελτιώσουν την εικόνα των τοπικών προϊόντων και να 
ανεβάσουν ποιοτικά την τοπική παραγωγή, ώστε να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.C.e, 2000, σ. 24-5). 

Στην Ελλάδα έχει σημασία να τονιστεί ότι αποτελεί μια πολύ καλή πρακτική η 
ανάθεση εκπόνησης μελέτης από την Τεχνική Βοήθεια του Μέτρου 5.1. στη Γ.Γ.Ι. 
προκειμένου να καταγραφούν η κατάσταση και οι ανάγκες των γυναικών των 
παράκτιων περιοχών της χώρας, να εξεταστούν τα προβλήματα και να προταθούν 
συστάσεις για πολιτικές παρεμβάσεις βελτίωσης της θέσης των γυναικών αυτών. 
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3. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Γενικά Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” του Υπουργείου 
Ανάπτυξης είναι το δεύτερο σε χρηματοοικονομικό μέγεθος πρόγραμμα του Γ’ 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και περιλαμβάνει δέσμη ειδικών δράσεων για 
την «ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της απασχόλησης, την 
τεχνολογική και οργανωτική αναβάθμιση των επιχειρήσεων, καθώς και έργα 
βελτίωσης των βασικών υποδομών και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος». 

Στρατηγικός 
στόχος του 
Ε.Π.ΑΝ. 

Ο στρατηγικός στόχος του Ε.Π.ΑΝ. είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
χώρας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγωγικών δραστηριοτήτων της, 
προσπάθεια η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των γενικότερων στόχων για την 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Το Ε.Π.ΑΝ. χρηματοδοτεί δράσεις στους τομείς βιομηχανία, βιοτεχνία, ενέργεια, 
τουρισμός, εμπόριο, έρευνα, τεχνολογία, δίκτυα και περιφερειακές δομές 
στήριξης των επιχειρήσεων αντίστοιχα, δράσεις κατάρτισης που αφορούν την 
αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, την πλήρη αξιοποίηση των 
ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις και στο χώρο των πανεπιστημίων και 
ερευνητικών ιδρυμάτων. Όλες αυτές οι δράσεις θα πρέπει να ενισχύσουν την 
ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την απασχόληση μεσοπρόθεσμα στην 
Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών έχει μεγάλη σημασία να εξεταστεί και να 
βελτιωθεί τη θέση των γυναικών, ιδίως όταν λαμβάνει κανείς υπόψη του ότι ο 
πληθυσμός των νέων απασχολουμένων της δεκαετίας του 1990 απαρτίζεται από 
γυναίκες κατά τα 3/4. Η κύρια δεξαμενή της αύξησης των ανθρώπινων πόρων 
είναι συνεπώς οι γυναίκες. 

Βασικός σκοπός είναι να παρουσιαστούν προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις για 
την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στο Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα. Κεντρικό μέλημα των προτάσεων, συνεπώς, θα πρέπει να 
αποτελεί η ενθάρρυνση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην 
αναπτυξιακή διαδικασία ακολουθώντας τους στόχους του Ε.Π.ΑΝ., όπως αυτοί 
περιγράφονται σε κάθε άξονα, καθώς και ειδικότερα της  γυναικείας 
επιχειρηματικότητας. 

Τα μέσα είναι κυρίως τα εξής: 

η υιοθέτηση ποσοστώσεων που να ανταποκρίνονται στην κατά φύλο κατανομή 
των ανέργων, αλλά και οι θετικές δράσεις καθώς και η εξειδικευμένη 
πληροφόρηση, εκπαίδευση και κινητοποίηση των γυναικών. 

Προτάσεις για 
την Ένταξη της 
Διάστασης της 
Ισότητας 

Το πρώτο εργαλείο για την επιλογή και τον προσδιορισμό των δράσεων για την 
ισότητα παραμένει η διερεύνηση  της σημερινής κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό 
θα ήταν χρήσιμη η εκπόνηση μελετών και η διερεύνηση καταστάσεων ως προς 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Αυτό αποτελεί και τη μοναδική λύση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
αξιόλογων Μέτρων με την προσέγγιση της διάστασης του φύλου, καθώς οι  
στόχοι που θα τεθούν θα ανταποκρίνονται σε αναλυτικά στοιχεία της 
υπάρχουσας κατάστασης. 

Διαπιστώνεται ότι δεν είναι αρκετά γνωστά –σε ποσοτικούς όρους– τα στοιχεία 
για τη θέση των γυναικών στο οικονομικό σύστημα. Είναι βεβαίως ιδιαίτερα 
δύσκολο να καθοριστούν συγκεκριμένοι και κατάλληλοι στόχοι –ως προς την 
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ισότητα και την ανταγωνιστικότητα–, όταν δεν είναι γνωστό ουσιαστικά το 
σημείο αφετηρίας.  

Έτσι, η αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης θα παρουσίαζε μεγάλο 
ενδιαφέρον, αν αφορούσε ειδικά τουλάχιστον:  

 τον κατακερματισμό της εργασίας ανά οικονομικό κλάδο και επάγγελμα 
(ιεραρχική θέση) για κάθε φύλο, 

 το επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιότητας (υπάρχει μόνο μια αναφορά στο 
SWOT analysis του Ε.Π.ΑΝ.) για κάθε φύλο, καθώς και τον τομέα 
σπουδών, τα οποία σχετίζονται με τον κατακερματισμό της εργασίας, 

 τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις,8 

 την πρόσβαση στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και το είδος 
της για κάθε φύλο. 

Σκόπιμο θα ήταν να συμμετάσχει9 το Ε.Π.ΑΝ. στη χρηματοδότηση μελετών που 
θα διερευνούσαν την υπάρχουσα κατάσταση στις Μι.Μ.Ε. (μεταποίηση και 
υπηρεσίες), στον τουριστικό τομέα και στον ερευνητικό και τεχνολογικό τομέα.  

Οι δράσεις 9.1.1. ή/και 9.2.1. (μελέτες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και 
επίπτωσης τομέων του Ε.Π.ΑΝ., μελέτες καθορισμού των αναγκών 
επαγγελματικής κατάρτισης και ανάλυσης επαγγελματικών προσόντων) ή στο 
πλαίσιο του Μέτρου 8.11. (σχέδιο δράσης για την αναδιάρθρωση και 
αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπου θα μπορούσε να 
προβλεφθεί μια μελέτη στις πέντε για τη θέση και τη βελτίωση του καθεστώτος 
των γυναικών στον τουριστικό τομέα και ιδιαίτερα ως προς την ιεράρχηση των 
δεξιοτήτων), οδηγούν στην καλύτερη γνώση της κατάστασης και, επομένως, σε 
όσο το δυνατόν ορθότερο προγραμματισμό. 

Η ίδρυση και η λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητήριου για τις Μι.Μ.Ε. (Μέτρο 
1.4.2.), καθώς και η ίδρυση και η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ερευνητικών 
και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων (Μέτρο 8.3.4. Παρακολούθηση των κενών σε 
Έρευνα & Τεχνολογία) θα πρέπει να έχουν σκοπό να διερευνήσουν αυτό το θέμα 
(προφίλ των απασχολουμένων ανά φύλο και ανάγκες των επιχειρήσεων). 

 

Άμεσες 
τροποποιήσεις 
στο Σ.Π. του 
Ε.Π.ΑΝ. 

Εφαρμογή ποσόστωσης ή ειδικού μηχανισμού εποπτείας στον Άξονα Προτεραιότητας 8 

Μια άμεση βελτίωση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου μπορεί να 
βασιστεί στην εφαρμογή ποσόστωσης ή ειδικού μηχανισμού εποπτείας σε ό,τι 
αφορά τους ανθρώπινους πόρους (ιδιαίτερα για την απασχόληση) και την 
τεχνογνωσία που αποκτώνται από τους επωφελούμενους των δράσεων, πέρα από 
τα οφέλη της κατάρτισης. Αυτή η πρόταση μπορεί να έχει εφαρμογή σε πολλά 
μέτρα. 

Παραδείγματος χάρη, στο Μέτρο 8.1. – Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του 
τουρισμού. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, στο Μέτρο 8.2. – Ανθρώπινοι πόροι στην βιομηχανία και τις 
υπηρεσίες. 

Και στο Μέτρο 8.3. – Ανθρώπινο Ερευνητικό και Τεχνολογικό Δυναμικό. 

Θα ήταν χρήσιμο στα Μέτρα αυτά να υπάρξει ένα ποσοστό γυναικών 
                                                 
8 Βλέπε, ως αναφορά, τη μελέτη «Σύνδεση εξειδικευμένης συνεχιζόμενης κατάρτισης άνεργων με τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων», Υπουργείο Εργασίας. 
9 Δεν υπάρχει λόγος το πρόγραμμα Ε.Π. να υλοποιήσει μόνο τις εν λόγω δράσεις. 
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(ποσόστωση χωρίς αναλογία) στον τομέα παρέμβασης, ύψους τουλάχιστον 30 
έως 70%. 

Η παρακολούθηση θα πρέπει να έχει επίσης ως στόχο να διασφαλίσει το γεγονός 
ότι οι προσλήψεις στο πλαίσιο των δράσεων αυτών θα αφορούν τόσο τους 
άνδρες όσο και τις γυναίκες (με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην υπάρξουν διαφορές 
μεγαλύτερες από το δύο προς ένα υπέρ του ενός ή του άλλου φύλου). 
Πληροφόρηση 
Η εφαρμογή θετικών δράσεων και αναλογικών ποσοστώσεων μπορεί να 
προκαλέσει πρόβλημα στις Δ.Α., εάν οι γυναίκες (ή οι επιχειρήσεις όπου αυτές 
εργάζονται) δεν αντιδράσουν θετικά στις προκηρύξεις, σε περίπτωση δηλαδή 
που οι επιχειρήσεις δεν υποβάλουν αιτήσεις στις εν λόγω προκηρύξεις 
προγραμμάτων.  

Για να αντιμετωπιστεί αυτό –πέρα από την ενσωμάτωση κινήτρων στις 
προκηρύξεις– χρειάζεται μια πολιτική δημοσιότητας, πληροφόρησης και 
κινητοποίησης  που να απευθύνεται στο συγκεκριμένο κοινό. 

Η πληροφόρηση αφορά τις δράσεις 9.1.2. – Πληροφόρηση και δημοσιότητα 
(Ε.Τ.Π.Α.) και 9.2.2. Πληροφόρηση και δημοσιότητα (Ε.Κ.Τ.).  

Η Δ.Α. μπορεί να τις χρησιμοποιήσει με τέτοιον τρόπο, ώστε να καταστεί δυνατή 
η συμμετοχή των προβλεπόμενων δικαιούχων και ωφελουμένων. Θα πρέπει 
ιδιαίτερα να υποστηρίξει ή να προωθήσει γυναικείους συλλόγους επιστημόνων ή 
στελεχών επιχειρήσεων, και να βασιστεί πάνω σε αυτούς, καθότι αυτοί μπορούν 
να προβούν στη διάχυση των πληροφοριών.  

Είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι φορείς να ενσωματώσουν στους μηχανισμούς 
τους την οπτική του φύλου και τη διάσταση της ισότητας, επιτρέποντας έτσι στις 
πληροφορίες να φτάσουν με άρτιο και εμπεριστατωμένο τρόπο στους τελικούς εν 
δυνάμει ωφελούμενους. 

Είναι γεγονός ότι μόνο η συνεργασία με τέτοιους συλλόγους δύναται να 
προωθήσει τους στόχους της ισότητας. Τα ενημερωτικά έντυπα και οι ημερίδες 
δεν αρκούν από μόνα τους. Έτσι, το σχέδιο επικοινωνίας θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει δράσεις σχετικές με τέτοιους φορείς. Το ίδιο ισχύει και για την 
δράση 8.17. –Δράση δημοσιότητας, η οποία απευθύνεται σε τουριστικές 
επιχειρήσεις. 

Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

Προβλέπονται μέτρα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στα οποία θα 
μπορούσαν να ενσωματωθούν απλές ρυθμίσεις υπέρ των γυναικών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα μέτρα: 

1.3.–Απλοποίηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπου προβλέπεται η 
δημιουργία Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.) –54 ως το 2006– ή (1.4.1) 
σχετικά με τα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξη 
(Κ.Ε.Τ.Α.)  

Σημαντικό μέτρο θα ήταν εδώ η παροχή από τα Κ.Ε.Τ.Α. και τα Κ.Υ.Ε.  
εξειδικευμένης και συνεχούς συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες επενδύτριες  
από ειδικούς συμβούλους καθώς και η παρακολούθηση της πορείας των 
γυναικών επιχειρηματιών. 

Το επίκεντρο των παρεμβάσεων για την ισότητα 

Το Ε.Π.ΑΝ. δίνει το μεγαλύτερο βάρος της χρηματοδότησης στις επενδύσεις 
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τεχνικού χαρακτήρα (επενδύσεις σε ενέργεια, τουριστική υποδομή, διείσδυση 
φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τομέα, βλέπε τα Μέτρα που 
ξεπερνούν τα 300 εκ. € ή τα 1000 εκ. €, όπως τα 2.1., 2.3., 2.4., 6.1., 6.3., 7.1.), όπου 
οι δυνατότητες για παρεμβάσεις προώθησης της ισότητας μεταξύ φύλων μπορεί 
να φαίνονται περιορισμένες. 

Ωστόσο, πολλά Μέτρα αφορούν την οργάνωση των επιχειρήσεων, τη συνεργασία 
μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ κρατικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων (2.5., 
2.6., 2.7., 4.1., 4.2.) ή σε σχέση με τους ανθρώπινους πόρους (8.3.1. και 8.3.2., 2.8.), 
ενώ δημιουργούνται επίσης πολλές θέσεις εργασίας. 

Είναι λογικό να δοθεί  εδώ ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση της ισότητας μεταξύ 
των φύλων, στο πεδίο της γυναικείας απασχόλησης, καθώς προβλέπεται η 
δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας μέχρι το 2006. 

Στην οργάνωση των επιχειρήσεων καλό θα ήταν να προβλεφθεί και να 
ενσωματωθεί και η δημιουργία παιδικών σταθμών (με δικτύωση μικρών 
επιχειρήσεων), δεδομένου ότι θα έδινε στις γυναίκες μεγαλύτερη ευελιξία. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο 2.6.1. – Το σύστημα εγγυητικού κεφαλαίου 
για τις Μι.Μ.Ε., το οποίο θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το λόγο ωφελουμένων 
επιχειρήσεων με γυναίκα εργοδότη ως προς το σύνολο των ωφελουμένων 
επιχειρήσεων (αριθμός δανειακών συμβάσεων που έλαβαν μια εγγύηση). 

Στο σημείο αυτό θα μπορούσε, επίσης, να υιοθετηθεί το μέτρο αυξημένης 
κάλυψης του κινδύνου (εγγυήσεις για χορηγήσεις κεφαλαίων) στις επιχειρήσεις 
όπου ο ιδιοκτήτης είναι γυναίκα (Ταμείο Εγγυοδοσίας). 

Επιπλέον, οι βασικές κατηγορίες ενεργειών θα πρέπει να αναλυθούν ανά φύλο. 
Παραδείγματος χάρη, το φύλο του ιδιοκτήτη των επιχειρήσεων που συμμετέχουν 
σε πρόγραμμα (ενίσχυση), το φύλο του επιχειρηματία που θα δημιουργήσει μια 
νέα επιχείρηση στο πλαίσιο προγραμμάτων (δημιουργία), η δημιουργία 
απασχόλησης ανά φύλο (δημιουργία), ο αριθμός καταρτισμένων ανά φύλο 
(ενίσχυση). 

Προτάσεις για 
Θετικές Δράσεις 

 

Άμεσες 
Τροποποιήσεις 
Σ.Π. του 
Ε.Π.ΑΝ. 

Το Ε.Π.ΑΝ. έχει ενσωματώσει μια θετική δράση στο 2.8.2. (συνδέεται με τη 
Δράση 8.2.2.) και αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών, 
στοιχείο το οποίο αποτελεί ασφαλώς μια πολύ καλή παρέμβαση και προσπάθεια. 

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί η σημασία της συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης (ενδο-επιχειρησιακής ή όχι) για την υποστήριξη και την ανάπτυξη 
της σταδιοδρομίας των γυναικών –και ιδιαίτερα των γυναικών στελεχών στις 
επιχειρήσεις (γυναικών με βασικό δίπλωμα από Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. ή 
μεταπτυχιακό/διδακτορικό).  

Τα γυναικεία στελέχη είναι ακόμα ελάχιστα στο υψηλό επίπεδο της ιεραρχίας 
τόσο στις ιδιωτικές όσο και στις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και 
παρατηρούνται σημαντικές ανισότητες ως προς την πρόσβασή τους στην 
επαγγελματική κατάρτιση10. 

Η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στη συνεχιζόμενη κατάρτιση που 
απευθύνεται στα στελέχη είναι λοιπόν ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί η 
έλλειψη των γυναικείων στελεχών στις επιχειρήσεις. Γι’ αυτό θα ήταν χρήσιμο να 
προβλεφθεί η υλοποίηση μιας θετικής δράσης σε αυτό το επίπεδο (ποσοστό 

                                                 
10 Τέτοιες δράσεις θα αποτελούσαν ένα βήμα προς την εφαρμογή των νόμων 1414/1984 και 1424/1984 υπέρ της ισότητας 
στις εργασιακές σχέσεις. 
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συμμετοχής στα αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης που να υπερβαίνει την 
απλή αναλογική αντιπροσώπευση βάσει του αριθμού των γυναικείων στελεχών 
στις επιχειρήσεις). 

Πολλά μέτρα προβλέπουν επίσης δράσεις κατάρτισης. 

Έτσι, το Μέτρο 8.1.6. συνδέεται με τα Μέτρα 2.2. (Αναβάθμιση καταλυμάτων και 
ενίσχυση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων), 5.1. (Ενίσχυση 
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής–Π.Ο.Τ.Α.), 5.2. (Ολοκληρωμένες 
δράσεις εναλλακτικού τουρισμού) για τη χρηματοδότηση ενδο-επιχειρησιακής 
κατάρτισης εργαζομένων σε ξενοδοχεία11. 

Το ίδιο ισχύει και για το Μέτρο 8.2., που συνδέεται επίσης με τα μέτρα 1.2. 
(Εθνικό Σύστημα Ποιότητας), 1.3. (Απλοποίηση επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος), 1.4. (Δομές υποστήριξης Μι.Μ.Ε.), 2.5. (Τεχνολογικός και 
οργανωτικός εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων/ΕΛ.Ο.Τ.) και 2.9. (Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος) για την κατάρτιση. 

Παρόμοιο πρόβλημα προκύπτει και ως προς την παρουσία των γυναικών στον 
τομέα των τεχνολογικών επιστημών (8.3.5. και 8.3.6.) και ως συνέπεια των 
σχέσεων με τις επιχειρήσεις (8.3.1. Π.ΕΝ.Ε.Δ. και 8.3.2. ΗΡΩΝ).  

Αφορά ιδιαίτερα το μέτρο 8.3., όπου υπάρχει ήδη ποσόστωση στη δράση 8.3.1. 
Θα ήταν ενδιαφέρον να ενισχυθεί με τη βοήθεια ειδικών μελετών και 
πληροφοριών. 

Τα τρία παρακάτω σημεία συγκροτούν τα θεμέλια του Ε.Π.ΑΝ.: 

 η επιχειρηματικότητα, 

 η αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαμέσου της αύξησης 
της απόδοσης των στελεχών τους, 

 η αναβάθμιση των τεχνολογικών επιστημών και της εφαρμοσμένης 
έρευνας. 

Έτσι, το Ε.Π.ΑΝ. θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά από άποψη προώθησης 
της ισότητας, αν υπήρχαν τέτοιες θετικές δράσεις. Ο βαθμός στον οποίο θα 
εφαρμοστούν οι θετικές δράσεις12 (δηλαδή μέχρι ποιου σημείου πέρα από την 
απλή αναλογία), εξαρτάται από τις μελέτες της υπάρχουσας κατάστασης και από 
την πρώτη επεξεργασία των απαντήσεων στις προκηρύξεις του Γ’ Κ.Π.Σ., καθώς 
και από τον απολογισμό του Β’ Κ.Π.Σ. σε αντίστοιχα θέματα. 

 

 

Καλές 
Πρακτικές 

Στο επίπεδο της αξιολόγησης της υπάρχουσας κατάστασης. 

Η περιφέρεια Rhônes-Alpes στη Γαλλία υλοποίησε μια μελέτη σχετικά με την 
κατάσταση και τις ανάγκες των γυναικών και ανδρών στον τουριστικό τομέα, 
επειδή ο τομέας αυτός είναι μια προτεραιότητα για την ανάπτυξη της 
περιφέρειας. Το πρόγραμμα Trans-Faire συγκέντρωσε τους κεντρικούς 
πρωταγωνιστές και οργάνωσε brainstorming για το πώς να εισαχθεί η ισότητα 
στον τομέα αυτό.  

                                                                                                                                                                  
11 Όπως προβλέπεται στα Μέτρα 5.1. και 5.2. (βλ. σελ. 17 του Τ.Δ.Μ. 8.1.). 
12 Πέρα από τις θετικές δράσεις, η ελάχιστη παρέμβαση θα ήταν η ενσωμάτωση κριτηρίων υπέρ των γυναικών στις 
προκηρύξεις. 
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Υποστήριξη σε γυναίκες επιχειρηματίες σε Μι.Μ.Ε. 

Ο σύλλογος Women’s Enterprises Electronic Networks (WEEN, 
www.unl.ac.uk/head/ween) δουλεύει με περισσότερες από 150 Μι.Μ.Ε., οι 
οποίες διευθύνονται από γυναίκες. Σκοπός του είναι να οργανώσει κατάρτιση 
και υποστήριξη στις επιχειρήσεις αυτές. Η δράση του είναι σημαντική επειδή το 
35% των διευθυντών/ιδιοκτητών των Μι.Μ.Ε. το 2001 στη Βρετανία είναι 
γυναίκες. Η δημιουργία Μι.Μ.Ε. από γυναίκες είναι επίσης πηγή απασχόλησης 
για πολλές γυναίκες. 

Ο σύλλογος διερευνά τις ανάγκες των επιχειρηματιών γυναικών, οργανώνει 
κατάρτιση σε εργαλεία της κοινωνίας της πληροφορίας, παρέχει συνοδεία στις 
γυναίκες στις διαπραγματεύσεις με web designer και βοηθά τις γυναίκες να 
υλοποιούν τα επιχειρηματικά τους σχέδια (bussiness plans). Τέτοιες πράξεις 
βοηθούν ουσιαστικά στη δημιουργία επιχειρήσεων από γυναίκες καθώς και στην 
επιβίωση των επιχειρήσεων μετά τη δημιουργία τους. 

Η NUTEK στη Σουηδία , ξεκίνησε το « Πρόγραμμα συμβούλων επιχειρήσεων για 
γυναίκες», στο πλαίσιο του οποίου γυναίκες σύμβουλοι παρέχουν συμβουλές  σε 
γυναίκες επιχειρηματίες σε διάφορους τομείς πλήν του χρηματοπιστωτικού 
τομέα. Η πρωτοβουλία αυτή απορέει από τη διαπίστωση ότι οι γυναίκες 
προτιμούν να απευθύνονται σε άλλες γυναίκες προκειμένου να λαμβάνουν 
συμβουλές σε θέματα διαχείρισης μιας επιχείρησης. Οι σύμβουλοι παρέχουν 
συμβουλές για επιχειρηματικά ζητήματα και άλλα προβλήματα όπως είναι ο 
συνδυασμός οικογενειακής ζωής με τις υποχρεώσης που απορρέουν από τη 
διοίκηση μιας  επιχείρησης. Η NUTEK  προτείνει στις γυναίκες συμβούλους 
κύκλους κατάρτισης και ανταλλαγές εμπειριών. 

Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας 

Περίπου 50 γυναίκες, οι οποίες ήταν άνεργες μακράς διαρκείας, 
παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία μιας επιχείρησης. Το 
πρόγραμμα είχε τον τίτλο: «Γένεση και υιοθεσία μικρο-επιχειρήσεων» (micro-
enteterprise birth and adoption) και εφαρμόστηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και το 
τμήμα ίσων ευκαιριών του δήμου της Αθήνας. 

Μερικές γυναίκες ξεκίνησαν επιχειρήσεις, ενώ άλλες αναζήτησαν εργασία μετά 
την κατάρτιση. Το πρόγραμμα περιείχε ψυχολογική υποστήριξη, τεχνικές 
καταρτίσεις και ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου. Ωστόσο, η καινοτομία του 
προγράμματος ήταν η οργάνωση σχέσεων των νέων αυτών γυναικείων 
επιχειρήσεων με υπάρχουσες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες 
συνόδευσαν τις νέες στην αρχή τους. Ένας εμπεριστατωμένος απολογισμός της 
εμπειρίας αυτής θα ήταν χωρίς αμφιβολία χρήσιμος. 
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4. Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 

Γενικά 

 

Με το Ε.Π.Α.Ε.Κ. εκφράζεται η Εθνική Πολιτική Απασχόλησης και 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία συνοψίζεται στις εξής τρεις βασικές 
κατευθύνσεις στρατηγικής στόχευσης: 

 Πρόληψη της ανεργίας και ιδιαίτερα της μακροχρόνιας. 

 Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με 
κοινωνικό αποκλεισμό. 

 Βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην 
αγορά εργασίας. 

Είναι φανερό ότι η προώθηση της ισότητας ευκαιριών των δύο φύλων, 
τουλάχιστον όσον αφορά την αγορά εργασίας, αποτελεί εξαρχής έναν από τους 
τρεις βασικούς στρατηγικούς στόχους του Ε.Π. 

Πραγματικά, στο παρόν Ε.Π. έχει γίνει ουσιαστική προσπάθεια για την 
υποστήριξη της ισότητας, τόσο μέσα από θετικές δράσεις, οι οποίες αποτελούν 
έναν ολόκληρο Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος (5), όσο και με την 
απόπειρα ένταξης της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων σε όλα σχεδόν τα 
μέτρα των υπόλοιπων αξόνων του. 

Ωστόσο, ενώ σε επίπεδο στόχων (τουλάχιστον ποιοτικών) η εικόνα του Ε.Π. είναι 
αρκετά ικανοποιητική, μέσα από τα Τ.Δ.Μ. δεν αναδεικνύονται πάντοτε με 
σαφήνεια οι τρόποι με τους οποίους θα διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων 
κατά την πρακτική εφαρμογή. Προς την κατεύθυνση αυτή, ακολουθούν 
ορισμένες προτάσεις βελτίωσης, ανά μέτρο του Ε.Π. 

Προτάσεις για 
Ένταξη της 
Διάστασης της 
Ισότητας 

Μέτρο 1.1. – Ενίσχυση των κτιριακών υποδομών των υπηρεσιών απασχόλησης, 
παρακολούθησης και υποστήριξης των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας. 

Εδώ είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η οπτική του φύλου στη 
διαμόρφωση των χώρων των υπηρεσιών, ώστε να καλύπτονται και οι ανάγκες 
των γυναικών και ιδιαίτερα των μητέρων και ο χώρος να είναι ευχάριστος και 
φιλόξενος, ώστε να δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις 
γυναίκες που απευθύνονται στις υπηρεσίες αυτές. Επομένως είναι απαραίτητο 
να υπάρχουν κατάλληλοι χώροι υγιεινής για τις γυναίκες και για τα βρέφη, 
καθώς και δυνατότητα φύλαξης και απασχόλησης μικρών παιδιών, ώστε οι 
μητέρες να μπορούν ανεμπόδιστα να κάνουν χρήση των υπηρεσιών. Επιπλέον 
χρειάζεται διαμόρφωση σε μικρούς χώρους που μπορούν να απομονώνονται και 
έτσι να επιτρέπουν την κατ’ ιδίαν συνεργασία της γυναίκας-χρήστριας των 
υπηρεσιών με τον/την σύμβουλο, ώστε να αισθάνεται άνετα και ασφαλής, μια 
που ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει μεγάλο ρόλο στην επιτυχία της 
συνέντευξης για μια άνεργη γυναίκα. 

Μέτρο 1.2. – Ενίσχυση του εξοπλισμού, της λειτουργίας ή και των δράσεων των 
υπηρεσιών απασχόλησης, παρακολούθησης και υποστήριξης των παρεμβάσεων στην αγορά 
εργασίας. 

Χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι η διάσταση της ισότητας των δύο φύλων θα 
διαχέεται στο σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρουν τα Κ.Π.Α. και οι δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης, λόγω του εξαιρετικά σημαντικού ρόλου που παίζουν 
στην εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την απασχόληση. 
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Συνεπώς, η διάσταση της ισότητας θα πρέπει να ενταχθεί στη διάγνωση 
αναγκών, στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
παρεμβάσεων που προβλέπει το μέτρο, με την θέσπιση στόχων και κριτηρίων με 
βάση το φύλο. Βασικός στόχος οφείλει να είναι όχι απλώς η αύξηση της 
γυναικείας απασχόλησης και η μείωση της γυναικείας ανεργίας, αλλά η άρση 
των αρνητικών στερεοτύπων, και ο περιορισμός και τελικά η κατάργηση του 
διαχωρισμού της αγοράς εργασίας (οριζόντιου και κάθετου) με βάση το φύλο. 
Βεβαίως, η κατάργηση του διαχωρισμού της αγοράς εργασίας με βάση το φύλο 
αποτελεί ήδη αντικείμενο του Άξονα 5 του Ε.Π., αλλά, εάν δεν υποστηριχθεί και 
μέσα από τους υπόλοιπους άξονες, κρίνεται ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ 
περιορισμένα. 

Επομένως, στόχο του μέτρου θα πρέπει να αποτελεί, μέσω της λειτουργίας των 
υπηρεσιών απασχόλησης, και η προώθηση της διείσδυσης των γυναικών σε 
παραδοσιακά ανδροκρατούμενα επαγγέλματα και κλάδους καθώς και στα 
επαγγέλματα που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, τα οποία συνήθως είναι 
υψηλότερα αμειβόμενα και έχουν υψηλότερη ζήτηση στην αγορά εργασίας. 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επιδιώκεται και η αύξηση της συμμετοχής των 
ανδρών στα παραδοσιακά γυναικεία επαγγέλματα, π.χ. υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας, γραμματείς κ.ά., με σκοπό να αναβαθμιστούν αυτά τα επαγγέλματα, 
προς όφελος και των εκεί γυναικών απασχολούμενων. Τέλος, όσον αφορά τον 
κάθετο διαχωρισμό, να ενθαρρύνεται η προώθηση των γυναικών σε θέσεις 
ευθύνης. Ειδικότερα προτείνεται: 

 Η οπτική του φύλου, με βάση τα προηγούμενα, να ενσωματωθεί με 
ουσιαστικό τρόπο στην εκπόνηση όλων των μελετών, εισηγήσεων, και 
γνωμοδοτήσεων που προβλέπει το Μέτρο,  σχετικών με τις πολιτικές 
απασχόλησης και την εφαρμογή τους. Επιπρόσθετα, να ενταχθεί στην 
παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αποτίμηση των πολιτικών 
απασχόλησης καθώς και στα μέτρα υποστήριξης για την 
αποτελεσματική λειτουργία τους. Επίσης, τα επιστημονικά στελέχη που 
εμπλέκονται στα παραπάνω θα πρέπει να έχουν κατάλληλη εξειδίκευση 
και εμπειρία και να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων 
στο σύνολο των εμπλεκόμενων στελεχών. 

 Όσον αφορά τη στελέχωση των Κ.Π.Α. και των λοιπών δημόσιων 
υπηρεσιών Απασχόλησης με πρόσθετο εξειδικευμένο προσωπικό για 
την εφαρμογή της εξατομικευμένης προσέγγισης, είναι απαραίτητο να 
ισχύσει ποσόστωση τουλάχιστον 60% υπέρ των γυναικών, ώστε αφενός 
να προωθείται η ισότητα στην απασχόληση των δύο φύλων σε έναν 
τόσο σημαντικό και μεγάλο τομέα, αλλά και αφετέρου να 
εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες των γυναικών που κάνουν χρήση 
των υπηρεσιών, εφόσον οι γυναίκες σύμβουλοι θα έχουν από 
προσωπική εμπειρία καλύτερη γνώση και ικανότητα κατανόησης των 
αναγκών των χρηστριών και ενθάρρυνσής τους. 

 Για τη στελέχωση των θέσεων των συμβούλων ισότητας των Κ.Π.Α. που 
ήδη προβλέπεται να δημιουργηθούν στο παρόν μέτρο, είναι σημαντικό 
να αποτελεί κριτήριο επιλογής η οπτική του φύλου, και στο βαθμό που 
είναι εφικτό η εξειδίκευση και η προηγούμενη εμπειρία σε γυναικεία 
θέματα (εκπαίδευση και αμειβόμενη ή εθελοντική εργασία). Επιπλέον, 
είναι χρήσιμο να προτιμώνται για τις θέσεις των συμβούλων ισότητας 
γυναίκες. Βεβαίως, η υπάρχουσα γνώση και εμπειρία των συμβούλων 
θα εμπλουτίζεται με την κατάλληλη εκπαίδευση που προβλέπεται. 
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 Η εκπαίδευση των στελεχών των υπηρεσιών απασχόλησης που 
προβλέπεται θα περιλαμβάνει ενότητα για την ισότητα των δύο φύλων, 
η οποία χρειάζεται να σχεδιαστεί με έμφαση στην αναγνώριση και 
άρση των στερεοτύπων σχετικά με το φύλο και τις ιδιαίτερες ανάγκες 
των γυναικών ως προς την υποστήριξη. Χρειάζεται δε να γίνεται 
ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση –όλων- των συμβούλων 
επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης στην οπτική του 
φύλου, επειδή όλοι θα κληθούν να παρέχουν υπηρεσίες και σε γυναίκες, 
και όχι μόνον οι σύμβουλοι ισότητας. Εξαιρετικής σημασίας είναι το 
περιεχόμενο αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας να έχει σχεδιαστεί από 
φορέα με τεχνογνωσία και εμπειρία στην προώθηση της ισότητας και 
στη συμβουλευτική στήριξη γυναικών (όπως είναι το Κ.Ε.Θ.Ι.), να 
περιλαμβάνει εργαστήρια πρακτικής εφαρμογής και αξιολόγηση των 
καταρτιζομένων συμβούλων ως προς την κατανόηση και υιοθέτηση των 
αρχών και τεχνικών εφαρμογής της ισότητας των φύλων. Απαραίτητο 
είναι οι εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες που θα διδάξουν να έχουν 
αντίστοιχη εμπειρία και εξειδίκευση στα γυναικεία θέματα, και να 
ισχύσει και εκεί ποσόστωση ως προς το φύλο. 

 Στην κατηγορία προβολή δημοσιότητας που προβλέπεται στο μέτρο, 
κρίνεται απαραίτητος ο κατάλληλος σχεδιασμός των ενεργειών 
προβολής με την οπτική του φύλου. Χρειάζεται να υιοθετηθούν 
κατάλληλες μέθοδοι και εργαλεία για την προσέγγιση και 
πληροφόρηση του γυναικείου κοινού από τα Κ.Π.Α., διότι γενικά οι 
γυναίκες φαίνεται να έχουν μικρότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση 
απ’ ό,τι οι άνδρες. Για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση των 
γυναικών, προτείνεται η συνεργασία και δικτύωση των Κ.Π.Α. με 
τοπικούς φορείς, κέντρα και υπηρεσίες της τοπικής και νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης, Εργατικά Κέντρα, γυναικείες οργανώσεις, τοπικούς 
φορείς και συλλόγους κ.ά. 

 Σχεδιασμός και υιοθέτηση από τα Κ.Π.Α. μεθόδων και εργαλείων για 
την εξατομικευμένη προσέγγιση με την οπτική του φύλου. Για τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και την ανίχνευση–ανάδειξη 
γνώσεων, κλίσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών των γυναικών με σκοπό 
τη δημιουργία επαγγελματικού προφίλ, που θα οδηγήσει στην 
παραπομπή σε κατάρτιση ή σε τοποθέτηση, υπογραμμίζεται η 
αναγκαιότητα ενθάρρυνσης και κατάλληλης στήριξης των γυναικών 
από συμβούλους ευαισθητοποιημένους στην οπτική του φύλου και 
απαλλαγμένους από τα αρνητικά στερεότυπα. Κατά κανόνα οι 
γυναίκες, και ειδικά εκείνες που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, έχουν 
χαμηλή αυτοεκτίμηση και συνεπώς δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν 
και να αποτυπώσουν οι ίδιες τις ικανότητές τους. Ακόμη, πιθανόν να 
έχουν προηγούμενες αρνητικές εμπειρίες που τις αποθαρρύνουν και τις 
καθιστούν διστακτικές να στραφούν προς νέες κατευθύνσεις. Επιπλέον, 
και οι γυναίκες ενστερνίζονται τα ισχύοντα αρνητικά στερεότυπα όσον 
αφορά το διαχωρισμό των επαγγελμάτων με βάση το φύλο, και 
συνεπώς διστάζουν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας ή να συμμετέχουν 
σε αντικείμενα κατάρτισης που σχετίζονται με παραδοσιακά 
ανδροκρατούμενα ή τεχνολογικά προηγμένα επαγγέλματα. Επίσης, οι 
γυναίκες χρειάζονται στήριξη και παρακολούθηση τόσο κατά την 
κατάρτιση και τοποθέτηση σε θέση εργασίας όσο και μετά την 
τοποθέτηση. Για το σχεδιασμό των κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων 
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για τη στήριξη των γυναικών σε όλα τα προηγούμενα προτείνεται η 
συμβολή δομών στήριξης της γυναικείας απασχόλησης με σημαντική 
τεχνογνωσία (κυρίως το Κ.Ε.Θ.Ι., αλλά και η ΕΡΓΑΝΗ, το ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΑΘΗΝΑΣ κ.ά.) 

 Όλοι οι σύμβουλοι Επαγγελματικού. Προσανατολισμού και 
Απασχόλησης θα πρέπει να διδάσκονται και να μπορούν να 
χρησιμοποιούν τις παραπάνω τεχνικές και εργαλεία. 

 Προτείνεται η δημιουργία δικτύου στελεχών με εμπειρία στην 
υποστήριξη ανέργων και επανεντασσόμενων γυναικών στην αγορά 
εργασίας από παλαιές δομές στήριξης γυναικών για την διάχυση 
τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών 

Οι προτάσεις που ακολουθούν αφορούν την Ενίσχυση και αναβάθμιση των 
παρεμβάσεων και ενεργειών υπέρ των ανέργων για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους 
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Με βάση Απόφαση Υπουργού Εργασίας, 
προβλέπεται ότι το 60% των επωφελουμένων του μέτρου θα είναι γυναίκες. 
Ωστόσο, αφενός αυτή η αυξημένη συμμετοχή θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα 
ισχύσει στην πράξη, αφετέρου ότι θα υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά 
τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό 
προτείνονται: 

 Ευρεία και κατάλληλη δημοσιότητα των προγραμμάτων με στόχο να 
φθάσει σε όλες τις άνεργες γυναίκες: προβολή από τα Κ.Π.Α. και άλλες 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, δομές τοπικής αυτοδιοίκησης, 
Εργατικά Κέντρα, ανακοινώσεις σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς 
κ.ο.κ. 

 Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε προγράμματα κατάρτισης 
για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χειρισμού υπολογιστών, τη 
χρήση νέων τεχνολογιών, και σε κατάρτιση που σχετίζεται με 
παραδοσιακά ανδροκρατούμενα επαγγέλματα και σε προγράμματα με 
τεχνικά και τεχνολογικά προηγμένα αντικείμενα που έχουν υψηλή 
ζήτηση στην αγορά εργασίας και υψηλές αμοιβές. Επίσης, να 
προωθείται από τα Κ.Π.Α. και τα Κ.Ε.Κ. η συμμετοχή ανδρών σε 
αντικείμενα που παραδοσιακά θεωρούνται γυναικεία (φύλαξη 
παιδιών, γραμματειακή υποστήριξη κ.ο.κ.). 

 Ευαισθητοποιημένα στελέχη των υπηρεσιών απασχόλησης να 
ενημερώνουν, να ενθαρρύνουν και να προωθούν τις γυναίκες στην 
συμμετοχή σε αντικείμενα στα οποία παραδοσιακά 
υποεκπροσωπούνται με χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων, 
όπως ερωτηματολόγια ανίχνευσης κλίσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών, 
και να παρέχεται υποστήριξη στις γυναίκες για τη συμπλήρωσή τους. 

 Επίσης, οι υπεύθυνοι/ες προώθησης απασχόλησης Κ.Ε.Κ. να έχουν την 
οπτική του φύλου, να ενθαρρύνουν τις γυναίκες για τη συμμετοχή τους 
σε αντικείμενα όπου μέχρι τώρα υποεκπροσωπούνταν κατά την 
συνέντευξη επιλογής στο Κ.Ε.Κ., να παρακολουθούν και να  στηρίζουν 
τις καταρτιζόμενες καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης, βοηθώντας τις 
να αντιμετωπίσουν τυχόν δυσκολίες και να ολοκληρώσουν με επιτυχία 
το πρόγραμμα. 

 Να εφαρμόζεται πολιτική ισότητας των φύλων στα Κ.Ε.Κ., η οποία να 
περιλαμβάνει κανονισμό και ευαισθητοποίηση και δέσμευση στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν όλων των εμπλεκομένων: 
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διευθυντικών, διοικητικών στελεχών, εκπαιδευτικών, γραμματείας και 
των ίδιων των καταρτιζομένων. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση και η 
εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου να 
περιλαμβάνουν την εφαρμογή της ισότητας των φύλων και να 
προβλέπεται διαδικασία διορθωτικών παρεμβάσεων. Ειδικότερα, ως 
προς τους εκπαιδευτές, να διασφαλίζεται και να επιβάλλεται η 
συμμόρφωσή τους προς τους σχετικούς κανόνες και η άρση των 
στερεοτύπων στην τάξη. 

 Να υιοθετούνται μέθοδοι διδασκαλίας τεχνικών–τεχνολογικών 
αντικειμένων φιλικές προς τις γυναίκες, με ολιστική προσέγγιση. 

 Συμμετοχή εκπαιδευτριών για διδασκαλία σε τεχνικά – τεχνολογικά 
προηγμένα αντικείμενα (θετικών επιστημών), για να αποτελέσουν 
πρότυπο, για παρακίνηση των καταρτιζομένων γυναικών. Επιπλέον, 
να γίνει προσπάθεια να μπει ως στόχος ποσοστό εκπαιδευτριών ανά 
πρόγραμμα κατάρτισης (>50%), και να γίνει προσπάθεια 
αναπροσαρμογής του θεσμικού πλαισίου σε αυτήν την κατεύθυνση. 

 Ένταξη στο πρόγραμμα της κατάρτισης μιας ενότητας  για την ισότητα 
των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών, τη σχετική νομοθεσία και 
άλλα θέματα όπως η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας ή 
κατάρτισης.  

 Διασφάλιση των υπαρχουσών δομών φύλαξης παιδιών για τις μητέρες 
καταρτιζόμενες –φύλακτρα ή παιδικός σταθμός στο Κ.Ε.Κ.  

 Ευελιξία ωραρίων κατάρτισης – Προσαρμογή στις ανάγκες των 
μητέρων. 

 Στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου να περιλαμβάνεται ενότητα 
για την αξιολόγηση της επιτυχίας της προώθησης της ισότητας στην 
κατάρτιση και για την ικανοποίηση των γυναικών καταρτιζομένων. 

Για την Ενίσχυση και αναβάθμιση των προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης 
ανέργων προτείνονται τα εξής: 

 Να θεσπιστούν ειδικά κίνητρα για τους εργοδότες, ώστε να προωθείται 
η πρόσληψη άνεργων γυναικών – προτείνεται μεγαλύτερη επιδότηση 
ή/και αυξημένη διάρκεια επιδότησης. 

 Ομοίως και για τα προγράμματα STAGE. 

 Να αποτελέσει στόχο του μέτρου η προώθηση της αυξημένης 
συμμετοχής των γυναικών στα παραδοσιακά ανδροκρατούμενα 
επαγγέλματα και στα τεχνολογικά προηγμένα επαγγέλματα, καθώς και 
ανδρών στα επαγγέλματα όπου παραδοσιακά υποεκπροσωπούνται, 
τόσο από τους σύμβουλους Κ.Π.Α. όσο και από τους υπεύθυνους 
προώθησης Κ.Ε.Κ. 

 Οι υπεύθυνοι/-ες προώθησης Κ.Ε.Κ. να χρησιμοποιούν εξειδικευμένες 
μεθόδους και εργαλεία για την κατάλληλη προετοιμασία, τοποθέτηση 
για πρακτική άσκηση και παρακολούθηση σε θέση εργασίας και των 
γυναικών καταρτιζομένων. 

 Οι υπεύθυνοι/-ες προώθησης Κ.Ε.Κ. να υποχρεώνονται να στέλνουν 
περιοδικές αναφορές για την πρόοδο της υποστήριξης και προώθησης 
των γυναικών. 

 Να γίνεται ευαισθητοποίηση των εργοδοτών ως προς την ισότητα 
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ευκαιριών και τα οφέλη από την αξιοποίηση του γυναικείου 
στελεχιακού δυναμικού από τους/τις υπεύθυνους/-ες προώθησης των 
Κ.Ε.Κ., ώστε να προωθούν την πρόσληψη γυναικών 

Όσον αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και προώθηση της απασχόλησης 
ανέργων στους τομείς φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, προτείνεται να 
ισχύσει ποσόστωση υπέρ των γυναικών για την κατάρτιση και την τοποθέτηση σε 
θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε αυτούς τους τομείς. 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 – Προώθηση της Ισότητας των Ευκαιριών 
Πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με 
κοινωνικό αποκλεισμό χρειάζεται να ποσοτικοποιηθούν οι στόχοι κατά φύλο. 

Μέτρο 2.1. – Υποστηρικτικές, Προπαρασκευαστικές (προκατάρτιση), καθώς και 
Συνοδευτικές ενέργειες προώθησης της ισότητας των ευκαιριών. 

Η δημοσιότητα των προγραμμάτων προκατάρτισης και των συνοδευτικών 
ενεργειών είναι απαραίτητο να σχεδιάζεται με ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε η 
πληροφόρηση να φθάνει και στο γυναικείο ενδιαφερόμενο κοινό, που συχνά έχει 
περιορισμένη πρόσβαση σε σχέση με το ανδρικό κοινό. Να εμπλέκονται 
σύλλογοι, σωματεία της ομάδας στόχου, δημοτικές και νομαρχιακές αρχές, να 
τοποθετούνται ανακοινώσεις στα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς, στις 
υπηρεσίες αλλοδαπών κ.ο.κ. 

Κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων προκατάρτισης και παροχής Σ.Υ.Υ. να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και τα πρόσθετα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μέλη των ομάδων στόχου. Θα ήταν σκόπιμη η 
διενέργεια ειδικών μελετών για το σκοπό αυτό. 

Γενικά προτείνεται:  

 τα Κ.Ε.Κ. να πραγματοποιούν διερεύνηση αναγκών με 
ερωτηματολόγια κατά το σχεδιασμό της προκατάρτισης, ώστε τα 
ωράρια να είναι ευέλικτα και να εξυπηρετούν τις μητέρες 
καταρτιζόμενες, 

 κατά την παροχή Σ.Υ.Υ., να παρέχεται κατάλληλη στήριξη στις 
γυναίκες των ομάδων στόχου, οι οποίες έχουν κατά κανόνα 
χαμηλότερη αυτοεκτίμηση από τους άνδρες και αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερα βάρη και εμπόδια. Να παρέχονται συμβουλευτικές 
υπηρεσίες προς τις μητέρες, π.χ. για το συνδυασμό οικογενειακής με 
επαγγελματική ζωή, για αντιμετώπιση προβλημάτων με τα παιδιά, 
νομικές συμβουλές κ.ο.κ., 

 να περιληφθεί στην προκατάρτιση ενότητα με θέματα ισότητας των δύο 
φύλων, όπως περιγράφτηκε παραπάνω στο 1.3., με επιπρόσθετα θέματα 
που ενδιαφέρουν ειδικά τις γυναίκες της ομάδας στόχου 
(παλιννοστούσες, μετανάστριες), 

 απαραίτητα να διασφαλίζεται διευκόλυνση για τη φύλαξη παιδιών 
(φύλακτρα ή παιδικοί σταθμοί) των γυναικών από τις μειονεκτούσες 
ομάδες, διότι κατά κανόνα αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες στο 
θέμα αυτό σε σχέση με τον υπόλοιπο γυναικείο πληθυσμό. 

Μέτρο 2.2. – Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

 Να υπάρξει ποσόστωση υπέρ των γυναικών και στην προώθηση στην 
απασχόληση και να δίνονται  κίνητρα στους εργοδότες για την 
πρόσληψη γυναικών αυτών των ομάδων. 
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 Να γίνει συστηματική ευαισθητοποίηση των εργοδοτών για την 
προώθηση στην απασχόληση των γυναικών μελών των ευπαθών 
ομάδων. 

 Απαραίτητη η παροχή διευκόλυνσης στις γυναίκες των ευπαθών 
ομάδων για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή 
ζωή, διότι συνήθως αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες. 

Μέτρο 2.3. – Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων και υπέρ 
των ανέργων σε περιοχές ή τομείς υψηλής ανεργίας. 

 Χρειάζεται να εφαρμοστούν όλα τα παραπάνω σημεία του άξονα 2. 

 Να εφαρμόζονται τεχνικές διδασκαλίας φιλικές προς τις γυναίκες. 

 Να παρέχεται διευκόλυνση της μετακίνησης καταρτιζόμενων γυναικών  
όταν υπάρχει δυσκολία πρόσβασης ή είναι εμποδιζόμενα άτομα 

 Να μη διαιωνίζονται τα στερεότυπα με βάση το φύλο από τα 
προγράμματα κατάρτισης. 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 – Προώθηση και Βελτίωση της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης και της παροχής συμβουλών οι προτάσεις που 
ακολουθούν εντάσσονται στις προδιαγραφές του Μέτρου 3.1. Ενίσχυση των 
δράσεων πιστοποίησης (μονάδων,  φορέων, προγραμμάτων και εκπαιδευτών κατάρτισης), 
και υπηρεσιών δημιουργίας και τυποποίησης προγραμμάτων κατάρτισης. 

Όσον αφορά το σύστημα πιστοποίησης των φορέων κατάρτισης, προτείνεται να 
δημιουργηθεί από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σύστημα παρακολούθησης των Κ.Ε.Κ. ως προς 
την τήρηση και προώθηση της ισότητας των φύλων ή να ενταχθεί στο ήδη 
υπάρχον Σύστημα ΔΙΑΣ, με την ταυτόχρονη συμβολή του Κ.Ε.Θ.Ι. για τη 
δημιουργία κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων. Πιο ειδικά, προτείνονται τα 
εξής: 

 Στη διαδικασία πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών να λαμβάνεται 
υπόψη η οπτική του φύλου. 

 Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτών και στελεχών Σ.Υ.Υ. στην οπτική του 
φύλου, για την αποφυγή αναπαραγωγής παραδοσιακών ρόλων, 
στερεοτύπων και στάσεων, και εκπαίδευσή τους στις φιλικές προς τις 
γυναίκες μεθόδους διδασκαλίας και συμβουλευτικής υποστήριξης. 

  Τα Κ.Ε.Κ. να υποχρεώνονται στην υιοθέτηση τέτοιων τεχνικών 
διδασκαλίας φιλικών προς τις γυναίκες, ιδιαίτερα για τα τεχνικά και 
τεχνολογικά αντικείμενα. 

 Επίσης, να υποχρεώνονται στην υιοθέτηση μεθόδων, τεχνικών και 
εργαλείων και για: 

 τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ανίχνευση 
δεξιοτήτων και εμπειριών των γυναικών 

 την ενθάρρυνση και υποστήριξη των γυναικών κατά την 
κατάρτιση, την πρακτική άσκηση, την αναζήτηση εργασίας 
και την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας 

 την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της 
ισότητας ευκαιριών στην εκπαιδευτική διαδικασία και το 
σχεδιασμό διορθωτικών παρεμβάσεων. 

Όσον αφορά την πιστοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, προτείνεται κατά τη 
σύνταξη των επαγγελματικών προφίλ, που προϋποθέτει αυτή η δράση, να δοθεί 
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προσοχή στην περιγραφή των δεξιοτήτων, ώστε να μην αναπαράγονται τα 
στερεότυπα ως προς το φύλο.  

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 – Ανάπτυξη και προώθηση της Επιχειρη-
ματικότητας και Προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού, οι προτάσεις που 
ακολουθούν εντάσσονται στις προδιαγραφές του κάθε Μέτρου. Έτσι, για το 
Μέτρο 4.1. Ενίσχυση ανέργων για αυτoαπασχόληση και σύσταση νέων Επιχειρήσεων 
αξίζει να τονιστεί ότι: 

Στη σχετική Απόφαση Υπουργού Εργασίας προβλέπεται ότι το 60% των 
επωφελουμένων του μέτρου θα είναι γυναίκες. Ωστόσο, χρειάζεται να 
προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί στην πράξη, 
και να διασφαλιστεί η ουσιαστική ωφέλεια για τις γυναίκες από το μέτρο αυτό. Η 
συμβουλευτική υποστήριξη που θα παρασχεθεί στις υποψήφιες γυναίκες 
επιχειρηματίες θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του μέτρου ως προς την 
ισότητα των δύο φύλων, είτε αυτή παρέχεται από δομές με εξειδίκευση στις 
γυναίκες είτε από ειδικά εκπαιδευμένους/-ες συμβούλους των Κ.Π.Α. και άλλων 
υπηρεσιών και δομών απασχόλησης του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. κ.ο.κ. Ενδεικτικά 
προτείνονται τα εξής: 

 Να δοθεί ευρεία δημοσιότητα στις δυνατότητες που παρέχει το μέτρο 
αυτό, με στόχο να φθάσει η πληροφόρηση στο μεγαλύτερο δυνατό 
αριθμό γυναικών. Στην προβολή του μέτρου να εμπλακούν 
απαραίτητα οι γυναικείοι φορείς – το Κ.Ε.Θ.Ι. και τα Γραφεία Ισότητας, 
Μ.Κ.Ο. που προωθούν την ισότητα των φύλων, και βεβαίως τα Κ.Π.Α. 
και οι λοιπές υπηρεσίες απασχόλησης, οι Ο.Τ.Α., καθώς και οι 
κοινωνικοί εταίροι, τοπικοί σύλλογοι  κ.ά. 

 Υιοθέτηση από τις δομές απασχόλησης (Κ.Π.Α., Ο.Τ.Α. κ.ά.) 
μεθοδολογίας και εργαλείων εξειδικευμένων για την ενίσχυση της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας (τεχνογνωσία από δομές στήριξης 
γυναικείας επιχειρηματικότητας Κ.Π. NOW, όπως η ΕΡΓΑΝΗ) 

 Στα Κ.Π.Α. και στις δομές στήριξης απασχόλησης επιχειρηματικότητας 
δημοσίου και τοπικής αυτοδιοίκησης οι σύμβουλοι να καταρτίζονται 
στη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ώστε να μπορούν να 
προσφέρουν:  

 ενημέρωση και πληροφόρηση για τις επιδοτήσεις που 
μπορούν να αξιοποιήσουν, 

 υποστήριξη για την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου και 
φακέλου υποψηφιότητας για επιδότηση, 

 τεχνικές συμβουλές για την οργάνωση και ανάπτυξη της 
επιχείρησής τους, 

 νομικές συμβουλές, 

 παροχή τεχνογνωσίας για τη στελέχωση και την οικονομική 
διαχείριση της επιχείρησης και για το marketing των 
προϊόντων/υπηρεσιών. 

 Να διασφαλίζεται η ισότητα συμμετοχής των γυναικών στα 
βραχυχρόνια προγράμματα κατάρτισης που προβλέπει το μέτρο για 
τους νέους επιχειρηματίες. Να ισχύσουν και εδώ όσα έχουν αναφερθεί 
στην κατάρτιση ανέργων, Μέτρο 1.3. 

Για το Μέτρο 4.2. – Ενίσχυση και υποστήριξη της συμμετοχής των αυτoαπασχολουμένων 
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σε προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους, το οποίο περιλαμβάνει 2 
κατηγορίες πράξεων: 

5. Κατάρτιση αυταπασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα, και  

6. Κατάρτιση αυταπασχολουμένων στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα, 

φαίνεται ότι στο Τεχνικό Δελτίο του Μέτρου αυτού δεν υπάρχει σαφής στόχος 
για την ισότητα των δύο φύλων. Προκειμένου να δοθεί η διάσταση αυτή, 
προτείνεται: 

 να δεσμευθεί ελάχιστος αριθμός θέσεων κατάρτισης για τις γυναίκες 
και στις 2 κατηγορίες πράξεων, ανάλογα με το μερίδιο που ήδη 
κατέχουν οι γυναίκες στους αυτοαπασχολούμενους του Α’ τομέα για τη 
Δράση 4.2.1. και των Β’ και Γ’ τομέων για τη Δράση 4.2.2. 

 να υποστηριχτεί η συμμετοχή των γυναικών με ευρεία δημοσιότητα, 
που θα έχει στόχο να φθάσει η πληροφόρηση στις ενδιαφερόμενες 
γυναίκες αυτοαπασχολούμενες, π.χ. μέσα από επαγγελματικές ενώσεις, 
τοπικούς συλλόγους, γυναικείους φορείς και γυναικείες οργανώσεις. 

 Τα προγράμματα κατάρτισης να προσαρμόζονται στις ανάγκες της 
γυναίκας αυτοαπασχολούμενης, με θεματολογία που τις αφορά,  
ευέλικτα ωράρια και διδασκαλία φιλική προς τις γυναίκες, καθώς και 
συμμετοχή γυναικών εκπαιδευτικών. 

Στο Μέτρο 4.3. – Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις τίθεται 
ως ποιοτικός στόχος η συμμετοχή των εργαζόμενων γυναικών, και επίσης 
προβλέπεται η επικέντρωση της κατάρτισης στον Τριτογενή τομέα, όπου είναι 
μεγαλύτερη η γυναικεία απασχόληση, καθώς και η εμπλοκή γυναικείων φορέων, 
το οποίο κρίνεται θετικό. Για την επιτυχέστερη εφαρμογή του Μέτρου 
προτείνονται τα εξής: 

 Πληροφόρηση–Ευαισθητοποίηση εργοδοτών, διευθυντών και 
συνδικαλιστικών στελεχών για τα οφέλη από την αξιοποίηση και του 
γυναικείου δυναμικού και την παροχή ίσων ευκαιριών στην κατάρτιση, 
στην προώθηση σε θέσεις ευθύνης και στην αμοιβή, 

 Ενημέρωση, παρακίνηση και ενθάρρυνση των εργαζόμενων γυναικών 
για να συμμετέχουν στην κατάρτιση, 

 Δέσμευση θέσεων κατάρτισης για γυναίκες εργαζόμενες, 

 Θέσπιση κινήτρων για τους επιχειρηματίες, βραβεία επιχειρήσεων για 
την υιοθέτηση πρακτικών προώθησης (στην κατάρτιση, στην άρση του 
επαγγελματικού διαχωρισμού και στην ίση αμοιβή), 

 Δημιουργία των job profiles στα οποία στοχεύει η κατάρτιση κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να μη διαιωνίζονται οι ανισότητες και να μην 
παραγκωνίζονται οι γυναίκες εργαζόμενες, 

 Follow up για την αξιολόγηση της ωφέλειας των καταρτισμένων 
γυναικών ως προς τη βελτίωση των αμοιβών τους, τη βελτίωση των 
δεξιοτήτων τους, την άνοδο σε θέσεις ευθύνης και την προσωπική τους 
ικανοποίηση από την κατάρτιση. 

Στις ενέργειες του Μέτρου 4.4. –Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στο 
Δημόσιο Τομέα η προώθηση της συμμετοχής των γυναικών–υπαλλήλων δημόσιας 
διοίκησης αποτελεί προτεραιότητα, με σκοπό την ανέλιξή τους στη διοικητική 
ιεραρχία, όπως αναφέρει το Τ.Δ.Μ. Ωστόσο, δεν περιγράφεται πώς θα 



Οδηγός Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση των 
Δράσεων των Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. 

 

 91 

διασφαλιστεί η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών και η υποστήριξή τους για 
ανέλιξη σε θέσεις ευθύνης. Ενδεικτικά, προτείνονται τα εξής: 

 Καμπάνια ενημέρωσης και  ευαισθητοποίησης για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων στο δημόσιο τομέα, που θα απευθύνεται στους 
διευθυντές, τους υπεύθυνους προσωπικού, συνδικαλιστικά στελέχη 
αλλά και τους εργαζομένους/-ες δημόσιου τομέα.  

 Να δεσμευτούν σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θέσεις για γυναίκες, 
που θα αντικατοπτρίζουν (τουλάχιστον) τον αριθμό εργαζομένων 
γυναικών στην αντίστοιχη υπηρεσία ή τομέα του Δημοσίου 

 Να προωθείται ιδιαίτερα η συμμετοχή των γυναικών σε προγράμματα 
απόκτησης βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής και σε τεχνολογικά 
προηγμένα αντικείμενα κατάρτισης  

 Να διασφαλίζεται ότι  ένα  ποσοστό τουλάχιστον 50% της διδασκαλίας 
θα γίνεται από γυναίκες εκπαιδευτικούς, ειδικά για τεχνικά, θετικά 
αντικείμενα. Επιπλέον, η διδασκαλία, των παραπάνω αντικειμένων να 
γίνεται με φιλικές προς τις γυναίκες μεθόδους. 

 Τα ωράρια κατάρτισης να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες 
των εργαζόμενων μητέρων, κατά προτίμηση εντός του ωραρίου 
εργασίας, και να υπάρχει μέριμνα για φύλαξη παιδιών όταν 
χρειάζεται. 

 Να εφαρμόζεται σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
κατάρτισης  ως προς το φύλο, το οποίο θα περιλαμβάνει 
ερωτηματολόγια προς τις ίδιες τις γυναίκες, εκτός των άλλων 
συντελεστών της κατάρτισης, και που θα αξιολογεί, μεταξύ άλλων, το 
ποσοστό γυναικών καταρτιζομένων στην αρχή και στο τέλος της 
κατάρτισης, τα οφέλη που αποκόμισαν οι γυναίκες ως προς την 
αναβάθμιση γνώσεων και προσόντων, και την  εξέλιξη στην εργασία 
τους (μισθολογικά, αλλαγή αντικειμένου, ανέλιξη σε θέσεις ευθύνης 
κ.ο.κ.) ως αποτέλεσμα της κατάρτισης που δέχθηκαν. 

Προτάσεις για 
Θετικές Δράσεις 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 5 – Βελτίωση της Πρόσβασης και της Συμμετοχής των 
Γυναικών στην αγορά εργασίας περιλαμβάνεται το Μέτρο 5.1. – Θετικές δράσεις για την 
ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις Μι.Μ.Ε. και στις μεγάλες 
επιχειρήσεις. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις στο πλαίσιο του 
Μέτρου δεν θα περιοριστούν στη δημιουργία σχεδίων επιχειρήσεων για τη 
συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αλλά θα προωθήσουν 
ουσιαστικά και την κατάργηση των ανισοτήτων όσον αφορά τις πτυχές της 
απασχόλησης και κυρίως της προαγωγής–της εξέλιξης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης. Έτσι, προτείνεται να πριμοδοτούνται τα σχέδια που δίνουν έμφαση 
σε αυτούς τους τομείς. Επιπλέον, πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει η 
ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και των συνδικαλιστικών 
τους φορέων, κοινωνικών εταίρων και τοπικών φορέων σε θέματα ίσων 
ευκαιριών μεταξύ των φύλων. 

Το Μέτρο 5.2. – Βελτίωση ή/και Συμπλήρωση/Επέκταση Υποδομών και Στήριξη της 
λειτουργίας των Μονάδων και Υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωμένων και 
λοιπών πληθυσμιακών ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας καθώς και Υπηρεσιών 
στήριξης γυναικών είναι ουσιώδους σημασίας για την προώθηση της ισότητας των 
δυο φύλων και στο πλαίσιο αυτού πρέπει να προωθηθεί η αύξηση της 
συμμετοχής ανδρών στελεχών στις ενισχυόμενες δομές και υπηρεσίες 
κοινωνικών παροχών. Με αυτό τον τρόπο καταργούνται οι παραδοσιακοί ρόλοι 
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και δεν αναπαράγονται τα στερεότυπα, ενώ αναβαθμίζονται τελικά οι υπηρεσίες 
του τομέα. 

Στην επιτυχία της υλοποίησης του Μέτρου 5.3 – Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ 
των γυναικών σημαντικό ρόλο θα παίξει η συμβουλευτική στήριξη. Εφόσον εδώ 
θα εμπλακούν και τα Κ.Π.Α., ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στο Μέτρο 1.2. για την 
κατάλληλη επιλογή, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των συμβούλων με την 
οπτική του φύλου, καθώς και ο σχεδιασμός και υιοθέτηση κατάλληλων μεθόδων 
και εργαλείων για εξειδικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό, ανάδειξη και 
διεύρυνση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των 
γυναικών, υποστήριξη τα γυναικείας επιχειρηματικότητας κ.ο.κ. 

Καλές 
πρακτικές 

Ελλάδα: 

Στο πλαίσιο του παρόντος Ε.Π., εκπονήθηκε μελέτη με τίτλο: “Θετικές Δράσεις 
για την Ισότητα Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις Μι.Μ.Ε. και στις μεγάλες 
επιχειρήσεις”, που χρηματοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια του Ε.Π.Α.Ε.Κ. 
και απευθύνεται αφενός στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση του 
μέτρου, παρέχοντάς τους κατευθύνσεις και αφετέρου στις Δ.Α. με προτάσεις για 
την παρακολούθηση και αξιολόγηση του μέτρου.  

Περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές εφαρμογής των Σχεδίων 
Ισότητας και Θετικών Δράσεων υπέρ των γυναικών, τα πεδία παρέμβασης και 
προτεινόμενες δράσεις, προτείνει υποστηρικτικές δράσεις για την εφαρμογή του 
μέτρου καθώς και μεθόδους παρακολούθησης και αξιολόγησης του μέτρου από 
την υπεύθυνη αρχή, και τέλος πηγές για αναζήτηση καλών πρακτικών σε αυτό 
τον τομέα, στις οποίες μπορούν να ανατρέξουν οι ενδιαφερόμενοι για την 
εφαρμογή και υλοποίηση τέτοιων σχεδίων. 

Πορτογαλία 

Το βραβείο «Η ισότητα είναι ποιότητα», που δημιουργήθηκε το 1999 από την 
Επιτροπή για την Ισότητα στην Εργασία και στην Απασχόληση, στόχο έχει να 
τιμήσει τις εταιρίες που ακολουθούν μια παραδειγματική πολιτική προώθησης 
της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Το βραβείο δόθηκε σε 
εταιρίες που παρουσίασαν καλές πρακτικές, ιδιαίτερα σε σχέση με την 
ενσωμάτωση της ισότητας στη διεύθυνση και στον πολιτισμό του οργανισμού. 

Αυστρία 

Το αυστριακό Ε.Σ.Δ.Α. περιλαμβάνει διάφορα μέτρα που εξασφαλίζουν και 
προωθούν την απασχόληση των γυναικών. Για παράδειγμα, στον τομέα της 
κατάρτισης για τις άνεργες γυναίκες που αναζητούν μια θέση εργασίας, 
επεκτείνει τα περιφερειακά ινστιτούτα γυναικών, δημιουργεί καινοτόμα 
περιφερειακά ιδρύματα κατάρτισης ειδικά για γυναίκες, αναλαμβάνει 
μεγαλύτερες δεσμεύσεις να διαμορφώσει προγράμματα για την προώθηση των 
γυναικών, στο πλαίσιο της τροποποίησης του νόμου βιομηχανικών σχέσεων και 
του νόμου για την ισότητα. Προωθεί την επιμόρφωση στη διάρκεια των 
περιόδων αναμονής. Προσφέρει οργανωτική καθοδήγηση και καθοδήγηση 
σχεδιασμού προσωπικού στις εταιρίες που προσλαμβάνουν άτομα που 
επιστρέφουν στην εργασία ή προσλαμβάνουν ή επανα-απασχολούν άτομα, των 
οποίων η διαθεσιμότητα για εργασία είχε μειωθεί λόγω οικογενειακών 
δεσμεύσεων. Βελτιώνουν τις πληροφορίες προς τις εταιρίες για την επαναφορά 
των επιχορηγήσεων, και οργανώνουν συνόδους πληροφόρησης για τα άτομα 
που επιστρέφουν στην εργασία, μαθήματα για ειδικές κατηγορίες αυτών των 
ατόμων, κέντρα κατάρτισης για αυτά τα άτομα κ.λπ. 
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Φινλανδία 

Στην προσπάθεια να καταπολεμηθεί το χάσμα των αμοιβών, θεσπίστηκαν στη 
συλλογική σύμβαση της Φινλανδίας οι ειδικές αμοιβές πριμ στις γυναίκες. Οι 
κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν σε ένα ειδικό πακέτο για την ισότητα των 
φύλων που, μεταξύ άλλων, περιλάμβανε μια έκτακτη πριμ αμοιβή για τις 
γυναίκες. Ο σκοπός ήταν να υψώσει τη θέση των γυναικών ως προς την 
αναλογία αμοιβής, αφού η αμοιβή τους δεν ήταν σε ισορροπία με τις απαιτήσεις 
της εργασίας και με την επαγγελματική τους κατάρτιση. Οι πριμ αμοιβές στόχο 
είχαν να βελτιώσουν τη θέση των γυναικών στην εργασία, διορθώνοντας το 
αναμφισβήτητα άδικο δομικό χάσμα αμοιβών σε σχέση με τους άνδρες που 
εργάζονται στο ίδιο επίπεδο της επαγγελματικής ιεραρχίας.  

Το σύστημα του πριμ αμοιβής στις γυναίκες μπορεί να εφαρμοστεί υπό όρους, 
αφού απαιτεί να μελετηθεί η κάθε περίπτωση με ευθύνη του εργοδότη, ώστε να 
αποφευχθούν οι διακρίσεις κατά των ανδρών. Πράγματι, ο λόγος για τον οποίο 
οι πριμ αμοιβές δεν θεωρείται ότι κάνουν διακρίσεις κατά των ανδρών έχει 
σχέση με τον τρόπο με τον οποίο τελικά εφαρμόζονται και κατανέμονται σε 
«επίπεδο εργοστασίου». 

Οι μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις από το πριμ αμοιβής ήταν σε επίπεδο δήμων, 
όπου τα χάσματα των δομικών αμοιβών έχουν εξαφανιστεί σημαντικά. Η 
εμπειρία έχει δείξει ότι είναι δυνατό να εξισορροπηθούν τα αδικαιολόγητα 
χάσματα αμοιβών, εάν αυτά τα πριμ αμοιβών κατευθύνονται σωστά. 
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5. Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 

Γενικά Το Ε.Π. Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) 
περιλαμβάνει ένα σύνολο Μέτρων και Ενεργειών που στοχεύουν στη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος και των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει. Ως επίκεντρο 
της στόχευσής του αναφέρεται η βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και η ποσοτική 
διεύρυνσή του, μέσα από δράσεις που αναπτύσσουν το ανθρώπινο δυναμικό, 
ενισχύουν τη δυνατότητα για παραγωγική απασχόληση, καταπολεμούν τα 
φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού, ευαισθητοποιούν τους μελλοντικούς πολίτες 
σε κοινωνικής σημασίας ζητήματα και συμβάλλουν σε μια κοινή πορεία στο 
πλαίσιο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. 

Ο συνολικός σχεδιασμός του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. εντάσσεται στην εθνική στρατηγική για 
την εκπαίδευση και οι προτεραιότητές του βρίσκονται σε συνάφεια με τη 
γενικότερη πολιτική ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, το εθνικό σχέδιο δράσης 
για την απασχόληση και την εκπαιδευτική πολιτική και τις κατευθύνσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. περιλαμβάνεται ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της 
πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας», που αφορά στο σύνολό του 
θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών. Επιπλέον, Ενέργειες/Πράξεις του Άξονα 
αυτού (Μέτρα 4.1. και 4.2.), που έχουν ενσωματώσει τη διάσταση της ισότητας του 
φύλου ή/και αφορούν θετικές δράσεις, λειτουργούν συμπληρωματικά προς 
αντίστοιχες Ενέργειες/Πράξεις των άλλων Μέτρων, πολλά από τα οποία θα 
αντιμετωπίζονταν ως «ουδέτερα» ως προς τη διάσταση του φύλου, αν απουσίαζε 
αυτή η συμπληρωματική διάσταση. 

Θεωρούμε όμως ότι με τον Άξονα 4 δεν εξαντλούνται οι δυνατότητες του 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. να συμβάλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο 
των εκπαιδευτικών θεσμών και μέσω αυτής στη βελτίωση της πρόσβασης των 
γυναικών στην αγορά εργασίας. Είναι βέβαιο ότι καταβλήθηκαν σημαντικές 
προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο είναι πολλά ακόμη που μπορούν 
και πρέπει να γίνουν, ώστε το Ε.Π. να εναρμονιστεί στο σύνολό του με τις 
ακολουθούμενες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της ισότητας των 
φύλων. Η ουσιαστική ένταξη της ισότητας (gender mainstreaming) στο 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. στην πράξη σημαίνει να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα μέτρα και τις 
παρεμβάσεις του οι επιπτώσεις στα δύο φύλα, τόσο στη φάση του σχεδιασμού και 
της υλοποίησης όσο και στη φάση της αξιολόγησης, ακόμη και με ειδικά μέτρα που 
απευθύνονται στις γυναίκες και έχουν σκοπό να προωθήσουν την ισότητα 
ανάμεσα στα φύλα. Αυτή την προοπτική υπηρετούν οι παρατηρήσεις και οι 
προτάσεις που ακολουθούν. 

Προτάσεις για 
Ένταξη της 
Διάστασης της 
Ισότητας 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 για την Προώθηση της ισότητας ευκαιριών 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται με κοινωνικό 
αποκλεισμό, αξίζει να τονιστεί ότι η εκπαίδευση είναι ένα δημόσιο, κοινωνικό 
αγαθό η απόκτηση του οποίου βελτιώνει τη δυνατότητα του ατόμου να διεκδικήσει 
άλλους κοινωνικούς «πόρους», όπως απασχόληση, οικονομική άνεση, κοινωνικό 
κύρος κ.λπ. Η έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά συνέπεια, 
αυξάνει τις πιθανότητες κοινωνικού αποκλεισμού.  

Όλες οι μορφές σχολικής αποτυχίας, όπως είναι η ελλιπής φοίτηση, η υποεπίδοση ή 
η μαθητική «διαρροή», συσχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τον παράγοντα του 
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φύλου. Είναι απαραίτητο, συνεπώς, να εξασφαλιστεί ότι συνυπολογίζεται το φύλο 
σε όλα τα μέτρα και τις παρεμβάσεις του Άξονα 1 και εκτιμώνται οι επιπτώσεις 
τους στα δύο φύλα με την προοπτική να προωθείται η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών. 

Συγκεκριμένα: 

Για το Μέτρο 1.1. σχετικά με τη Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό 
σύστημα ατόμων ειδικών κατηγοριών: Στην περίπτωση που αναφερόμαστε σε παιδιά 
με «πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες», όπως παιδιά οικονομικών 
μεταναστών, παλιννοστούντων, προσφύγων κ.λπ., πρέπει να συνεκτιμώνται τα 
πολιτισμικά στοιχεία κάθε συγκεκριμένης ομάδας σε σχέση με τα δύο φύλα και 
τους ρόλους που προβλέπονται για άνδρες και γυναίκες. Ένα πρόγραμμα ένταξης 
στο εκπαιδευτικό σύστημα αυτών των παιδιών που τα αντιμετωπίζει 
αδιαφοροποίητα ως προς το φύλο και την πολιτισμική ρίζα διατρέχει τον κίνδυνο 
να μην είναι αποτελεσματικό, γιατί θα έρχεται σε αντίθεση με τις αντιλήψεις και 
τα στερεότυπα των οικογενειών τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις και τα 
στερεότυπα του γυναικείου φύλου.  

Με παρόμοιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζονται και τα προβλήματα των 
μαθητών/μαθητριών με μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα λόγου και 
ομιλίας. Πρέπει, αφενός, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα (π.χ. 
ευαισθητοποίηση του προσωπικού, κατάλληλη ενημέρωση των γονέων), ώστε να 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τυχόν αντιλήψεις που θεωρούν περιττή την 
υποστήριξη της εκπαίδευσης των κοριτσιών που συναντούν δυσκολίες και, 
αφετέρου, να οργανώνονται έτσι οι μαθησιακές διαδικασίες, ώστε να συναντούν 
την ενδεδειγμένη υποστήριξη τα κορίτσια που συναντούν συγκεκριμένες 
δυσκολίες (π.χ. «φοβία» με τα μαθηματικά κ.λπ.). Σχετικές αναφορές, αν και 
απουσιάζουν από το συγκεκριμένο Μέτρο, υπάρχουν σε άλλα σημεία, τα οποία 
αφορούν Ενέργειες/Πράξεις του Άξονα 4. 

Στο πλαίσιο του Μέτρου 1.2. για την Καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και 
διαρροής με εναλλακτικές μορφές μάθησης και για την ενέργεια που αφορά την 
Ενισχυτική Διδασκαλία και την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη προτείνονται τα εξής:  

Η πρόβλεψη για πιο εξατομικευμένες και συμμετοχικές μεθόδους 
διδασκαλίας/μάθησης, που περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό αυτών των 
εκπαιδευτικών πρακτικών, δίνει τη δυνατότητα να προωθηθούν σχήματα 
ομαδοκεντρικής (και, κατά προτίμηση, ομαδοσυνεργατικής) μάθησης, στο πλαίσιο 
των οποίων θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη περισσότερο οι μαθησιακές και οι 
ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες των κοριτσιών. Οι ανάγκες αυτές δεν υπηρετούνται 
αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα σχήματα της πλήρως 
εξατομικευμένης μάθησης.  

Σε ό,τι αφορά τα Εκπαιδευτικά προγράμματα σε ολοήμερα σχολεία, παρέχεται μια 
σημαντική δυνατότητα να αναπτυχθούν στα ολοήμερα σχολεία προγράμματα 
αντισταθμιστικά των στερεοτύπων του φύλου (π.χ. εξοικείωση των αγοριών με 
υπηρεσίες φροντίδας παιδιών μέσω κατάλληλων παιχνιδιών και δραστηριοτήτων, 
εξοικείωση των κοριτσιών με τις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας ή με 
τις κατασκευές κ.λπ.) στο πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων. Συνεπώς, πρέπει να 
προβλεφθούν ανάλογες ρυθμίσεις. Γενικότερα, είναι γνωστό ότι το ολοήμερο 
σχολείο (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) έχει χαρακτηριστεί ως ένας σημαντικός 
καινοτομικός θεσμός, που, μεταξύ των άλλων πλεονεκτημάτων που εξασφαλίζει, 
εξυπηρετεί τους εργαζόμενους γονείς. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του 
στην ελληνική εκπαδιευτική πραγματικότητα, δεν έχει διερευνηθεί η 
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αποτελεσματικότητα του θεσμού (τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, 
προγράμματα, δραστηριότητες κ.λπ.) σε συνάρτηση με τον παράγοντα φύλο. 
Συνεπώς, τόσο κατά τη φάση υλοποίησης του θεσμού όσο και κατά τη φάση της 
αξιολόγησής του πρέπει να διερευνηθεί συστηματικά αυτή η διάσταση, ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα βελτίωσής του σε επόμενες φάσεις. 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 για την Προώθηση και βελτίωση της 
εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης 
επιδιώκεται η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. 
Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι μια τέτοια αναβάθμιση πρέπει να ενσωματώνει στο 
σύνολο των δράσεών της τη διάσταση του φύλου.  

Συγκεκριμένα: 

Για το Μέτρο 2.1. που αφορά την Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης: Κεντρικό σημείο αυτού του μέτρου, καθώς και όλου του Ε.Π., αποτελεί 
η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τόσο η αρχική 
(εισαγωγική) όσο και η ενδοϋπηρεσιακή, αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ παράγοντα 
για την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών ισότητας των δύο φύλων στο χώρο 
της εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender 
mainstreaming) σε όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, κάθε 
επιπέδου και ειδικότητας, καθώς και των σχολικών βιβλιοθηκονόμων, των 
γραμματέων, των επιστατών στα σχολεία και του λοιπού προσωπικού, θεωρείται 
αναγκαία και πρέπει να αποτελεί κριτήριο για την εφαρμογή τους. Επίσης, και 
στην Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των συντελεστών του πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται και κριτήρια που σχετίζονται με την κατά φύλο ισότητα 
(επιτεύγματα, αδυναμίες κ.λπ.). Αυτό οδηγεί στην ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η 
παράμετρος του φύλου ως μεταβλητή στις σχετικές αξιολογήσεις και έρευνες.  

Σε ό,τι αφορά την Ενέργεια σχετικά με την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των 
σχολικών βιβλιοθηκών, τέλος, προβλέπονται συμπληρωματικές σχετικές δράσεις στο 
πλαίσιο του Άξονα 4. Θα προσθέταμε μόνο ότι ο εμπλουτισμός των σχολικών 
βιβλιοθηκών με σχετικό υλικό που προωθεί την ισότητα των δύο φύλων μπορεί να 
λαμβάνει υπόψη του ταυτόχρονα και τη διαπολιτισμική διάσταση 
(γυναίκες/κορίτσια που προέρχονται από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες). 

Στο Μέτρο 2.4., που αφορά τον Επαγγελματικό προσανατολισμό και τη σύνδεση με την 
αγορά εργασίας, η σημασία των ενεργειών που αφορούν την προώθηση των στόχων 
της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση και την απασχόληση είναι αυτονόητη. 
Κατάλληλα προγράμματα «ενεργού» επαγγελματικού προσανατολισμού, που 
παρέχουν ουσιαστικές ευκαιρίες απόκτησης προεπαγγελματικής εμπειρίας, 
μπορούν, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, να ασκήσουν σημαντική επίδραση 
στις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των μαθητών και μαθητριών. Ιδιαίτερα σε 
ό,τι αφορά την Πρακτική άσκηση και τα Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας πρέπει να προβλεφθούν μέτρα και 
κίνητρα για την προσέλκυση των σπουδαστριών, καθώς η τυχόν εμπλοκή τους σε 
τέτοια προγράμματα αυξάνει σημαντικά τις δυνατότητες και πιθανότητές ένταξής 
τους στην απασχόληση. 

Στο Μέτρο 2.5., που αναφέρεται στη Διά βίου εκπαίδευση, επισημαίνεται η 
προσπάθεια για δημιουργία συνθηκών προσέλκυσης των γυναικών σε τομείς όπου 
η παρουσία τους είναι περιορισμένη. Θα μπορούσε όμως αυτή η διατύπωση να 
είναι πιο συγκεκριμένη, ώστε να εξασφαλιστεί η πραγμάτωσή της, και τονίζουμε 
την ανάγκη, στις ερευνητικές και καινοτομικές δραστηριότητες που προβλέπονται 
για τα Ι.Δ.Ε. και το Ε.Α.Π. να συμπεριληφθεί και η διάσταση (και ειδικές έρευνες) 
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του φύλου. 

Το Μέτρο 2.6., που αφορά τα Προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος και 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, περιλαμβάνει την οργάνωση σχετικών επιμορφωτικών 
σεμιναρίων. Εδώ προτείνεται ενδεικτικά να αναληφθεί δέσμευση ότι μέρος των 
προβλεπόμενων πόρων θα διατεθεί για την οργάνωση ενός σεμιναρίου (ή σειράς 
σεμιναρίων) με αντικείμενο τη μελέτη των ποικίλων παραμέτρων της σχέσης 
ανάμεσα στο φύλο και το περιβάλλον. 

Τα δύο Μέτρα που απαρτίζουν τον Άξονα 5 και ο οποίος αφορά τη Δημιουργία και 
ενίσχυση υποδομών για την υλοποίηση των μέτρων του Ε.Κ.Τ. προβλέπουν κατά 
βάση δημιουργία υποδομών και προμήθεια εξοπλισμού για τη εξυπηρέτηση των 
αναγκών λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ωστόσο, και τα Μέτρα αυτά  
έχουν επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εκπαιδευτικοί θεσμοί 
για τα δύο φύλα και επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, τα αγόρια και τα κορίτσια 
που συμμετέχουν στους εκπαιδευτικούς θεσμούς. Για παράδειγμα, έχει σημασία οι 
σχολικές εγκαταστάσεις στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να 
εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες των κοριτσιών και να τους παρέχουν 
ασφάλεια και ευχάριστο περιβάλλον. Έτσι, π.χ., σχολικά κτίρια ή συγκροτήματα 
μεγάλου μεγέθους, που φιλοξενούν πολλούς και άγνωστους μεταξύ τους μαθητές 
και μαθήτριες, ή κτίρια που στερούνται κατάλληλων αποδυτηρίων και χώρων 
υγιεινής, δημιουργούν άγχος και ανασφάλεια κυρίως στα κορίτσια. Κατά 
συνέπεια, η τήρηση σχετικών προδιαγραφών στην κατασκευή των κτιρίων και 
στην οργάνωση και τον εξοπλισμό των σχολικών χώρων πρέπει να προβλέπεται 
από τις σχετικές προκηρύξεις και να ελέγχεται συστηματικά στη διαδικασία της 
εφαρμογής. 

Προτάσεις για 
Θετικές 
Δράσεις 

Για το Μέτρο 1.1. σχετικά με τη Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό 
σύστημα ατόμων ειδικών κατηγοριών, ειδικά όσον αφορά τα Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας και την εκπαίδευση ενηλίκων, φαίνεται χρήσιμο, πέρα των άλλων, να 
προωθηθούν θετικές ενέργειες υπέρ των γυναικών, όπως π.χ. η σύσταση Σχολείου 
Δεύτερης Ευκαιρίας με διευκολύνσεις για γυναίκες/μητέρες (αλλά όχι σχολείου 
αποκλειστικά για γυναίκες), που θα μπορεί να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών, κυρίως μητέρων (π.χ. 
κατάλληλο ωράριο, συστέγαση του σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας με ολοήμερο 
σχολείο κατάλληλα διευθετημένου ωραρίου, ώστε να καλύπτεται η ανάγκη 
φύλαξης και εκπαιδευτικής υποστήριξης των παιδιών τους την ώρα που οι ίδιες θα 
παρακολουθούν μάθημα κ.λπ.). Παρόμοια φροντίδα μπορεί να ληφθεί και σε 
άλλους θεσμούς εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να καταστούν πιο προσιτοί στις 
γυναίκες. 

Στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1. (ενδεχομένως και του 1.2.), θα ήταν σκόπιμο να 
προβλεφθεί θετική δράση με ομάδα-στόχο τα κορίτσια που διαβιώνουν σε κλειστής 
περίθαλψης (ολοπαγή) ιδρύματα παιδικής/εφηβικής προστασίας, δημόσιας ή 
διωτικής πρωτοβουλίας, τα οποία κατά κανόνα φοιτούν σε δημόσια σχολεία 
εποπτευόμενα από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τα κορίτσια αυτά συνήθως δεν έχουν καλές 
εκπαιδευτικές επιδόσεις και η συνολική προετοιμασία τους για την επαγγελματική 
και κοινωνική ζωή είναι υποδεής. 

Στο πλαίσιο του Μέτρου 2.2. σχετικά με την Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών – 
Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό που 
αναλαμβάνεται για την Αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του 
εκπαιδευτικού υλικού παρέχεται η δυνατότητα να αναπροσανατολιστούν στο σύνολό 
τους τόσο τα προγράμματα σπουδών όσο και τα σχολικά βιβλία και άλλα υλικά με 
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τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργούν θετικά ως προς τη διάσταση του φύλου (όπως 
και ως προς τη διαπολιτισμική διάσταση). Πρόκειται για μια πολύ σημαντική 
δραστηριότητα που, αν αναληφθεί και σχεδιαστεί με τον κατάλληλο τρόπο, θα έχει 
πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υπόθεση της ισότητας των φύλων. Πρέπει, όμως, να 
αποφευχθούν οι αδυναμίες που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενους σχεδιασμούς, 
που οδήγησαν στη σύνταξη προγραμμάτων και την εκτύπωση βιβλίων στα οποία 
δεν είχε ληφθεί υπόψη αυτή η διάσταση. Απαραίτητο, συνεπώς, είναι να 
παρακολουθείται συστηματικά αυτή η δραστηριότητα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και από εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. το Κ.Ε.Θ.Ι.).  

Οι τριτοβάθμιες σπουδές και κυρίως οι μεταπτυχιακές αυξάνουν κατά πολύ τις 
πιθανότητες ένταξης των ατόμων στην αγορά εργασίας και μάλιστα με ευνοϊκούς 
όρους. Από τη μελέτη των στοιχείων των εγγραφών στα μεταπτυχιακά 
προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), εξάλλου, όπου η 
πλειονότητα είναι γυναίκες, συνάγεται το ενδιαφέρον των γυναικών για 
μεταπτυχιακές σπουδές, το οποίο δεν καλύπτεται ωστόσο από τα υφιστάμενα 
συμβατικά προγράμματα. Απαιτείται, συνεπώς, κάποια τουλάχιστον από τα 
συμβατικά προγράμματα να λειτουργούν με την ευελιξία που εξασφαλίζουν τα 
«ανοικτά» και «από απόσταση» προγράμματα, ώστε να είναι πιο προσιτά σε 
εργαζόμενες γυναίκες. Επίσης, σε επιστημονικούς τομείς όπου η γυναικεία 
παρουσία είναι ελάχιστη είναι σημαντικό να δοθούν κάποια κίνητρα (π.χ. 
ποσόστωση επί του αριθμού των εγγραφόμενων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα). 
Ενδεικτικά, στην Ενέργεια που αφορά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών – 
Έρευνα – Υποτροφίες, μπορούν να προβλεφθούν ανάλογες ρυθμίσεις, ιδίως σε ό,τι 
αφορά την παροχή εναλλακτικών μορφών μεταπτυχιακής εκπαίδευσης (π.χ. 
εντατικά θερινά μαθήματα), με στόχο τη διευκόλυνση συμμετοχής των γυναικών 
σε μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλού επιπέδου. 

‘Οσον αφορά το Μέτρο 2.3. για την Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, οι 
ως τώρα μελέτες δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικές επιλογές των αγοριών και 
κοριτσιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της τεχνικής-επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης διέπονται συνολικά –παρά τις επιμέρους εξαιρέσεις– 
από τη «λογική» των κυρίαρχων στερεότυπων του φύλου. Θα ήταν σκόπιμο, 
επομένως, να συνδυαστούν οι ενέργειες αναβάθμισης των Τ.Ε.Ε., Ι.Ε.Κ. και λοιπών 
ιδρυμάτων και σχολών κατάρτισης με προσπάθειες διαμόρφωσης ενός μαθησιακού 
περιβάλλοντος που να αμφισβητεί τα στερεότυπα αυτά. Μια τέτοια ενέργεια σε 
συνδυασμό με τον κατάλληλο επαγγελματικό προσανατολισμό θα μπορούσε να 
συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των στερεοτύπων του φύλου στο 
χώρο της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Ενδεικτικά, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο που 
παρέχουν τα θερινά σχολεία επιχειρηματικότητας για μαθητές Τ.Ε.Ε., θα ήταν 
χρήσιμο να δεσμευτεί μέρος του προϋπολογισμού για τη λειτουργία ενός θερινού 
σχολείου επιχειρηματικότητας (ή ομάδας τέτοιων σχολείων) με στόχο την 
προαγωγή της επιχειρηματικότητας των μαθητριών των Τ.Ε.Ε. (αριθμητική 
αναλογία υπέρ των μαθητριών, περιεχόμενο και παιδαγωγικές πρακτικές 
προσαρμοσμένα στο γυναικείο μαθητικό ακροατήριο κ.λπ.). 

Ο Άξονας 3, που αφορά την Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της 
προσαρμοστικότητας των νέων, περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και εμπειρίας 
σχετικών με την επιχειρηματικότητα και τις καινοτομικές εφαρμογές, που  είναι 
σημαντικές για τα κορίτσια που σπουδάζουν στα Ι.Ε.Κ. και τις άλλες σχολές 
κατάρτισης καθώς και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δεδομένου ότι αυτά 
συνήθως έχουν περιορισμένες γνώσεις και εμπειρίες σε αυτό τον τομέα. Έτσι, θα 
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ήταν χρήσιμο να προβλεφθούν κίνητρα, ενδεχομένως και ποσόστωση, για την 
προσέλκυσή τους στα σχετικά προγράμματα. 

Ο Άξονας 4, που αναφέρεται στη Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και, συνεπώς, στο σύνολό του περιλαμβάνει θετικές ενέργειες υπέρ των γυναικών, 
επιδέχεται κάποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, στην Ενέργεια που αφορά 
Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα που απευθύνονται στις 
γυναίκες/Υποστήριξη γυναικών, αντί της προβλεπόμενης επιχορήγησης γυναικών 
ερευνητριών στα παραπάνω προγράμματα, αν υποαντιπροσωπεύονται, μέσω ειδικού 
συντελεστή βαρύτητας κατά την αξιολόγηση των προτάσεων μπορεί να προβλεφθεί η 
επιχορήγηση μεγαλύτερου αριθμού γυναικών από ό,τι επιβάλλει η κατά φύλο 
αριθμητική αναλογία ανάμεσα στους/στις υποψηφίους/-ιες. 

Καλές 
πρακτικές 

Σε πολλές χώρες (π.χ. Δανία, Φιλανδία, Σουηδία) τα σχολεία και άλλες υπηρεσίες 
φύλαξης παιδιών λειτουργούν με ένα ευρύ και ευέλικτο ωράριο, συμβατό προς το 
ωράριο εργασίας των γονέων, Επίσης, καλή πρακτική θεωρείται και η προσφορά 
υπηρεσιών φύλαξης από βρεφονηπιακούς ή παιδικούς σταθμούς που 
οργανώνονται από συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και επιχορηγούνται 
από το κράτος. Σε κάθε περίπτωση, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίζεται 
το εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών 
(Κ.Ε.Θ.Ι., 2002a, σελ. 117). 

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των γονέων και, γενικά, της οικογένειας, είναι 
σκόπιμο να επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή χρήση των σχολικών κτιρίων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, με ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 

Πρακτικές που έχουν δοκιμαστεί διεθνώς με θετικά αποτελέσματα αφορούν την 
οργάνωση σεμιναρίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων στα θέματα 
διαφυλικών σχέσεων. (Κ.Ε.Θ.Ι., ό.π.). Στο ίδιο πλαίσιο έχουν δοκιμαστεί και 
αντίστοιχα σεμινάρια από πατέρες σε πατέρες, με βάση το σχολείο. 

Αξίζει να δοκιμαστούν και στην Ελλάδα δραστηριότητες τηλεοπτικού 
εναλφαβητισμού και, γενικότερα, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
μαθητριών/μαθητών στον τρόπο λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης 
(media literacy – media education). Σε τέτοιες δραστηριότητες μπορεί και πρέπει 
να συμμετέχουν και οι γονείς/κηδεμόνες. 

Μια καλή πρακτική στον τομέα της κατάλληλης προετοιμασίας του ανθρώπινου 
δυναμικού για τις πολιτικές του mainstreaming είναι η πρακτική που καθιέρωσε η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO, 2002, σελ. 2-3): Οι πολιτικές του 
mainstreaming μεταφράζονται σε δράση, τόσο για το διοικητικό όσο και για το 
τεχνικό προσωπικό του Οργανισμού, και επηρεάζουν όλα τα επίπεδα της δράσης 
του: έρευνα, σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση, διαχείριση 
ανθρώπινων πόρων και προϋπολογισμό. Τα διευθυντικά στελέχη αναλαμβάνουν 
να καθιερώσουν διαδικασίες αναγκαίες για τη βελτίωση της ικανότητας του 
προσωπικού, την πληροφόρηση, την κατάρτιση και την τεχνική υποστήριξή του. 
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6. Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Γενικά Η Στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος για 

την Κοινωνία της Πληροφορίας (Κ.τ.Π.) βασίζεται στις 
ακόλουθες αρχές: 
 
 Καινοτομία και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες: η 

Κ.τ.Π. θα αναπτυχθεί στηριζόμενη στους 
μηχανισμούς της αγοράς και το θεσμικό πλαίσιο 
πρέπει να διευκολύνει τις νέες επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες και την καινοτομία. 

 Δημοκρατία και ατομικές ελευθερίες: Η Κ.τ.Π. 
πρέπει να ενισχύει τις δημοκρατικές διαδικασίες 
και να διαφυλάσσει τα δικαιώματα των πολιτών. 

 Ίσες ευκαιρίες και αλληλεγγύη: Η Κ.τ.Π. πρέπει να 
δίνει σε όλους τους πολίτες πρόσβαση στις 
ευκαιρίες, τη γνώση και τις αγορές που παρέχουν 
οι νέες τεχνολογίες και να είναι αλληλέγγυα σε 
όσους δεν καταφέρουν να ενταχθούν. 

 
Ως Στρατηγικοί στόχοι του Ε.Π.Κ.τ.Π. ορίζονται η 
«Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής», που αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της 
καθημερινής ζωής του πολίτη μέσα από παρεμβάσεις 
σε μία σειρά από κρίσιμους τομείς, όπως η Δημόσια 
Διοίκηση, η υγεία, οι μεταφορές και το περιβάλλον και 
η «Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Δυναμικό», που αφορά τη 
δημιουργία συνθηκών κατάλληλων για την ενίσχυση 
μιας διαδικασίας οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης όπου η τεχνολογία και η γνώση αποτελούν 
τον κύριο μοχλό αύξησης της παραγωγικότητας και 
της ανταγωνιστικότητας, των εισοδημάτων, της 
απασχόλησης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου 
δυναμικού. 
 
Οι Άξονες προτεραιότητας για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων είναι: 
Παιδεία και πολιτισμός: Εξοπλισμός, δικτύωση, 
κατάρτιση εκπαιδευτικών και ψηφιακό περιεχόμενο 
για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος για 
τον 21ο αιώνα, χρήση νέων τεχνολογιών για 
τεκμηρίωση και προβολή του Ελληνικού πολιτισμού.  
Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής: 
χρήση Τ.Π.Ε. για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη σε 
κρίσιμους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, βελτίωση 
της ποιότητας ζωής με την εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών στην υγεία και την πρόνοια, στο 
περιβάλλον και στις μεταφορές. 
Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία: 
δημιουργία συνθηκών για τη μετάβαση στη «νέα 
οικονομία», με την προώθηση του ηλεκτρονικού 



Οδηγός Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση των 
Δράσεων των Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. 

 

 101 

εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, της 
έρευνας και της διασύνδεσής της με την παραγωγή, 
της κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες, της 
απασχόλησης και της τηλε-εργασίας. 
Επικοινωνίες: στήριξη της διαδικασίας απελευθέρωσης 
της αγοράς, δράσεις ανάπτυξης της 
τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε απομακρυσμένες 
περιοχές για παροχή προηγμένων υπηρεσιών με 
χαμηλό κόστος και σημείων πρόσβασης για τους 
πολίτες. 
 
Η γενική ανάπτυξη του προγράμματος περιλαμβάνει 
την υπόθεση ότι όλες οι πράξεις των Μέτρων που 
στοχεύουν στην ανάπτυξη της απασχόλησης, της 
επαγγελματικής κατάρτισης, της επιχειρηματικότητας 
και της βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους πολίτες 
είναι συμβατές (ή θετικές) προς τις πολιτικές που 
αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
Ειδικότερα, τα Μέτρα 3.4. «Αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού» και 3.5. «Προώθηση της 
απασχόλησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας» 
περιλαμβάνουν θετικές ενέργειες στην αγορά 
εργασίας υπέρ των γυναικών. Οι πράξεις των Μέτρων 
που  αφορούν την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνολογιών 
πληροφορίας και επικοινωνίας καθώς και τομεακές 
αναδιαρθρώσεις θεωρούνται μη σχετιζόμενες με τις 
προαναφερόμενες πολιτικές, άρα ουδέτερες. 
Οι σχεδιαστές του προγράμματος πρότειναν δύο 
παρεμβάσεις σε σχέση με το φύλο, οι οποίες στοχεύουν 
στις γυναίκες κυρίως ως ευάλωτη ή ευπαθή ομάδα 
πληθυσμού (τηλε-κατάρτιση και τηλε-εργασία) και μία 
ειδική παρέμβαση απόκτησης  επαγγελματικής  
εμπειρίας (Stage) σε ειδικότητες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών για άνεργους πτυχιούχους, για τη 
διευκόλυνση της ένταξης των γυναικών στην αγορά 
εργασίας των Τ.Π.Ε. 

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο 
Ε.Π. της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

Οι προτάσεις για την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου (βάσει της διπλής προσέγγισης του “gender 
mainstreaming” και των θετικών μέτρων) στοχεύουν 
στη δυναμική συμμετοχή των γυναικών σε όλο το 
φάσμα της Κ.τ.Π. και παράλληλα στην αποφυγή της 
ανάδειξης νέων ανισοτήτων και σοβαρών αρνητικών 
επιπτώσεων για την κοινωνική κατάσταση και θέση 
των γυναικών. «Είναι εξαιρετικής σημασίας όλοι οι 
πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, να 
αποκτήσουν επίγνωση των αναπτυσσόμενων 
πολιτικών περί την πληροφοριακή υποδομή και να 
εμπλακούν στη διαμόρφωση των πολιτικών και στην 
εφαρμογή τους. Τα ζητήματα της “ενσωμάτωσης” στο 
ψηφιακό περιβάλλον είναι υψίστης σημασίας διότι 
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αποτελούν θεμελιώδη ζητήματα της δημοκρατίας13». 
Όπως διατυπώνεται στα συμπεράσματα του 
Πανευρωπαϊκού Προπαρασκευαστικού Υπουργικού 
Συνεδρίου για την Παγκόσμια Διάσκεψη για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας του Ο.Η.Ε.14 «οι 
κυβερνήσεις και οι λοιποί μέτοχοι θα πρέπει να 
δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες, οι οποίες θα 
διασφαλίζουν την ίση πρόσβαση των γυναικών στην 
πληροφορία και τη γνώση καθώς επίσης ισότιμο ρόλο ως 
παραγωγών και διαμορφωτών αποφάσεων σε όλα τα θέματα 
που σχετίζονται με τη θέσπιση των πολιτικών και πλαισίων 
των Τ.Π.». 
 
Η «πρόσβαση», η «καθολική πρόσβαση», οι «ίσες 
ευκαιρίες» και η «δημοκρατία» αποτελούν τις λέξεις 
κλειδιά σε όλες τις εθνικές στρατηγικές ανάπτυξης της 
Κ.τ.Π. Η εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων μέσα 
σε ένα οικονομικό πλαίσιο απόλυτα απελευθερωμένο, 
η διάθεση πολύ σημαντικών πόρων και παράλληλα η 
τήρηση των βασικών αρχών, στόχων και δεσμεύσεων 
αποτελούν ένα πολύπλοκο εγχείρημα. Η προϋπόθεση 
ότι η επικοινωνία και η δημόσια πρόσβαση είναι 
οικονομικώς προσδιοριζόμενα αγαθά, από τα οποία 
το μέγιστο όφελος προκύπτει όταν το σύνολο των 
πολιτών συμμετέχουν και όλες οι διασυνδέσεις 
(interconnections) έχουν επιτευχθεί, πρέπει να 
αναδεικνύεται15. Οι διαμορφωτές των δημόσιων 
πολιτικών, αν και με αρκετή καθυστέρηση, έχουν 
αρχίσει να ενσωματώνουν τη μεταβλητή του φύλου 
στο πλαίσιο ανάλυσης των έμφυλων επιπτώσεων της 
«πρόσβασης». Όπως σημειώνει η Έκθεση της Ομάδας 
Εμπειρογνωμόνων του Ο.Η.Ε., για τις Τ.Π.Ε., τις 
επιπτώσεις τους και τη χρησιμοποίησή τους για τη 
βελτίωση της θέσης των γυναικών, «τα ανθρώπινα 
όντα είναι έμφυλα κοινωνικά δρώντα-υποκείμενα. Οι 
άνθρωποι αποκτούν το κοινωνικό τους φύλο μερικώς 
από την εμπλοκή τους με τις τεχνολογίες της 
κοινωνίας τους. Αυτή είναι μία περίπλοκη σχέση, που 
δεν προσδιορίζεται απλώς από την επίδραση της 
τεχνολογίας στους ανθρώπους, αλλά από την 
αλληλεπίδραση ανθρώπων και τεχνολογιών με σκοπό 
την αλλαγή των κοινωνιών, των πολιτισμών και των 
ίδιων των τεχνολογιών. Οι γυναίκες και οι άνδρες δεν 
εμπλέκονται με τις νέες Τ.Π.Ε. από το ίδιο σημείο 
εκκίνησης, αλλά από θέση κοινωνικής και 
πολιτισμικής ανισότητας και διαφοράς. Με τη 
διαπίστωση αυτή καθίσταται σημαντική η μη 

                                                 
13 A Gender Perspective on Access, Shade L. R. 1998 

14 Building a Gender Sensitive Information Society, Pan-European Preparatory Ministerial Conference for the World 
Summit on the Information Society, Bucharest, Romania, 7 November 2002 
15 βλ. 13. 



Οδηγός Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση των 
Δράσεων των Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. 

 

 103 

διαιώνιση των υπαρχουσών ανισοτήτων αλλά η 
παρέμβαση για την αντιμετώπισή τους». 
 
Αναφέρουμε στο σημείο αυτό τους 
συντελεστές/παράγοντες «πρόσβασης» στην Κ.τ.Π. 
που σχετίζονται με το φύλο16, για τους οποίους 
απαιτούνται ιδιαίτερες παρεμβάσεις για την 
εξασφάλιση και βελτίωση της πρόσβασης των 
γυναικών στην πληροφοριακή υποδομή (information 
infrastructure): φυσική και τεχνική πρόσβαση, φύση 
και περιεχόμενο πληροφορίας, θέματα εργασίας, 
εργασιακών σχέσεων και χώρων εργασίας, διάφοροι 
κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες, ο σχεδιασμός 
πολιτικών για τις Τ.Π.Ε. και την Κ.τ.Π., βασικοί 
δείκτες κατά φύλο για την πρόσβαση. 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 Παιδεία και 
Πολιτισμός περιλαμβάνονται τα εξής τρία μέτρα: 
              ΜΕΤΡΟ 1.1. Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης 
 ΜΕΤΡΟ 1.2. Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση 
 ΜΕΤΡΟ 1.3. Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη 
του Ελληνικού πολιτισμού 
 
Για τα Μέτρα που αφορούν την Εκπαίδευση 
σημειώνουμε τα εξής:  
Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικά και 
οικονομικά περιβάλλον η εκπαίδευση αποτελεί τον 
πρωταρχικό παράγοντα για την προσαρμογή και την 
απόκτηση των προαπαιτούμενων βασικών δεξιοτήτων 
των μελλοντικά απασχολουμένων, δηλαδή της 
απόλυτης εξοικείωσης με τη χρήση των Τ.Π., της 
υψηλής ειδίκευσης και της συνεχούς 
προσαρμοστικότητας. Το πλαίσιο πολιτικών των 
κρατών μελών σε σχέση με την άμεση προτεραιότητα 
της δυναμικής συμμετοχής των κοριτσιών και των 
νέων γυναικών στις Τ.Π. έχει αποφασιστεί και ορίζεται 
από τα κανονιστικά κείμενα των θεσμικών οργάνων 

                                                                                                                                                                  
16 Ό.π., βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.τ.Π.,  κατά Shade πίνακας κατηγοριοποίησης των παραγόντων πρόσβασης και αντίστοιχων 
επιθυμητών πεδίων παρέμβασης. 
17 Τα στοιχεία που παραθέτει το ΥΠ.Ε.Π.Θ. στην ιστοσελίδα του για τους φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην 
“Επιστήμη Υπολογιστών (Computing Science)» για το 2003 δυστυχώς δεν παρουσιάζονται κατά φύλο. Σύμφωνα με 
δικούς μας υπολογισμούς από τα τελευταία διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία των Στατιστικών Εκπαίδευσης της Ε.Σ.Υ.Ε. 
(1998), η συμμετοχή των γυναικών στις «Επιστήμες της Πληροφορικής» είναι 39% και στις «Επιστήμες  του Μηχανικού» 
(2ψήφια ανάλυση) είναι 20%.  
18 Βλ. σελ. 3. 
19 Πρόσκληση 54 για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1 «…Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει 
να συμβάλλουν στο στόχο του Μέτρου 1.1, που αναφέρεται στη δημιουργία δημόσιων κέντρων πληροφόρησης μέσω 
Διαδικτύου για νέους σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας».  
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της Ε.Ε. 
 
Στην ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής των κρατών 
μελών για την απασχόληση το 2002 COM(2001) 669 
τελικό (κατευθυντήριες Ε.Σ.Δ.Α.) και στην 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τις δεξιότητες και την κινητικότητα / 
COM(2002)72 ορίζεται το ρητά το πλαίσιο ανάπτυξης 
της στρατηγικής για την απασχόληση, βασισμένο σε 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ισότητα των 
φύλων, η οποία θα διευκρινίζει πώς συνδυάζεται η 
οριζόντια πολιτική σε όλους τους άξονες. Πέρα της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο σχεδιασμό 
κάθε άξονα, προβλέπονται ειδικά μέτρα για τις 
περιπτώσεις που απαιτείται ειδική παρέμβαση για την 
επίτευξη των στόχων. Ως γενικά μέτρα για την εκπαίδευση 
και την απασχόληση των γυναικών σε τομείς που συνδέονται 
με τις Τ.Π.Ε., με την αιτιολόγησή τους, αναφέρονται: 
 
Ορισμένα επαγγέλματα –όπως αυτά των μηχανικών 
και εκείνα που απαιτούν επιστημονικές γνώσεις– 
συχνά προσφέρουν μια ελάχιστα ελκυστική εικόνα 
στους νέους, ιδίως στα κορίτσια, γεγονός που τους 
αποτρέπει να εκμεταλλευτούν τις διαθέσιμες ευκαιρίες 
σταδιοδρομίας στους τομείς αυτούς. Η παροχή 
ελκυστικών πληροφοριών σχετικά με τις θέσεις αυτές 
και τις ευκαιρίες που προσφέρουν, και η εισαγωγή 
τους στα σχολικά προγράμματα και τις μαθησιακές 
εμπειρίες θα συνέβαλλαν στην άρση ορισμένων 
στενώσεων στην αγορά εργασίας, και συνεπώς στην 
οικονομική ανάπτυξη των εν λόγω τομέων η οποία 
παρεμποδίζεται από την έλλειψη ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού. 
Προκειμένου να καταπολεμηθούν οι υφιστάμενες και 
μελλοντικές ελλείψεις δεξιοτήτων στη βιομηχανία, τη 
μεταποίηση και τους τομείς που συνδέονται με τις Τ.Π.Ε., 
πρέπει να ενθαρρυνθούν περισσότερο το ενδιαφέρον 
και οι επιτυχίες των νέων στα μαθηματικά, τις φυσικές 
επιστήμες και την τεχνολογία, και συνεπώς να αυξηθεί 
ο αριθμός αυτών που σπουδάζουν σ’ αυτούς τους 
τομείς, ιδίως των κοριτσιών και των νέων γυναικών.   
Το προσωπικό διευκόλυνσης της μάθησης, ιδίως οι 
σύμβουλοι ενημέρωσης και επαγγελματικού 
προσανατολισμού, πρέπει να καταρτίζονται έτσι, ώστε 
να αυξήσουν τις γνώσεις και την ικανότητά τους να 
προωθούν κατάλληλα τη μελέτη, την έρευνα και τις 
σταδιοδρομίες που συνδέονται με τις φυσικές 
επιστήμες, τη μηχανική και τις Τ.Π.Ε., ιδίως μεταξύ των 
κοριτσιών και των νέων γυναικών. Πρέπει να 
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προσελκυστούν και να προσληφθούν περισσότεροι 
νέοι ειδικευμένοι στους τομείς αυτούς σε σχετικές 
σταδιοδρομίες. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη 
για τον καθορισμό των κατάλληλων δεικτών και στόχων προς 
βελτίωση, του χρονοδιαγράμματος επίτευξής τους και για την 
παρακολούθηση της προόδου προς την κατεύθυνση αυτή. 
 
Οι κοινωνικοί εταίροι σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές 
αρχές και την επιστημονική κοινότητα, θα θεσπίσουν τα 
κατάλληλα μέτρα ευαισθητοποίησης που να στοχεύουν στους 
σπουδαστές και ειδικότερα να ενθαρρύνουν κορίτσια και 
γυναίκες να επωφεληθούν από τις σχετικές ευκαιρίες 
εργασίας. Τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να 
συνεργασθούν για την επίτευξη βελτίωσης στη ποιότητα της 
πληροφόρησης σχετικά με την σταδιοδρομία στους τομείς 
αυτούς την οποία παρέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς 
επαγγελματικού προσανατολισμού. 
 
Ειδικότερα, στις κατευθυντήριες αρχές για τον 
Πυλώνα 4 των Ε.Σ.Δ.Α. για το 2002 διατυπώνονται τα 
εξής:  

V. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Η προσέγγιση της ένταξης της διάστασης του φύλου 
Για να επιτευχθεί ο στόχος της ισότητας ευκαιριών 
και της αύξησης της απασχόλησης των γυναικών 
σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της Λισσαβώνας, θα πρέπει να 
ενισχυθούν οι πολιτικές των κρατών μελών για την 
ισότητα των φύλων και να εξεταστούν όλες οι 
προϋποθέσεις που επηρεάζουν την απόφαση των 
γυναικών να εργαστούν. 
Οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερα προβλήματα στην πρόσβαση στην 
απασχόληση, στη σταδιοδρομία, στις αμοιβές και 
στο συμβιβασμό της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή ζωή. Συνεπώς, είναι σημαντικό, 
μεταξύ άλλων: 
 να εξασφαλιστούν οι συνθήκες για τη διευκόλυνση 

της πρόσβασης των γυναικών στη διά βίου μάθηση 
και, ιδίως, στην κατάρτιση στις Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών  

 
Ως ειδική θετική δράση σχετική με την απασχόληση 
των γυναικών στις Τ.Π.Ε. ορίζεται η εξής: 

Τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι, όταν αυτό 
είναι σκόπιμο, πρέπει να διαμορφώσουν τις 
συνθήκες μέσω των οποίων να προωθείται η 
πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση, αποβλέποντας 
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ειδικότερα στην προώθηση της πρόσβασης των 
γυναικών σε σταδιοδρομίες στο χώρο των 
τεχνολογιών της πληροφορίας. 

 
Με τα Μέτρα 1.1. και 1.2. έχει προγραμματιστεί η 
αναβάθμιση και η προσαρμογή των υποδομών της 
εκπαίδευσης στις Τ.Π.Ε., η αναβάθμιση των 
προσόντων των εκπαιδευτικών και η παραγωγή 
εργαλείων και μεθόδων εκπαίδευσης που αξιοποιούν 
το νέο περιβάλλον.  
 
Στα Τεχνικά Δελτία και των δύο Μέτρων αναφέρεται 
ότι οι πράξεις που προβλέπονται είναι συνεπείς με τις 
κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επισημαίνονται εδώ τα 
στοιχεία που κατ’ ουσία θα  καθιστούσαν τις πράξεις 
των μέτρων συνεπείς προς την ισότητα, δηλαδή θα 
είχαν ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στο 
σχεδιασμό τους. 
 
Οι πράξεις που προβλέπονται στο Μέτρο 1.2. 
εμπεριέχουν τη δυνατότητα πολυεπίπεδης 
παρέμβασης σε έναν από τους βασικότερους τομείς 
πολιτικής στο τομέα της Κ.τ.Π., δηλαδή της 
παρέμβασης στο πρόβλημα που ονομάζουμε ψηφιακό 
χάσμα και την πρόληψή του σε σχέση με το φύλο 
(gender divide within the digital divide). Οι βασικοί 
στόχοι του Μέτρου, που αφορούν το εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο, τις προηγμένες εκπαιδευτικές 
διαδικασίες και την εκπαίδευση των καθηγητών 
αποτελούν τα σημεία κλειδιά για να καταπολεμηθούν 
οι αιτίες που δημιουργούν και αναπαράγουν το 
φαινόμενο, στο μέτρο που σχετίζεται με τις 
επιλεγόμενες επαγγελματικές σταδιοδρομίες17 των 
μαθητριών και την έλξη ή απώθηση που δημιουργούν 
τα τεχνολογικά μαθήματα και επαγγέλματα στα δύο 
φύλα. Σε όλες τις τεχνολογικά αναπτυγμένες 
οικονομίες η διαπίστωση της μεγάλης διαφοράς στις 
προτιμήσεις των κοριτσιών και αγοριών στο ζήτημα 
αυτό και, κατά συνέπεια, η απώλεια ανθρώπινων 
πόρων, απόλυτα απαραίτητων στη σημερινή 
συγκυρία, οδήγησε στη διατύπωση συγκεκριμένων 
κατευθύνσεων για την αναπροσαρμογή των βασικών 
χαρακτηριστικών, κυρίως του εκπαιδευτικού 
περιεχομένου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 
νέες αρχές που διέπουν την παραγωγή του 
εκπαιδευτικού περιεχομένου και την εκπαιδευτική 
διαδικασία βασίστηκαν στα συμπεράσματα 
συστηματικών ερευνών των πανεπιστημιακών σχολών 
εκπαίδευσης στις τεχνολογίες, και συνοψίζονται στα 
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εξής σημεία: εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των 
καθηγητών για τη διάσταση του φύλου στα ζητήματα 
εξοικείωσης και εκπαίδευσης στις Τ.Π. και 
ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική πρακτική, 
αποφυγή της αρνητικής αναπαραγωγής των 
κοινωνικών στερεότυπων σε σχέση με τα φύλα μέσα 
στην τάξη, αναπροσαρμογή των προβαλλόμενων 
προτύπων και ρόλων στο σχεδιασμό του 
εκπαιδευτικού περιεχομένου του λογισμικού 
εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας των μαθητών, 
δημιουργία role models και για τα κορίτσια, αποφυγή 
από τους σχεδιαστές λογισμικού της κυριαρχίας σε 
αυτό της κουλτούρας των εφήβων αγοριών (μάχες, 
επιθετικές συμπεριφορές, καταστροφές, αθλήματα και 
δραστηριότητες προτίμησης των αγοριών κ.λπ.) και 
ενσωμάτωση στο σχεδιασμό τομέων ενδιαφερόντων 
και των κοριτσιών. Ενθάρρυνση των κοριτσιών στην 
επιλογή τεχνολογικών μαθημάτων και στη συμμετοχή 
τους σε δραστηριότητες τεχνολογικού 
προσανατολισμού εκτός τάξης. 
 
Για τα προαναφερόμενα υπάρχουν σημαντική 
βιβλιογραφία, κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού 
λογισμικού των Τ.Π. με βάση το φύλο, μοντέλα 
λογισμικού, εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση 
των καθηγητών καθώς και κατευθύνσεις για την 
εκπαιδευτική διαδικασία, την χωροθέτηση των τάξεων 
και τις δραστηριότητες εκτός της τάξης για την 
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Τα βασικά συμπεράσματα στον προβληματισμό για 
τις ενδεικνυόμενες πρακτικές για την ενεργή και ίση 
χρήση και συμμετοχή των κοριτσιών στις Τ.Π.  
εστιάζονται: 
 στην πρωτοβάθμια κυρίως  εκπαίδευση, 
 στην εκπαίδευση των καθηγητριών, που αποτελούν 

την πλειονότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 

 στο σχεδιασμό του λογισμικού ψυχαγωγίας 
(ηλεκτρονικά παιχνίδια) και εκπαίδευσης, και σε 
νέες έρευνες για τους τρόπους μάθησης, 

 σε δράσεις–κίνητρα για την ενεργή συμμετοχή των 
κοριτσιών. 

 
Η προβληματική για τα θέματα αυτά δεν 
ενσωματώθηκε στη περιγραφή καμίας πράξης του 
προγράμματος. Στη περιγραφή των ακόλουθων 
πράξεων του προγράμματος είναι δυνατόν να 
ενσωματωθούν τα προαναφερθέντα και να 
δεσμευθούν οι ανάλογες πιστώσεις για την επίτευξή 
τους. Οι ομάδες εργασίας και αξιολόγησης για την 
υλοποίηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
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στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και στο 
εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό λογισμικό θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν εμπειρογνώμονες ισότητας των φύλων 
(gender experts), όπως αναφέρεται και στο Σχέδιο 
Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Δεξιότητες 
και την Κινητικότητα / COM(2002)72 και στο 
COM(2002) 748 final18. 
 
Πράξεις που οφείλουν να ενσωματώσουν τη διάσταση 
του φύλου (αυτό μπορεί να επιτευχθεί  μέσα από τη 
διατύπωση των προκηρύξεων των δράσεων): 
‘’ΜΕΤΡΟ 1.2. Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

a. Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο 
και Λογισμικό 

 δημιουργίας, προμήθειας, διάχυσης και 
προαγωγής χρήσης εκπαιδευτικού 
λογισμικού για  την Πρωτοβάθμια  και τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 

 δημιουργίας εκπαιδευτικών πυλών (portals), 
 αανάπτυξη περιεχομένου και προηγμένων 

τηλεματικών υπηρεσιών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, 

 ψηφιοποίηση υλικού  δημόσιων βιβλιοθηκών 
(επιλογή βιβλίων). 

b. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  
c. Δράσεις Υποστήριξης των 

πληροφοριακών Συστημάτων των 
σχολείων (Δημιουργία Help Desk)’ 
(λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν 
δυσκολίες 
κοριτσιών/αγοριών/καθηγητριών/καθ
ηγητών – πιλοτικές εφαρμογές για 
διάγνωση δυσκολιών ανάλογα με την 
ομάδα χρηστών) 

Για το Μέτρο 1.1.5. Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων 
Πληροφόρησης, που προβλέπει τη δημιουργία χώρων 
δημόσιας πρόσβασης στο διαδίκτυο και στις Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες, κυρίως στις δυσπρόσιτες περιοχές της 
χώρας19, σημειώνουμε ότι είναι απαραίτητη η 
πρόβλεψη της διαφορετικότητας των χρηστών αυτής 
της υπηρεσίας πρόσβασης, με βάση την αρχή του 
Ε.Π.Κ.τ.Π. για τις «ίσες ευκαιρίες και τη δημιουργία 
των προϋποθέσεων για την πρόσβαση όλων των 
πολιτών». Οι δημόσιοι χώροι πρόσβασης υποχρεωτικά 
θα πρέπει να διαθέτουν ράμπα πρόσβασης και σε 
επίπεδο χωροθέτησης καθώς επίσης και διαθέσιμο 
χώρο για κάποιο αριθμό επισκεπτών που να επιτρέπει 
τη στάθμευση θέσης μεταφορά βρέφους. Επίσης, είναι 
απαραίτητο να υπάρχει υποδομή για την υγιεινή των 
βρεφών. Η δυνατότητα πρόσβασης πρέπει να είναι 
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καθολική. Για τα 100 Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης, 
που θα δημιουργηθούν, όπως προβλέπεται από τον 
δείκτη εκροών της πράξης, θα ήταν σκόπιμο να 
προωθηθεί ως κριτήριο αξιολόγησης για τις προτάσεις 
που υποβάλλονται προς έγκριση η ενσωμάτωση των 
ανωτέρω κριτηρίων. Ως αποτέλεσμα θα μπορούσε να 
προκύψει και «δείκτης ενσωμάτωσης ισότητας στη 
προσβασιμότητα» για τους δημόσιους χώρους 
πρόσβασης. 

 Τα Μέτρα 1.1.1. έως 1.1.5. εκτός από την ανάπτυξη των 
υποδομών θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, 
εισοδήματα, νέες επιχειρήσεις ή ανάπτυξη ήδη 
υπαρχουσών. Τα Τ.Δ.Μ. θα έπρεπε να έχουν 
ενσωματώσει δείκτες αποτελέσματος σε σχέση με τα 
μεγέθη απασχόλησης κατά την περίοδο ανάπτυξης του 
προγράμματος με βάση το φύλο. 
 
Για την πρόβλεψη και επίτευξη των 
προαναφερομένων θα έπρεπε στη φάση σχεδιασμού 
του Ε.Π.Κ.τ.Π. να είχαν συμμετάσχει με 
συμβουλευτικό ρόλο ως προς την ένταξη της 
διάστασης του φύλου οι «εμπειρογνώμονες ισότητας» 
όλων των συναρμόδιων φορέων: 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ο.Λ.Μ.Ε., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., Γ.Γ.Ι., Κ.Ε.Θ.Ι., 
Γ.Γ.Ε.Τ. και των Μ.Κ.Ο. (Ε.Δ.Ε.Μ. κ.λπ.). Το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, που σχεδίασε το 
πρόγραμμα, ενώ στο εισαγωγικό σημείωμα της 
περιγραφής του προγράμματος στοχεύει στην άρση 
των ανισοτήτων20, ακολουθεί μία τεχνολογίστικη 
προσέγγιση και δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνει στα 
αναλυτικά εργαλεία του τη διάσταση του φύλου. 

 «Εισαγωγή 
Η ραγδαία εξέλιξη της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, οι 
νέες δυνατότητες διαχείρισης των πληροφοριών και της γνώσης 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις και στην εκπαίδευση. 
  Η σταδιακά αυξανόμενη χρήση των υπολογιστικών και 
δικτυακών τεχνολογιών επηρεάζει… 
…. Έτσι θα αποφευχθούν νέες ανισότητες, νέες μορφές κοινωνικού 
αποκλεισμού και πρόσθετες δυσκολίες ένταξης στον κόσμο της 
εργασίας. 
  Είναι γεγονός ότι ο υπολογιστής και τα μέσα που τον 
συνοδεύουν, πέρα από τη χρησιμότητά τους ως εργαλείων 
διεκπεραίωσης καθημερινών εργασιών, ανατρέπουν την ισχύουσα 
κατάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλλουν τόσο στην 
καλλιέργεια μιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης διευκολύνοντας 
νέους ενεργητικούς τρόπους μάθησης όσο και στην ανάπτυξη νέων 
στάσεων και δεξιοτήτων. Ο υπολογιστής κάτω από το πρίσμα αυτό 
καθίσταται διεπιστημονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης σε όλο 
σχεδόν το φάσμα του προγράμματος σπουδών. 
… 

1. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ 

                                                 
20 Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, www.pi-schools.gr  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 
 
Την ένταξη της πληροφορικής στην εκπαίδευση μπορούμε να 
διακρίνουμε με δύο τουλάχιστον διαφορετικές προσεγγίσεις: 
α) Η πληροφορική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, που 
εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών και διδάσκεται σε διάφορες 
βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Β) Η πληροφορική διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα ως μέσο 
γνώσης, έρευνας, μάθησης  και υποβοήθησης της διδασκαλίας όλων 
των μαθημάτων. 
…». 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για τα στελέχη της 
διοίκησης με αντικείμενο την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές η νέα, 
καλαίσθητη και πολύ λειτουργική ιστοσελίδα του 
Υ.Π.Ε.Π.Θ. Για την αναζήτηση των ανωτέρω και άλλων 
πληροφοριών σχετικών με τη συμμετοχή των 
κοριτσιών/γυναικών στις τεχνολογικές επιστήμες, 
αναζητήσαμε πληροφορίες με βάση τη λέξη «κορίτσια». 
Λάβαμε ως αποτέλεσμα πέντε εγγραφές, εκ των οποίων 
οι τρεις αφορούσαν τα εξαιρετικά στοιχεία για τους 
σπουδαστές των Τ.Ε.Ε. κατά τομέα, ειδικότητα, νομό, 
φύλο κ.λπ. που επεξεργάστηκαν και παρατίθενται στη 
συνέχεια, καθώς και μία εγγραφή για τον Αριθμό των  
μαθητών Ειδικής Αγωγής ανά φύλο 
 
Η μόνη αναφορά σε κείμενο για τα «κορίτσια» αφορά 
τη διαφορετική ημερομηνία κλήρωσής τους, μαζί με τις 
ειδικές κατηγορίες, για  την εισαγωγή μαθητών στα 
πειραματικά (πρώην πρότυπα) Γυμνάσια. Τα αγόρια 
κληρώνονται πρώτα και σε διαφορετική ημέρα. 
Παραθέτουμε το εν λόγω αποτέλεσμα της 
αναζήτησης21, που έγινε σε 3.310 έγγραφα: 
 
«   Τρόπος Εισαγωγής στα Πειραματικά Γυμνάσια  
 (Βάσει της απόφασης Α.Π. Γ2/2430, Αθήνα 21-3-01) 
 
Α. Για την εισαγωγή μαθητών στα πειραματικά (πρώην πρότυπα) 
Γυμνάσια, για το σχολ. Έτος 2001-2002, οι ενδιαφερόμενοι γονείς 
και κηδεμόνες οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση, σ΄ ένα μόνο 
Πειραματικό Γυμνάσιο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα 
από 21 έως 31 Μαΐου 2001. 
 
Οι γονείς και κηδεμόνες που υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή 
στην κλήρωση θα βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι 
κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών και δεν έχουν υποβάλλει 
αίτηση σε άλλο Πειραματικό Γυμνάσιο. 
 
Η κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου 
των Πειραματικών Σχολείων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με το 
Π.Δ 338/82, άρθρο 1, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2001 για 
τα αγόρια και την Παρασκευή 29 Ιουνίου για τα κορίτσια και τις 

                                                                                                                                                                  
21 http://www.ypepth.gr//el_ec_pagessm86.htm 
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ειδικές κατηγορίες». 
 
Από αυτή την αναζήτηση και την επεξεργασία των 
πολύ κατατοπιστικών στοιχείων για τα Τ.Ε.Ε. 
βρισκόμαστε σε ένα νέο δεδομένο για τη χώρα μας. Τα 
κορίτσια στο προπανεπιστημιακό επίπεδο έχουν ίση 
συμμετοχή με τα αγόρια στον Τομέα Πληροφορικής 
και Δικτύων Η/Υ των Τ.Ε.Ε. (Κ 47%, Α 53%) σε 
απόλυτη αντίθεση με τη γενικά παραδεκτή άποψη ότι 
δεν επιλέγουν τα τεχνολογικά επαγγέλματα. Στην 
ειδικότητα της ‘Υποστήριξης Συστημάτων & 
Εφαρμογών Η/Υ μάλιστα αποτελούν το 52%, ενώ σε 
αυτή της ‘Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών’ το 
44%. Στην ειδικότητα των ‘Δικτύων Η/Υ’ είναι 50% 
(Πίνακας 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.τ.Π.). Όπως 
προαναφέρεται τα κορίτσια στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση αποτελούν το 39% των φοιτητών στις 
«Επιστήμες της Πληροφορικής» και το 20% στις 
«Επιστήμες του Μηχανικού» (2ψήφια ανάλυση) 
(Ε.Σ.Υ.Ε., στοιχεία 1998).  
 
Με αυτά τα δεδομένα, προτείνουμε να υλοποιηθούν 
στο πλαίσιο του Ε.Π. ποιοτικές έρευνες για τη 
διερεύνηση της αναπαραγωγής των κοινωνικών 
προκαταλήψεων και «μυθολογιών» για τη σχέση των 
κοριτσιών με τις Τ.Π.Ε. καθώς και ειδικές δράσεις για 
την ενθάρρυνση των κοριτσιών στη συνέχιση των 
σπουδών τους σε όλο το φάσμα των Τ.Π.Ε. και την 
άσκηση του επαγγέλματός τους. 
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Ειδικές 
δράσεις για 
την 
προώθηση 
των 
κοριτσιών 
στις 
σταδιοδρομίες 
των Τ.Π. 

 Ειδικές μελέτες 
για την 
αποτύπωση της 
υπάρχουσας 
κατάστασης σε 
σχέση με το φύλο 
στην Ελλάδα και 
την πρόταση 
ειδικών μέτρων 
και δράσεων. 

 Καμπάνια 
ενημέρωσης και 
προσέλκυσης των 
κοριτσιών για τις 
ευκαιρίες 
απασχόλησης. 

 Συνοδευτικές 
Υποστηρικτικές 
Υπηρεσίες – 
ενότητα 
κοριτσιών. 

 Ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση 
καθηγητριών/-
ών και 
μαθητριών/-ών 
για τα ζητήματα 
που προκύπτουν 
ορισμένες φορές 
στο νέο ψηφιακό 
περιβάλλον 
σχετικά με την  
αναπαραγόμενη 
σεξιστική 
κουλτούρα του 
κυβερνοχώρου, 
που αφορούν την 
ιδιωτικότητα, τη 
σεξουαλική 
κακοποίηση 
μέσω του 
διαδικτύου (on-
line sexual 
harassment) και 
την ψηφιακή 
πορνογραφία. 

 
Σκοπός του Μέτρου 1.3. 
Τεκμηρίωση, αξιοποίηση 
και ανάδειξη του 
Ελληνικού πολιτισμού 
είναι η συντονισμένη 
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και συστηματική 
τεκμηρίωση,  ανάδειξη 
και αξιοποίηση του 
Ελληνικού Πολιτισμού 
με την εφαρμογή και 
χρήση των Τ.Π.Ε. Στις 
γενικές επιδιώξεις της 
στρατηγικής για τον 
πολιτισμό στην Κ.τ.Π. 
περιλαμβάνονται 
αφενός η γενικότερη 
προώθηση του 
πολιτισμού και της 
πολιτιστικής 
εκπαίδευσης, μέσω της 
συστηματικής 
τεκμηρίωσης και 
ανάδειξης  της ελληνικής 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς και μέσω 
της ενεργοποίησης του  
πολιτιστικού 
ανθρώπινου δυναμικού 
(δημιουργών, ειδικών 
επιστημόνων, νέων 
καθώς και του 
οποιουδήποτε πολίτη), 
και αφετέρου η ενίσχυση 
της βιομηχανίας  
περιεχομένου, μέσω της 
ανάπτυξης πολιτιστικών 
υπηρεσιών και 
προϊόντων 
προστιθέμενης αξίας και 
συναφών 
επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. 
 
Για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου 
στο Μέτρο 1.3. θα πρέπει 
να διασφαλιστεί ότι στα 
έργα που θα 
υλοποιηθούν στο 
πλαίσιο των ανωτέρω 
πράξεων – εκπαιδευτικο-
ψυχαγωγικών 
πολιτιστικών 
εφαρμογών καθώς και 
το σύνολο του 
πολιτιστικού 
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αποθέματος: 
 
α) θα προβληθεί η 
παρουσία και η συμβολή 
των γυναικών στον 
ελληνικό πολιτισμό, 
β) θα αναπτυχθούν 
ενότητες περιεχομένου 
σχετικές με τη διάσταση 
του φύλου, και 
γ) δεν θα 
αναπαραχθούν τα 
αρνητικά στερεότυπα 
για τους κοινωνικούς 
ρόλους των φύλων μέσω 
των υλοποιούμενων 
έργων. 
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Θετικές 
δράσεις για 
την ισότητα 
των φύλων 

Πρόταση πράξης για την 
προβολή της παρουσίας 
και της συμβολής των 
γυναικών στον ελληνικό 
πολιτισμό – από τον 
μύθο στην ιστορία. 
 
Υποθέτουμε ότι κατά την 
υλοποίηση των πράξεων 
του Μέτρου 1.3 θα 
απασχοληθούν πολλές 
γυναίκες επαγγελματίες 
λόγω συνάφειας με το 
πολιτιστικό, ιστορικό 
κ.λπ. αντικείμενο και 
της μεγάλης συμμετοχής 
τους στις ειδικότητες των 
πολυμέσων. Τα Τ.Δ.Μ. 
θα έπρεπε να έχουν 
ενσωματώσει δείκτες 
αποτελέσματος σε σχέση 
με τα μεγέθη 
απασχόλησης κατά την 
περίοδο ανάπτυξης του 
προγράμματος με βάση 
το φύλο. 
 
Οι ακόλουθες 
κατηγορίες πράξεων του 
Μέτρου θα μπορούσαν 
να ενσωματώσουν τη 
διάσταση του φύλου 
στην περιγραφή και το 
περιεχόμενο της πράξης, 
ή θετικές ενέργειες για 
την ισότητα των φύλων: 

1. Δημιουργία 
υποδομών για τη 
δημιουργία 
ψηφιακού 
πολιτιστικού 
αποθέματος 
(ενότητες 
περιεχομένου 
«γυναίκες»). 

2. Ανάδειξη, προβολή 
και επικοινωνία 
του Ελληνικού 
Πολιτισμού στην 
Κ.τ.Π. (στερεότυπα, 
περιεχόμενο). 
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3. Ανάπτυξη 
ψηφιακών 
πολιτιστικών 
προϊόντων και 
εφαρμογών από 
τον ιδιωτικό τομέα 
(στερεότυπα, 
περιεχόμενο). 

 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
Ο δεύτερος Άξονας 
Προτεραιότητας του 
Ε.Π.Κ.τ.Π. αφορά την 
εξυπηρέτηση του πολίτη 
και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής. Όπως 
αναφέρεται στο 
πρόγραμμα, στη 
σύγχρονη ελληνική 
κοινωνία η Δημόσια 
Διοίκηση έχει την 
υποχρέωση να παρέχει 
στους πολίτες και στις 
επιχειρήσεις υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας, σε 
σύντομο χρόνο και με το 
μικρότερο δυνατό 
κόστος. Οι Τ.Π.Ε. 
προσφέρουν τα 
απαραίτητα εργαλεία 
για την επίτευξη αυτού 
του σκοπού, ενώ 
ταυτόχρονα 
διευκολύνουν τη 
λειτουργία της Δ.Δ. σε 
πλαίσιο διαφάνειας και 
δημοκρατικής 
συμμετοχής. 
 
Βασική προϋπόθεση για 
την επίτευξη των 
παραπάνω στόχων είναι 
η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου 
στο σχεδιασμό των 
εθνικών στρατηγικών 
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για τις Τ.Π.Ε. και η 
συμμετοχή των 
γυναικών στην 
ανάπτυξη των 
συστημάτων 
ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. Οι 
πράξεις στις οποίες 
επικεντρώνονται οι 
δυνατότητες 
παρέμβασης για την 
ισότητα των φύλων στον 
τομέα της εξυπηρέτησης 
του πολίτη και της 
βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής μέσω της 
ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης αφορούν 
κυρίως τις υπηρεσίες 
προς τις γυναίκες σε 
σχέση με τον «κοινωνικό 
τους ρόλο» άμισθης 
φροντίδας εξαρτώμενων 
ατόμων (παιδιών, 
ηλικιωμένων, Α.μεΑ., 
ασθενών), τις υπηρεσίες 
υγείας για τις γυναίκες, 
τις υπηρεσίες της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προς τις γυναίκες, 
ειδικές υπηρεσίες για 
γυναίκες θύματα βίας – 
διακίνησης – 
σωματεμπορίας, θέματα 
πλαισίου on-line 
άσκησης βίας εναντίον 
των γυναικών, θέματα 
ενοτήτων πληροφοριών 
εξυπηρέτησης και 
ενδιαφέροντος των 
γυναικών, θέματα 
δικτύωσης και 
συμμετοχής των 
γυναικών σε όλους τους 
τομείς της δημόσιας 
ζωής. 
 
Ορισμένες παρεμβάσεις 
που μπορούν να γίνουν 
στο Ε.Π. όπως έχει 
σχεδιαστεί αφορούν τα 
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ακόλουθα Μέτρα: 
 
ΜΕΤΡΟ 2.1. 
«Ηλεκτρονική 
κυβέρνηση» για την 
εξυπηρέτηση του πολίτη: 
Επιχειρησιακά σχέδια, 
μελέτες και πιλοτικά 
έργα (ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε 
συγκεκριμένα πιλοτικά 
έργα) 
 
ΜΕΤΡΟ 2.2. 
«Ηλεκτρονική 
κυβέρνηση» για την 
εξυπηρέτηση του πολίτη 

1. Δράσεις που 
αφορούν τη 
δικαιοσύνη 
(Εμβάθυνση των 
στατιστικών 
κωδικοποιήσεων. 
Δυνατότητα 
διψήφιας και 
τριψήφιας 
στατιστικής 
ανάλυσης για 
την ανάδειξη των 
θεμάτων που 
σχετίζονται με 
βασικά 
προβλήματα των 
γυναικών και το 
σχεδιασμό 
πολιτικών – 
κωδικοποίηση 
εγκλημάτων βίας 
– βιασμών – 
διακίνησης – 
σωματεμπορίας – 
άλλα θέματα 
στατιστικών 
στοιχείων 
δικαστικών 
υποθέσεων: 
διαζύγια – 
διατροφές – 
επιμέλεια 
παιδιών κ.λπ.). 

2. Δράσεις που 
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αφορούν την 
Περιφερειακή 
Ανάπτυξη και 
Διοίκηση 
(ανάπτυξη 
εφαρμογών/υπη
ρεσιών 
διαχείρισης/ενη
μέρωσης 
υποστήριξης των 
αναγκών των 
‘γυναικών’ και 
των οικογενειών  
– υπηρεσίες 
φροντίδας 
παιδιών, 
ηλικιωμένων και 
εξαρτώμενων 
ατόμων – 
πληροφόρηση / 
ενημέρωση για 
θέματα 
απασχόλησης και 
κατάρτισης – 
ανάπτυξη 
ενημέρωση / 
διαχείριση 
θεμάτων ειδικών 
υπηρεσιών 
υγείας των 
γυναικών – 
ανάπτυξη 
εφαρμογών/υπη
ρεσιών 
δικτύωσης 
γυναικείων 
ενώσεων, 
ομάδων, 
συνεταιρισμών, 
επιχειρήσεων). 

3. Δράσεις που 
αφορούν τη 
διοικητική 
εξυπηρέτηση του 
πολίτη  
(αναβάθμιση της 
εξυπηρέτησης 
των γυναικών 
και της 
ποιότητας των 
παρεχόμενων 
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υπηρεσιών προς 
αυτές: 
δημιουργία 
ειδικών ενοτήτων 
ενημέρωσης – 
νομικής, 
επαγγελματικής, 
επιχειρηματικής 
πληροφόρησης – 
άμεσης 
υποστήριξης 
θυμάτων βίας, 
διακίνησης και 
σωματεμπορίας – 
ανάπτυξη 
δυνατοτήτων 
δικτύωσης). 
Ειδικές ενότητες 
για την 
εξυπηρέτηση των 
γυναικών στα 
«Κέντρα 
Εξυπηρέτησης 
Πολιτών 
ΑΡΙΑΔΝΗ» και 
του Ο.Α.Ε.Δ. 

4. Δράσεις που 
αφορούν 
υπηρεσίες άμεσης 
βοήθειας και 
αντιμετώπισης 
έκτακτων 
περιστατικών 
(άμεση βοήθεια 
σε περιπτώσεις 
γυναικών σε 
κατάσταση 
κίνδυνου της 
ζωής τους και της 
σωματικής τους 
ακεραιότητας: 
βία – 
κακοποίηση, 
αιχμαλωσία για 
προσφορά 
πορνικών 
υπηρεσιών). 

5. Δράσεις που 
αφορούν την 
καθολική 
πρόσβαση στην 
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Κ.τ.Π. των 
ευπαθών ομάδων 
(να λαμβάνεται 
υπόψη ότι οι 
ευπαθείς ομάδες 
υποστηρίζονται 
συνεχώς και σε 
καθημερινή βάση 
από την άλλη 
«ευπαθή» ομάδα, 
τις γυναίκες. Οι 
δράσεις αυτές θα 
πρέπει να 
ενσωματώνουν 
αυτόν τον 
παράγοντα και 
να εξυπηρετούν 
ταυτόχρονα και 
τις γυναίκες 
‘φροντιστές’ και 
τις οικογένειες). 

6. Διασύνδεση 
Φορέων 
Δημόσιας 
Διοίκησης 
(Συμμετοχή των 
γυναικών 
στελεχών των 
υπηρεσιών στο 
σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
των δικτυώσεων, 
και διασφάλιση 
ότι τα εργαλεία 
στρατηγικού 
σχεδιασμού και 
ελέγχου 
απόδοσης των 
υπηρεσιών θα 
εμπεριέχουν την 
διάσταση του 
φύλου στις 
αναπροσαρμοζό
μενες υπηρεσίες 
για την κάλυψη 
των αναγκών 
των γυναικών 
πολιτών). 

  
ΜΕΤΡΟ 2.5. Κατάρτιση 
του ανθρώπινου 
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δυναμικού της Δημόσιας 
Διοίκησης και μελέτες 
υποστήριξης του 
εκσυγχρονισμού της 
Δημόσιας Διοίκησης 
(Πρόβλεψη για την 
κατάρτιση γυναικών σε 
όλα τα επίπεδα των 
Τ.Π.Ε. καθώς και στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων 
εργασίας και λήψης 
αποφάσεων σε σύγχρονο 
περιβάλλον Τ.Π.Ε.) 

1. Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων 
διοικητικής 
εργασίας σε 
ψηφιακό 
περιβάλλον 
Τ.Π.Ε. 

2. Κατάρτιση 
χρηστών 
πληροφοριακών 
συστημάτων 

3. Οριζόντιες 
μελέτες 
υποδομής για 
τον καθορισμό 
της οργάνωσης 
και του πλαισίου 
διάθεσης της 
δημόσιας 
πληροφορίας 
(Ανάπτυξη 
εφαρμογών για 
την 
παρακολούθηση 
των πολιτικών σε 
σχέση με το 
gender 
mainstreaming 
και ανάπτυξη 
εφαρμογής 
template  
ομάδων 
στατιστικών 
δεδομένων για 
την 
παρακολούθηση 
των μεταβολών 
και τον 
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σχεδιασμό 
πολιτικών – 
Ε.Σ.Υ.Ε. – 
ΥΠ.ΕΘ.Ο. / 
Ο.Π.Σ. – Κ.Ε.Θ.Ι.) 

 
ΜΕΤΡΟ 2.6. Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας στην 
Υγεία και Πρόνοια. 
 
Η άσκηση πολιτικών 
υγείας και η διαχείριση 
της σχετικής 
πληροφορίας με την 
οπτική του φύλου 
περιλαμβάνει τις εξής 
βασικές προϋποθέσεις: 1) 
η πλειονότητα του 
ιατρικού και 
νοσηλευτικού 
προσωπικού είναι 
γυναίκες, 2) οι γυναίκες 
αντιμετωπίζουν ειδικά 
προβλήματα υγείας, 3) η 
φροντίδα των ασθενών 
/ ηλικιωμένων / 
χρονίως πασχόντων και 
Α.μεΑ. από τις γυναίκες, 
στο σπίτι αλλά και στις 
νοσηλευτικές μονάδες, 
έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στη ζωή των 
γυναικών και των 
οικογενειών τους και 
πρωτεύει η διευκόλυνση 
και κάλυψη των 
αναγκών αυτών των 
γυναικών, οι οποίες 
άμισθα προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους, 4) 
συμμετοχή 
εμπειρογνωμόνων για 
θέματα ισότητας στο 
σχεδιασμό των 
τηλεματικών υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης πολιτών 
σε θέματα Υγείας. Η 
οπτική του φύλου σε 
θέματα υγείας δίνει 
έμφαση στην 
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αλληλεπίδραση 
βιολογικών δεδομένων 
και προδιαθέσεων καθώς 
και κοινωνικών, 
πολιτιστικών, πολιτικών, 
οικονομικών 
παραγόντων. 
 

1. Υποδομές και 
συστήματα 
διάθεσης 
πληροφοριών. 
Δημιουργία 
δικτυακών 
πυλών για την 
υγεία. 

(Ειδικές δικτυακές πύλες 
και ψηφιακό 
περιεχόμενο: η υγεία 
των γυναικών: α) η 
υποστήριξη των 
γυναικών σε σχέση με 
την «κοινωνική» ευθύνη 
που επωμίζονται από 
την κατανομή των 
ρόλων των φύλων για τη 
φροντίδα ασθενών και 
εξαρτώμενων ατόμων, β) 
ειδικά προβλήματα 
υγείας των γυναικών 
ανά ηλικιακή ομάδα, γ) 
ενημέρωση – πρόληψη – 
πληροφόρηση για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες). 
Στο πλαίσιο της 
προσέγγισης της υγείας 
των γυναικών σε 
διαφορετικές φάσεις του 
κύκλου ζωής, 
διαπιστώνεται η ανάγκη 
εστίασης στα ιδιαίτερα 
προβλήματα υγείας που 
αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες διαφορετικών 
ηλικιακών ομάδων. 
Επιπλέον, η «κοινωνική 
κατανομή» του 
γυναικείου ρόλου 
μεταβάλλεται στις 
διάφορες ηλικιακές 
βαθμίδες, ώστε συχνά οι 
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γυναίκες από τη θέση 
του φροντιστή 
εξαρτημένων μελών της 
οικογένειας βρίσκονται, 
σε μεγαλύτερες ηλικίες, 
στη θέση του 
εξαρτημένου ατόμου 
που βασίζεται στη 
φροντίδα από τους 
άλλους (συνήθως 
νεότερες γυναίκες).  

 
2. ∆ικτύωση και 

Τηλεματικές 
υπηρεσίες Υγείας  

Τηλεματικές υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης πολιτών 
σε θέματα Υγείας  
(Σχεδιασμός υπηρεσιών 
για θέματα σχετιζόμενα 
με την υγεία και τις 
ανάγκες των γυναικών: 
π.χ. σύστημα 
ενημέρωσης διαθέσιμου 
εξωνοσηλευτικού 
προσωπικού φροντίδας 
ασθενών στις 
νοσηλευτικές μονάδες 
Ε.Σ.Υ., σύστημα 
τηλεματικής 
πληροφόρησης για 
εξυπηρέτηση μεταφοράς 
– εισαγωγής και εξόδου 
ασθενών και χρονίως 
πασχόντων από τις 
νοσηλευτικές μονάδες). 
 

3. Ανάπτυξη 
πληροφοριακών 
συστημάτων για 
ηλικιωμένους και 
Α.μεΑ.  

(Ο σχεδιασμός των 
όποιων συστημάτων θα 
πρέπει να περιλαμβάνει 
την υπόθεση ότι τα 
Α.μεΑ. και οι 
ηλικιωμένοι σχεδόν 
πάντα υποστηρίζονται 
από γυναίκες – ένταξη 
της οπτικής του φύλου 
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στο σχεδιασμό των νέων 
υπηρεσιών για τη 
διευκόλυνση και των 
γυναικών φροντιστών). 
 
ΜΕΤΡΟ 2.7. Κατάρτιση 
και θεσμικά μέτρα στην 
Υγεία και Πρόνοια 
 

1. Μελέτες και 
κωδικοποιήσεις 
για τον καθορισμό 
του θεσμικού και 
οργανωτικού 
πλαισίου. 

Α) Κωδικοποιήσεις 
βασικών ιατρικών 
δεδομένων 

(Σημειώνουμε ότι 
είμαστε η μόνη χώρα 
στην Ευρώπη που δεν 
διαθέτει στατιστικά 
στοιχεία για τις 
αμβλώσεις, ώστε να 
σχεδιαστούν οι 
κατάλληλες 
παρεμβάσεις. Επίσης, 
δεν διαθέτουμε στοιχεία 
για τα ποσοστά των 
γυναικών που 
ακολουθούν 
προγράμματα 
πρόληψης 
γυναικολογικών 
ασθενειών. Ο Ο.Η.Ε. μας 
έχει απευθύνει 
επανειλημμένα 
συστάσεις για το πρώτο 
ζήτημα και μας 
ζητούνται στοιχεία 
δεικτών για το δεύτερο).  
Β) Δημιουργία εθνικών 
μητρώων  (π.χ. 
νοσοκομειακών 
γιατρών, νοσηλευτών, 
προσωπικού Πρόνοιας 
κ.λπ.) συνολικά και ανά 
ειδικότητα, που θα 
βελτιώσουν την 
ικανότητα του Υπ.Υ.Π. 
στη λήψη αποφάσεων 
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(κατανομή προσωπικού, 
προγραμματισμός 
προσλήψεων κ.λπ.) – 
(Όλα τα 
δημιουργούμενα 
μητρώα προσωπικού 
πρέπει να είναι κατά 
φύλο και ειδικότητα). 
Γ) Καθορισμός – 
προτυποποίηση του 
ελάχιστου συνόλου 
δεδομένων (minimum 
data set) που θα πρέπει 
να περιέχει ο 
νοσοκομειακός 
ηλεκτρονικός φάκελος 
ασθενούς. Καθιέρωση 
του αντίστοιχου 
συνόλου για την 
πρωτοβάθμια 
περίθαλψη (GPs) καθώς 
και για την ηλεκτρονική 
διακίνηση.   
(Η προτυποποίηση του 
ελάχιστου συνόλου 
δεδομένων, για την 
εξυπηρέτηση του 
σχεδιασμού πολιτικών 
με τη διάσταση του 
φύλου, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τις 
ακόλουθες μεταβλητές: 
φύλο, ηλικία, 
οικογενειακή 
κατάσταση, ύπαρξη 
παιδιών – αριθμός 
παιδιών – ηλικία 
πρώτου τοκετού, 
διακοπή/ές 
εγκυμοσύνης, 
παρακολούθηση 
προγραμμάτων 
ιατρικών εξετάσεων – 
πρόληψης 
γυναικολογικών 
ασθενειών, επίπεδο 
εκπαίδευσης, 
επάγγελμα). 

 
2. Εκπαίδευση 
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προσωπικού 
φορέων – 
κατάρτιση 
χρηστών 
συστημάτων 
Τ.Π.Ε. 

(Εκπαίδευση του 
συνόλου του 
προσωπικού στη χρήση 
των συστημάτων – 
απόκτηση εξειδικεύσεων 
ανάλογα με τα τυπικά 
προσόντα και όχι το 
φύλο).  
_ Ευαισθητοποίηση 
όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων ώστε να 
εξασφαλιστεί η σύγκλιση 
και η μεγαλύτερη 
δυνατή συναντίληψη 
στον τρόπο υλοποίησης 
των παρεμβάσεων – 
(Ένταξη της διάστασης 
του φύλου). 
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 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Ο τρίτος Άξονας Προτεραιότητας του Ε.Π.Κ.τ.Π. 
αφορά τη δημιουργία των συνθηκών για την ομαλή 
μετάβαση της χώρας στα δεδομένα της 
μεταβιομηχανικής, ψηφιακής οικονομίας, που 
στηρίζεται στην παραγωγή, διανομή και χρήση 
γνώσης και πληροφορίας. Στη νέα αυτή οικονομία, η 
τεχνολογία αποτελεί προϋπόθεση για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μοχλό 
αύξησης της παραγωγικότητας και της οικονομικής 
ανάπτυξης. Επιφέρει τροποποίηση των παραδοσιακών 
τρόπων άσκησης της επιχειρηματικής και οικονομικής 
δραστηριότητας στον πρωτογενή, δευτερογενή και 
ιδιαίτερα στον τριτογενή τομέα της οικονομίας. 
Με βάση το πλαίσιο αυτό, οι γενικοί στόχοι του Άξονα 
Προτεραιότητας 3 είναι η ενίσχυση της οικονομικής 
μηχανής και της απασχόλησης με αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, η προώθηση της σύνδεσης του 
επιστημονικού και τεχνολογικού δυναμικού της χώρας 
με την παραγωγή και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού. 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 αναμορφώνει, επίσης, τη 
δυναμική των ανθρώπινων πόρων αναπτύσσοντας 
κομβικές δεξιότητες με βάση τις απαιτήσεις που 
δημιουργεί η Κ.τ.Π. Οι δράσεις του Άξονα 
σχεδιάζονται συμπληρωματικά με παρόμοιες δράσεις 
άλλων Ε.Π. και σε συνέργια με τους στόχους τους. Ο 
συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας εντάσσεται σε 
ένα πλαίσιο πολιτικής που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις 
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που κινδυνεύουν από κοινωνικό 
αποκλεισμό και στις κατηγορίες εκείνες του γενικού 
πληθυσμού που χαρακτηρίζονται από διακρίσεις στην αγορά 
εργασίας, σε σχέση και με τις νέες κατευθύνσεις και πολιτικές 
στον τομέα της κοινωνικής προστασίας όπως αναπτύσσονται 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
 
Για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον 
Άξονα Προτεραιότητας 3 θα πρέπει να αναδείξουμε 
τις οικονομικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. 
στη μισθωτή εργασία των γυναικών σε όλα τα επίπεδα 
καθώς και στην επιχειρηματικότητα και στη ‘’μικρή 
επιχειρηματικότητα’’22 των γυναικών. Παράλληλα, 
οφείλουμε να λάβουμε υπόψη τον ήδη διαμορφωμένο 
κάθετο καταμερισμό της αγοράς εργασίας, την 
κατεύθυνση των γυναικών από την αγορά εργασίας σε 
ειδικότητες χαμηλής εξειδίκευσης (pink collar 
ghettoes) στη βιομηχανία και, πλέον, με ραγδαίο 
ρυθμό στις υπηρεσίες, καθώς και την απώλεια θέσεων 
εργασίας λόγω αποειδίκευσης θέσεων στη διαδικασία 
παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. Στο νέο πλαίσιο 
αποδιάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων (μερική 
απασχόληση, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μίσθωση 
εργαζομένων κ.λπ.) και της εφαρμογής νέων μορφών 
εργασίας (τηλε-εργασία κ.λπ.) θα πρέπει να 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα ασφαλιστικά και 

ξ δ ά δ ώ   ώ  θώ   
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22 βλ. James Janossy, Exploring Information Technology Support Requirements of the Very Small Business Enterprise, DePaul 
University School of Computer Science, Telecommunications and Information Systems, 1999 και The OECD Small and 
Medium Enterprise Outlook, OECD 2000. 
23 Information and communication technologies and their impact on and use as an instrument for the advancement and 
empowerment of women, Report of the Expert Group Meeting, DAW, ITU, UN ICT Task Force Secretariat, Seoul, 11 – 14 
November 2002. 
 
24 Πηγή: Employment in Europe 2001, Ομάδα κλάδων Υψηλής Τεχνολογίας (NACE rev. 1)  

24 Βιομηχανία χημικών ουσιών και προϊόντων 
29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ 
30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών 
31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ 
32 Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών 
33 Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων·  κατασκευή ρολογιών κάθε είδους 
34 Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 
35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 
64 Ταχυδρομεία, τηλεπικοινωνίες 
72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 
73 Έρευνα και ανάπτυξη 

25 Information and communication technologies and their impact on and use as an instrument for the advancement and 
empowerment of women, Report of the Expert Group Meeting, DAW, ITU, UN ICT Task Force Secretariat, Seoul, 11 – 
14, November 2002. 
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Καλές Πρακτικές 
Ενισχύοντας την ετοιμότητα των γυναικών των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων για τη χρήση των Τεχνολογιών Εκπαίδευσης – 
Καναδάς  
http://www.upei.ca/ 
Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από το University of Prince 
Edward Island, αναπτύσσει ένα σχέδιο για τη βελτίωση της 
ετοιμότητας των γυναικών ιδιοκτητών Μι.Μ. Επιχειρήσεων για 
την χρήση των Τ.Π. 

Γυναίκες και Υψηλές Τεχνολογίες – ΗΠΑ 
http://www.dol.gov/dol/wb/hi-tech.htm 
Η πολιτεία της Νέας Υόρκης παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε 
Η/Υ προσαρμοσμένη στις ευκαιρίες της αγοράς εργασίας για τις 
γυναίκες που ζουν στις  αστικές, ημιαστικές και αγροτικές 
περιοχές. 

Επενδύοντας στις γυναίκες επιχειρηματίες Τ.Π. – Μαλαισία 
Ομάδα υπουργείων παρέχουν δάνεια και επιδοτήσεις σε γυναίκες 
επιχειρηματίες του κλάδου των Τ.Π. με σκοπό την αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στον κλάδο. 

Δίκτυο προώθησης προϊόντων γυναικών μικρο-επιχειρηματιών 
μεταξύ πόλεων – Ινδία 
www.xlweb.com/food/ 
Το δίκτυο προώθησης προϊόντων γυναικών μικρο-επιχειρηματιών 
μεταξύ πόλεων, που αναπτύσσεται από το Foundation for 
Occupational Development (FOOD) στις αγροτικές περιοχές της 
Ταμιλναντού της Ινδίας, αποτελεί πρόγραμμα του infoDev και 
είναι μία πολυχρηματοδοτούμενη πρωτοβουλία που διευθύνει η 
Διεθνής Τράπεζα. Προωθεί τη χρήση των Τ.Π.Ε. με σκοπό την 
οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος οι ενώσεις 100 χωριών είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο 
μέσω ψηφιακών τηλεφώνων. Τα μέλη των ενώσεων είναι γυναίκες, 
οι οποίες χρησιμοποιούν το δίκτυο τηλεφώνων για να 
προωθήσουν τα προϊόντα τους, να προσδιορίσουν τη ζήτηση και 
να προγραμματίσουν αντίστοιχα την  παραγωγή για την κάλυψη 
των αναγκών των συμμετεχόντων στο δίκτυο. Σε αυτή τη φάση 
διενεργείται αξιολόγηση για την εκτίμηση της αύξησης του 
εισοδήματος των γυναικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και 
των οικογενειών τους. 

Χρήση των Τ.Π. για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών 
– Δημοκρατία της Κορέας 
Μεταξύ του 2000 και 2001, το Υπουργείο Πληροφοριών και 
Επικοινωνίας εκπαίδευσε ένα εκατομμύριο νοικοκυρές στη χρήση 
Η/Υ και Internet. Το Υπουργείο Εργασίας διενεργεί προγράμματα 
κατάρτισης άνεργων γυναικών στη χρήση Η/Υ, ειδικά γυναικών 
αρχηγών οικογενειών, ενώ το Υπουργείο Παιδείας και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού υλοποιεί πρόγραμμα για την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων Τ.Π. των μαθητριών από την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση έως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Υπουργείο 
για την Ισότητα των Φύλων έχει οργανώσει προγράμματα σε 12 
Πανεπιστήμια για τις γυναίκες που επιθυμούν να αναπτύξουν 
ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα ή να δημιουργήσουν 
επιχειρήσεις Small Office-Home Office (SOHO). Το  Asian Pacific 
Women’s Network Center (APWINC) στο Πανεπιστήμιο του 
Sookmyung εκπαιδεύει γυναίκες για να εργαστούν στις Τ.Π., ως 
ελεύθερες επαγγελματίες και σε δικές τους επιχειρήσεις. Το 
Υπουργείο Γεωργίας και Δασών ενθαρρύνει τη χρήση Τ.Π. από τις 
αγρότισσες μέσω επιτόπιας κινητής εκπαίδευσης σε Η/Υ και 
παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Οι τιμές των προϊόντων 
εμφανίζονται στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο. Στον δικτυακό 
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Ενισχύοντας την ετοιμότητα των γυναικών των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων για τη χρήση των Τεχνολογιών Εκπαίδευσης – 
Καναδάς  
http://www.upei.ca/ 
Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από το University of Prince 
Edward Island, αναπτύσσει ένα σχέδιο για τη βελτίωση της 
ετοιμότητας των γυναικών ιδιοκτητών Μι.Μ. Επιχειρήσεων για 
την χρήση των Τ.Π. 

Γυναίκες και Υψηλές Τεχνολογίες – ΗΠΑ 
http://www.dol.gov/dol/wb/hi-tech.htm 
Η πολιτεία της Νέας Υόρκης παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε 
Η/Υ προσαρμοσμένη στις ευκαιρίες της αγοράς εργασίας για τις 
γυναίκες που ζουν στις  αστικές, ημιαστικές και αγροτικές 
περιοχές. 

Επενδύοντας στις γυναίκες επιχειρηματίες Τ.Π. – Μαλαισία 
Ομάδα υπουργείων παρέχουν δάνεια και επιδοτήσεις σε γυναίκες 
επιχειρηματίες του κλάδου των Τ.Π. με σκοπό την αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στον κλάδο. 

Δίκτυο προώθησης προϊόντων γυναικών μικρο-επιχειρηματιών 
μεταξύ πόλεων – Ινδία 
www.xlweb.com/food/ 
Το δίκτυο προώθησης προϊόντων γυναικών μικρο-επιχειρηματιών 
μεταξύ πόλεων, που αναπτύσσεται από το Foundation for 
Occupational Development (FOOD) στις αγροτικές περιοχές της 
Ταμιλναντού της Ινδίας, αποτελεί πρόγραμμα του infoDev και 
είναι μία πολυχρηματοδοτούμενη πρωτοβουλία που διευθύνει η 
Διεθνής Τράπεζα. Προωθεί τη χρήση των Τ.Π.Ε. με σκοπό την 
οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος οι ενώσεις 100 χωριών είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο 
μέσω ψηφιακών τηλεφώνων. Τα μέλη των ενώσεων είναι γυναίκες, 
οι οποίες χρησιμοποιούν το δίκτυο τηλεφώνων για να 
προωθήσουν τα προϊόντα τους, να προσδιορίσουν τη ζήτηση και 
να προγραμματίσουν αντίστοιχα την  παραγωγή για την κάλυψη 
των αναγκών των συμμετεχόντων στο δίκτυο. Σε αυτή τη φάση 
διενεργείται αξιολόγηση για την εκτίμηση της αύξησης του 
εισοδήματος των γυναικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και 
των οικογενειών τους. 

Χρήση των Τ.Π. για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών 
– Δημοκρατία της Κορέας 
Μεταξύ του 2000 και 2001, το Υπουργείο Πληροφοριών και 
Επικοινωνίας εκπαίδευσε ένα εκατομμύριο νοικοκυρές στη χρήση 
Η/Υ και Internet. Το Υπουργείο Εργασίας διενεργεί προγράμματα 
κατάρτισης άνεργων γυναικών στη χρήση Η/Υ, ειδικά γυναικών 
αρχηγών οικογενειών, ενώ το Υπουργείο Παιδείας και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού υλοποιεί πρόγραμμα για την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων Τ.Π. των μαθητριών από την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση έως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Υπουργείο 
για την Ισότητα των Φύλων έχει οργανώσει προγράμματα σε 12 
Πανεπιστήμια για τις γυναίκες που επιθυμούν να αναπτύξουν 
ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα ή να δημιουργήσουν 
επιχειρήσεις Small Office-Home Office (SOHO). Το  Asian Pacific 
Women’s Network Center (APWINC) στο Πανεπιστήμιο του 
Sookmyung εκπαιδεύει γυναίκες για να εργαστούν στις Τ.Π., ως 
ελεύθερες επαγγελματίες και σε δικές τους επιχειρήσεις. Το 
Υπουργείο Γεωργίας και Δασών ενθαρρύνει τη χρήση Τ.Π. από τις 
αγρότισσες μέσω επιτόπιας κινητής εκπαίδευσης σε Η/Υ και 
παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Οι τιμές των προϊόντων 
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7. Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Γενικά To Ε.Π.ΠΕΡ. έχει ως κύριο στόχο την υλοποίηση δράσεων εθνικής σημασίας και 
την πραγματοποίηση παρεμβάσεων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από πλευράς, π.χ., 
τεχνογνωσίας, επίδειξης, πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, 
συμπληρωματικότητας, επείγοντος. 

Στο Ε.Π.ΠΕΡ. προτεραιότητα έχουν: 

 έργα αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 έργα μέγιστης εθνικής περιβαλλοντικής προτεραιότητας για την 
ποιότητα ζωής, όπως η παρακολούθηση της ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος στα μεγάλα αστικά 
κέντρα της χώρας, η διαχείριση των τοξικών και επικίνδυνων 
αποβλήτων 

 έργα που απαιτούν για την υλοποίησή τους τεχνογνωσία η οποία δεν 
υφίσταται σε περιφερειακό ή άλλο τομεακό επίπεδο 

 έργα και παρεμβάσεις εθνικού χαρακτήρα, κυρίως σε συνέχεια των 
δράσεων του Β΄ Κ.Π.Σ. που απαιτούν ειδική τεχνογνωσία σε υποδομές 
εθνικού επιπέδου, όπως το Δίκτυο Ποιότητας Νερών και το Εθνικό 
Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος 

 έργα και παρεμβάσεις διαπεριφερειακού χαρακτήρα, όπως 
ολοκληρωμένες δράσεις για τις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 
(NATURA 2000) 

 έργα, δράσεις και παρεμβάσεις σε εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και 
Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών εθνικής σημασίας και 
ενδιαφέροντος 

 έργα αστικών αναπλάσεων εθνικής κλίμακας και προτεραιότητας ή 
καινοτόμου χαρακτήρα, όπως η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων 
της Αθήνας, παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά, η 
προστασία και διατήρηση παραδοσιακών οικισμών 

 ειδικά προγράμματα με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και 
τεχνογνωσιακές απαιτήσεις όπως αυτά της αντιμετώπισης των 
βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή της παρακολούθησης 
των παγκοσμίων περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Το ΕΠ.ΠΕΡ. αποτελείται από 10 άξονες Προτεραιότητας. Στο ανωτέρω πλαίσιο 
γίνεται σαφές ότι οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.ΠΕΡ. δεν 
θεωρούνται θετικές ως προς την ισότητα των φύλων. Άλλωστε τα Μέτρα του 
Προγράμματος χαρακτηρίζονται στην ex ante αξιολόγηση ουδέτερα ως προς την 
ισότητα των δύο φύλων. Οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι του Ε.Π. αναλύονται 
μόνο σε σχέση με το εξειδικευμένο περιεχόμενό του και δεν αποτυπώνεται στους 
δείκτες η διάκριση του φύλου. 

Επειδή, όμως, μεταξύ των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων των δράσεων του Ε.Π. 
περιλαμβάνονται θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση των 
έργων (αποτέλεσμα) και μόνιμες θέσεις εργασίας μετά την περάτωση των έργων 
(επίπτωση), έμμεσα είναι δυνατόν να εισαχθεί η διάσταση της ισότητας. 

 

Προτάσεις για Ένα πρώτο θετικό βήμα αποτελεί η απόδοση δεικτών απασχόλησης ανά φύλο 
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Ένταξη της 
Διάστασης της 
Ισότητας 

(αποτελέσματος και επίπτωσης) σε όλα τα Μέτρα του Σ.Π. Στη συνέχεια 
προτείνεται να εισαχθεί η διάσταση του φύλου στην ποσοτικοποίηση των στόχων 
του Μέτρου, όπου αυτό είναι εφικτό, όπως επίσης και να εμπλουτιστούν 
αντίστοιχα τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις στην ισότητα 
ευκαιριών. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει η Διαχειριστική Αρχή να 
υποχρεώσει τους Τελικούς Δικαιούχους των Μέτρων ή/και τους Αναδόχους να 
παρακολουθούν έστω τη συμμετοχή των δύο φύλων στην υλοποίηση των έργων 
τους. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 
αναφορικά με τις θέσεις εργασίας στα Μέτρα εκείνα, όπου γίνεται ιδιαίτερη 
μνεία στη διάσταση του φύλου  και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όπως 
είναι: 

Μέτρο 3.3.: Καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης, όπου αναφέρεται ότι, 
προκειμένου να λειτουργήσουν οι υποδομές, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας 
για ανδρικό και γυναικείο προσωπικό  

Μέτρο 7.1.: Χωροταξία-πολεοδομία, το οποίο έχει στόχο την εξασφάλιση ίσων 
όρων διαβίωσης και ευκαιριών παραγωγικής απασχόλησης όλων των πολιτών σε 
όλες τις περιφέρειες της χώρας. Στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού προτείνεται να 
τονιστεί ιδιαίτερα από τη Διαχειριστική Αρχή η ανάγκη εισαγωγής της 
διάστασης του φύλου στις προδιαγραφές που θα δοθούν από τους Τελικούς 
Δικαιούχους στους Αναδόχους-Μελετητές και να αποτελεί ένα από τα κριτήρια 
αξιολόγησης των μελετών ο βαθμός επίτευξής της. 

Μέτρο 7.2.: Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή 
εθνική σημασία, όπου τονίζεται ότι αναμένεται η παροχή ίσων ευκαιριών, 
ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας, δίνοντας μεταξύ άλλων ιδιαίτερη φροντίδα στις 
γυναίκες 

Άξονας 9: Έργα Περιβάλλοντος με τη συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα, άξονας ο 
οποίος βρίσκεται σε συμπληρωματικότητα και συνέργεια με το Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα» και στοχεύει στη διεύρυνση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στον τομέα του Περιβάλλοντος ενθαρρύνοντας τη συνεργασία 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Οι ιδιωτικές επενδύσεις προβλέπεται ότι θα 
επιφέρουν νέες προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης 
μέσης και υψηλής ειδίκευσης. Ο άξονας αυτός μπορεί να αποτελέσει πεδίο 
ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης, με την προώθηση της συμμετοχής των 
γυναικών. 

Σε δεύτερο επίπεδο, οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν αφορούν το 
επίπεδο του σχεδιασμού του Ε.Π. με την οπτική του φύλου. Προϋπόθεση 
αποτελεί η διασφάλιση της συμμετοχής των γυναικών στο σχεδιασμό του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, με την συμβολή γυναικείων οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στο περιεχόμενο και στον τομέα του προγράμματος. 

Στην κατεύθυνση αυτή και στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 Για τα 
Στερεά Απόβλητα προτείνεται: 

η ενεργή συμμετοχή των γυναικών στην υλοποίηση της Δράσης «Δημιουργία 
υποδομής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών» του Μέτρου 2.1. Διαχείριση μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Στη δράση αυτή οι γυναίκες μπορούν να 
συμβάλλουν ως κατεξοχήν διαχειρίστριες του νοικοκυριού, με την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, διαμορφώνοντας κυρίως τη συνείδηση των 
παιδιών για μία διαφορετική αντίληψη της ανακύκλωσης. 
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Προτάσεις για 
θετικές δράσεις 
υπέρ των 
γυναικών 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 Για τους Θεσμούς και την Περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση προτείνεται: 

 η ευαισθητοποίηση των γυναικών σε θέματα περιβάλλοντος και η 
συστηματική ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε κοινωνικά κινήματα 
οικολογικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του Μέτρου 
5.2. για την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση. Με άλλα λόγια, προτείνεται 
να είναι οι γυναίκες εκείνες που θα σχεδιάσουν τα μηνύματα με τα οποία θα 
ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για τα ζητήματα προστασίας του 
περιβάλλοντος και διατήρησης της φύσης. Για την προώθηση αυτής της 
Δράσης ενδεικτικά μπορούν να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν 
Κέντρα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στην Περιφέρεια με ενεργή 
συμμετοχή των γυναικών (νέες θέσεις εργασίας για τις γυναίκες), 
ενισχύοντας έτσι και την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας, ενώ 
προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η δράση απαιτείται η υλοποίηση 
προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης με ειδικούς επιστήμονες σε 
περιβαλλοντικά ζητήματα. Παράλληλα, θα ενδυναμωθεί και η συμμετοχή 
των γυναικών σε πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο γειτονιάς, 
χωριού, συνοικίας,34 καθώς επίσης πιθανόν να δοθεί η κινητήρια δύναμη και 
να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματική δραστηριοποίηση των γυναικών σε κλάδους που 
σχετίζονται με την προστασία της φύσης, την ανακύκλωση των υλικών κτλ. 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7 Για τη Χωροταξία, την Πολεοδομία και τις 
Αναπλάσεις προτείνεται καταρχάς: 

 η υιοθέτηση μιας διαφορετικής αντίληψης για τον χωροταξικό και 
πολεοδομικό σχεδιασμό με την οπτική του φύλου. Πρόκειται «για 
εναλλακτικές στρατηγικές που θα στοχεύουν στη διασφάλιση της συμμετοχής 
των γυναικών στις αποφάσεις για τον περιφερειακό και περιβαλλοντικό 
σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες ζωής των 
γυναικών, σε οικονομικο-κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο».35 

Στην κατεύθυνση αυτή αναλυτικότερα προτείνονται: 

 Πιλοτική μελέτη – Εντοπισμός και καταγραφή των αναγκών των γυναικών 
μέσα από τη συστηματική μελέτη της χρήσης του χώρου και του χρόνου της 
πόλης ή της περιοχής όπου ζουν, έτσι ώστε να αναδειχθούν και οι 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες καθώς 
χρησιμοποιούν το χώρο. 

 Προσέγγιση των προβλημάτων της πόλης και των επιπτώσεών τους στην 
κοινωνική ζωή και ιδιαίτερα στη ζωή των γυναικών, π.χ. ανισομερής 
ανάπτυξη, συγκεντρωτικός χαρακτήρας του κράτους σε ένα κυρίαρχο 
καταναλωτικό κέντρο, έλλειψη ελεύθερων χώρων πρασίνου, κυκλοφοριακά 
προβλήματα. 

 Ανίχνευση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης των προβλημάτων μέσα από το 
Ε.Π., π.χ. ανασυγκρότηση της γειτονιάς, δημιουργία πολυκεντρικής πόλης, 
λειτουργικό σύστημα μεταφορών που θα απεγκλωβίσει τις γυναίκες από το 

                                                 
34 Ε.Δ.Ε.Μ. ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ & Γ.Γ.Ι. (1998) ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ, 27 Απριλίου 1998. 
 
35 Συμβούλιο της Ευρώπης, Γ.Γ.Ι. & ΥΠΕΧΩΔΕ (1990) Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ, 25-27 Οκτωβρίου 1990 - Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ 
ΠΑΛΛΑΣ- Βουλιαγμένη.  
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χωρικό τους περιορισμό, δημιουργία συστήματος ελεύθερων χώρων, καθώς 
και δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, ώστε να διευκολυνθεί τόσο η 
καθημερινή ζωή, όσο και να αναπτυχθεί η κοινωνικότητα. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε εδώ παρέμβαση σε επίπεδο γειτονιάς με χρηματοδότηση 
διαμόρφωσης των ακάλυπτων χώρων των πολυκατοικιών ως 
παιχνιδότοπους με εκ περιτροπής συμμετοχή γυναικών για την φύλαξή των 
παιδιών (ένταξη των γυναικών στην κοινωνική οικονομία). 

 Κατοχύρωση της λειτουργίας γραφείων γυναικών ή δικτύου γυναικών στο 
πλαίσιο τόσο της Κεντρικής Διοίκησης (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) όσο και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και στους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία του 
Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, στους επιστημονικούς, 
επαγγελματικούς φορείς με στόχο την διασφάλιση της συμμετοχής των 
γυναικών στις αποφάσεις για τον περιφερειακό και περιβαλλοντικό 
σχεδιασμό. Ταυτόχρονα μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας 
για τις γυναίκες τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

 Εκπαίδευση-Κατάρτιση γυναικών και ανδρών μηχανικών με στόχο την 
ένταξη του φύλου στο σχεδιασμό του χώρου. 

 Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων 
και οργανισμών σε θέματα που αφορούν τις γυναίκες και τη σχέση τους με 
το χώρο. 

 Ενθάρρυνση των γυναικών για να συμμετέχουν στα προγράμματα  
πολεοδομικού και οικιστικού σχεδιασμού. 

 Ενθάρρυνση συμμετοχής των γυναικών σε οργανώσεις που ασχολούνται με 
την προστασία του περιβάλλοντος σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Καλές 
Πρακτικές 

 

                                                 
36 ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Για την εφαρμογή του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ» της 4ης Παγκόσμιας 
Διάσκεψης για τις Γυναίκες, Ιούνιος 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ- Γ.Γ.Ι. Αθήνα Δεκέμβριος 1999. 
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8. Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

Γενικά 

Προτάσεις 
για την 
Ένταξη της 
Διάστασης 
της Ισότητας 

Γενικά, είναι αναγκαίο σήμερα να διευρυνθεί η ίδια η έννοια του πολιτισμού με 
θεωρητικές απόψεις και επεξεργασίες που φέρνουν στο προσκήνιο και αναδεικνύουν 
την αξία του λαϊκού πολιτισμού και της λαϊκής κουλτούρας. Σύμφωνα με τις 
απόψεις αυτές, η καθημερινή ζωή και οι δραστηριότητες των ανθρώπων γύρω από 
αυτήν αποτελούν οργανικό στοιχείο του πολιτισμού. Η ανάδειξη της παρουσίας των 
γυναικών στη δημιουργία του πολιτισμού –στη συγχρονία και τη διαχρονία της- θα 
αναπροσδιορίσει το πεδίο παρέμβασης που συνιστά ο πολιτισμός σε άμεση σύνδεση 
και με την ανάδειξη και την προώθηση των πολιτισμικών αγαθών, υπηρεσιών και 
προϊόντων. 

Συνεπώς οι προτάσεις που ακολουθούν έχουν σκοπό: 

α) να αναδείξουν τη διάσταση του φύλου τόσο, στη «χρήση» όσο και στο 
«περιεχόμενο» των μουσειακών και αρχαιολογικών χώρων και προϊόντων, 

β) να ενισχύσουν την παρουσία και τα οφέλη των γυναικών δημιουργών στο 
σύγχρονο πολιτιστικό περιβάλλον (παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της 
πληροφορίας κ.λπ.), 

γ) να λάβουν υπόψη τους τις κοινωνικές και γεωγραφικές διαφορές των 
«γυναικείων κοινών», «χρηστριών», γυναικών δημιουργών, 

δ) να συμβάλουν στην πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην 
εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, στην ανάπτυξη της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας και στο συνδυασμό της επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής και μέσω πολιτιστικών δράσεων, 

ε) να συντελέσουν στην ποιοτική αναβάθμιση της αξιοποίησης του ελεύθερου 
χρόνου των γυναικών, αλλά και όλων των μελών της οικογένειας, 

στ) μεγιστοποιήσουν την επισκεψιμότητα και συνεπώς να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητα των πολιτιστικών και αρχαιολογικών χώρων και 
εκδηλώσεων. 

Στην κατεύθυνση αυτή, και στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 Για την 
Προστασία και την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που περιλαμβάνει το Μέτρο 
1.1. για την υποδομή χώρων και τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, και το Μέτρο 
1.2. για την ανάδειξη μνημείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων, προτείνονται τα εξής: 

 Η υιοθέτηση μίας καινοτόμας και πρωτοποριακής προσέγγισης στην 
αρχιτεκτονική παρέμβαση των κτηρίων που στεγάζουν πολιτιστικές υπηρεσίες 
και δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη θεωρητικές απόψεις και μελέτες που 
αναλύουν τη διαμόρφωση χώρων με την οπτική του φύλου (Βαΐου, 2001, 
http://www.kethi.gr). 

Είναι γεγονός ότι ο υπάρχων σχεδιασμός και η χωροθέτηση των μουσείων, των 
galleries και των αρχαιολογικών χώρων τα μετατρέπει σε χώρους λιγότερο 
εύχρηστους για κάποιες κατηγορίες κοινού, και ιδιαίτερα για τους γονείς, μιας 
και έχουν σχεδιαστεί χωρίς καμιά πρόνοια για υπηρεσίες όπως η φύλαξη 
παιδιών, η υγιεινή των βρεφών κ.λπ. Ειδικότερα, θα ήταν σκόπιμο να 
προωθηθεί ως κριτήριο αξιολόγησης για τις προτάσεις που υποβάλλονται προς 
έγκριση στον τομέα του πολιτισμού η πρόβλεψη κατά φύλο, αναφορικά με την 
προσβασιμότητα των γυναικών σε χώρους του επίσημου πολιτισμού 
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(μουσεία/εκθέσεις/μουσικές εκδηλώσεις) και την παροχή διευκολύνσεων στην 
πρόσβαση, π.χ. ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για τη δημιουργική απασχόληση 
των παιδιών με τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για παιδιά σε 
θεματικές ενασχολήσεις σχετιζόμενες με εκείνες που φιλοξενούνται ή 
πραγματοποιούνται στους χώρους, σύστημα advanced ticketing κ.ά. 

Σε αυτού του είδους τις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται, πιο συγκεκριμένα, και η 
πρόβλεψη για δημιουργία υποδομών και παροχή υπηρεσιών στα Μουσεία οι 
οποίες θα διευκολύνουν και θα αυξήσουν την επισκεψιμότητα όχι μόνο των 
γυναικών, αλλά γενικότερα όλων των μελών των οικογενειών (γονείς, παιδιά, 
παππούδες-γιαγιάδες), πχ. Δημιουργία χώρων «δημιουργικής» φύλαξης 
παιδιών. Κάτι τέτοιο αφορά τόσο χώρους – υποδομές, όσο και υπηρεσίες 
(επιμορφωτικά προγράμματα απασχόλησης των παιδιών με επικέντρωση στη 
«μουσειακή» αγωγή και στις θεματικές κατευθύνσεις των εκάστοτε συλλογών 
και εκθέσεων). Αντίστοιχες δράσεις προοπτικά διευκολύνουν το σύνολο των 
μελών της οικογένειας που θέλουν να επισκεφθούν πολιτιστικούς χώρους και 
εκδηλώσεις και να εμπλουτίσουν έτσι την καθημερινότητά τους χωρίς να 
βιώνουν το ιδιαίτερο φορτίο της αγωνίας και του άγχους σχετικά με τη φύλαξη 
ή την παράλληλη δραστηριότητα των παιδιών. Η δημιουργία και λειτουργία 
τέτοιων σύγχρονων υπηρεσιών μπορεί επιπλέον να προσφέρει νέες 
δυνατότητες απασχόλησης των γυναικών σε αυτές. 

 Η εφαρμογή μιας στρατηγικής marketing για δραστηριότητες με κριτήριο 
τη στοχοθέτηση κοινού. 

Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η εφαρμογή μιας στρατηγικής marketing, η 
οποία θα διευκρινίζει ποιες είναι οι ομάδες-στόχοι (niche marketing) κάθε νέας 
δραστηριότητας, καθώς είναι ούτως ή άλλως απαραίτητη για την οικονομική 
βιωσιμότητα αυτού του τομέα. Συνεπώς, μπορούν να δημιουργηθούν νέες 
δραστηριότητες, συλλογές εκθεμάτων κ.λπ., στις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη 
η διάσταση του φύλου, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στο περιεχόμενο των 
δραστηριοτήτων με πρότερη ανάλυση των αναγκών του γυναικείου κοινού (με 
έρευνες αγοράς) ανάλογα, π.χ., με κοινωνικά και δημογραφικά 
χαρακτηριστικά, τη γεωγραφική περιοχή, τις οικονομικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο κ.λπ. 

 Στρατηγική marketing για εκστρατείες ενημέρωσης. 

Σημαντικές είναι, επίσης, οι ενέργειες πληροφόρησης για την προσέλκυση του 
κοινού στα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ., με στόχευση και σε 
συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες (όπως προαναφέρθηκε για τις 
στρατηγικές Marketing). Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται ευρέως στον 
τομέα της διαφήμισης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη δημοσιότητα 
του Ε.Π. Πολιτισμός, χρησιμοποιώντας Μ.Μ.Ε. τα οποία απευθύνονται σε 
γυναικείο κοινό, όπως τον περιοδικό τύπο, τα περιοδικά ένθετα των 
εφημερίδων, τον τοπικό τύπο, τις απογευματινές και πρωινές ζώνες της 
τηλεόρασης κ.λπ. 

 Παραγωγή Οπτικοακουστικού υλικού. 

Η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (ο/α) με επικέντρωση σε συναφή 
ζητήματα με το φύλο, π.χ. σε γυναίκες δημιουργούς ή σε θεματικές ενότητες 
όπως η γυναικεία οπτική στην καλλιτεχνική δημιουργία, η γυναικεία 
παράδοση στη λαϊκή χειροτεχνία, η τέχνη στην καθημερινή ζωή των γυναικών, 
η τέχνη ως εργαλείο εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής 
κινητοποίησης. 
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Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 για την Ανάπτυξη του Σύγχρονου Ελληνικού 
Πολιτισμού, που περιλαμβάνει το Μέτρο 2.1. για την ενίσχυση σύγχρονων πολιτιστικών 
δράσεων και μεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων σύγχρονου πολιτισμού και το Μέτρο 2.2. 
για την ολοκλήρωση μητροπολιτικών συνεδριακών και πολιτιστικών κέντρων, προτείνονται 
τα εξής:  

 Η καθιέρωση ενός πολιτιστικού «Φεστιβάλ» - Συμποσίου που θα στοχεύει στην 
ανάδειξη της γυναικείας καλλιτεχνικής δημιουργίας σε όλους τους τομείς της 
σύγχρονης τέχνης, την ενθάρρυνση της παραπέρα ανάπτυξής της και της 
επικοινωνίας της με το ευρύτερο κοινό. 

Μια τέτοια δράση θα είχε, επίσης, να συμβάλει τα μέγιστα στην πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας γυναικών που εργάζονται καλλιτεχνικά ή θα ήθελαν να 
εργαστούν και εμπνέονται από θέματα της πολυδιάστατης γυναικείας φύσης, 
του γυναικείου τρόπου ζωής, σκέψης, συμπεριφοράς και στάσης, των 
διαφορετικών γυναικείων ρόλων στην κοινωνία ιστορικά και σύγχρονα κ.λπ. 
Επιπλέον, θα ενίσχυε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, για παράδειγμα με τη 
μορφή της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες καλλιτέχνες οι οποίες θα 
διοργάνωναν το Φεστιβάλ, θα παρήγαγαν τα προϊόντα του σε ετήσια βάση και 
θα τα προωθούσαν στο πλατύ κοινό. 

 Η δημιουργία ενός Πολυκέντρου για τον Πολιτισμό, που θα έχει στόχο την 
προβολή αυτής της άποψης και θα την προωθεί μέσω της διοργάνωσης 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, της εκπόνησης μελετών, της διοργάνωσης 
σεμιναρίων, ειδικών εκδόσεων και άλλων πρωτοβουλιών, όπως είναι π.χ. οι 
περιοδικές εκθέσεις. 

Η δράση αυτή δύναται να υλοποιηθεί μέσα από το πρίσμα της βελτίωσης της 
πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, επικεντρώνοντας ειδικά στις 
γυναίκες που ασχολούνται με καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες 
καθώς και με συμπληρωματικές ενασχολήσεις, όπως δημόσιες σχέσεις, 
διοργάνωση εκδηλώσεων, δημοσιότητα, διαφήμιση κ.λπ. Ταυτόχρονα, η 
δημιουργία και λειτουργία ενός Πολυκέντρου για τον Πολιτισμό θα μπορούσε 
να συνδράμει στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των γυναικών σε 
αντίστοιχους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίες με τα προϊόντα 
τους θα εμπλουτίζουν τις περιοδικές εκθέσεις και δραστηριότητες, θα 
τροφοδοτούν τα Πωλητήρια του Πολυκέντρου και πιθανόν θα συμβάλλουν 
στη διαρκή ανανέωση της εσωτερικής διακόσμησης των χώρων του κ.λπ. Για 
παράδειγμα, θα μπορούσαν κάποιες γυναίκες κεραμίστες να ανοίξουν τη δική 
τους επιχείρηση παραγωγής πήλινων ειδών ή/και το δικό τους επιμορφωτικό 
εργαστήριο κεραμικής και να προμηθεύουν με υλικό σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, συστηματικά και ανά θεματικές ενότητες ή περιόδους, κάποια 
‘παζάρια’ ή εκθέσεις που θα λαμβάνουν χώρα στο Πολυκέντρο. Ταυτόχρονα, 
προωθείται και η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε τέχνες και 
συναφείς δραστηριότητες για νέους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε 
αυτό τον υποσχόμενο τομέα. Τέλος, ένα Πολυκέντρο για τον Πολιτισμό 
έμμεσα μπορεί να συνεισφέρει στη συμφιλίωση της οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής των γυναικών, τόσο εκείνων που θα εργάζονται σε αυτό 
όσο και εκείνων που θα επιθυμούν να τον επισκεφθούν, αν προβλέψει τη 
δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων χώρων και δραστηριοτήτων για παιδιά 
διάφορων ηλικιών και πάντα με άξονα τις θεματικές ενότητες και τις 
πολιτιστικές του δραστηριότητες. 

 Δράσεις που προωθούν, ενισχύουν, αναδεικνύουν, σύγχρονες ελληνίδες και 
ξένες καλλιτέχνιδες. 
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Τα εκπαιδευτικά προγράμματα παιδιών και ενηλίκων, οι μεγάλες –εθνικής και 
διεθνούς εμβέλειας- εκθέσεις και άλλα γεγονότα θα έπρεπε, για παράδειγμα, 
να περιλαμβάνουν και γυναικείες θεματικές ή να αναδεικνύουν γυναικείες 
προσωπικότητες στο χώρο της σύγχρονης τέχνης, καθώς και γυναικείες 
παρουσίες στη διοίκηση και διαχείριση του πολιτισμού, όπως Διευθύντριες 
gallery, Επιμελήτριες Εκθέσεων (Curators) κ.λπ. 

Στο πλαίσιο της αναγκαίας Τεχνικής Βοήθειας για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και 
την παρακολούθηση του Ε.Π. Πολιτισμός προτείνονται τα ακόλουθα: 

Στο επίπεδο του Σχεδιασμού: 

α) η πρόβλεψη της συμμετοχής εμπειρογνωμόνων σε θέματα ισότητας 
των δύο φύλων σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και επεξεργασίας των 
σχετικών κειμένων, θέσεων, τεχνικών δελτίων μέτρων κ.ά., 

β) η συμμετοχή γυναικών στις ομάδες έργων, με άποψη και εξειδίκευση 
στα θέματα, 

γ) ο καθορισμός δεικτών για τον πολιτισμό με βάση το φύλο και την 
ηλικία, σε προκαταρκτικές μελέτες και σε μελέτες εφαρμογής, 

δ) η πρόβλεψη δημιουργίας Υποστηρικτικών Δομών και Συνοδευτικών 
Μέτρων που στοχεύουν στην πραγματοποίηση της αρχής της ισότητας 
στην πράξη καθώς και της δέσμευσης των αντίστοιχων κονδυλίων στο 
χρηματοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο, 

ε) η σαφής διασφάλιση της ενημέρωσης προς το γυναικείο πληθυσμό για 
τις δράσεις που τον αφορούν καθώς επίσης και για τις ωφέλειες και τις 
συνέπειές τους τόσο στην καθημερινότητά τους (ποιότητα ζωής) όσο και 
στην επαγγελματική τους ζωή και στις προοπτικές της. 

Στο επίπεδο υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης πρέπει να υπάρχει μέριμνα 
για την επεξεργασία και ενσωμάτωση δεικτών ανάλογα με το φύλο: 

α) στις προβλεπόμενες (επιλέξιμες) δράσεις,  

β) στους επιλέξιμους φορείς συμμετοχής στην υλοποίηση των δράσεων με 
την πριμοδότηση φορέων υλοποίησης που ενσωματώνουν την αρχή της 
ισότητας, 

γ) στην ενσωμάτωση μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας αξιολόγησης ως 
προς την κατά φύλο αποτίμηση (gender impact assessment) των 
αποτελεσμάτων/ωφελειών. Ειδικότερα, να προωθηθεί ως κριτήριο 
αξιολόγησης για τις προτάσεις που υποβάλλονται προς έγκριση στον 
τομέα του πολιτισμού, η πρόβλεψη κατά φύλο αναφορικά με την 
προσβασιμότητα των γυναικών σε χώρους του επίσημου πολιτισμού 
(μουσεία/εκθέσεις/μουσικές εκδηλώσεις) και την παροχή διευκολύνσεων 
στην πρόσβαση. 

Προτάσεις για 
Θετικές Δράσεις 

Στο πλαίσιο των Ενεργειών Για την Ενίσχυση και την Εξειδίκευση του Ανθρώπινου 
Δυναμικού προτείνονται Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης γυναικών 
σε θέματα σύγχρονου πολιτισμού και πολιτιστικού τουρισμού με έμφαση στις 
ειδικότητες εκείνες στις οποίες οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται.  

 Η υλοποίηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης στελεχών για τη λειτουργία 
του Πολυκέντρου με ομάδα–στόχο γυναίκες αποφοίτους Σχολών Καλών 
Τεχνών, αρχιτεκτόνων, επικοινωνιολόγων και άλλων συναφών 
επαγγελματικών ειδικοτήτων που αντιμετωπίζουν ανεργία, ώστε να 
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ειδικευτούν στη λειτουργία των δραστηριοτήτων του Πολυκέντρου (οι 
δράσεις αυτές είναι συναφείς και με τα Ε.Π. Απασχόληση και 
Επαγγελματική Κατάρτιση/ Ε.Π. Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση/ Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας). 

 Η υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης γυναικών σε 
θέματα σύγχρονου πολιτισμού και πολιτιστικού τουρισμού με έμφαση 
στις ειδικότητες εκείνες στις οποίες οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται (Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα). 

 Η υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης γυναικών σε 
θέματα σύγχρονου αγροτικού πολιτισμού, λαϊκής τέχνης, αναβίωσης 
παραδοσιακών επαγγελματικών ειδικοτήτων με πολιτιστική αξία (Ε.Π. 
Αγροτική Ανάπτυξη/ Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση/ 
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα). 

 Επίσης, εκτός από το περιεχόμενο και τη θεματική των δράσεων θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη η διάσταση του φύλου και στους εξής τομείς: στις 
συμμετοχές των ατόμων –εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, στην 
εκπαιδευτική μέθοδο, στην αξιοποίηση υπαρχουσών και στην ανάδειξη 
μελλοντικών δεξιοτήτων, όπως, π.χ., παραδοσιακές και μη χειροτεχνίες, 
εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες κ.ά. Αυτές οι δράσεις είναι σε 
συνάρτηση και μπορούν εν δυνάμει να συνδυαστούν με τις 
δραστηριότητες του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και άλλων κεντρικών φορέων, καθώς 
και με τις δράσεις που υπαγορεύει η Κοινωνία της Πληροφορίας. 

 Επιπρόσθετα, προτείνεται η αξιοποίηση υφισταμένων και η δημιουργία 
νέων πολιτιστικών δικτύων ή/και μητρώων γυναικών καλλιτέχνιδων ανά 
είδος τέχνης, αντικειμένου σε συνάρτηση με τοπικές παραδόσεις, και στο 
πλαίσιο του ευρύτερου πολιτιστικού δυναμικού της κάθε περιοχής της 
χώρας. 

Καλές 
Πρακτικές 
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9. Ε.Π. Οδικοί Άξονες, Λιμάνια Αστική Ανάπτυξη (Ο.Α.Λ.Α.Α.) και Σιδηρόδρομοι, 
Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες (Σ.Α.Α.Σ.) 

Γενικά 

Προτάσεις για 
την Ένταξη 
της Διάστασης 
της Ισότητας 

Με δεδομένο ότι οι γενικοί και ειδικοί στόχοι των εν λόγω Ε.Π. εστιάζουν σε έργα 
υποδομών, επιχειρείται μέσω του παρόντος η ένταξη της διάστασης της ισότητας 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των Ε.Π. στον ελληνικό πληθυσμό και έχοντας 
ως βασική υπόθεση ότι τα έργα που θα προκύψουν θα έχουν διαφορετικές 
επιπτώσεις σε άντρες και γυναίκες. Σύμφωνα με έγγραφο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (Guide to Gender Impact Assessment): «Πολιτικές αποφάσεις που 
εμφανίζονται να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο έχουν διαφορετική επίδραση στις γυναίκες 
και τους άνδρες, ακόμη και όταν η επίδραση αυτή δεν είναι ηθελημένη ή αναμενόμενη». 

Ωστόσο, τόσο στα συμπληρώματα προγραμματισμού όσο και στις ex ante 
αξιολογήσεις, παρόλο που αναφέρεται η συμβατότητα με τις εθνικές και κοινοτικές 
πολιτικές συμπεριλαμβανομένης και της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών 
– γυναικών, τα μέτρα χαρακτηρίζονται ουδέτερα ως προς την ισότητα των δυο 
φύλων. 

Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική φύση των συγκεκριμένων Ε.Π. και τους 
εξειδικευμένους στόχους ανά άξονα/μέτρο, οι παρεμβάσεις που μπορούν να 
γίνουν αφορούν κυρίως τον τομέα της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά 
εργασίας (τόσο στη φάση της υλοποίησης όσο και της συντήρησης–εκμετάλλευσης 
των έργων), αλλά και την προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά τη 
χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς από τις γυναίκες. Ενδεικτικά αναφέρονται 
τα εξής: 

 Γυναίκες χρήστριες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς: 

 Όσον αφορά τον τρόπο χρήσης και την πρόσβαση στα δημόσια και 
ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους άνδρες 
και τις γυναίκες. Συνεπώς, οι γυναίκες επωφελούνται περισσότερο από 
τις βελτιώσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την εύρυθμη 
λειτουργία των δημοσίων μέσων μεταφοράς. Επομένως, προτείνεται 
παροχή διευκολύνσεων στην πρόσβαση (ράμπες για τη διέλευση των 
καροτσιών, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για την υγιεινή των βρεφών).  

 Ενίσχυση των δρομολογίων καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας 
δεδομένου ότι συχνά οι γυναίκες έχουν λιγότερη πρόσβαση σε ιδιωτικό 
μεταφορικό μέσο και άρα αυτό θα διευκολύνει τους όρους της ζωής τους 
με πολλούς τρόπους (πρόσβαση στην αγορά εργασίας, μεταφορά για 
λόγους ψυχαγωγίας και άλλες δραστηριότητες). 

 Γυναίκες απασχολούμενες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: 

 Σε επίπεδο σχεδιασμού, π.χ. συμμετοχή των γυναικών επιστημόνων σε 
ομάδες μελετών– εμπειρογνωμοσύνης και υλοποίησης, 

 Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης γυναικών στις ειδικότητες 
εκείνες όπου αυτές υπο-εκπροσωπούνται (π.χ. τηλεδιοίκηση, 
τηλεματική), 

 Συμφιλίωση επαγγελματικής–οικογενειακής ζωής. Όσον αφορά το 
σχεδιασμό των επιχειρησιακών σχεδίων των οργανισμών να υπάρχει 
πρόβλεψη για το συνδυασμό επαγγελματικής-οικογενειακής ζωής των 
εργαζομένων στους μεγάλους οργανισμούς μεταφορών (Ο.Σ.Ε.-
Ο.Α.Σ.Α.-Η.Σ.Α.Π.), με την ίδρυση παιδικών σταθμών ή τη χορήγηση 
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επιδόματος παιδικού σταθμού, 

Απασχόληση: Όσον αφορά το Ε.Π. Σ.Α.Α.Σ., όπως προκύπτει από το Σ.Π., οι θέσεις 
εργασίας διαχωρίζονται σε προσωρινές και μόνιμες. Ο αριθμός των μόνιμων 
θέσεων δεν είναι σημαντικός και θα προέλθει από ανακατατάξεις στο υπάρχον 
προσωπικό και θέσεις προσωπικού που θα αποχωρήσει. Σε αυτό το σημείο είναι 
δυνατόν να προταθεί, αναφορικά με τις νέες προσλήψεις προσωπικού, να 
προτιμηθούν γυναίκες (ακόμα και με ποσόστωση) και, όσον αφορά τις εσωτερικές 
ανακατατάξεις, να προωθηθούν σε ανώτερες βαθμίδες στην ιεραρχία μετά από 
ειδική εκπαίδευση, όπου το αντικείμενο της θέσης το απαιτεί. 

Προτάσεις για 
Θετικές 
Δράσεις 

Στο πλαίσιο των Μέτρων για την Τεχνική Βοήθεια και των δυο Ε.Π. προτείνονται 
τα εξής: 

 Εκπόνηση μελετών εμπειρογνωμοσύνης και ερευνών όπως: 

 Προκαταρκτικές μελέτες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και 
επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να γίνει 
μελέτη για τις ανάγκες των γυναικών ως χρηστριών των Μ.Μ.Μ., αλλά 
και αποτύπωση των διαφορετικών επιπτώσεων σε άνδρες και γυναίκες. 

 Στατιστικές αναλύσεις και αναλύσεις επιπτώσεων, προσδιορισμού 
φυσικών δεικτών και επιπτώσεων (συμπεριλαμβανομένης και της κατά 
φύλο ανάλυσης). 

 Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης και μελέτες διοικητικής και 
οργανωτικής αναβάθμισης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των 
γυναικών στα λεγόμενα ανδροκρατούμετα επαγγέλματα, αλλά και να 
βρεθούν τρόποι που θα ενισχύουν τη συμφιλίωση επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής (Ο.Σ.Ε.-Ο.Α.Σ.Α.-Η.Σ.Α.Π.). 

Για την εκπόνηση των παραπάνω μελετών προτείνεται η αξιοποίηση της 
τεχνογνωσίας που διαθέτουν η Ε.Δ.Ε.Μ. (Ένωση Ελληνίδων Μηχανικών) και το 
Κ.Ε.Θ.Ι., δεδομένου ότι διαθέτουν αξιόλογη εμπειρία σε θέματα απασχόλησης, 
επαγγελματικού οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού γενικά και ειδικά στα 
τεχνικά επαγγέλματα, αλλά και για το σχεδιασμό του χώρου με βάση το φύλο. 

 Δημοσιότητα και πληροφόρηση των Ε.Π., με δημιουργία σχεδίου δράσης 
δημοσιότητας και διαφήμισης. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται η άμεση και 
έμμεση προβολή των γυναικών, π.χ. γυναικών που ενεπλάκησαν κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης των Ε.Π., αλλά και η προώθηση δράσεων κουλτούρας, 
π.χ. γυναίκα οδηγός λεωφορείου με σεβασμό στον επιβάτη. 

 Οργάνωση σεμιναρίων με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών ή την κατάρτιση του 
προσωπικού των Διαχειριστικών Αρχών ή των εμπλεκομένων στην 
παρακολούθηση ή την εφαρμογή των Ε.Π. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να δοθεί 
έμφαση στους τρόπους ένταξης της διάστασης του φύλου στα συγκεκριμένα Ε.Π. 

Καλές 
Πρακτικές 

 Μελέτη για την αποτύπωση του τρόπου χρήσης των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς από άνδρες και γυναίκες. 

Στη δεκαετία του 1990 στη Σουηδία υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για τη 
διενέργεια μελετών με στόχο την αποτύπωση του τρόπου χρήσης των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς του επιβατικού κοινού λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση 
του φύλου. Ειδικότερα, στόχος της μελέτης ήταν η αποτύπωση των 
διαφορετικών τρόπων με τους οποίους χρησιμοποιούν τα Μ.Μ.Μ. οι άνδρες και 
οι γυναίκες καθώς επίσης και η κατανόηση των αιτιών που επηρεάζουν τις 
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διαφορές στη χρήση των Μ.Μ.Μ. 

 Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε Πολιτικές Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Δημοσίου Τομέα. 

Στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ πέντε κρατών μελών (Βέλγιο, 
Ολλανδία, Νορβηγία, Φλαμανδία, Ηνωμένο Βασίλειο) της Ε.Ε., υλοποιήθηκε 
πρόγραμμα, στόχος του οποίου ήταν να βρεθούν τρόποι ένταξης της διάστασης 
της ισότητας σε πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο 
Τομέα. 

Για τη διενέργεια της μελέτης δημιουργήθηκαν τρία εργαλεία με τη μορφή 
checklists προκειμένου να γίνει αξιολόγηση σχετικά με τον αν είναι εφικτό να 
τηρούνται συγκεκριμένα κριτήρια και συστάσεις στην εφαρμογή μιας πολιτικής 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με ενσωματωμένη τη διάσταση της 
ισότητας. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο checklist αφορούσε τις βασικές δομές που 
συνεπικουρούν στην εφαρμογή τέτοιων πολιτικών προσωπικού 
(περιλαμβάνονται τρεις στρατηγικές, που θεωρούνται αλληλοσυμπληρωματικές 
και λειτουργικές: νομοθετικό πλαίσιο, θετικές δράσεις και η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου). Όσον αφορά το δεύτερο checklist, αυτό περιλάμβανε την 
ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας στον κύκλο της εφαρμογής της 
πολιτικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (π.χ.: επιλογή, αξιολόγηση, 
ανάπτυξη και επιβράβευση). Τέλος, το τρίτο checklist αφορούσε την ένταξη της 
διάστασης της ισότητας στη γενικότερη διοίκηση του οργανισμού. 

Το εγχειρίδιο «Πολιτικές προσωπικού για την προώθηση της ισότητας στον 
Δημόσιο Τομέα» είναι το βασικό προϊόν του προγράμματος. Στόχος του 
εγχειριδίου είναι να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό και εύχρηστο εργαλείο για 
τους υπεύθυνους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και τους συμβούλους 
ισότητας, το οποίο θα παρέχει ποικιλία στρατηγικών και μεθόδων για την 
επίτευξη της ένταξης και προώθησης της ισότητας στο συγκεκριμένο πεδίο.  

Το παραπάνω παράδειγμα καλής πρακτικής θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο 
πλαίσιο του Ε.Π. Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες (Σ.Α.Α.Σ.) 
και συγκεκριμένα στην πολιτική προσλήψεων και εσωτερικών ανακατατάξεων 
προσωπικού στους δημόσιους φορείς Ο.Σ.Ε., Η.Σ.Α.Π., Ο.Α.Σ.Α. 

 Ευκαιρίες απασχόλησης γυναικών στον τομέα της ασφάλειας 

Στη διακρατική συνεργασία Γερμανίας–Αγγλίας ο στόχος ήταν η υλοποίηση 
προγραμμάτων κατάρτισης για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης στον 
τομέα των ιδιωτικών εταιριών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Ο συγκεκριμένος 
χώρος είναι από τους πλέον ανδροκρατούμενους της αγοράς και οι υπεύθυνοι 
του προγράμματος θέλησαν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι η συγκεκριμένη 
βιομηχανία βρίσκεται σε φάση μετάβασης, και λόγω των νέων τεχνολογιών που 
είναι διαθέσιμες, αλλά και λόγω των νέων υπηρεσιών που επιθυμούν οι πελάτες 
τους.  

Το βασικό πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας δυο χρόνων, κάλυπτε όλους τους 
τομείς θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που απαιτούνται από τους 
εργαζόμενους στο συγκεκριμένο τομέα και σε αυτό το πλαίσιο υλοποιήθηκαν 
σεμινάρια σε συναφή αντικείμενα. Όσον αφορά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, 
εφαρμόστηκε ποσόστωση. Σε κάποιες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες ήταν 100% 
γυναίκες και σε άλλες 50%. Επιπλέον, σε κάποια σεμινάρια συμμετείχαν και 
γυναίκες μέλη εθνικών μειονοτήτων. 
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Τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος είναι εντυπωσιακά. Οι γυναίκες που 
ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης υπερτερούσαν σε σχέση με τους 
άνδρες συναδέλφους τους. Επιπλέον, οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας 
δέχθηκαν με ενθουσιασμό το επαγγελματικό προφίλ των συγκεκριμένων 
γυναικών και τα νέα χαρακτηριστικά που έφεραν στο χώρο εργασίας. 

Δεδομένου ότι η φύλαξη των σταθμών του Μετρό και των Αεροδρομίων 
ανατίθεται σε ιδιωτικές εταιρίες ύστερα από δημοπράτηση, η παραπάνω καλή 
πρακτική θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε να 
είναι προϋπόθεση, και να προβλέπεται μοριοδότηση για αυτό, οι εταιρίες που 
παίρνουν μέρος στις δημοπρατήσεις να απασχολούν γυναίκες σε ποσοστό 
τουλάχιστον 50% σε μάχιμες θέσεις και όχι μόνο σε διοικητικές θέσεις και θέσεις 
γραφείου. 
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10. Ε.Π. ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ  

 

Γενικά Το Ε.Π. ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006 περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων γύρω 
από τους άξονες Υγεία, Ψυχική Υγεία και Πρόνοια, ενώ παράλληλα, με τον 
τέταρτο Άξονά του καλύπτει την προετοιμασία του απαιτούμενου στους 
παραπάνω τομείς ανθρώπινου δυναμικού. Βασικοί στόχοι του είναι:  

 η συνολική λειτουργική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής υγείας, 

 η ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχικής 
Υγείας με την ανάπτυξη ανοικτών δομών πρόληψης και θεραπείας, 

 η μεταρρύθμιση και βελτίωση του τομέα της Πρόνοιας, και  

 η ανάπτυξη δράσεων διά βίου κατάρτισης στον οριζόντιο Άξονα των 
ανθρώπινων πόρων με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Το Ε.Π. ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ λόγω του χαρακτήρα των Μέτρων, Ενεργειών και 
Πράξεων που περιλαμβάνει έχει πολλές δυνατότητες να συμβάλει στην προώθηση 
της ισότητας των δύο φύλων στο χώρο της Υγείας και της Πρόνοιας. Είναι βέβαιο 
ότι καταβλήθηκαν κάποιες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο είναι 
πολλά ακόμη που μπορούν και πρέπει να γίνουν, ώστε το Ε.Π. να εναρμονιστεί στο 
σύνολό του με τις ακολουθούμενες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα 
της ισότητας των φύλων. 

Όπως σωστά τονίζεται στο κείμενο «Ε.Π. ‘ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ’ 2000-2006 ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ», που συνέταξε η Διαχειριστική Αρχή Στήριξης του Ε.Π., 
«… η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την προώθηση της ισότητας 
ευκαιριών […] περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις 
πολιτικές και όχι μόνο σ’ αυτές που έχουν στόχο την άρση των ανισοτήτων.» Αυτή η 
ενσωμάτωση δεν πρέπει να επιδιώκεται με γενικό τρόπο, ως παρεμβάσεις σε σχέση με 
τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, γιατί τέτοιες πρακτικές 
κινδυνεύουν να αντιμετωπίζουν τις γυναίκες αδιαφοροποίητα στο πλαίσιο 
«ευπαθών ομάδων» (;) και δεν συνεπάγονται συγκεκριμένες διαδικασίες 
προσανατολισμένες στις ανάγκες των γυναικών και συγκεκριμένα κριτήρια 
ελέγχου των επιπτώσεων που να αφορούν αποκλειστικά το γυναικείο πληθυσμό. Η 
ουσιαστική ένταξη της ισότητας (gender mainstreaming) στην πράξη σημαίνει να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα μέτρα και τις παρεμβάσεις του Ε.Π. οι επιπτώσεις 
τους στα δύο φύλα, τόσο στη φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης όσο και στη 
φάση της αξιολόγησης, ακόμη και με ειδικές ρυθμίσεις που απευθύνονται στις 
γυναίκες και έχουν σκοπό να προωθήσουν την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα 
ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στην κοινωνικο-οικονομική ζωή. Αυτή την 
προοπτική υπηρετούν και οι ενδεικτικές προτάσεις που ακολουθούν. 

Εισαγωγικά, πρέπει να προβληθεί και ένα άλλο σημείο: Επειδή πολλά από τα 
προτεινόμενα μέτρα αφορούν τη δημιουργία υποδομών στους τομείς υγείας και 
πρόνοιας, είναι ενδεχόμενο να θεωρηθούν μέτρα «ουδέτερα» ως προς τη διάσταση 
του φύλου. Είναι όμως σαφές ότι η δημιουργία υποδομών για την εξυπηρέτηση 
βασικών ανθρώπινων αναγκών έχει άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στη ζωή των 
εξυπηρετουμένων ατόμων, οι οποίες αναπόφευκτα έχουν σχέση και με τη διάσταση 
του φύλου. Στις περιπτώσεις αυτές η εμπειρία των αρμοδίων του ειδικού τομέα 
κατά περίπτωση (υγεία, πρόνοια) σε συνδυασμό με την εμπειρογνωμοσύνη των 
ειδημόνων σε θέματα ισότητας των φύλων μπορεί να προσανατολίσουν το Ε.Π. 
προς τη σωστή κατεύθυνση. 
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Γενικότερα, σωστά επισημαίνεται στην Εισαγωγή του Σ.Π. ότι η στρατηγική που 
πρέπει να ακολουθηθεί βασίζεται στην ισότητα των δύο φύλων. Αυτές οι 
δεσμεύσεις όμως πρέπει να μεταφράζονται σε συγκεκριμένες ενέργειες και 
διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης που θα διασφαλίζουν την υλοποίησή τους. 

Προτάσεις για 
Ένταξη της 
Διάστασης της 
Ισότητας 

Αναφορικά με το Μέτρο που επικεντρώνει στον Λειτουργικό εκσυγχρονισμό 
νοσοκομειακών μονάδων του Άξονα Προτεραιότητας 1, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των αναγκών των γυναικών και κυρίως των εργαζομένων μπορούν 
να προβλεφθούν, μεταξύ άλλων, (α) αναβάθμιση των δημοτικών μαιευτηρίων και 
δημιουργία νέων, (β) αναβάθμιση των παιδιατρικών νοσοκομείων και δημιουργία 
νέων, και (γ) προσανατολισμός των νοσοκομειακών μονάδων προς την 
κατεύθυνση αντιμετώπισης των προβλημάτων των γυναικών σε πιο εξειδικευμένο  
επίπεδο μεγάλων μονάδων. 

Στο πλαίσιο της Ανάπτυξης Δημόσιας Υγείας, βασική προϋπόθεση για την επίτευξη 
οποιουδήποτε στόχου που αφορά την ένταξη της ισότητας των φύλων στην 
πολιτική υγείας (και πρόνοιας) αποτελεί η κατάλληλη ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού (ανδρών και 
γυναικών) σε όλα τα θέματα και με την οπτική του φύλου.  

Προτείνονται ενδεικτικές παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ένταξη της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις επιμέρους δράσεις του Άξονα 1. 

 Στο Μέτρο που αφορά το Λειτουργικό εκσυγχρονισμό νοσοκομειακών μονάδων, 
μπορεί να προβλεφθεί η σύσταση σε κάθε νοσοκομείο ενός Τμήματος Υγείας 
Εφήβων, που θα προσανατολίζει τη δραστηριότητά του στην παροχή 
συμβουλών κυρίως σε έφηβες και νεαρές γυναίκες, ταυτόχρονα όμως και σε 
ζευγάρια εφήβων, σε τομείς που έχουν σχέση με την ανάπτυξη, τη 
σεξουαλική αγωγή, τον οικογενειακό προγραμματισμό και, γενικότερα, τη 
διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας τους. 

 Επίσης, μπορεί να προβλεφθεί, στο Μέτρο για την Ανάπτυξη υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή/και στο Μέτρο για την Ανάπτυξη δημόσιας 
υγείας, η σύσταση και λειτουργία ειδικών κέντρων παροχής ιατρικών 
συμβουλών και πρωτοβάθμιας φροντίδας σε ενήλικες γυναίκες των πιο 
υποβαθμισμένων κοινωνικά και οικονομικά περιοχών των μεγάλων 
αστικών κέντρων. Τα κέντρα αυτά θα στελεχωθούν με το απαραίτητο 
ιατρικό προσωπικό (τουλάχιστον παθολόγο, γυναικολόγο, ενδοκρινολόγο) 
και με κοινωνικό λειτουργό. Στην περίπτωση που τα κέντρα αυτά 
απευθύνονται και σε (ή: κυρίως σε) μετανάστριες, καλό είναι να 
διασφαλίζεται με ειδικά μέτρα η εξυπηρέτησή τους (π.χ. γνώση των 
πολιτισμικών χαρακτηριστικών τους, εξασφάλιση γλωσσικής επικοινωνίας, 
ακόμη και πρόσληψη κατάλληλου ιατρικού προσωπικού από τις κοινότητες 
των μεταναστών ή παλιννοστούντων).  

 Στο Μέτρο για τον Λειτουργικό εκσυγχρονισμό νοσοκομειακών μονάδων, τόσο σε 
ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό της νοσοκομειακής υποδομής όσο και σε ό,τι 
αφορά τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με νέα συστήματα 
βιοϊατρικής τεχνολογίας, μπορεί να δοθεί έμφαση στον εφοδιασμό των 
δημόσιων νοσοκομείων με εξοπλισμό αναγκαίο για τη διασφάλιση και την 
προαγωγή της υγείας των γυναικών (π.χ. υπέρηχοι μήτρας-ωοθηκών κ.λπ.).  

 Παρόμοια φροντίδα μπορεί να αναληφθεί και προκειμένου για το Μέτρο 
που σχετίζεται με την Ανάπτυξη υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 για την ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ και ειδικότερα 
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στο Μέτρο που αφορά την Αποασυλοποίηση και κοινωνική-οικονομική επανένταξη 
ψυχικά ασθενών, η ενσωμάτωση των ψυχικά ασθενών σε προστατευμένα 
διαμερίσματα και η τυχόν επαένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο πρέπει να γίνεται 
με παράλληλη υποστήριξη και της οικογένειάς τους, ιδίως των γυναικών. 

Αντίστοιχα για το Μέτρο περί Ανάπτυξης δομών […] ψυχιατρικής μεταρρύθμισης: 
Μπορεί να τηρηθεί ο γενικός προσανατολισμός των Ενεργειών και Πράξεων προς 
την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων αναγκών του γυναικείου 
πληθυσμού (π.χ. ανάπτυξη ειδικών τμημάτων για γυναίκες στα Κέντρα Ψυχικής 
Υγείας, ειδικών μονάδων θεραπείας/απεξάρτησης γυναικών-μητέρων με ειδική 
πρόβλεψη παράλληλης φροντίδας για τα παιδιά τους κ.λπ.). 

Στην υλοποίηση του Μέτρου που αφορά Ενέργειες πρόληψης, ενίσχυσης της 
κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικοοικονομικής (επαν)ένταξης ατόμων ψυχικά ασθενών, 
αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι οι ενεργές πολιτικές για τη δημιουργία νέων πηγών 
απασχόλησης πρέπει να αφορούν ισότιμα τις γυναίκες-ψυχικά ασθενείς με τους 
άνδρες, τουλάχιστον στο βαθμό που τους αναλογεί, π.χ. συνεργασία για το 
σχεδιασμό ενεργειών πρόληψης με τους φορείς υγείας, τοπικής αυτοδιοίκησης και 
δομών στήριξης των γυναικών με στόχο ολιστικές προσεγγίσεις των προβλημάτων 
ψυχικής υγείας των γυναικών. Επίσης, ανάπτυξη του τομέα έρευνας σε σχέση με 
την ψυχική υγεία των γυναικών και την κατάλληλη στήριξή τους. 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 για την ΠΡΟΝΟΙΑ και ειδικότερα στο 
Μέτρο για τις Ενέργειες υποστήριξης ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με αποκλεισμό 
από την αγορά εργασίας […] σε τοπικό επίπεδο, είναι αναγκαία η εξασφάλιση 
εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής γυναικών στην 
προοπτική της ένταξής τους στην απασχόληση και την ψυχοκοινωνική και νομική 
τους στήριξη. Κυρίως στην περίπτωση γυναικών πασχουσών που υπόκειται σε ή 
κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, χρήσιμο είναι να προβλεφθούν ειδικά 
προγράμματα στήριξης και επανένταξης. Μια χρήσιμη ενέργεια, παρόλο που στην 
παρούσα φάση δεν έχουν προβλεφθεί κονδύλια για κάτι τέτοιο και άρα δεν είναι 
άμεσα εφαρμόσιμη, θα ήταν η δημιουργία ξενώνων για γυναίκες, με στόχο την 
κάλυψη των άμεσων αναγκών στέγασης σε περιπτώσεις ανέχειας, 
βίας/κακοποίησης, σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων κ.λπ. Χρήσιμη ενέργεια 
θα ήταν, τέλος, η διενέργεια έρευνας ανάμεσα στο γυναικείο πληθυσμό σχετική με 
τα αίτια υπογεννητικότητας. 

Στο πλαίσιο του Μέτρου που στοχεύει στη Σταδιακή επανένταξη των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες στην κοινωνική-οικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση, η 
ενσωμάτωση των ατόμων αυτών στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο πρέπει 
να γίνεται με τρόπο που να διευκολύνει τις εργαζόμενες γυναίκες, που θα κληθούν 
να επωμιστούν πρόσθετες ευθύνες στις οποίες ενδέχεται να μην μπορούν να 
ανταποκριθούν, αν δεν υποστηριχτεί και ενημερωθεί κατάλληλα η οικογένεια 
επανένταξης. Παράλληλα, είναι χρήσιμα προγράμματα εμψύχωσης και στήριξης 
των γυναικών που θα έχουν στην ευθύνη τους Α.μεΑ. 

Προτάσεις για 
Θετικές 
Δράσεις 

Όσον αφορά το Μέτρο για την Ανάπτυξη υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 
του Άξονα Προτεραιότητας 1, χρειάζεται να τονιστεί ότι η ανάπτυξη τέτοιων 
υπηρεσιών επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τις γυναίκες και έχει επιπτώσεις στην υγεία 
τους και στην ένταξη και παραμονή τους στην αγορά εργασίας. Οι σχετικές δομές, 
είτε αστικών κέντρων υγείας είτε αγροτικού τύπου, πρέπει να έχουν διαμορφωθεί 
με τρόπο ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις γυναίκες σε επίπεδο 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης χωρίς να χρειαστεί να χρονοτριβούν σε μεγάλες 
νοσοκομειακές μονάδες χωρίς λόγο. Ενδεικτικά, μπορούν να προβλέπουν δομές 
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και προσωπικό κατάλληλα για: (α) Pap-test, εξέταση μαστού, γυναικολογικά 
προβλήματα, οστεοπόρωση, θυρεοειδή, (β) σεξουαλική υγεία (κυρίως για έφηβους, 
χωρίς όμως να ετικετοποιούνται ως «σεξουαλική συμβουλευτική), εμμηνόπαυση 
κλπ., (γ) υγιεινή διατροφή και σωματική άσκηση, (δ) αντιμετώπιση περιστατικών 
βίας και κακοποίησης κ.λπ. και (ε) κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης. 

Αντίστοιχα και το Μέτρο για την Ανάπτυξη και ολοκλήρωση των υπηρεσιών επείγουσας 
προνοσοκομειακής φροντίδας μπορεί να προσανατολιστεί προς την κατεύθυνση αυτή, 
ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα παροχής ιατρικών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών ειδικά σε γυναίκες απομακρυσμένων περιοχών μέσω κινητών μονάδων 
βασικής υποστήριξης της ζωής. Επίσης, στις πόλεις και στην ύπαιθρο πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη προσοχή το ζήτημα της διασφάλισης παροχής 
κατάλληλων υπηρεσιών σε έγκυες γυναίκες. 

Στο πλαίσιο της Ανάπτυξης Δημόσιας Υγείας, και της Κατάρτισης Προσωπικού μπορεί 
ακόμη να προβλεφθούν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και στήριξης γυναικών 
επαγγελματιών υγείας (π.χ. υψηλή ποσόστωση σε θέσεις στελεχών νοσοκομείων) 
και ενίσχυσης της επαγγελματικής τους θέσης. Επίσης, μπορούν να προβλεφθούν 
προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας στις γυναικείες πληθυσμιακές ομάδες 
που βιώνουν ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, όπως είναι οι 
μονογονεϊκές γυναίκες, οι μετανάστριες κ.λπ., καθώς και αντίστοιχα προγράμματα 
σε χώρους εργασίας στους οποίους πρόκειται να εργαστούν γυναίκες που βιώνουν 
ανάλογα προβλήματα. Θα ήταν σκόπιμο επιπρόσθετα να προβλεφθούν 
εκπαιδευτικές επισκέψεις και ανταλλαγές με φορείς του εξωτερικού για ενημέρωση 
σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων ψυχικής υγείας στις 
γυναίκες. 

Θετική ενέργεια, στον τομέα της Πρόνοιας, θα μπορούσε να έχει ως ομάδα στόχο 
τα κορίτσια που διαβιώνουν σε ολοπαγή (κλειστής περίθαλψης) ιδρύματα 
παιδικής/εφηβικής προστασίας (δημόσια ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας), τα οποία σε 
αρκετές περιπτώσεις δεν παρέχουν επαρκείς ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και η 
συνολική προετοιμασία τους για την επαγγελματική ζωή είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 
Η φροντίδα γι’ αυτή την κατηγορία παιδιών θα μπορούσε να συμπεριλάβει και τη 
συστηματική παρακολούθηση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 4 για τους ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, και ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά τα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού όλων των 
κατηγοριών, προβλέπεται ότι μπορεί να διασφαλίζεται η συμμετοχή των γυναικών, 
τουλάχιστον στο ποσοστό που τους αναλογεί. Επειδή όμως, όπως είναι γνωστό, οι 
γυναίκες που εργάζονται στους τομείς Υγείας και Πρόνοιας (και αλλού) συναντούν 
περισσότερα εμπόδια από τους άνδρες σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους σε 
προγράμματα κατάρτισης, που είναι ωστόσο αναγκαία για την επαγγελματική 
τους ανέλιξη, μπορεί να προβλεφθεί ποσοστό συμμετοχής τους πέρα από εκείνο 
που επιβάλλει η τυπική ισοτιμία ανάμεσα στα δύο φύλα και, παράλληλα, να 
ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για τη διασφάλιση στην πράξη της συμμετοχής των 
γυναικών σε αυτά τα προγράμματα. 

Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες στελέχωσης υφιστάμενων ή δημιουργούμενων δομών 
με κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και τα προγράμματα κατάρτισης 
του προσωπικού όλων των κατηγοριών, μπορεί να διασφαλίζεται καταρχήν η 
συμμετοχή των γυναικών, τουλάχιστον στο ποσοστό που τους αναλογεί, και στη 
συνέχεια να εξετάζεται η δυνατότητα υπέρβασης των ποσοστών που αναλογούν 
στο γυναικείο φύλο. Κάποιες σχετικές αναφορές περιλαμβάνονται στον Άξονα 
Προτεραιότητας 4, που αφορούν τη συμμετοχή των γυναικών σε προγράμματα 
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κατάρτισης, αλλά είναι γενικόλογες και απουσιάζουν οι συγκεκριμένες και 
ελέγξιμες δεσμεύσεις και τα συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

Καλές 
πρακτικές 

Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Ολλανδία) έχουν λειτουργήσει Κέντρα Υγείας 
Γυναικών/Εφήβων ανεξάρτητα από τα συνήθη Κέντρα Υγείας ή τα Νοσοκομεία, 
με ομάδα στόχο νεαρές έφηβες (ή και έφηβους), που παρέχουν υποστήριξη και 
καθοδήγηση σε ένα περιβάλλον όχι ιατροκεντρικό, αλλά σε συνεργασία με τις 
ανάλογες, κατά περίπτωση, ιατρικές υπηρεσίες. 

Επίσης, έχει δοκιμαστεί ως καλή πρακτική η πρόνοια για τη φροντίδα των παιδιών 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της περίθαλψης εργαζόμενων γονέων στα 
μεγάλα νοσοκομεία. 

Σε άλλες χώρες έχουν δοκιμαστεί πρακτικές κατάρτισης άνεργων γυναικών (χωρίς 
να αποκλείονται και άνδρες), συνήθως μεγάλης ηλικίας, σε δραστηριότητες 
κοινοτικής φροντίδας. 

Ένα καλό παράδειγμα, τέλος, καλής πρακτικής στον τομέα της κατάλληλης 
προετοιμασίας του ανθρώπινου δυναμικού για τις πολιτικές του mainstreaming 
είναι η πρακτική που καθιέρωσε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (βλ. WHO, 2002, 
σελ. 2-3): Οι πολιτικές του mainstreaming μεταφράζονται σε δράση, τόσο για το 
διοικητικό όσο και για το τεχνικό προσωπικό του Οργανισμού, και επηρεάζουν 
όλα τα επίπεδα της δράσης του: έρευνα, σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, 
αξιολόγηση, διαχείριση ανθρώπινων πόρων και προϋπολογισμό. Τα διευθυντικά 
στελέχη αναλαμβάνουν να κινήσουν διαδικασίες αναγκαίες για τη βελτίωση της 
ικανότητας του προσωπικού, την πληροφόρηση, την κατάρτιση και την τεχνική 
υποστήριξή του. 
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11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Π.Ε.Π.)  

 

Γενικά 

Προτάσεις για 
την Ένταξη 
της Διάστασης 
της Ισότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε όλα τα Μέτρα και τις 
Δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από το 
Ε.Κ.Τ. υποχρεωτικά θα 
πρέπει να διασφαλίζεται η 
ισότιμη διάχυση της 
ωφέλειας και στα δύο 
φύλα. Αυτό θα πρέπει να 
εξετάζεται τουλάχιστον ως 
προς τις εξής τέσσερις 
κατηγορίες επιπτώσεων:  

 Πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας 

 Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 

 Δημιουργία και 
ανάπτυξη 
επιχειρήσεων 

 Συμφιλίωση 
επαγγελματικής 
και οικογενειακής 
ζωής. 

Στο πλαίσιο αυτό, για την 
ένταξη της διάστασης της 
ισότητας των δύο φύλων 
στο πεδίο της πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας 
προτείνεται ο 
προσδιορισμός σαφών 
ποιοτικών και ποσοτικών 
στόχων για τη διασφάλιση 
της προώθησης της 
ισότητας των δύο φύλων, 
αναφορικά με τις δράσεις 
που στοχεύουν στην 
προώθηση της 
απασχόλησης ή που –
σύμφωνα με τα Τεχνικά 
Δελτία Έργου- έχουν ως 
αναμενόμενο αποτέλεσμα 
τη δημιουργία Νέων 
Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.). 
Οι ποιοτικοί στόχοι που 
προτείνονται είναι: 

 Μείωση της 
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γυναικείας 
ανεργίας στην 
περιφέρεια 
συνολικά ή ειδικά 
σε ορισμένες 
περιοχές της ή 
κατηγορίες 
περιοχών που 
εμφανίζουν 
αυξημένη 
γυναικεία 
ανεργία και 
δυσκολία 
πρόσβασης των 
γυναικών στην 
εργασία 
(υποβαθμισμένες, 
ορεινές, 
απομακρυσμένες 
νησιωτικές 
περιοχές κ.ο.κ.). 

 Μείωση της 
μακροχρόνιας 
γυναικείας 
ανεργίας. 

 Αύξηση της 
γυναικείας 
απασχόλησης σε 
συγκεκριμένους 
οικονομικούς 
κλάδους όπου οι 
γυναίκες υπο-
εκπροσωπούνται 
και οι οποίοι 
εμφανίζουν 
αναπτυξιακές 
τάσεις. 

 Αύξηση της 
διείσδυσης των 
γυναικών σε 
επαγγέλματα 
παραδοσιακά 
ανδροκρατούμεν
α και ιδιαίτερα σε 
επαγγέλματα που 
σχετίζονται με τις 
νέες τεχνολογίες 
και τυγχάνουν 
αυξημένης 
ζήτησης και 
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υψηλών αμοιβών. 

Οι ποσοτικοί στόχοι 
αντίστοιχα μπορούν να 
είναι: 

 Το επιδιωκόμενο 
ποσοστό μείωσης 
της γυναικείας 
ανεργίας στην 
περιφέρεια ή 
επιλεγμένες 
περιοχές. 

 Το ποσοστό 
μείωσης της 
μακροχρόνιας 
γυναικείας 
ανεργίας. 

 Το ποσοστό 
διείσδυσης των 
γυναικών σε 
συγκεκριμένους 
οικονομικούς 
κλάδους και 
επαγγέλματα. 

 Το ποσοστό των 
δημιουργούμενω
ν Ν.Θ.Ε. που θα 
καταληφθεί από 
γυναίκες. Αυτό 
θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 
50%, 
αντικατοπτρίζοντ
ας, ανάλογα με 
την περίπτωση, τη 
μερίδα των 
γυναικών στο 
συνολικό 
ποσοστό 
ανεργίας, ούτως 
ώστε να υπάρξει 
αλλαγή της 
παρούσας 
κατάστασης 
απασχόλησης και 
ανεργίας υπέρ 
των γυναικών, 
δεδομένου ότι, 
όπως είναι 
γνωστό, η 
παρούσα 
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κατάσταση είναι 
σαφώς 
ευνοϊκότερη για 
τους άνδρες – και 
σε καμιά 
περίπτωση να 
μην υπολείπεται 
του 40%. 

Για την επίτευξη των 
παραπάνω στόχων θα 
πρέπει να διασφαλιστούν 
τα εξής: 

 Ενημέρωση, 
υποστήριξη και 
προώθηση των 
άνεργων 
γυναικών είτε 
κατευθείαν σε 
θέσεις  
απασχόλησης είτε 
πρώτα σε 
προγράμματα 
κατάρτισης, από 
τις σχετικές 
υπηρεσίες του 
Ο.Α.Ε.Δ. ή της 
Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, οι 
οποίες θα πρέπει 
να στελεχωθούν 
με 
εξειδικευμένους 
συμβούλους 
επαγγελματικού 
προσανατολισμού 
και απασχόλησης 
απαλλαγμένους 
από περιοριστικές 
νοοτροπίες και 
στερεότυπα ως 
προς τα δύο 
φύλα. 

 Επιμόρφωση των 
παραπάνω 
συμβούλων στην 
ισότητα 
ευκαιριών και η 
χρήση 
εξειδικευμένων 
εργαλείων για 
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τον 
επαγγελματικό 
προσανατολισμό 
και τη 
συμβουλευτική με 
την οπτική του 
φύλου. 

 Πληροφόρηση 
και 
ευαισθητοποίηση 
εργοδοτών και 
διευθυντικών 
στελεχών για την 
αναγκαιότητα και 
τα οφέλη που 
προκύπτουν για 
τις επιχειρήσεις 
μέσα από την 
καλύτερη 
αξιοποίηση του 
γυναικείου 
ανθρώπινου 
δυναμικού. 

Αναφορικά με την ένταξη 
της διάστασης της ισότητας 
των δύο φύλων στην 
εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, στα Μέτρα που 
αφορούν επαγγελματική 
κατάρτιση ανέργων, το 
ποσοστό συμμετοχής των 
γυναικών να έχει 
καθοριστεί με Υ.Α. στο 
60%. Αυτό θα πρέπει να 
διασφαλίζεται όχι μόνον 
οριζόντια αλλά και στα 
επιμέρους αντικείμενα 
κατάρτισης, με ειδικό 
στόχο την αυξημένη 
διείσδυση των γυναικών σε 
αντικείμενα που 
σχετίζονται με τις νέες 
τεχνολογίες και σε 
παραδοσιακά 
ανδροκρατούμενα 
επαγγέλματα. Στο σημείο 
αυτό χρειάζεται 
ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, που θα 
περιλαμβάνει τα εξής: 
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 ενημέρωση, 
επαγγελματικό 
προσανατολισμό, 
επιλογή και 
προώθηση των 
γυναικών σε 
θέσεις κατάρτισης 
από 
εξειδικευμένους 
συμβούλους των 
υπηρεσιών 
απασχόλησης 
Ο.Α.Ε.Δ. και 
Ο.Τ.Α. με την 
οπτική του 
φύλου, 

 ουσιαστική 
υιοθέτηση της 
οπτικής του 
φύλου κατά την 
επιλογή των 
καταρτιζομένων 
και από τους 
φορείς 
κατάρτισης, 

 ο/η υπεύθυνος/-
η Προώθησης της 
Απασχόλησης του 
εκάστοτε Κ.Ε.Κ. 
θα πρέπει να 
παίζει ουσιαστικό 
ρόλο στην 
προώθηση της 
ισότητας κατά 
την 
παρακολούθηση 
και υποστήριξη 
των γυναικών 
καταρτιζομένων 
στη διάρκεια της 
κατάρτισης και 
μετά το πέρας της, 
για την 
τοποθέτησή τους 
σε θέσεις 
απασχόλησης. 
Προς αυτή την 
κατεύθυνση 
πρέπει να 
ευαισθητοποιήσει 
και τους 
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υποψήφιους 
εργοδότες, 

 σχεδιασμός 
ευέλικτων 
συστημάτων 
κατάρτισης 
ανάλογα με τις 
ανάγκες των 
γυναικών, 

 υποστήριξη των 
γυναικών με 
οικογενειακές 
υποχρεώσεις για 
τη διευκόλυνσή 
τους να 
συμμετέχουν στην 
κατάρτιση: π.χ. 
διαμόρφωση των 
ωραρίων 
κατάρτισης 
λαμβάνοντας 
υπόψη τις 
ανάγκες τους, 
μέριμνα για 
φύλαξη/δημιουρ
γική απασχόληση 
των παιδιών ή 
ηλικιωμένων 
κ.ο.κ., 

 διευκόλυνση των 
γυναικών σε 
απομακρυσμένες 
περιοχές για τη 
μετακίνησή τους 
προς και από το 
κέντρο 
κατάρτισης, π.χ. 
με κατάλληλη 
διαμόρφωση των 
δρομολογίων των 
μέσων μαζικής 
μεταφοράς, 

 όσον αφορά την 
κατάρτιση 
εργαζομένων, 
στις σχετικές 
δράσεις θα πρέπει 
να διασφαλίζεται 
η ισότιμη 
συμμετοχή των 
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γυναικών, με 
σκοπό οι νέες 
γνώσεις που 
αποκτούν να τις 
υποστηρίζουν 
στην αναβάθμιση 
και 
επικαιροποίηση 
των προσόντων 
και δεξιοτήτων 
τους, στη 
βελτίωση της 
θέσης τους στην 
εργασία και στην 
προώθησή τους σε 
θέσεις ευθύνης. Η 
συμβολή της 
κατάρτισης ως 
προς την επίτευξη 
αυτών των 
στόχων θα πρέπει 
να 
παρακολουθείται 
και να 
αξιολογείται μετά 
το πέρας τα 
κατάρτισης, 

 ευαισθητοποίηση 
των εργοδοτών 
και διευθυντών 
προσωπικού για 
την υιοθέτηση 
σχεδίου 
ανάπτυξης 
ανθρώπινων 
πόρων με την 
οπτική του φύλου 
από τις 
επιχειρήσεις, 

 σχεδιασμό 
προγραμμάτων 
κατάρτισης 
σύμφωνα με τις 
ανάγκες των 
κλάδων 
οικονομικής 
δραστηριότητας 
της Περιφέρειας 
και των 
χαρακτηριστικών 
της απασχόλησης 
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των γυναικών. 

Όσον αφορά την ένταξη 
της διάστασης της ισότητας 
των δύο φύλων στα μέτρα 
που στοχεύουν στη 
δημιουργία και ανάπτυξη 
επιχειρήσεων θα πρέπει να 
έχουν ως σαφή στόχο την 
προώθηση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας, για 
τη διασφάλιση της ισότητας 
και σε αυτόν τον τομέα. 
Έτσι, πρέπει να τίθενται οι 
εξής ποσοτικοί στόχοι: 

 ο αριθμός των 
νέων γυναικείων 
επιχειρήσεων που 
θα 
χρηματοδοτηθού
ν, 

 ο αριθμός των 
υφιστάμενων 
γυναικείων 
επιχειρήσεων που 
θα ενισχυθούν, 

 το ποσοστό των 
γυναικείων 
επιχειρήσεων επί 
του συνόλου των 
επωφελούμενων 
επιχειρήσεων του 
μέτρου, 

 το ποσοστό των 
κονδυλίων που 
θα διατεθούν για 
τη 
χρηματοδότηση 
γυναικείων 
επιχειρήσεων επί 
των συνολικών 
κονδυλίων του 
μέτρου, 

 ο αριθμός 
γυναικών 
επιχειρηματιών 
που θα 
επωφεληθούν από 
προγράμματα 
κατάρτισης 
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επιχειρηματιών, 

 το ποσοστό επί 
του συνόλου των 
καταρτιζομένων 
που θα είναι 
γυναίκες. 

Οι στόχοι πρέπει να 
τίθενται έτσι, ώστε τα 
συγκεκριμένα μέτρα να 
συμβάλλουν στην 
άμβλυνση της υφιστάμενης 
υποεκπροσώπησης των 
γυναικών στον 
επιχειρηματικό τομέα. 
Έτσι, σκόπιμο είναι να 
προβλέπονται Δράσεις που 
θα περιλαμβάνουν: 

 δημιουργία και 
ενίσχυση 
γυναικείων 
επιχειρήσεων και 
συνεταιρισμών, 

 δημιουργία και 
ενίσχυση δομών 
παροχής 
υπηρεσιών 
πληροφόρησης 
και 
συμβουλευτικής 
για τη γυναικεία 
επιχειρηματικότη
τα στο πλαίσιο 
Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, 

 υποστηρικτικές 
ενέργειες για τη 
βιωσιμότητα και 
επιτυχή ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων 
(π.χ. εκπαίδευση 
στο marketing, e-
shopping, 
δικτύωση με 
άλλες 
επιχειρήσεις 
ομοειδών 
προϊόντων για τη 
σύναψη 
συμφερουσών 
επιχειρηματικών 
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συμφωνιών, 
προώθηση της 
πρακτικής 
εξάσκησης τους 
προσωπικού-
ανταλλαγές με 
άλλες ομοειδείς 
εταιρίες για 
ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας 
κ.λπ.) 

 κινητές 
συμβουλευτικές 
μονάδες οι οποίες 
θα καλύπτουν τις 
απομακρυσμένες 
περιοχές, 

 αξιοποίηση και 
ενίσχυση, μέσα 
από τα Π.Ε.Π., 
των υπαρχουσών 
υποστηρικτικών 
δομών σε επίπεδο 
Δήμων –Σύνδεση 
με το Δίκτυο 
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ– 
για κλάδους, με 
καλές προοπτικές 
οικονομικής 
ανάπτυξης, π.χ. ο 
πολιτισμός, το 
περιβάλλον, ο 
τουρισμός, αγρο-
τουρισμός κ.ο.κ. ή 
καινοτόμους 
τομείς που 
αξιοποιούν τις 
νέες τεχνολογίες, 
ξεφεύγοντας από 
τους 
παραδοσιακούς 
τομείς της 
γυναικείας 
απασχόλησης, 

 παροχή 
υπηρεσιών 
φύλαξης και 
δημιουργικής 
απασχόλησης 
παιδιών σε 



Οδηγός Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση των 
Δράσεων των Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. 

 

 240 

ωράρια 
καταστημάτων 
(π.χ. και 
Σάββατο), σε 
ωράρια 
λειτουργίας των 
επιχειρήσεων που 
λειτουργούν στην 
εκάστοτε περιοχή, 
ώστε να 
διευκολύνεται η 
γυναίκα 
επιχειρηματίας με 
το συνδυασμό 
των υποχρεώσεών 
της, 

 ενθάρρυνση και 
οικονομική 
ενίσχυση των 
ίδιων των 
γυναικείων 
συνεταιρισμών να 
χρηματοδοτούν 
τη λειτουργία 
ιδιωτικού 
παιδικού σταθμού 
και άλλες 
δραστηριότητες 
για τα παιδιά των 
τους και των 
μελών του 
προσωπικού τους. 

Πιο συγκεκριμένα, η 
γυναικεία 
επιχειρηματικότητα σε 
περιφερειακό επίπεδο 
πρέπει να οργανωθεί και 
να ενισχυθεί αφού 
αναγνωριστεί ότι υπάρχει 
ανάγκη παροχής 
συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στις γυναίκες 
επιχειρηματίες, εκπαίδευση 
και επικαιροποίηση των 
μεθόδων και τεχνικών 
λειτουργίας και οργάνωσης 
των επιχειρήσεων. Αρχικά, 
είναι απαραίτητο να 
καταγράφεται το προφίλ 
οικονομικής ανάπτυξης της 
κάθε περιφέρειας/περιοχής 
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σε συνδυασμό με το 
επίπεδο και τις μορφές της 
γυναικείας συμμετοχής 
στην οικονομική ζωή. Η 
διακύβευση της ενίσχυσης 
της επιχειρηματικότητας 
και ανταγωνιστικότητας 
της εκάστοτε τοπικής 
οικονομίας είναι η 
βιωσιμότητα. Η οικονομική 
βιωσιμότητα μιας 
επιχείρησης είναι στενά 
συνδεδεμένη με άλλα 
ζητήματα όπως οι 
δεξιότητες του ανθρώπινου 
δυναμικού σε σύγχρονες 
μορφές διαχείρισης και 
οργάνωσης, οι γνώσεις και 
η αξιοποίηση σύγχρονων 
μορφών προώθησης του 
παραγόμενου προϊόντος, η 
δυνατότητα μιας 
εποικοδομητικής 
διαχείρισης του χρόνου και 
συνδυασμού προσωπικού 
και επαγγελματικού βίου. 
Με άλλα λόγια, σε 
περιφερειακό επίπεδο, η 
ανάπτυξη της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 
πρέπει να στηρίζεται σε μια 
τοπική στρατηγική 
απασχόλησης που να 
σχεδιάζεται από τις 
γυναίκες για τις γυναίκες. 
Αυτό μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο με 
την ενεργή συμμετοχή τους 
σε όλες τις διαδικασίες και 
φάσεις της οικονομικής 
δραστηριότητας, η οποία 
πρέπει να ενθαρρυνθεί από 
δράσεις κινητοποίησης, 
ευαισθητοποίησης, 
δημοσιότητας, 
συμμετοχικότητας και 
ανταλλαγής εμπειριών.  

Τα Μέτρα που στοχεύουν 
στη βελτίωση του 
συνδυασμού οικογενειακής 
και επαγγελματικής ζωής 
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πρέπει να περιλαμβάνουν 
δράσεις για την ισόρροπη 
συμμετοχή γυναικών και 
ανδρών τόσο στις 
υποχρεώσεις της 
οικογενειακής ζωής όσο 
και στην αγορά εργασίας. 
Ειδικότερα, πρέπει να 
περιλαμβάνουν δράσεις 
όπως οι παρακάτω: 

 Ενίσχυση της 
λειτουργίας 
δομών παροχής 
υπηρεσιών 
φροντίδας για 
παιδιά και άλλα 
εξαρτώμενα 
άτομα με 
παράλληλες 
ενέργειες 
κατάρτισης και 
βελτίωσης των 
προσόντων των 
στελεχών τους, 

 Προώθηση 
πολιτικών 
απασχόλησης 
φιλικών προς την 
οικογένεια, 

 Ενίσχυση των 
εργοδοτών που 
προσφέρουν 
στους 
εργαζομένους 
τους κοινωνικές 
υπηρεσίες για τη 
φύλαξη παιδιών ή 
άλλα μέτρα 
υποστήριξης της 
οικογενειακής 
ζωής, 

 Παρεμβάσεις στο 
αστικό και 
φυσικό 
περιβάλλον με 
στόχο τη 
βελτίωση της 
κινητικότητας στο 
χώρο, 

 Εξάλειψη των 
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εμποδίων για 
γυναίκες και 
άνδρες που 
επιστρέφουν στην 
αγορά εργασίας 
μετά από 
διαστήματα 
διακοπής της 
επαγγελματικής 
τους 
σταδιοδρομίας. 

Στο σημείο αυτό είναι 
σημαντικό να διατυπωθούν 
προτάσεις για την 
ενίσχυση της διάστασης της 
ισότητας των δύο φύλων σε 
Μέτρα στα οποία αυτή ήδη 
ενσωματώνεται σε κάποιο 
βαθμό. Ενδεικτικά, 
διατυπώνονται προτάσεις 
σε 2 κατηγορίες Μέτρων, 
που περιλαμβάνονται σε 
όλα τα Π.Ε.Π. 

α. Μέτρο Ολοκληρωμένες 
Παρεμβάσεις Αστικής 
Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες 
Μικρής Κλίμακας 
(χρηματοδότηση Ε.Κ.Τ.) 

 Στα κριτήρια 
επιλογής των 
περιοχών 
χρηματοδότησης 
να λαμβάνεται 
υπόψη η εικόνα 
απασχόλησης – 
ανεργίας – 
μακροχρόνιας 
ανεργίας, η 
οικονομική 
κατάσταση, η 
μονογονεϊκότητα 
κ.ά. των 
γυναικών της 
κάθε περιοχής, 
δίνοντας 
πριμοδότηση στη 
βαθμολογία σε 
περιοχές όπου η 
θέση των 
γυναικών είναι 
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δυσμενέστερη. 

 Δημιουργία 
Δομών 
Πληροφόρησης 
και Υποστήριξης 
γυναικών για την 
απασχόληση και 
την 
επιχειρηματικότη
τα σε 
υποβαθμισμένες 
περιοχές. 

 Επιμόρφωση των 
στελεχών των 
δομών 
συμβουλευτικής 
και προώθησης 
της απασχόλησης 
και της 
επιχειρηματικότη
τας με την οπτική 
του φύλου 

 Δημιουργία 
στέγης γυναικών 
(κακοποιημένες- 
μετανάστριες- 
άπορες). 

 Στο σχεδιασμό 
πολεοδομικών 
παρεμβάσεων και 
γενικότερα 
υποδομών να 
λαμβάνονται 
υπόψη οι ανάγκες 
των γυναικών 
σχετικά με τη 
χρήση του χώρου. 

 Ποιοτικοί και 
ποσοτικοί στόχοι 
για την 
καταπολέμηση 
της ανεργίας των 
γυναικών και για 
την προώθηση της 
γυναικείας 
επιχειρηματικότη
τας (ποσοστό 
γυναικών σε 
Ν.Θ.Ε. 60%, και 
ποσοστό 



Οδηγός Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση των 
Δράσεων των Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. 

 

 245 

γυναικών νέων 
επιχειρηματιών 
50-60%). 

 Ποσοστό 
επωφελούμενων 
γυναικών από 
δράσεις 
προκατάρτισης, 
κατάρτισης και 
συμβουλευτικής 
τουλάχιστον 60% 
του συνόλου των 
επωφελουμένων. 

 Για τις δράσεις 
που 
απευθύνονται σε 
ειδικές ομάδες, να 
διασφαλίζεται η 
ισότιμη 
συμμετοχή των 
γυναικών μελών 
της κάθε ομάδας 
στόχου σε όλες τις 
δράσεις και να 
σχεδιάζονται 
ειδικές δράσεις 
για γυναίκες 
όπου χρειάζεται, 
π.χ. για τις 
Πομάκες. 

Β. Μέτρο Ολοκληρωμένες 
Παρεμβάσεις Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

 Ενίσχυση τόσο 
της αμειβόμενης 
όσο και της 
άμισθης εργασίας 
των γυναικών 
στην αγροτική 
ανάπτυξη με 
στόχο την 
ανάληψη 
πρωταγωνιστικού 
ρόλου των 
γυναικών της 
υπαίθρου για μία 
βιώσιμη αγροτική 
ανάπτυξη. 

 Δίκτυα 
Πληροφόρησης 
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Αγροτισσών και 
σύνδεσή τους με 
αντίστοιχα 
δίκτυα γυναικών 
άλλων 
ευρωπαϊκών 
χωρών. 

 Δομές 
συμβουλευτικής 
για τις αγρότισσες 
με στόχο την 
αξιοποίηση της 
οικονομικής 
ενίσχυσης για 
δημιουργία και 
ανάπτυξη 
γυναικείων 
συνεταιρισμών, 
για την 
προώθηση των 
προϊόντων τους 
σε νέες αγορές και 
στο εξωτερικό. 

 Προβολή του 
έργου γυναικείων 
τοπικών 
συνεταιρισμών 
και συλλόγων 
μέσα από τη 
διοργάνωση 
εκθέσεων και 
άλλων 
πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 

 Δημιουργία 
παράλληλων 
τομέων 
απασχόλησης 
εκτός της 
παραδοσιακής 
γεωργίας, π.χ. 
τουριστικές και 
οικοτουριστικές 
επιχειρήσεις, 
αγροτουριστικές, 
εναλλακτικές 
μορφές 
τουρισμού, με 
δράσεις 
ενίσχυσης των 
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γυναικείων 
επιχειρήσεων και 
συνεταιρισμών. 

 Αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών 
πληροφόρησης 
(διαδίκτυο) για 
την προβολή των 
αγροτουριστικών 
καταλυμάτων. 

 Ευνοϊκότεροι 
όροι για την 
ένταξη και 
χρηματοδότηση 
των σχεδίων που 
προωθούνται από 
γυναίκες, 1) 
ανάλογα με τον 
αριθμό 
απασχολούμενων 
γυναικών στη 
μονάδα σε θέσεις 
διοικητικής 
ευθύνης και 2) 
ανάλογα με το 
συνολικό αριθμό 
γυναικών που 
απασχολεί ήδη 
και, επιπλέον, εάν 
δεσμεύεται να 
προσλάβει 
αυξημένο 
ποσοστό 
γυναικών – 
ανάλογα με το 
επίπεδο των 
θέσεων που θα 
τους δοθεί. 

Προτάσεις για Θετικές Δράσεις Προτείνεται ενίσχυση των υπαρχουσών θετικών δρ
ισότητας των δύο φύλων. 

Αναφορικά με τις Δράσεις κοινωνικής φροντίδας και κο

 Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας μ
Παρέμβασης για κοινωνικά αποκλεισμένα
επιχειρήσεων για παροχή υπηρεσιών βελτί
παιδιών, ηλικιωμένων, κατ’ οίκον νοσηλεία κ

 Δημιουργία Κινητών Μονάδων Φύλαξης πα

 Δημιουργία δομών φύλαξης παιδιών 
απασχόλησης. 



Οδηγός Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση των 
Δράσεων των Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. 

 

 248 

Είναι γεγονός ότι η ίδρυση Δομών Φύλαξης Π
επιτρέπεται λόγω θεσμικού πλαισίου, ωστόσο π
υπηρεσίες των ήδη υπαρχόντων τέτοιων δομών θα
λειτουργούν αποτελεσματικά και να εκπληρώνο
οικογενειακού και επαγγελματικού βίου για τους ερ

Αναφορικά με τις Δράσεις για την Ενίσχυση της Γυναι

 Δημιουργία και Ενίσχυση Δομών Π
Συμβουλευτικής για τη γυναικεία επ
Αυτοδιοίκησης. 

 Κινητές συμβουλευτικές μονάδες, οι οποίες θ

 Αξιοποίηση και ενίσχυση, μέσα από τα 
δομών σε επίπεδο Δήμων – Σύνδεση με το Δί

 Ενέργειες κατάρτισης και τεχνικής υποστήρ

 Υποστήριξη συλλογικής γυναικείας επιχειρη

 Δημιουργία και ενίσχυση δικτύων γυ
συνεταιρισμών για τη συνεργασία, την αντα
προϊόντων σε αγορές του εσωτερικού και εξω

 Διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων 
δραστηριοτήτων των γυναικείων επιχειρήσεω

 Προώθηση της εκπροσώπησης των γυναικώ
επιμελητήρια κ.ο.κ. 

 Δημιουργία δικτύου για την αξιοποίηση ε
μεντόρων για τις νέες επιχειρηματίες. 

 Θεσμοθέτηση βραβείου γυναικείας επιχειρ
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υπαίθρο

Οι Δομές Υποστήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότη
του μέτρου, είτε αυτές είναι εξειδικευμένες για γυ
δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στελεχωμένες με 
στήριξη και της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Ο
υποψήφιες ή/και στις γυναίκες που είναι ήδη επιχε

 Διαρκής ενημέρωση και πληροφόρηση, που 
 τις χρηματοδοτήσεις και τα προγράμμ
 την οργάνωση και ανάπτυξη της επιχε
 νομικές συμβουλές και νομικό πλαίσιο
 τις πηγές όπου μπορούν να α

πληροφορία, 
 στοιχεία χρηματοοικονομικής διαχείρι

 Υποστήριξη για την κατάρτιση επιχειρημα
για επιδότηση. 

 Παροχή τεχνογνωσίας για τη στελέχωση κα
και για το marketing των προϊόντων/υπηρεσ

 Επέκταση του προγράμματος χρημοτοοικον
ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότ
μηχανισμού παροχής ευνοϊκών όρων και α
για την έναρξη ή την ανάπτυξη των επιχειρή
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Αξίζει να αναφερθούν στο σημείο αυτό καλές πρακ
Π.Ε.Π. Νότιου Αιγαίου, για παράδειγμα, περιλαμ
προώθηση ίσων ευκαιριών, το οποίο προβλέπει ουσιασ

 Δημιουργία Κέντρων Κοινωνικής Υποστή
κέντρα υποστηρίζουν την εργαζόμενη μ
δραστηριότητες ενημέρωσης και συμβουλευτ
που αναπτύσσονται από τις εργαζόμενες μ
επαγγέλματος και την άσκηση του γονεϊκο
ανάπτυξη της οικογένειας και διευκολ
δραστηριοποίηση της μητέρας. 

 Λειτουργία εξειδικευμένων υπηρεσιών στ
σύνδεσή τους με τα Κέντρα Προώθησης Α
κυρίως νησιά, για την ανάπτυξη και παρακίν

 Παροχή κινήτρων για τη δημιουργία κ
Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών με την πα
υλοποίησης και διαχείρισης και δημιουρ
επιχειρήσεων. 

 Eνέργειες εκπαίδευσης, επανεκπαίδευση
αυτοαπασχόλησης για την υποστήριξη και ε
βελτίωση και αύξηση της απασχόλησης τω
γυναικείας επιχειρηματικότητας. 

Επίσης, το Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας στο Μέ
αναγνωρίζοντας ότι οι γυναίκες πλήττονται από
τοποθετεί ποσόστωση όσον αφορά τους επωφελούμ
αποτελούν το 60% του συνόλου των καταρτιζο
ανέργων να φέρει μια ισορροπία στη μη 
απασχολησιμότητα. 

Καλές Πρακτικές 
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12. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  EQUAL 

 

Γενικά Η κοινοτική 
πρωτοβουλία 
EQUAL 
αποτελεί 
εργαλείο της 
Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για 
την 
Απασχόληση 
και 
χρηματοδοτείται 
από το 
Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ). 
Έρχεται ως  
συνέχεια των 
Κ.Π. 
EMPLOYMENT 
και ADAPT και 
αποσκοπεί στη 
δημιουργία 
«Μιας αγοράς 
ανοιχτής για 
όλους».  

Στοχεύει στην 
πειραματική 
εφαρμογή και 
διάδοση νέων 
τρόπων 
καταπολέμησης 
των διακρίσεων 
και της 
ανισότητας στον 
τομέα της 
απασχόλησης 
και έρχεται να 
συμπληρώσει τις 
υπάρχουσες 
πολιτικές για 
την ισότητα 
ευκαιριών στην 
αγορά εργασίας. 

Τέσσερις ενέργειες Περιλαμβάνει 
τέσσερις 
διακριτές 
ενέργειες: 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ I:  
Σύσταση 
Αναπτυξιακών 
Συμπράξεων και 
Διακρατικής 
Συνεργασίας 
(διάρκεια 6 
μήνες) 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ II: 
Υλοποίηση των 
σχεδίων των 
Αναπτυξιακών 
Συμπράξεων 
(μετά την 
Ενέργεια Ι, 
διάρκειας 2 
ετών) 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ III: 
Θεματική 
Δικτύωση, 
διάδοση των 
καλών 
πρακτικών και 
επίτευξη 
αντίκτυπου στις 
εθνικές 
πολιτικές (κατά 
τη διάρκεια της 
Ενέργειας ΙΙ και 
μετά) 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ IV: 
Τεχνική Βοήθεια  

Βασικές αρχές 
υλοποίησης 
του 
Προγράμματος 

 Οι 
Αναπτυξ
ιακές 
Συμπράξ
εις (Α.Σ), 
αποτελο
ύμενες 
από  
φορείς 
του 
δημόσιο
υ και του 
ιδιωτικο
ύ τομέα 
καθώς 
και 
κοινωνικ
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ούς 
εταίρους 
και 
Μ.Κ.Ο., 
οι οποίες 
είναι οι 
τελικοί 
δικαιούχ
οι της 
EQUAL.  

 Η 
διακρατι
κότητα 
μέσω της 
ανταλλα
γής 
εμπειριώ
ν & 
τεχνογν
ωσίας 
και της 
ανάπτυξ
ης 
κοινών 
δράσεων 
στα 
θεματικά 
αντικείμ
ενα της 
EQUAL 

 Η 
καινοτο
μία ως 
προς τις 
διαδικασ
ίες και 
τις 
μεθόδου
ς, τους 
στόχους 
& το 
περιεχόμ
ενο των 
ενεργειώ
ν 

 Η 
ενδυνάμ
ωση ως 
ενεργός 
συμμετο
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χή των 
ομάδων 
στόχου 
στην 
επιλογή 
και 
υλοποίη
ση των 
προτεινό
μενων 
παρεμβά
σεων 

 Η 
οριζόντι
α 
προσέγγι
ση 
(mainstr
eaming) 
στην 
προώθησ
η της 
ισότητας 
ανδρών 
και 
γυναικώ
ν  

 Η 
ενσωμάτ
ωση 
(mainstr
eaming) 
των 
καινοτό
μων 
προσεγγί
σεων 
στον 
κεντρικό 
κορμό 
των 
εθνικών 
πολιτικώ
ν για την 
απασχόλ
ηση 

Σκοπός Δεδομένου ότι σκοπός της Κ.Π. EQUAL 
είναι η εξάλειψη των κάθε είδους 
ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, όπως 
είναι φυσικό, ανάμεσα στους κύριους 
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στόχους του προγράμματος 
περιλαμβάνεται και η προώθηση της 
ισότητας των  δύο φύλων. Έτσι, η 
ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών 
για άνδρες και γυναίκες αποτελεί έναν 
από τους πέντε γενικούς στόχους της 
κοινοτικής πρωτοβουλίας, αλλά και το 
αντικείμενο ενός από τα έξι συνολικά 
υποπρογράμματά της.  Επιπλέον, η αρχή 
του gender mainstreaming διατρέχει όλο 
το πρόγραμμα αφού αποτελεί, όπως 
προαναφέρθηκε, μια από της έξι βασικές 
αρχές υλοποίησης. 

Πιλοτικός χαρακτήρας Η EQUAL ως κοινοτική πρωτοβουλία, εξ 
ορισμού έχει πιλοτικό χαρακτήρα, που 
συνίσταται στον πειραματισμό, την 
ευελιξία και την ανάδειξη καινοτομικών 
προσεγγίσεων. Συνεπώς, διαφοροποιείται 
σημαντικά από τα Ε.Π. του Κ.Π.Σ. όσον 
αφορά το βαθμό ελευθερίας που παρέχει 
στους φορείς, τόσο κατά τον εντοπισμό 
και την επιλογή του προβλήματος το 
οποίο επιθυμούν να αντιμετωπίσουν όσο 
και κατά τον σχεδιασμό της στρατηγικής 
και των μεθόδων που θα 
χρησιμοποιηθούν αλλά και τον 
προσδιορισμό των προσδοκώμενων 
αποτελεσμάτων.  Επομένως, είναι 
αναμενόμενο η διατύπωση των στόχων 
του προγράμματος να είναι μάλλον 
γενική και πάντως όχι σε ποσοτικούς 
όρους, καθώς και η περιγραφή των 
μέτρων να μην είναι εξαντλητική. Υπό 
αυτό το πρίσμα, μπορεί να γίνει 
κατανοητό, σε κάποιο βαθμό, το γεγονός 
ότι, όσον αφορά για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων, ως στόχοι δίνονται 
μάλλον γενικές κατευθύνσεις και σε 
καμία περίπτωση δεν υπάρχουν 
ποσοτικοί στόχοι.  

Ωστόσο, μελετώντας το Συμπλήρωμα 
Προγραμματισμού, διαπιστώνεται ότι 
στην περιγραφή των τεχνικών δελτίων 
των 9 μέτρων του προγράμματος ο 
βαθμός ενσωμάτωσης της οπτικής της 
ισότητας των φύλων διαφοροποιείται. 
Από αυτό το γεγονός μπορεί να εξαχθεί 
το συμπέρασμα ότι ενώ σε ορισμένα 
μέτρα δίνεται σαφώς προτεραιότητα στην 
εφαρμογή του gender mainstreaming, σε 
άλλα αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί  
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ουσιαστική προτεραιότητα.  

Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για την 
ενίσχυση της ενσωμάτωσης της οριζόντιας 
προσέγγισης στην προώθηση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών σε 
συγκεκριμένα μέτρα του προγράμματος.  

Προτάσεις για την Ένταξη της Διάστασης της Ισότητας 

 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1: 
Απασχολησιμότητα: 

 

Μέτρο 1.1.  Διευκόλυνση της πρόσβασης και 
της επιστροφής στην αγορά εργασίας.  

Στο Σ.Π αναφέρεται ότι για την επίτευξη 
του στόχου του μέτρου αυτού έμφαση 
δίνεται, μεταξύ άλλων και στην οριζόντια 
προσέγγιση (mainstreaming) στην 
προώθηση της ισότητας ανδρών και 
γυναικών. Σημειώνεται όμως ότι αυτή 
τοποθετείται στην έκτη και τελευταία 
θέση στην ιεράρχηση αναγκών και 
προτεραιοτήτων  του μέτρου, σε αντίθεση 
με ότι συμβαίνει σε ορισμένα άλλα μέτρα 
του προγράμματος.  

Για τη διασφάλιση της ισότιμης 
συμμετοχής των γυναικών στα οφέλη από 
το μέτρο, κρίνεται απαραίτητο, σε όλες τις 
επιμέρους κατηγορίες πράξεων του 
μέτρου, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις 
πολλαπλές διακρίσεις που υφίστανται και 
στα πρόσθετα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν λόγω φύλου οι γυναίκες 
μέλη των ευάλωτων ομάδων στις οποίες 
στοχεύει το μέτρο.  

Ειδικότερα προτείνεται η καταγραφή των 
ιδιαίτερων αναγκών και δυσκολιών τους 
ανάλογα με την ομάδα στόχο στην οποία 
ανήκουν, με σκοπό στη  συνέχεια τη 
δημιουργία και υιοθέτηση ειδικών 
μεθοδολογιών και εργαλείων στήριξής 
τους τόσο στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων εξατομικευμένης 
προσέγγισης όσο και  στο σχεδιασμό και 
την εφαρμογή καινοτόμων 
προγραμμάτων συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης και 
τοποθέτησης. Επίσης, θεωρείται 
απαραίτητο να ενσωματωθεί η οπτική του 
φύλου στην εκπαίδευση του προσωπικού 
των ιδιωτικών και δημοσίων γραφείων 
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απασχόλησης και των ειδικών δομών 
στήριξης που προβλέπεται από το μέτρο. 
Τέλος στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης 
εργοδοτών και επαγγελματικών φορέων 
θα πρέπει να εφαρμοστούν ειδικές 
μεθοδολογίες για την εξάλειψη των 
διακρίσεων με βάση το φύλο. 

 

Μέτρο 1.2 Καταπολέμηση του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας σε σχέση με την αγορά της 
εργασίας.   

Εδώ ορθά προβλέπεται ότι «Οι πράξεις θα 
δώσουν έμφαση και σε ειδικές ομάδες 
ξένων (γυναίκες, ΑΜΕΑ) που 
αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια πρό-
σβασης στην αγορά εργασίας που 
επιτείνονται από την εμφάνιση 
ρατσιστικών πρακτικών».  

Όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής, 
προτείνεται και εδώ η καταγραφή των 
αναγκών και δυσκολιών των γυναικών 
των ομάδων στόχου και η υιοθέτηση των 
ευρημάτων στον σχεδιασμό των δράσεων 
σε όλες τις κατηγορίες πράξεων. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 Τις αυξημένες ανάγκες των 
γυναικών και ιδιαίτερα των 
μητέρων για συμβουλευτική –
ψυχοκοινωνική στήριξη, έναντι 
των ανδρών της ίδιας ομάδας 
στόχου. 

 Την ανάγκη πρόβλεψης για 
φύλαξη παιδιών προκειμένου οι 
γυναίκες να συμμετάσχουν είτε σε 
κατάρτιση είτε σε πρόγραμμα 
συμβουλευτικής υποστήριξης ή 
επαγγελματικού 
προσανατολισμού ή σε 
πρόγραμμα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας.   

 Τα περιοριστικά πρότυπα που 
συχνά επικρατούν στις 
κουλτούρες των ομάδων στις 
οποίες ανήκουν, όσον αφορά τη 
θέση και τα δικαιώματα των 
γυναικών. 

 Το γεγονός ότι συχνά οι γυναίκες 
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μειονεκτούν όσον αφορά την 
εκπαίδευση και τα επαγγελματικά 
προσόντα σε σχέση με τους άνδρες 
της ίδιας ομάδας στόχου και, όταν 
εργάζονται, είναι συνήθως σε 
χαμηλά αμειβόμενα – χαμηλών 
προσόντων  επαγγέλματα (όπως 
οικιακοί βοηθοί). 

 Την εκμετάλλευση αλλοδαπών 
γυναικών από δίκτυα 
σωματεμπόρων. 

 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2:  Ανάπτυξη 
επιχειρηματικού πνεύματος 

Μέτρο 2.1  Πρόσβαση για όλους όσον αφορά τη 
διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης. 

Στην ομάδα επωφελούμενων του 
παρόντος μέτρου αναφέρονται ρητά οι 
άνεργες γυναίκες. 

Μέσα από την υλοποίηση της Κ.Π. 
EMPLOYMENT –και ειδικότερα τον 
άξονα NOW– τόσο στη χώρα μας όσο και 
σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. υπάρχει 
συσσωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία 
όσον αφορά την προώθηση της  
γυναικείας επιχειρηματικότητας.  Έχει 
καταδειχθεί ότι είναι απαραίτητη η 
υιοθέτηση ειδικών μεθοδολογιών και 
εργαλείων για την επιτυχή υποστήριξη 
των γυναικών νέων επιχειρηματιών. 
Αυτή την εμπειρία θα πρέπει να 
λαμβάνουν ουσιαστικά υπόψη και να 
αξιοποιούν  οι φορείς στο σχεδιασμό των 
σχεδίων που εντάσσονται στο παρόν 
μέτρο.  

Το μέτρο υποστηρίζει την πιλοτική 
εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργίας 
και λειτουργίας επιχειρήσεων σε νέους 
τομείς σε τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή 
αποκλεισμένων ή ευάλωτων ομάδων και 
την τυποποίηση καινοτόμων μηχανισμών 
διαρκούς παρακολούθησης των νέων 
επιχειρηματιών.  Θεωρείται απαραίτητο 
να ενσωματωθεί η οπτική του φύλου σε 
όλα τα συστήματα και τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης που θα προκύψουν, 
καθώς και στα προγράμματα κατάρτισης 
νέων επιχειρηματιών (φιλικά προς τις 
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γυναίκες). 

 

Μέτρο 2.2 Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας   

Στο Τ.Δ.Μ. αναφέρεται ότι: δίνεται έμφαση 
στη διερεύνηση και αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης σε νέους τομείς της κοινωνικής 
οικονομίας και επίσης ότι: προωθείται η 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων με μελλοντικές 
προοπτικές και η ανάδειξη νέων 
επαγγελμάτων.  

Στις προτεραιότητες του μέτρου 
περιλαμβάνεται η οριζόντια προσέγγιση 
(mainstreaming) στην προώθηση της 
ισότητας ανδρών και γυναικών. 

Ωστόσο θα πρέπει να αποφευχθεί η 
επανάληψη των παραδοσιακών 
γυναικείων επαγγελμάτων που 
προσανατολίζονται σε παραδοσιακούς 
τομείς (όπως η παροχή κατ’ οίκον 
υπηρεσιών) και να διασφαλίζεται η 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
και επιχειρήσεων του κοινωνικού τομέα 
από γυναίκες.  

Για το σκοπό αυτό χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση στην οπτική του φύλου 
όλων των εμπλεκομένων φορέων στα 
υποστηρικτικά δίκτυα και δομές που 
δημιουργούνται, των συμβούλων, των 
στελεχών επαγγελματικού 
προσανατολισμού, των εκπαιδευτών και 
των μεντόρων. Προτείνεται ως 
σύμβουλοι, εκπαιδευτές, μέντορες να 
χρησιμοποιούνται και γυναίκες στο 
μέγιστο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.   

Επίσης στην ανάπτυξη νέων 
εκπαιδευτικών και διδακτικών 
εργαλείων, προσαρμοσμένων στις 
ιδιαιτερότητες των διαφόρων 
μειονεκτουσών ομάδων, να ληφθούν 
υπόψη οι  ανάγκες των γυναικών ώστε να 
διαμορφωθούν φιλικά προς τις γυναίκες 
προϊόντα.  

 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3:  
Προσαρμοστικότητα 

Μέτρο 3.1 Προώθηση της δια βίου μάθησης και 
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των εργασιακών πρακτικών ενσωμάτωσης 

Στο Τ.Δ.Μ. δεν γίνεται συγκεκριμένη 
αναφορά στην προώθηση της ισότητας 
ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών. 
Το μέτρο δίνει  προτεραιότητα σε 
εργαζόμενους με επισφαλή θέση (με 
χαμηλά προσόντα ή ειδικά προβλήματα)  
και στην πρόσβαση στην εργασία 
ανέργων που υφίστανται διακρίσεις 
χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το 
φύλο.  Δεν υπάρχει ούτε καν η αναφορά 
στην οριζόντια προσέγγιση που 
περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες 
όλων των άλλων μέτρων.  

Αυτό πιθανώς να αποτελεί ένδειξη ότι στο 
σχεδιασμό του συγκεκριμένου μέτρου δεν 
υπήρχε η πρόθεση να ασχοληθεί με το 
πρόβλημα των  διακρίσεων με βάση το 
φύλο που υφίστανται οι γυναίκες 
εργαζόμενες, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό 
τομέα. Ενδεχομένως θεωρήθηκε ότι αυτό 
το θέμα αντιμετωπίζεται επαρκώς στο 
μέτρο 4.2, ωστόσο μια τέτοια προσέγγιση 
δεν συνάδει με την αρχή του gender 
mainstreaming που υποτίθεται ότι διέπει 
ολόκληρη την κοινοτική πρωτοβουλία.  

Επομένως, χρειάζεται να περιληφθούν 
στις προτεραιότητες του μέτρου:  

 η προώθηση των ίσων ευκαιριών 
μεταξύ εργαζομένων γυναικών 
και ανδρών όσον αφορά την 
πρόσβαση στην επαγγελματική 
κατάρτιση  και συμβουλευτική για 
αναβάθμιση των προσόντων τους.  

 η αντιμετώπιση των δυσκολιών 
και εμποδίων που αντιμετωπίζουν 
οι γυναίκες εργαζόμενες με 
χαμηλά προσόντα όσον αφορά τη 
διατήρηση ή βελτίωση της θέσης 
τους. 

 η πρόσβαση στις δράσεις 
επαγγελματικής κατάρτισης όσο 
και απόκτησης επαγγελματικής 
εμπειρίας ανέργων γυναικών, και 
γυναικών μελών των 
μειονεκτουσών ομάδων στις 
οποίες στοχεύει το μέτρο. 
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Μέτρο 3.2 Υποστήριξη της προσαρμοστικότητας 
των εταιριών και των εργαζομένων στις 
διαρθρωτικές οικονομικές αλλαγές και στη χρήση 
της τεχνολογίας της πληροφορίας και άλλων νέων 
τεχνολογιών». 

Ως άμεσα επωφελούμενοι του μέτρου 
αναφέρονται οι εργαζόμενοι και 
ιδιαίτερα όσοι έχουν πρόσθετα 
προβλήματα συνδυασμού προσωπικής 
και επαγγελματικής ζωής όπως γυναίκες 
και άτομα με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο 
στην περιγραφή του Τ.Δ.Μ. δεν δίνεται 
καμία κατεύθυνση για τον τρόπο που θα 
διασφαλιστεί η μέγιστη ωφέλεια για τις 
γυναίκες.  

Προτείνεται να προβλεφθούν μελέτες 
καταγραφής αναγκών και προτιμήσεων 
των εργαζομένων γυναικών ώστε στη 
συνέχεια να ληφθούν υπόψη στο 
σχεδιασμό των νέοι τρόπων παραγωγής 
και οργάνωσης της εργασίας καθώς και 
των προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης που προβλέπονται από το 
μέτρο.  Ειδικότερα για την εφαρμογή της 
τηλεργασίας, θα πρέπει να διασφαλίζεται 
η ποιότητα των δημιουργούμενων θέσεων 
τηλεργασίας. Προτείνεται να συνοδεύεται 
από εξατομικευμένη παρακολούθηση και 
υποστήριξη των τηλεργαζομένων 
γυναικών ώστε να προληφθούν ή να 
αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες 
που ενδέχεται να προκύψουν, π.χ στην 
διαχείριση του χρόνου και στην 
οργάνωση του χώρου εργασίας στο σπίτι, 
το αίσθημα απομόνωσης λόγω μη επαφής 
με συναδέλφους κ.α. Επίσης χρειάζεται 
να αντιμετωπιστούν θεσμικά πιθανές 
αρνητικές συνέπειες σχετικά με τα 
δικαιώματα των τηλεργαζομένων. 

 

Μέτρο 5.1 Υποστήριξη της κοινωνικής και 
επαγγελματικής ένταξης των αιτούντων άσυλο  

Στο Τ.Δ.Μ., αναφέρεται η οριζόντια 
προσέγγιση (mainstreaming) στην 
προώθηση της ισότητας ανδρών και 
γυναικών ως προτεραιότητα. Ωστόσο, δεν 
δίνονται στοιχεία κατά φύλο για τους 
αιτούντες άσυλο από των διαφόρων 
εθνικοτήτων, ούτε υπάρχει στην 
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περιγραφή των πράξεων οποιαδήποτε 
αναφορά στις γυναίκες, οι οποίες ως 
γνωστόν αντιμετωπίζουν πολλαπλές 
διακρίσεις και αυξημένες δυσκολίες 
ένταξης. 

Προτείνεται να διεξαχθούν μελέτες για τα 
προβλήματα και οι πρόσθετες δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μέλη της 
ομάδας στόχου και να ληφθούν υπόψη 
στον σχεδιασμό των δράσεων. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε: 

 Τις ιδιαίτερες ανάγκες ιατρικής 
φροντίδας γυναικών και  της 
στέγασης μητέρων με βρέφη και 
μικρά παιδιά. 

 Τις αυξημένες ανάγκες 
ψυχοκοινωνικής στήριξης. 

 Τα περιοριστικά πρότυπα που 
επικρατούν σε πολλές από τις 
κουλτούρες από τις οποίες 
προέρχονται οι αιτούντες άσυλο 
όσον αφορά τη θέση και τα 
δικαιώματα των γυναικών. 

 Το γεγονός ότι συχνά μειονεκτούν 
όσον αφορά την εκπαίδευση και 
τα επαγγελματικά προσόντα σε 
σχέση με τους άνδρες ομοεθνείς 
τους. 

Την ανάγκη πρόβλεψης για φύλαξη 
παιδιών προκειμένου οι γυναίκες να 
συμμετάσχουν είτε σε κατάρτιση είτε σε 
πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης 
ή επαγγελματικού προσανατολισμού, 
αλλά και για να εργασθούν.   

Θετικές δράσεις Ένας ολόκληρος Άξονας – 
Υποπρόγραμμα της Κ.Π. EQUAL είναι 
αφιερωμένος σε θετικές δράσεις. 
Περιλαμβάνει 2 μέτρα, πολύ ουσιαστικά 
για την προώθηση της ισότητας 
ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών: 

Μέτρο 4.1 Συνδυασμός οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής 

Μέτρο 4.2 Ενθάρρυνση της κατάργησης του 
επαγγελματικού διαχωρισμού 

Το Μέτρο 4.1 περιλαμβάνει σημαντικές 
δράσεις για την άρση των εμποδίων στο 
συνδυασμό οικογενειακής και 
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επαγγελματικής ζωής. Επισημαίνονται οι 
Ενέργειες για την εξάλειψη στερεότυπων για 
τον ρόλο των δύο φύλων στην οικογένεια, 
αλλά και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
γυναικών που έχουν απομακρυνθεί από την 
αγορά εργασίας λόγω οικογενειακών 
υποχρεώσεων και επιθυμούν να 
επανενταχθούν στην απασχόληση.  

Ενώ στην παρούσα Α’ φάση υλοποίησης 
της Κ.Π. EQUAL δεν εγκρίθηκε στη χώρα 
μας κανένα σχέδιο στο πλαίσιο του 
πρώτου μέτρου, ο σκοπός του μέτρου 
προωθείται μέσα από την Ενέργεια ΙΙΙ, 
στο πλαίσιο της οποίας έχουν συσταθεί 
τέσσερα Θεματικά Δίκτυα. Ένα από αυτά 
αφορά την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και έχει τίτλο: «Ίσες ευκαιρίες – 
Συμφιλίωση Επαγγελματικής και 
Οικογενειακής Ζωής». Σε αυτό 
συμμετέχουν 8 σχέδια τα οποία 
εντάσσονται στα μέτρα 3.2 και 4.2 και 
περιλαμβάνουν δράσεις σχετικές με το 
θέμα αυτό. 

Με το Μέτρο 4.2 επιδιώκεται η προώθηση 
της ισότητας στην εργασία, με την 
καταπολέμηση του οριζόντιου και του 
κάθετου επαγγελματικού διαχωρισμού με 
βάση το φύλο. Στοχεύει στη διαμόρφωση 
πολιτικών, όπως η ευαισθητοποίηση και 
επιμόρφωση ανώτερων στελεχών σε 
θέματα ισότητας ευκαιριών και 
προώθησης της συμμετοχής των γυναικών 
σε θέσεις υψηλής ευθύνης, η εκπαίδευση 
εκπαιδευτών, η ενεργοποίηση των 
επιχειρήσεων και κυρίως των Μι.Μ.Ε. για 
την απασχόληση γυναικών και την 
επαγγελματική τους εξέλιξη με ίσους 
όρους στην πράξη.  

Στο πλαίσιο του 4.2.1 προβλέπεται να 
διερευνηθεί η παρουσία των γυναικών σε 
υψηλότερες θέσεις και σε κέντρα λήψης 
αποφάσεων, η πρόσβασή τους σε τομείς 
που θεωρούνται «ανδροκρατούμενοι» και 
γενικά, δημιουργηθεί μηχανισμός 
καταγραφής και παρακολούθησης των 
εξελίξεων που σχετίζονται με θέματα 
ισότητας των δύο φύλων. Επίσης 
χρηματοδοτείται η δημιουργία δικτύων 
σε τοπικό ή και σε κλαδικό επίπεδο με 
σκοπό την προώθηση μέτρων για την 
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αλλαγή στερεοτυπικών στάσεων, 
αντιλήψεων και συμπεριφορών στο χώρο 
εργασίας. 

Στο πλαίσιο του 4.2.2 επιδιώκεται η 
ενθάρρυνση γυναικών στην απόκτηση 
τεχνικών δεξιοτήτων και η αξιοποίηση 
των νέων οικονομικών κλάδων και νέων 
αναδυόμενων τομέων απασχόλησης για 
προώθηση της γυναικείας απασχόλησης. 
Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η 
διασύνδεση και η συνεργασία των 
φορέων παροχής εκπαίδευσης, των 
εμπλεκόμενων στην διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στον εκπαιδευτικό τομέα, των 
κοινωνικών εταίρων, των συλλογικών 
φορέων και των γυναικείων οργανώσεων, 
η δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων, 
η ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση, 
εκπαίδευση εκπαιδευτών/διευθυντών για 
την ισότητα των δύο φύλων και για τις 
πολιτικές προώθησής της, καθώς και 
συνοδευτικές υπηρεσίες για τις 
εργαζόμενες ή υπό ένταξη γυναίκες. 

Πρόσθετα στοιχεία από την υλοποίηση της Κ.Π. EQUAL 

 

Επιπλέον από τα όσα αναφέρθηκαν για 
το περιεχόμενο των Ε.Π. και Σ.Π. της 
Κ.Π. EQUAL,  είναι σημαντικό να 
αναφερθούν και ορισμένα στοιχεία που 
προκύπτουν στη συνέχεια, από το 
σύστημα αξιολόγησης για επιλογή 
σχεδίων που ακολουθήθηκε καθώς και 
από το σύστημα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης κατά την υλοποίηση. Αυτά 
είναι τα εξής: 

Ενώ σε όλα τα μέτρα υπάρχει μόνο ένα 
κριτήριο σχετικό με την ισότητα των 
φύλων και αυτό διατυπώνεται εντελώς 
γενικά: «Ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών 
και γυναικών», στο πλαίσιο της 
διαδικασίας αξιολόγησης προς επιλογή 
των αρχικών σχεδίων που υποβλήθηκαν, 
πραγματοποιήθηκε από την 
διαχειριστική αρχή τριήμερο σεμινάριο 
επιμόρφωσης αξιολογητών με case 
studies στο οποίο δόθηκε έμφαση στην 
αξιολόγηση της ουσιαστικής προώθησης 
της ισότητας ευκαιριών μεταξύ γυναικών 
και ανδρών  μέσα από τα υποψήφια 
σχέδια.  

Στα Οριστικά Αναλυτικά Σχέδια Δράσης 
(ΟΑΣΔ) που υποβάλλονται από τις Α.Σ. 
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με την ολοκλήρωση της Ενέργειας Ι, 
προκειμένου να εγκριθούν τα έργα τους 
για ένταξη στην Ενέργεια ΙΙ της Κ.Π. 
EQUAL υπάρχει κεφάλαιο με τίτλο 
«Mainstreaming και Ίσες Ευκαιρίες για 
Άνδρες και Γυναίκες» στο οποίο οι Α.Σ. 
καλούνται να αναλύσουν με ποιους 
τρόπους τα σχέδιά τους προωθούν την 
οριζόντια προσέγγιση στην ισότητα 
ευκαιριών. Από μια σύντομη επισκόπηση 
των περιλήψεων των ΟΑΣΔ των 40 
σχεδίων που έχουν εγκριθεί, φαίνεται ότι 
στην πλειοψηφία τους έχει δοθεί προσοχή 
στην ισότητα ευκαιριών, ο βαθμός της 
οποίας ποικίλει βεβαίως. Έτσι υπάρχουν 
αρκετά σχέδια στα οποία δίνεται σαφής 
προτεραιότητα στις ίσες ευκαιρίες 
ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες μέσα 
από εξειδικευμένες ή έστω κατάλληλα 
διαμορφωμένες  δράσεις, ενώ σε ορισμένα 
άλλα σχέδια φαίνεται ότι η προσέγγιση 
είναι μάλλον επιφανειακή. Τέλος σε 
ορισμένα σχέδια γίνονται απλές 
φραστικές αναφορές.  

Στο Σ.Π. υπάρχει πρόβλεψη για δείκτες 
παρακολούθησης και αξιολόγησης οι 
οποίοι δεν καθορίζονται ποσοτικά, διότι 
αυτό προβλέπεται ότι θα γίνει με την 
ολοκλήρωση της Ενέργειας Ι από τους 
ίδιους τους φορείς υλοποίησης. 
Εξετάζοντας τους αναλυτικούς δείκτες 
που έχουν κληθεί να συμπληρώσουν οι 
Α.Σ. διαπιστώνεται ότι όλοι οι δείκτες 
που αφορούν ανθρώπινη συμμετοχή  
είναι κατά φύλο.   

Στο πλαίσιο της Ενέργειας ΙΙΙ έχουν 
συσταθεί τέσσερα Θεματικά Δίκτυα. Ένα 
από αυτά αφορά την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και έχει τίτλο: «Ίσες ευκαιρίες – 
Συμφιλίωση Επαγγελματικής και 
Οικογενειακής Ζωής». Σε αυτό 
συμμετέχουν 8 σχέδια τα οποία 
εντάσσονται στα μέτρα 3.2 και 4.2. 

Σε αρκετές από τις Αναπτυξιακές 
Συμπράξεις, που είναι οι τελικοί 
δικαιούχοι του προγράμματος, 
περιλαμβάνονται είτε Γυναικείοι φορείς 
(όπως γυναικείοι συνεταιρισμοί) είτε 
φορείς προώθησης της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών ή, τέλος, φορείς με 
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σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό από 
προηγούμενα προγράμματα (π.χ. 
EMPLOYMENT – NOW). Κρίνοντας και 
από την ανάπτυξη των σχεδίων φαίνεται 
ότι στα σχέδια που υπάρχει συμμετοχή 
τέτοιων φορέων, έχει δοθεί προσοχή στην 
ουσιαστική ενσωμάτωση του gender 
mainstreaming στις δράσεις του σχεδίου. 
Επομένως, η ίδια η σύσταση της Α.Σ. 
μπορεί  ενδεχομένως να αποτελέσει 
ένδειξη του βαθμού προτεραιότητας που 
δίνεται στην προώθηση της ισότητας 
ευκαιριών στα επιμέρους σχέδια. 

Καλές πρακτικές 
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13. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ INTERREG ΙΙΙ 

 

Γενικά 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία 
INTERREG III  είναι ο κύριος 
εκφραστής της Eυρωπαϊκής 
πολιτικής για στήριξη της 
διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας. 

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής 
που ξεκίνησε το 1990, είναι η άρση 
της απομόνωσης των μεθοριακών 
Περιφερειών, με τη θεώρηση της 
ανάπτυξης  σε ένα ευρύτερο χωρικό 
επίπεδο, όπου τα σύνορα δεν 
αποτελούν όριο στους 
αναπτυξιακούς σχεδιασμούς αλλά 
ευκαιρία για προσέγγιση 
γειτονικών λαών και δημιουργία 
ευρύτερων περιοχών ανταλλαγών 
και συνεργασιών. 

Το INTERREG λειτουργεί σε πολλά 
σημεία συμπληρωματικά στα 
Περιφερειακά και Τομεακά 
Προγράμματα του Γ’ Κ.Π.Σ. 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία 
INTERREG III, για την 
προγραμματική περίοδο 2000-2006, 
για την Ελλάδα συμβάλλει με 13 
Επιχειρησιακά Προγράμματα στην 
ενίσχυση της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής προωθώντας 
τη διασυνοριακή, διεθνική και 
διαπεριφερειακή συνεργασία και 
την ισόρροπη ανάπτυξη. 

Τρεις Δέσμες Ειδικότερα η νέα περίοδος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας  θα υλοποιηθεί σε 3 
Δέσμες: 

Δέσμη Α: Διασυνοριακή συνεργασία (εξωτερικά και εσωτερικά σύνορα) 

Δέσμη Β: Διακρατική συνεργασία 

Δέσμη Γ: Διαπεριφερειακή συνεργασία 
ΔΕΣΜΗ Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ι. Εξωτερικά σύνορα:  ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

                                        ΕΛΛΑΔΑ-Π.Γ.Δ.Μ 

     ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ 

     ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 

                                                     ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ ( δεν υπάρχει Σ.Π.) 
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ΙΙ. Εσωτερικά σύνορα:ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 
ΔΕΣΜΗ  B’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

CADSES 

MEDOC (η Ελλάδα δεν συμμετέχει) 

ARCHIMED (δεν υπάρχει Σ.Π.) 
ΔΕΣΜΗ Γ’ 
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 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  (για τα οποία δεν υπάρχουν Σ.Π.) 
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ESPON (ΕΥΡΩΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ) 

INTERFACT 

Ενδεικτικοί 
Άξονες 
Προτεραιότητας 
της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας 

 

Διασυνοριακές Υποδομές  

(Αναβάθμιση –βελτίωση μεταφορικών υποδομών, Ασφάλεια εξωτερικών 
συνόρων) 

Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση

(Ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας,Ανθρώπινοι πόροι και 
πρoώθηση της απασχόλησης, Συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων) 

Ποιότητα ζωής/Περιβάλλον/Πολιτισμός

(Προστασία Δημόσιας Υγείας, Διατήρηση και προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς) 

Χωρική Ανάπτυξη-Ενέργειες για την κοινωνική και οικονομική συνοχή

(Αστική-αγροτική ανάπτυξη, δίκτυα συνεργασίας, επιπτώσεις μετανάστευσης) 

Πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και εργαλείων για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή 

(Περιφερειακά Πλαίσια Δράσεων, Μεμονωμένα σχέδια συνεργασίας, Δίκτυα) 

 Στο ανωτέρω πλαίσιο γίνεται σαφές ότι οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από 
το INTERREG  δεν θεωρούνται θετικές  ως προς την ισότητα των φύλων. 

Ακόμη και τα Μέτρα που θεωρούνται στην ex ante αξιολόγηση ότι έχουν άμεση 
ή έμμεση θετική επίδραση στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, δεν 
περιλαμβάνουν αμιγείς δράσεις  ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας.  

Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει στο σημείο αυτό, το Μέτρο 2.5.- Δράση 2.5.3.: 
Δράσεις προώθησης νέων μορφών εργασίας (τηλε-εργασία κ.λπ.) με σκοπό την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό όπως 
οι νέοι, οι γυναίκες άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ (Σ.Π.-ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ), 
για το οποίο όμως δεν προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις υπέρ των 
γυναικών. 

Οι ποιοτικοί & ποσοτικοί στόχοι της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας δεν έχουν 
ενσωματώσει τη διάσταση της  ισότητας  των δύο φύλων. Στα Μέτρα που 
αφορούν την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού, 
τίθενται μόνο ως γενικοί στόχοι μεταξύ άλλων και η  «διαμόρφωση προϋποθέσεων 
ίσων ευκαιριών για τους νέους και τις γυναίκες και τη μείωση των ποσοστών ανεργίας 
στις περιοχές αυτές»,«στην προώθηση ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες μέσω κατάρτισης 
και εξειδίκευσης σε νέες ειδικότητες», χωρίς όμως να  αποτυπώνεται στους δείκτες η 
διάκριση του φύλου.  

Επειδή, όμως μεταξύ των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων των δράσεων της 
Κ.Π. –ΔΕΣΜΗ Α περιλαμβάνονται θέσεις εργασίας  που δημιουργούνται, 
έμμεσα είναι δυνατόν να εισαχθεί η διάσταση της ισότητας. 

 

Προτάσεις για 
Ένταξη της 
Διάστασης της 

Στο επίπεδο υλοποίησης, παρακολούθησης και  αξιολόγησης, ένα πρώτο θετικό βήμα 
αποτελεί η απόδοση δεικτών απασχόλησης ανά φύλο (αποτελέσματος και 
επίπτωσης) σε όλα τα Μέτρα των Σ.Π. Στη συνέχεια προτείνεται να εισαχθεί η 
διάσταση του φύλου στην ποσοτικοποίηση των στόχων των Μέτρου, όπου αυτό 
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Ισότητας είναι εφικτό, όπως επίσης και να εμπλουτισθούν αντίστοιχα τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα και επιπτώσεις  στην ισότητα ευκαιριών. Σε κάθε περίπτωση 
όμως θα πρέπει η Διαχειριστική Αρχή να υποχρεώσει τους Τελικούς 
Δικαιούχους  των Μέτρων ή/ και τους Αναδόχους να παρακολουθούν  τη 
συμμετοχή των δύο φύλων στην υλοποίηση των έργων τους. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων αναφορικά με τις θέσεις εργασίας στα Μέτρα εκείνα των Σ.Π. 
της ΔΕΣΜΗΣ Α, όπου γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη διάσταση του φύλου  και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,  όπως είναι: 
Σ.Π. ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  
Μέτρο 2.1: Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  το οποίο περιλαμβάνει  
δημιουργία επενδύσεων και νέων θέσεων εργασίας. 

Μέτρο 2.2: Ανθρώπινοι Πόροι και προώθηση της Απασχόλησης όπου μεταξύ 
άλλων αποσκοπεί σην δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους και νέες και στην 
προώθηση της εκπαίδευσής τους σε νέες ειδικότητες και περιλαμβάνει ενέργειες 
κατάρτισης για μακροχρόνια ανέργους και ομάδες πληθυσμού που πλήττονται 
περισσότερο από ανεργία (π.χ. νέοι, γυναίκες). 
Σ.Π. ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΓ 
Μέτρο 2.1: Ενίσχυση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, όπου αναφέρεται στη 
δημιουργία νέων μεικτών θέσεων εργασίας, τόσο κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης όσο και μόνιμες. 

Μέτρο 2.3: Ανθρώπινοι Πόροι και Πρώθηση της Απασχόλησης με  στόχο την 
υποστήριξη το ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας για τη δημιουργία τοπικής αγοράς εργασίας που θα προωθεί ίσες 
ευκαιρίες για νέους και γυναίκες, ώστε να  αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα 
μείωσης του υψηλού ποσοστού ανεργίας και προβλέπει ενέργειες  κατάρτισης  
για μακροχρόνια ανέργους  και ομάδες πληθυσμού που πλήττονται 
περισσότερο από ανεργία (π.χ. νέοι, γυναίκες). 
Σ.Π. ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 
Μέτρο 2.1: Συνεργασία Φορέων στήριξης Μι.Μ.Ε., όπου αναφέρεται στη 
δημιουργία νέων μεικτών θέσεων εργασίας, τόσο κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης όσο και μόνιμες. 

Μέτρο 2.5-Δράση 2.5.3.: Δράσεις προώθησης νέων μορφών εργασίας  

(τηλε-εργασία κλπ) με σκοπό την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ατόμων που 
απειλούνται με αποκλεισμό όπως οι νέοι, οι γυναίκες άτομα με ειδικές ανάγκες 
κ.λπ. 
Σ.Π. ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 
Μέτρο 2.1: Ενίσχυση διασυνοριακής επιχειρηματικότητας με δημιουργία 
επιχειρηματικών σχεδίων και  νέων θέσεων εργασίας. 

Μέτρο 2.2: Ανθρώπινοι Πόροι και Προώθησης της Απασχόλησης  το οποίο 
μεταξύ άλλων στοχεύει στη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους και νέες για 
την προώθηση της εκπαίδευσής τους σε νέες ειδικότητες και περιλαμβάνει 
πράξεις κατάρτισης που συνδέονται με την παραγωγική διάρθρωση στη 
διασυνοριακή περιοχή, στο πλαίσιο  των οποίων  θα μπορούν να καταρτισθούν 
μακροχρόνια άνεργοι και ομάδες πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από 
ανεργία (π.χ. νέοι, γυναίκες) κ.λπ. 

Σε δεύτερο επίπεδο, οι  παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν αφορούν στο 
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επίπεδο του σχεδιασμού των Ε.Π. με την οπτική του φύλου. Προϋπόθεση αποτελεί 
η διασφάλιση της συμμετοχής διασυνοριακών/διαπεριφερειακών 
εμπειρογνωμόνων σε θέματα ισότητας των δύο φύλων στο σχεδιασμό των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με την συμβολή γυναικείων οργανώσεων και 
γυναικών που δραστηριοποιούνται τόσο στο περιεχόμενο και στον τομέα του 
προγράμματος, όσο και στις επιλέξιμες περιοχές υλοποίησής του. 

Προτάσεις για 
θετικές δράσεις 

Σχετικά με την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στις επιλέξιμες 
περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων, προτείνεται η καταγραφή της 
κοινωνικής και επαγγελματικής θέσης των γυναικών και η ανάληψη δράσεων 
και πρωτοβουλιών από τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης των 
Προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής 
συνεργασίας με στόχο την εξασφάλιση της συμμετοχής των γυναικών στις 
ενέργειες του Προγράμματος,  

Προς αυτήν την κατεύθυνση, στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΔΕΣΜΗΣ Α 
και του Άξονα Προτεραιότητας 2: Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση 
προτείνονται: 

Μέτρο 2.1: Ενίσχυση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 

 Δημιουργία και ενίσχυση γυναικείων επιχειρήσεων και συνεταιρισμών 
στις επιλέξιμες περιοχές  

 Δημιουργία και ενίσχυση δικτύου γυναικών επιχειρηματιών και 
γυναικείων συνεταιρισμών διασυνοριακής συνεργασίας σε κλάδους 
κοινού ενδιαφέροντος, για την από κοινού προβολή και προώθηση των 
προϊόντων τους 

 Δημιουργία και ενίσχυση δομών παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης 
και συμβουλευτικής για την γυναικεία επιχειρηματικότητα 

 Ενίσχυση γυναικείων συλλογικών φορέων για την υποστήριξη της 
διασυνοριακής επιχειρηματικής δραστηριότητας γυναικών  

 Ευνοϊκότεροι όροι για την ένταξη και χρηματοδότηση επιχειρηματικών 
σχεδίων που υποβάλλονται από γυναίκες  

 Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην ανάπτυξη διασυνοριακών 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού που υποστηρίζει το πρόγραμμα 

Μέτρο 2.2: Ανθρώπινοι Πόροι και Προώθηση της Απασχόλησης 

 Δημιουργία και ενίσχυση δομών παροχής πληροφόρησης και 
συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών σε θέματα απασχόλησης στις 
επιλέξιμες περιοχές και τη δημιουργία δικτύου υπηρεσιών προώθησης 
της απασχόλησης γυναικών διασυνοριακής συνεργασίας 

 Συνεργασία  γυναικείων συλλόγων και φορέων προώθησης της ισότητας 
των δύο φύλων για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας στη 
διασυνοριακή περιοχή και την καταγραφή της επαγγελματικής και 
κοινωνικής θέσης των γυναικών 

 Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες των 
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης των 
γυναικών στις επιλέξιμες περιοχές 

 Σχεδιασμός ευέλικτων προγραμμάτων κατάρτισης ανάλογα με τις 
ανάγκες των γυναικών και διευκόλυνση των γυναικών 
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απομακρυσμένων περιοχών για την μετακίνησή τους στο χώρο 
κατάρτισης 

 Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε παραδοσιακά 
ανδροκρατούμενα επαγγέλματα και ιδιαίτερα σε επαγγέλματα με χρήση 
των νέων τεχνολογιών 

 Εξασφάλιση της συμμετοχής γυναικών στελεχών Ο.Τ.Α. και Δημοσίων 
Φορέων στις ενέργειες κατάρτισης που προβλέπει το συγκεκριμένο 
Μέτρο για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος 

 Σχετικά με τον Άξονα Προτεραιότητας 3: Ποιότητα ζωής / Περιβάλλον/ Πολιτισμός και 
το 
Μέτρο 3.2 : Προστασία Δημόσιας Υγείας προτείνονται: 
 

 Στο πλαίσιο της Ανάπτυξης – βελτίωσης υποδομών υγείας και 
διασυνοριακής  συνεργασίας νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών 
κέντρων  προτείνεται η ανάπτυξη ιατρικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε γυναίκες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
 
 Στο πλαίσιο των κοινών διασυνοριακών ενεργειών ενημέρωσης 

προτείνεται η ανάληψη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
γυναικών σε θέματα πρόληψης και αγωγής υγείας για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στις γεωγραφικά 
απομακρυσμένες περιφέρειες. 

 

Καλές 
πρακτικές 

Επειδή η Kοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III λειτουργεί σε πολλά σημεία 
συμπληρωματικά με τα Περιφερειακά και Τομεακά Προγράμματα του Γ’ 
Κ.Π.Σ., θεωρούμε ότι οι καλές πρακτικές που αναφέρονται στα Ε.Π.ΑΝ., 
Ε.Π.Α.Ε.Κ., Ε.Π.ΥΓ. και Π.Ε.Π., μπορούν να αποτελέσουν εξίσου χρήσιμα 
παραδείγματα και να αξιοποιηθούν και στο ΙNTERREG. 
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14. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ 
 
Γενικά Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ αποτελεί συνέχεια των αντίστοιχων 

κοινοτικών πρωτοβουλιών του αγροτικού τομέα LEADER Ι και ΙΙ, και αφορά 
την περίοδο 2000-2006. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της προώθησης των 
γενικών στόχων στους οποίους έχει δεσμευτεί η Ε.Ε. με την AGENDA 2000, 
όπως αυτή εξειδικεύτηκε με τον Κανονισμό 1260/99, στο πλαίσιο του οποίου 
θεσπίστηκε η πρωτοβουλία για την αγροτική ανάπτυξη LEADER+. Το Ε.Π. 
χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ΕΓΤΠΕ/Τμήμα Προσανατολισμού, στο 
πλαίσιο της διεύρυνσης του Ταμείου, ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη 
διάσταση. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται με την πρωτοβουλία αυτή στην ανάπτυξη και τη 
διαρθρωτική προσαρμογή των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών της Ε.Ε. 
Όπως τονίζεται στα σχετικά κείμενα, με την υλοποίηση του προγράμματος 
επιδιώκονται η επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής «… μέσω της 
ισόρροπης αειφόρου ανάπτυξης, της αύξησης της απασχόλησης, της εξασφάλισης 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών» καθώς και η προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος» (Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, Εισαγωγή, σελ. 1). Επίσης, 
το Ε.Π. LEADER+ υποστηρίζει τους γενικούς στόχους που έχουν υιοθετηθεί στο 
πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ. για τον αγροτικό τομέα, με επικέντρωση στη βιώσιμη και 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου και την αποκατάσταση της 
διαταραγμένης κοινωνικής και περιβαλλοντικής ισορροπίας. 

Ειδικά για την Ελλάδα, το E.Π. LEADER+ πρόκειται να εφαρμοστεί κατά κύριο 
λόγο αφενός σε ορεινές περιοχές, που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες με την 
Οδηγία 75/268/ΕΟΚ, και αφετέρου σε νησιωτικές περιοχές, καθώς σε τέτοιες 
περιοχές παρουσιάζεται εντονότερη η κοινωνική και οικονομική υστέρηση 
μεταξύ των αγροτικών περιοχών της χώρας. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί και 
σε άλλες μειονεκτικές περιοχές, που έχουν χαρακτηριστεί με την ίδια Οδηγία, 
εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι επιβαρυντικοί παράγοντες. 

Οι γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι που κατευθύνουν τις δράσεις του Ε.Π. 
LEADER+ συνοψίζονται ως εξής: 

Η ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω 
πιλοτικών εφαρμογών. 

Η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα 
επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 

Οι στόχοι αυτοί αναμένεται ότι θα προωθηθούν με την εφαρμογή 
ολοκληρωμένων, πρωτότυπων στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης στις περιοχές 
στόχου. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε περιοχή παρέμβασης οι δραστηριότητες θα 
αναπτύσσονται γύρω από ένα σημαντικό θέμα, το «θέμα συσπείρωσης», που θα 
βρίσκεται σε συνάρτηση με το χαρακτήρα και τις ανάγκες της περιοχής, ενώ 
παράλληλα πρέπει να εξυπηρετείται η αρχή της συμπληρωματικότητας και της 
συνέργειας όλων των παρεμβάσεων σε τοπική κλίμακα. 

Τέσσερις 
Άξονες 

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας: 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ολοκληρωμένες και πιλοτικού χαρακτήρα 
στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης. 

Είναι ο βασικός Άξονας Προτεραιότητας και συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα, ενώ παράλληλα πρέπει να περιλαμβάνεται 
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υποχρεωτικά σε όλα τα τοπικά αναπτυξιακά σχέδια που θα υποβληθούν. 

Οι δράσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Άξονα αυτού εντάσσονται σε 
τέσσερα Μέτρα: 

Μέτρο 1.1: Τεχνική Στήριξη Φορέων Υλοποίησης (Ομάδων Τοπικής Δράσης). 

Μέτρο 1.2: Ενισχύσεις σε επενδύσεις – Στήριξη στην επιχειρηματικότητα. 

Μέτρο 1.3: Υποστηρικτικές ενέργειες. 

Μέτρο 1.4: Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών. 

Ο Άξονας αυτός επιδιώκει να συμβάλει στην άρση της απομόνωσης μεταξύ των 
περιοχών εφαρμογής. Περιλαμβάνει δύο Μέτρα: 

Μέτρο 2.1: Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας: Διατοπική-
διαπεριφερειακή συνεργασία. 

Μέτρο 2.2: Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών: διακρατική 
συνεργασία. 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Δικτύωση. 

Ο Άξονας αυτός αφορά τη στήριξη της λειτουργίας του Ελληνικού Δικτύου 
LEADER+ και του σχεδίου δράσης της Μονάδας Εμψύχωσης Δικτύου (Μ.Ε.Δ.). 
Περιλαμβάνει τα εξής δύο Μέτρα: 

Μέτρο 3.1: Λειτουργία δικτύου LEADER+ 

Μέτρο 3.2: Λειτουργία Ελληνικής Μονάδας Εμψύχωσης Δικτύου LEADER+ 
(Μ.Ε.Δ.) 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του 
Προγράμματος. 

Μέσω της αξιολόγησης επιδιώκεται η υποστήριξη του Προγράμματος, ώστε να 
καλυφθούν από την εφαρμογή του οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους 
διάφορους Κοινοτικούς κανονισμούς. 

Περιλαμβάνει ένα Μέτρο: 

Μέτρο 4.1: Διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του Προγράμματος. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μέσω του LEADER+ επιδιώκεται, μεταξύ 
άλλων, η εξασφάλιση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτή η επιδίωξη 
στην προκειμένη περίπτωση έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί στις αγροτικές περιοχές 
εφαρμογής του Προγράμματος οι συνθήκες ζωής σε πολλές περιπτώσεις είναι 
ιδιαίτερα επιβαρημένες. Αυτό έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στις γυναίκες που 
ζουν σε αυτές τις περιοχές, καθώς συχνά βιώνουν μαζί με τις δυσκολίες της ζωής 
και τις διακρίσεις σε βάρος του γυναικείου φύλου. 

Ανατρέχοντας κανείς τα επίσημα κείμενα του Ε.Π. LEADER+ διαπιστώνει ότι σε 
αρκετά σημεία γίνονται αναφορές στη σημασία της ένταξης της διάστασης του 
φύλου (gender mainstreaming) στις Δράσεις του Προγράμματος και προτείνονται 
τρόποι για τη διασφάλισή της. Ωστόσο, είναι σαφές ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι 
δυνατότητες που παρέχει το Πρόγραμμα προς μια τέτοια κατεύθυνση. Αυτή την 
έλλειψη θα επιχειρήσουμε να  περιορίσουμε με τις σκέψεις και προτάσεις που 
ακολουθούν. 
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Προτάσεις για 
Ένταξη της 
Διάστασης της 
Ισότητας 
 

Η ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων στο σύνολο των Δράσεων που 
εντάσσονται στις Κοινοτικές πρωτοβουλίες (gender mainstreaming) σημαίνει 
ουσιαστικά ότι λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα Μέτρα και τις επιμέρους 
παρεμβάσεις του οι επιπτώσεις εξίσου στα δύο φύλα, τόσο στη φάση του 
σχεδιασμού και της υλοποίησης όσο και στη φάση της αξιολόγησης, ακόμη και με 
ειδικά Μέτρα που απευθύνονται στις γυναίκες και επιδιώκουν να προωθήσουν 
την ισότητα ανάμεσα στα φύλα. 

Είναι βέβαιο ότι έγιναν προσπάθειες να κινηθεί το Ε.Π. LEADER+ προς μια 
τέτοια πορεία. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι μπορούν και πρέπει να γίνουν ακόμη 
πολλά, ώστε το Ε.Π. να εναρμονιστεί στον επιθυμητό βαθμό με τις 
ακολουθούμενες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της ισότητας των 
φύλων. Με αυτή την οπτική διατυπώνονται στη συνέχεια πιο συγκεκριμένες 
προτάσεις ανά Μέτρο. 

 

Μέτρο 1.1.: Τεχνική Στήριξη Φορέων Υλοποίησης (Ομάδων Τοπικής Δράσης). 

Σκοπός του Μέτρου 1.1 είναι «… η στήριξη της δημιουργίας και λειτουργίας των 
Φορέων (Ομάδων Τοπικής Δράσης) που αναλαμβάνουν την υλοποίηση 
προγράμματος LEADER+ στην περιοχή τους». Προσδιορίζεται ότι ο σκοπός αυτός 
θα προαχθεί «… με την ενίσχυση της λειτουργίας των τοπικών εταιρικών 
σχημάτων και της υπηρεσιακής τους δομής, καθώς και με την ενίσχυση ενεργειών 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού και άλλων ενεργειών, όπως η 
αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος κ.λπ.» (βλ. Σ.Π., Μέτρο 1.1, παρ. Β2). 

Είναι προφανές ότι, για να υλοποιηθούν οι στόχοι του Μέτρου αυτού απαιτείται 
να συγκροτηθούν αποτελεσματικές οργανωτικές δομές, στο πλαίσιο των οποίων το 
έμψυχο δυναμικό που θα εμπλακεί στις σχετικές δραστηριότητες θα αξιοποιηθεί 
ικανοποιητικά. Εφόσον όμως γίνεται λόγος για ανθρώπινους πόρους, προκύπτει 
αναπόφευκτα η διάσταση του φύλου στη σύνθεσή του. Αυτή η διάσταση δεν 
φαίνεται να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα προσοχή στο σχεδιασμό του Μέτρου. 
Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το επίπεδο λήψης αποφάσεων επισημαίνονται 
διάφορες παράμετροι που πρέπει να διασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότητα 
και την αποτελεσματικότητα των οργάνων, όπως είναι η συμμετοχή διάφορων 
φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, αλλά δεν γίνεται μνεία της 
αντιπροσώπευσης των γυναικών, σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο. Καθώς όμως η 
συμμετοχή των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων είναι κομβικής 
σημασίας για την ουσιαστική προώθηση της πολιτικής του gender mainstreaming, 
αυτή η έλλειψη μετατρέπεται σε σοβαρό μειονέκτημα στο σχεδιασμό του Μέτρου 
και εν τέλει του Προγράμματος. Θα ήταν, συνεπώς σκόπιμο, να εξεταστούν οι 
δυνατότητες της εξασφάλισης της συμμετοχής των γυναικών, είτε ως ατόμων ή ως 
φορέων, στο επίπεδο της λήψης αποφάσεων, μέσω μιας πρακτικής ποσοστώσεων 
στη διαδικασία συγκρότησης των οργάνων.  

Αντίστοιχες παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν και σε ό,τι αφορά τη στελέχωση και 
λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.). Σωστά επισημαίνεται ότι ο 
υπηρεσιακός πυρήνας της Ο.Τ.Δ. πρέπει να διαθέτει εμπειρία, σταθερότητα και 
διάρκεια, ενώ οι ειδικότητες των επιστημόνων που θα στελεχώνουν τον πυρήνα 
αυτόν πρέπει να έχουν άμεση σχέση με το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας. 
Παρενθετικά αναφέρουμε εδώ ότι οι χαρακτηριζόμενες ως εντελώς απαραίτητες 
ειδικότητες που προσδιορίζονται στην προκειμένη περίπτωση, δηλ. του γεωπόνου, 
του πολιτικού/αρχιτέκτονα μηχανικού και του οικονομολόγου, δεν καλύπτουν 
τις σημαντικές, κατά την άποψή μας, απαιτήσεις στον τομέα των κοινωνικών και 
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ανθρωπογνωστικών επιστημών, ο ρόλος των οποίων είναι σημαντικός για την 
υλοποίηση των στόχων του Ε.Π. και, ειδικότερα, για την προαγωγή της 
κατανόησης και της ευαισθησίας στα ζητήματα της ισότητας των φύλων. 
Ανεξάρτητα από αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προβλεφθεί η στελέχωση 
αυτών των δομών με συνυπολογισμό της απαίτησης για ισότιμη αντιμετώπιση των 
δύο φύλων. Η πρακτική αυτή, πέρα από το γεγονός ότι θα συμβάλει στην 
προώθηση των γυναικών στην αγορά εργασίας, θα προσφέρει και ένα ισχυρό 
θετικό επαγγελματικό πρότυπο για τις γυναίκες –ιδιαίτερα τις νέες-  που ζουν 
στον ένα ή τον άλλο βαθμό απομονωμένες στις χαρακτηριζόμενες ως μη επαρκώς 
αναπτυγμένες ή μειονεκτικές περιοχές.  

Η υλοποίηση αυτών των απαιτήσεων επιβάλλει να ληφθούν υπόψη τόσο η 
υφιστάμενη κατάσταση (π.χ. ο αριθμός και τα ποσοστά των γυναικών που πήραν 
μέρος σε ανάλογες δραστηριότητες κατά τις προηγούμενες φάσεις εφαρμογής του 
προγράμματος), όσο και στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παρουσία των 
γυναικών στις δεξαμενές από τις οποίες κατά περίπτωση αντλούνται τα στελέχη 
που συμμετέχουν σε συγκεκριμένες Δράσεις του Ε.Π. (π.χ. ποσοστά ανέργων 
γυναικών κατά ειδικότητα, προκειμένου να προσληφθούν στελέχη σε ένα τομέα). 

Με την ίδια λογική, επίσης, πρέπει να αντιμετωπιστούν ζητήματα που έχουν 
σχέση με τη συγκρότηση κάθε είδους επιτροπών ή άλλων συλλογικών οργάνων 
που θα αναλάβουν την παρακολούθηση ή την αξιολόγηση των προτάσεων, όπως 
είναι η επιτροπή αξιολόγησης της Ο.Τ.Δ., οι εξωτερικού σύμβουλοι κ.λπ. 

Τέλος, επειδή στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού προβλέπονται ενέργειες 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού σχετικά με τους 
στόχους, τη στρατηγική και τις δυνατότητες που παρέχει το συγκεκριμένο 
Πρόγραμμα, είναι απολύτως αναγκαίο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων 
Δράσεων να συνυπολογίζεται και η διάσταση του φύλου. Αυτός ο στόχος απαιτεί 
τόσο τη συμμετοχή των ίδιων των γυναικών στη διαδικασία σχεδιασμού της 
ενημερωτικής εκστρατείας όσο και το συνυπολογισμό της γυναικείας «οπτικής» 
και των ιδιαίτερων απαιτήσεων από μέρους των γυναικών στο περιεχόμενο, τη 
μορφή και τις διαδικασίες του ενημερωτικού υλικού. 

 

Μέτρο 1.2.: Ενισχύσεις σε επενδύσεις – Στήριξη στην επιχειρηματικότητα. 

Στόχος του Μέτρου αυτού είναι να αξιοποιηθούν οι τοπικοί πόροι (φυσικοί, 
πολιτιστικοί, οικονομικοί και ανθρώπινοι) μέσω της κινητοποίησης του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές παρέμβασης, ώστε να επέλθει βελτίωση 
του επιπέδου ζωής και κατά συνέπεια να ανασχεθεί η τάση εγκατάλειψης της 
υπαίθρου. Ο στόχος αυτός φέρεται ότι θα επιτευχθεί με την υλοποίηση 
παρεμβάσεων αγροτικού τουρισμού ολοκληρωμένης προσέγγισης, μικρών 
αγροτικών επιχειρήσεων και επενδύσεων που ενισχύουν τη συλλογική τομεακή 
και διατομεακή δράση με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και 
νέων τεχνικών. 

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε εδώ ότι οι επενδύσεις που εντάσσονται στο 
Μέτρο αυτό εξυπηρετούν τους δύο γενικούς αναπτυξιακούς στόχους του Ε.Π., ενώ 
παρουσιάζουν συνάφεια με τους 6 από τους 8 ειδικούς στόχους του. Ιδιαίτερα 
τονίζουμε ότι, μεταξύ άλλων, στηρίζουν τη διαφοροποίηση του οικονομικού 
περιβάλλοντος και τη διατήρηση και βελτίωση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού 
των περιοχών παρέμβασης, γεγονός το οποίο αναμένεται να έχει ευεργετικές 
επιπτώσεις κυρίως για τις γυναίκες των περιοχών αυτών, καθώς παρουσιάζουν 
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μικρότερη γεωγραφική κινητικότητα από τους άνδρες της υπαίθρου και, συνεπώς, 
μεγαλύτερη εξάρτηση από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Επίσης, το Μέτρο 
αυτό στηρίζει και την προώθηση των ίσων ευκαιριών «… σε νέους, γυναίκες και 
ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού».  

Σε ό,τι αφορά τις προαναφερθείσες παρεμβάσεις και δυνατότητες, στο 
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (βλ. Β1: Υφιστάμενη κατάσταση) παρέχονται 
κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία ως προς τη συμμετοχή των γυναικών σε ανάλογα 
Προγράμματα προηγούμενων ετών. Έτσι, αναφέρεται ότι από τα Έργα που 
υλοποιήθηκαν από φυσικά πρόσωπα (δηλ. το 54% του συνόλου) στο πλαίσιο της 
LEADER II, το 29% αφορούσε σχέδια που υλοποιήθηκαν από γυναίκες. Επίσης, 
στην ίδια περίοδο, από το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούσαν την 
αξιοποίηση της γεωργικής παραγωγής και υλοποιήθηκαν από φυσικά πρόσωπα 
(50% περίπου του συνόλου) το 21% υλοποιήθηκε από γυναίκες, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στον τομέα των παρεμβάσεων που 
αφορούσαν μικρές επιχειρήσεις/βιοτεχνίες εκτός πρωτογενούς τομέα ήταν 19%. 
Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι με την υλοποίηση των Μέτρων 4 και 5 
της LEADER II εξασφαλίστηκαν 2.100 μόνιμες θέσεις εργασίας και 2.200 εποχικές.  

Αυτή η αξιόλογη παράδοση στον τομέα των αντίστοιχων προηγούμενων δράσεων 
του Μέτρου αυτού πρέπει να έχει ανάλογη συνέχεια, σύμφωνα με τις ευρύτερες 
απαιτήσεις που προβάλλονται σήμερα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του gender 
mainstreaming. Άλλωστε, το Μέτρο 2.2 είναι το πιο σημαντικό Μέτρο του Ε.Π. και 
οι δυνατότητες που παρέχει για την προαγωγή της ισότητας των φύλων σε 
ποικίλους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της υπαίθρου 
είναι μεγάλες. 

Ο πιο βασικός τρόπος διασφάλισης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
στο συγκεκριμένο Μέτρο, με αυτή οπτική, είναι ο προσδιορισμός συγκεκριμένων 
ποσοστώσεων ανά φύλο στη συμμετοχή στα έργα που θα υλοποιηθούν. Τα 
στοιχεία που προέκυψαν από την εφαρμογή αντίστοιχων πρωτοβουλιών και 
παρεμβάσεων κατά το LEADER II δείχνουν όχι μόνο τις δυνατότητες αλλά και 
τον τρόπο ελέγχου της κατά φύλο συμμετοχής και των αντίστοιχων επιπτώσεων.  

Κατά συνέπεια, συγκεκριμένα κατά φύλο ποσοστά πρέπει να προσδιοριστούν: 

σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή γυναικείων συλλογικών φορέων στα νομικά πρόσωπα 
(εταιρικά σχήματα) που θα αναλάβουν την υλοποίηση έργων 

σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των γυναικών ως φυσικών προσώπων-επενδυτών 
στην υλοποίηση έργων 

σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην κάλυψη των μόνιμών ή 
εποχιακών θέσεων εργασίας που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή 
του Μέτρου. 

Στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (βλ. Σ.Π., παράγρ. Β6: Ποσοτικοποίηση 
στόχων Μέτρου – Δείκτες πραγματοποίησης εκροών) αναφέρεται –και 
δικαιολογημένα- ότι η εκτίμηση δεικτών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων θα γίνει 
μετά την επιλογή των τοπικών προγραμμάτων και κατά την αναμόρφωση του 
Σ.Π. Προστίθεται, μάλιστα, ότι ως δείκτης επιπτώσεων μπορεί να μετρηθεί, μεταξύ 
άλλων, και «ο αριθμός των γυναικών δικαιούχων».Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο 
επιβάλλεται από κάθε άποψη, και θα καταστεί εφικτό στο βαθμό που θα 
σχεδιαστεί κατάλληλα η εφαρμογή του και τεθούν κατάλληλα κριτήρια 
εφαρμογής, που θα λαμβάνουν υπόψη τους τη διάσταση του φύλου. 
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Έχει ιδιαίτερη σημασία να επιδιωχθεί να παρακινηθούν οι γυναίκες προς την 
ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τις πιο σύγχρονες και αποδοτικές 
τεχνολογίες, όπως είναι η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνίας (ICTs), η τηλεργασία, η «τηλεαγορά» και το «ηλεκτρονικό» εμπόριο, 
η εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO, HACCP) και ποιοτικών 
σημάτων ΠΟΠ, βιολογικών προϊόντων κ.λπ.), η δικτύωση ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων (clusters), και γενικότερα η χρήση των νέων 
τεχνολογιών και τεχνικών παραγωγής και εμπορίας και η δικτύωση με τους 
σύγχρονους τρόπους προβολής και επικοινωνίας. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στις 
γυναίκες αυτών των περιοχών της ελληνικής υπαίθρου να κινηθούν με ασφάλεια 
σε ένα χώρο που θα τους εξασφαλίσει και στο μέλλον πολλές δυνατότητες 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό όμως δεν είναι πάντοτε εύκολο, γιατί 
απαιτεί εμπειρίες, γνώσεις και αντιλήψεις/στάσεις που δεν υφίσταται πάντοτε 
στον επιθυμητό βαθμό όχι μόνο ανάμεσα στις γυναίκες της υπαίθρου αλλά και 
στο συνολικό αγροτικό πληθυσμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την 
προηγούμενη φάση του LEADER II ποσοστό μόλις 3,2% των έργων αφορούσε 
τέτοιες πρωτοβουλίες συνεργασίας και δικτύωσης όπως αυτές που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. 

Χωρίς, λοιπόν, να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια ανάληψης δραστηριοτήτων στους 
παραπάνω τομείς, είναι χρήσιμο να αξιοποιηθεί η συμμετοχή των γυναικών και 
στις πιο παραδοσιακές μορφές δράσης, όπως είναι αυτές που συνδέονται με ήδη 
κεκτημένες γνώσεις και εμπειρίες από μέρους των γυναικών. Τομείς που 
προσφέρονται προς αυτή την κατεύθυνση είναι, για παράδειγμα: 

1. στον τομέα του αγροτικού τουρισμού:  

 δραστηριότητες επισκεψιμότητας της περιοχής,  

 επέκτασης της τουριστικής περιόδου, 

 ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αγροτουρισμού κ.λπ., 

 βελτίωσης της οργάνωσης και ποιότητας του τουριστικού προϊόντος 
(υποδομών διανυκτέρευσης, εστίασης κ.λπ.) και παροχή αντίστοιχων 
υπηρεσιών, 

 δημιουργία συλλογικών σχημάτων και δικτύων για τη βελτίωση της 
αξιοποίησης και χρήσης των φυσικών, ανθρώπινων και άλλων πόρων, 
κ.λπ. 

2. στον τομέα των μικρών επιχειρήσεων αγροτικού και λοιπών τομέων 

δημιουργία και βελτίωση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (οικοτεχνία, χειροτεχνία, 
είδη παραδοσιακής τέχνης) 

 βελτίωση της οργάνωσης και ποιότητας του βιοτεχνικού προϊόντος 

 αξιοποίηση των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής (φυτικής, ζωικής, 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών/βοτάνων σε πρωτότυπες 
εφαρμογές) 

 εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών και υποστήριξη δράσεων 
κοινωνικής οικονομίας (παιδικού σταθμοί, εξυπηρέτηση ατόμων κ.λπ.), 

 συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος ,  

 αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων, αξιοποίηση 
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ήπιων/ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κ.λπ. 

Στους τομείς αυτούς συνήθως οι γυναίκες έχουν σημαντική εμπειρία και μπορούν 
να δραστηριοποιηθούν με σχετική ασφάλεια. Παρά τον προφανή κίνδυνο να 
εγκλωβιστούν σε δραστηριότητες παραδοσιακού τύπου που συνδέονται με τα 
παραδοσιακά γυναικεία πρότυπα της υπαίθρου, είναι ωστόσο πιο σημαντικό να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα εξασφαλίσουν σε αυτές ένα καταρχήν χώρο 
δράσης και μια σχετική οικονομική ανεξαρτησία, ώστε να αποτελέσουν την πρώτη 
αφετηρία για ευρύτερες μελλοντικές δραστηριότητες σε πιο προηγμένους τομείς 
της τεχνολογίας. 

Μέτρο 1.3.: Υποστηρικτικές ενέργειες. 

Σκοπός του Μέτρου 1.3 είναι η στήριξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων που θα 
ενταχθούν στην Πρωτοβουλία LEADER+ μέσω της παροχής τεχνικής υποστήριξης 
προς τους φορείς που συγκροτούν την τοπική κοινωνία και εμπλέκονται στην 
υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων. Προβλέπονται τρεις τρόποι για την 
υλοποίηση αυτού του σκοπού: 

 η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, 

 η εξασφάλιση της αναγκαίας τεχνικής υποστήριξης και 

 η προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης 
με στόχο την ενίσχυση της εσωστρέφειας των τοπικών οικονομιών. 

Η αναβάθμιση του των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να 
σχεδιαστεί σε άμεση συνάφεια προς τον παράγοντα του φύλου. Για παράδειγμα, 
αναφέρεται στην ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης (Σ.Π., παρ. Β1) ότι στο 
πλαίσιο της Πρωτοβουλίας LEADER II πραγματοποιήθηκαν 118 προγράμματα 
κατάρτισης, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εξειδίκευση του 
ανθρώπινου  δυναμικού, τα οποία παρακολούθησαν 1840 αγρότες/αγρότισσες, 
από τους οποίους οι περισσότεροι (ποσοστό 56%) ήταν γυναίκες. Επίσης, 
αναφέρεται ότι είναι υψηλός ο αριθμός όσων καταρτισθέντων προσλήφθηκαν ή 
προβλεπόταν να απασχοληθούν μετά την κατάρτισή τους, είτε σε μονάδες που 
ενισχύθηκαν από το πρόγραμμα LEADER II ή σε λοιπές μονάδες. Ο αριθμός 
αυτών ήταν 860, δηλαδή το 47% των καταρτισθέντων. 

Θα είχε ενδιαφέρον να υπήρχε και η διάσταση του φύλου σε αυτή την 
ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων. Το κενό αυτό μπορεί να συμπληρωθεί και 
να αποτελέσει τη βάση για την εκτίμηση της προόδου στην παρούσα φάση του 
Ε.Π. 

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού προτείνονται τα εξής: 

Κατά την ανάλυση των αναγκών κατάρτισης να συμπεριλαμβάνεται και η 
διάσταση του φύλου, ώστε τα προγράμματα κατάρτισης να αποβαίνουν το ίδιο 
αποτελεσματικά και ωφέλιμα για τα δύο φύλα. Αυτό σημαίνει ότι θα λαμβάνεται 
πρόνοια και για τους στόχους, τις στρατηγικές, το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων και για τις διδακτικές μεθόδους αλλά και για το συνολικό τρόπο 
οργάνωσης και παροχής τους (κανόνες συμμετοχής, χρονοδιάγραμμα/ωράριο, 
συμμετοχή και των δύο φύλων στους εκπαιδευτές κ.λπ.). 

Οι διαδικασίες ενημέρωσης πρέπει, επίσης, να συνυπολογίζουν τρόπους με τους 
οποίους η πληροφόρηση θα φτάσει ως τις γυναίκες της περιοχής και θα έχει 
ελκυστική γι’ αυτές μορφή. 
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Να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα ποσόστωσης αντίστοιχης, τουλάχιστον, με 
το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην ομάδα-στόχου. 

Να υπάρξει, επιπλέον, ποσόστωση κατά φύλο σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη 
πρόσληψη των καταρτισθέντων στο πλαίσιο του Ε.Π. 

Σε ό,τι αφορά την παροχή της αναγκαίας συμβουλευτικής/τεχνικής υποστήριξης, 
είναι σκόπιμο να συμπεριλαμβάνεται και εδώ η διάσταση του φύλου. Έτσι, η 
επιλογή και ο σχεδιασμός των μελετών που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν είναι 
σκόπιμο να ακολουθεί τις εξής αρχές: 

Στις μελέτες εξειδίκευσης των τομεακών στρατηγικών του τοπικού προγράμματος 
(π.χ. για την ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος μιας περιοχής), 
των τομεακών μελετών και ερευνών αγορά και των άλλων μελετών, πρέπει να 
συνυπολογίζονται και οι διαστάσεις που αφορούν τις γυναίκες, ώστε στο στάδιο 
της εφαρμογής να διευκολύνεται η συμμετοχή τους στις διαδικασίες αξιοποίησης 
των πορισμάτων των μελετών. 

Είναι σκόπιμο να προωθηθούν μελέτες που θα έχουν ενδιαφέρον αποκλειστικά ή 
κυρίως για τις γυναίκες μιας περιοχής. Θέματα τέτοιων μελετών μπορεί να 
προκύψουν, λ.χ., από συζητήσεις με αρμόδιους γυναικείους φορείς μιας περιοχής, 
με τη συνεργασία κεντρικών φορέων όπως η Γ.Γ.Ι. κ.λπ.  

Με παρόμοιο τρόπο πρέπει να σχεδιαστούν και οι ενέργειες προώθησης και 
προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης. Η 
διάσταση του φύλου μπορεί να ενσωματωθεί τόσο στην επιλογή του αντικειμένου 
προβολής όσο και στη συμμετοχή των γυναικείων οργανώσεων και φορέων στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση της προβολής. Ιδιαίτερα η δημιουργία σελίδων και 
δικτυακών τόπων παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στις γυναίκες της υπαίθρου να 
οικειοποιηθούν τις τεχνικές και τις δυνατότητες των μέσων αυτών και να τις 
αξιοποιήσουν για τη βελτίωση της ατομικής και συλλογικής τους κατάστασης. 

 

Μέτρο 1.4.: Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Το Μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη της στρατηγικής της ανάπτυξης του 
αγροτικού τουρισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάδειξης της 
φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Με την αναβάθμιση και 
την αξιοποίηση του φυσικού και του οικιστικού περιβάλλοντος επιδιώκεται και η 
ενίσχυση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού και η αναμενόμενη βελτίωση της 
ποιότητας στις περιοχές παρέμβασης.  

Γενικότερα, η στρατηγική ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού ωφελεί το σύνολο 
του πληθυσμού μιας περιοχής, άρα και τις γυναίκες. Ωστόσο, υπάρχει η 
δυνατότητα να βελτιωθεί συνολικά μια περιοχή ενώ, ταυτόχρονα, και μάλιστα 
προς όφελος της τοπικής κοινωνίας συνολικά, να βελτιωθεί και η θέση των 
γυναικών στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, στο βαθμό που η 
πλήρης αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων στην περιοχή περιλαμβάνει και την 
αξιοποίηση των γυναικών, οι οποίες συχνά, παραγκωνίζονται και δεν έχουν τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις πολλές και ποικίλες ικανότητές τους. 

Έτσι, η επιλογή του αντικειμένου της παρέμβασης και ο τρόπος αξιοποίησής του 
μπορεί να δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να συμβάλουν στην προβολή και 
αξιοποίησή του και να ωφεληθούν από αυτό, ή να τις αποκλείει από αυτή την 
προοπτική. Από την άλλη πλευρά, η συμμετοχή των γυναικών (ως φορέων και 
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ατόμων) στις διαδικασίες επιλογής, αξιοποίησης και ανάδειξης των στοιχείων της 
φυσικής ή/και πολιτισμικής κληρονομιάς μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη 
θεμάτων και διαστάσεων που ίσως περνούσαν απαρατήρητα υπό διαφορετικές 
συνθήκες. Αυτό συμβαίνει γιατί συνήθως η κυρίαρχη ανδρική αντίληψη για το τι 
είναι μνημειακό και αξιοθέατο και το όχι στρέφεται επιλεκτικά προς 
συγκεκριμένα θέματα και υποβαθμίζει ή αγνοεί άλλα. Συνεπώς, η εμπλοκή των 
γυναικών σε αυτές τις διαδικασίες, από τη μια πλευρά, θα συμβάλει σε μια πιο 
ολοκληρωμένη αποτίμηση και ανάδειξη του πλούτου της υπαίθρου ενώ, από την 
άλλη, θα συντελέσει στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής οπτικής σχετικά με τις 
πολιτισμικές αξίες που χαρακτηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες.   

Μέτρο 2.1.: Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας: Διατοπική-
διαπεριφερειακή συνεργασία 

Μέτρο 2.2.: Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών: 
διακρατική δυνεργασία 

Στόχος των Μέτρων αυτών είναι η ανάπτυξη συνεργασιών σε διατοπικό, 
διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο, ώστε να αρθεί η απομόνωση των 
περιοχών της χώρας που συμμετέχουν στο Ε.Π. LEADER+. Η εφαρμογή σχεδίων 
διατοπικής ή διαπεριφερειακής συνεργασίας αναμένεται ότι θα συμβάλει στην 
ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας στην περιοχή, θα διευκολύνει τη συγκέντρωση 
τεχνογνωσίας και την καλύτερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων, ενώ θα 
διευκολύνει τη δημιουργία σταθερών δομών με μεγαλύτερη προοπτική. Ιδιαίτερα, 
η σημασία της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ περιοχών διαφορετικών χωρών της 
Ευρώπης μπορεί να αποβεί πολλαπλά επωφελής, εφόσον θα συμβάλει στη 
γνωριμία με άλλους λαούς και πολιτισμούς και στη διεύρυνση της παραδοσιακής 
οπτικής στην αντιμετπώπιση των καθημερινών προβλημάτων.  

Καθώς η ανάπτυξη της συνεργασίας πρέπει να συσχετίζεται με το θέμα 
συσπείρωσης που έχει καθοριστεί από κάθε Ο.Τ.Δ., καθίσταται σαφές ότι η επιλογή 
ενός κατάλληλου θέματος συσπείρωσης, που θα ευνοεί, εκτός των άλλων, και την 
ανάπτυξη της πρωτοβουλίας των γυναικών, είναι καθοριστικής σημασίας.  

Στο Σ.Π., ανάμεσα στις Ενδεικτικές Πράξεις που παρατίθενται στα οικεία 
κεφάλαια (βλ. Σ.Π., Μέτρο 2.1, παρ. Β4, σημεία 3 και 4, και Σ.Π., Μέτρο 2.2, παρ. 
Β4, σημεία 1 και 2), περιλαμβάνονται και οι πράξεις αξιοποίησης της γυναικείας 
πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας σε θέματα αγροτικού τουρισμού, καθώς 
και σε θέματα μικρών επιχειρήσεων αγροτικού και λοιπών τομέων της οικονομίας. 
Κατά την άποψή μας, οποιοδήποτε θέμα, εφόσον μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο διατοπικής ή διακρατικής συνεργασίας, μπορεί ταυτόχρονα να 
αποτελέσει και αντικείμενο ανάπτυξης της γυναικείας δραστηριότητας. Εκείνο 
που χρειάζεται είναι να προγραμματιστεί κατάλληλα, με γνώση και ευαισθησία 
στα θέματα των φύλων, και να προβλεφθούν οι προϋποθέσεις και τα κίνητρα που 
θα καταστήσουν τη συμμετοχή τους ελκυστική. Τονίζουμε ιδιαίτερα τη σημασία 
που έχει για τις γυναίκες της υπαίθρου η ανάπτυξη της διατοπικής και 
διακρατικής συνεργασίας στα ζητήματα νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, 
καθώς, μέσω αυτών των τεχνολογιών, πέρα των άλλων πλεονεκτημάτων τους στην 
ανάπτυξη του αντικειμένου του Προγράμματος, θα διευκολυνθεί η άρση του 
απομονωτισμού των γυναικών της υπαίθρου, που είναι κατά κανόνα πιο 
ασφυκτικός δεδομένων των κοινωνικών συνθηκών της περιφερειακής κοινωνίας. 

Θα ήταν, συνεπώς, σκόπιμο να προβλεφθούν δείκτες επιπτώσεων που θα 
προβλέπουν και τη διάσταση του φύλου στις συνεργασίες που θα αναπτυχθούν 
κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του Ε.Π. 



Οδηγός Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση των 
Δράσεων των Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. 

 

 379 

Μέτρο 3.1.: Λειτουργία δικτύου LEADER+ 

Μέτρο 3.2.: Λειτουργία Ελληνικής Μονάδας Εμψύχωσης Δικτύου LEADER+ 
(Μ.Ε.Δ.) 

Στόχος των Μέτρων 3.1 και 3.2 είναι η λειτουργία δικτύου και μονάδας 
εμψύχωσης, αντίστοιχα, που θα συμβάλουν, το μεν δίκτυο στην ανταλλαγή των 
εμπειριών και τη διάχυση πληροφόρησης και τεχνογνωσίας μέσω των Ο.Τ.Δ. και 
των λοιπών φορέων αγροτικής ανάπτυξης, η δε μονάδα εμψύχωσης στη συνεχή 
και συστηματική στήριξη των Ο.Τ.Δ. Είναι προφανές ότι το περιεχόμενο και ο 
τρόπος λειτουργίας του τόσο του δικτύου όσο και της μονάδας εμψύχωσης, 
προσδιορίζονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ε.Π. και, κατά 
συνέπεια, ανάλογα καθορίζεται και ο συνυπολογισμός της διάστασης του φύλου 
στον τρόπο σχεδιασμού και λειτουργίας τους. 

Επιπλέον, στο βαθμό που θα χρησιμοποιηθεί προσωπικό για τη στελέχωση αυτών 
των δομών, πρέπει να ισχύσουν οι κατά φύλο ποσοστώσεις που θα εξασφαλίσουν 
αναλογικά ισότιμη απασχόληση ανάμεσα στα δύο φύλα. 

 

Μέτρο 4.1.: Διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του Προγράμματος 

Ο βασικός στόχος του Μέτρου 4.1 είναι να συμβάλει στην καλύτερη δυνατή 
υλοποίηση και επιχειρησιακή εκμετάλλευση του Ε.Π. LEADER+ και στην 
αποτελεσματική χρήση της κοινοτικής και εθνικής βοήθειας. Στο πλαίσιό του 
προβλέπονται ενέργειες ενημέρωσης, μελέτης, σχεδιασμού, προετοιμασίας, 
συντονισμού, διαχείρισης, πληροφόρησης και δημοσιότητας, αξιολόγησης (ex 
ante, on going, ex post) και άλλες πράξεις τεχνικής βοήθειας.  

Καθώς ο ρόλος αυτού του Μέτρου είναι σαφώς υποστηρικτικός, η ένταξη της 
διάστασης του φύλου προσδιορίζεται κατά βάση από το όλο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του Ε.Π., όπως αυτές έχουν ήδη περιγραφεί. 

Προτάσεις για 
Θετικές 
Δράσεις 

Μέτρο 1.1.: Τεχνική Στήριξη Φορέων Υλοποίησης (Ομάδων Τοπικής Δράσης) 

Καθώς στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού προβλέπονται ενέργειες ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού σχετικά με τους στόχους, τη στρατηγική 
και τις δυνατότητες που παρέχει το συγκεκριμένο Ε.Π., θα ήταν ενδιαφέρον να 
προβλεφθεί η υποχρεωτική συμπερίληψη σε όλα τα σχετικά προγράμματα 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μιας ενότητας σχετικής με τα θέματα του 
φύλου. Με την ενότητα αυτή θα επιδιωχθεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
τοπικού πληθυσμού στα ζητήματα του φύλου, σε σχέση πάντα με τους 
συγκεκριμένους στόχους και τις απαιτήσεις του υπό υλοποίηση προγράμματος 
στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτή την ενότητα θα μπορούσαν να αναλάβουν 
εξειδικευμένες γυναίκες σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Ι. ή άλλον αρμόδιο γυναικείο 
φορέα. 

 

Μέτρο 1.2.: Ενισχύσεις σε επενδύσεις – Στήριξη στην επιχειρηματικότητα 

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια σειρά συγκεκριμένων έργων στο πλαίσιο του 
Ε.Π. που θα αφορά αποκλειστικά εταιρικά σχήματα που θα αποτελούνται από 
γυναικείους φορείς και πρόσωπα. Μέσω αυτών των έργων καλό είναι να 
παρακινηθούν οι γυναίκες προς την ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση 
με τις πιο σύγχρονες και αποδοτικές τεχνολογίες, όπως είναι η χρήση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ICTs), η τηλεργασία, η 
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«τηλεαγορά» και το «ηλεκτρονικό» εμπόριο, η εγκατάσταση συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας (ISO, HACCP) και ποιοτικών σημάτων ΠΟΠ, βιολογικών 
προϊόντων κ.λπ.), η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων 
(clusters), και γενικότερα η χρήση των νέων τεχνολογιών και τεχνικών 
παραγωγής και εμπορίας και η δικτύωση με τους σύγχρονους τρόπους προβολής 
και επικοινωνίας. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στις γυναίκες αυτών των περιοχών της 
ελληνικής υπαίθρου να κινηθούν με ασφάλεια σε ένα χώρο που θα τους 
εξασφαλίσει και στο μέλλον πολλές δυνατότητες επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Είναι χρήσιμο, επίσης, να προωθηθούν μελέτες που θα έχουν ενδιαφέρον 
αποκλειστικά ή κυρίως για τις γυναίκες μιας περιοχής. Θέματα τέτοιων μελετών 
μπορεί να προκύψουν, λ.χ., από συζητήσεις και με αρμόδιους κεντρικής εμβέλειας 
γυναικείους φορείς, όπως είναι η Γ.Γ.Ι. κ.λπ. 

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην κάλυψη των μόνιμών ή 
εποχιακών θέσεων εργασίας που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή 
του Μέτρου, θα ήταν ενδιαφέρον, ειδικά σε περιοχές όπου παρουσιάζεται 
ελάχιστη ή μηδαμινή συμμετοχή των γυναικών σε τέτοιες θέσεις εργασίας, να 
προβλεφθεί η υποχρεωτική συμμετοχή ενός ποσοστού γυναικών πάνω από τα 
προβλεπόμενα ποσοστά, και να εξασφαλιστούν κατάλληλα κίνητρα, ώστε η 
συμμετοχή των γυναικών να είναι μεγάλη. Αυτή η πρακτική είναι πιθανό να 
αποτελέσει την αφετηρία για μια πιο ενεργό εμπλοκή των γυναικών σε τομείς της 
απασχόλησης. 

 

Μέτρο 1.3.: Υποστηρικτικές ενέργειες 

Η δημιουργία σελίδων και δικτυακών τόπων παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στις 
γυναίκες της υπαίθρου να οικειοποιηθούν τις τεχνικές και τις δυνατότητες των 
μέσων αυτών και να τις αξιοποιήσουν για τη βελτίωση της ατομικής και 
συλλογικής τους κατάστασης. Είναι, συνεπώς, θετικό να προωθηθούν 
υποστηρικτικές ενέργειες που θα δώσουν την ευκαιρία σε γυναίκες της υπαίθρου, 
στο πλαίσιο των αποκλειστικά γυναικείων εταιρικών σχημάτων που 
περιγράφηκαν προηγουμένως (βλ. Μέτρο 1.2) να αποκτήσουν το δικό τους 
δικτυακό τόπο και την αντίστοιχη τεχνογνωσία για να τον χειρίζονται, ή να 
μπορούν να κινούν μια δική τους σελίδα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου δικτυακού 
τόπου. 

 

Μέτρο 1.4.: Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Ανάμεσα στα θέματα ανάδειξης και αξιοποίησης της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς μπορεί να επιλεγούν και κάποια θέματα που έχουν σχέση με την 
καθοριστική συμβολή της γυναίκας στη διαμόρφωση της ιστορίας και του 
πολιτισμού του τόπου. Θα ήταν ενδιαφέρον, για παράδειγμα, να χρηματοδοτηθεί 
μια εταιρική σχέση που θα έδινε τη δυνατότητα στις γυναίκες μιας περιοχής να 
συστήσουν και να λειτουργήσουν ένα «Μουσείο της Αγρότισσας». 

 

Μέτρο 2.1.: Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας: Διατοπική-
διαπεριφερειακή συνεργασία 

Μέτρο 2.2.: Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών: 
διακρατική συνεργασία 
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Στους τομείς της διατοπικής, διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας, θα 
ήταν χρήσιμο να προβλεφθούν ανάλογες δραστηριότητες αποκλειστικά για 
γυναίκες με αντικείμενο που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τις τεχνολογίες 
πληροφόρησης και επικοινωνίας και τις νέες εξελίξεις στην τεχνογνωσία. Μέσω 
αυτών των δραστηριοτήτων, πέρα των άλλων πλεονεκτημάτων τους στην 
ανάπτυξη του τόπου, θα διευκολυνθεί η άρση του απομονωτισμού των γυναικών 
της υπαίθρου. 

 
Καλές 
Πρακτικές 

Σε μια σειρά χώρες έχουν ήδη εφαρμοστεί «καλές πρακτικές» σε ζητήματα που 
σχετίζονται με αυτά που ενδιαφέρουν το Ε.Π. LEADER+. Παραθέτουμε στη 
συνέχεια κάποια από αυτά. 

Στην Ινδία (περιοχή Ταμιλναντού) διαμορφώθηκε ένα δίκτυο προώθησης 
προϊόντων που παρήγαγαν γυναίκες μικροεπιχειρηματίες αγροτικών περιοχών. 
Το Δίκτυο αυτό αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρείχαν οι τεχνολογίες 
πληροφορίας και επικοινωνίας για την οικονομική στήριξη των γυναικών αυτών 
των περιοχών. Οι ενώσεις 100 χωριών της περιοχής είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο 
μέσω ψηφιακών τηλεφώνων. Μέλη των ενώσεων αυτών είναι γυναίκες, που 
αξιοποιούν το δίκτυο για την ανάπτυξη της οικονομικής τους δραστηριότητας 
(www.xlweb.com/food/). 

Στη Γαλλία υλοποιήθηκε μια μελέτη με αντικείμενο την κατάσταση και τις 
ανάγκες των γυναικών και των ανδρών στον τουριστικό τομέα. Η ένταξη της 
διάστασης της ισότητας των φύλων προωθήθηκε μόνο μετά από ανοιχτή συζήτηση 
και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα του τουρισμού 
(Γαλλία, περιφέρεια Rhônes-Alpes) 

Ένα καλό παράδειγμα, τέλος, καλής πρακτικής στον τομέα της κατάλληλης 
προετοιμασίας του ανθρώπινου δυναμικού για τις πολιτικές του mainstreaming 
είναι η πρακτική που καθιέρωσε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (βλ. WHO, 2002, 
σελ. 2-3): Οι πολιτικές του gender mainstreaming μεταφράζονται σε δράση, τόσο 
για το διοικητικό όσο και για το τεχνικό προσωπικό του Οργανισμού, και 
επηρεάζουν όλα τα επίπεδα της δράσης του: έρευνα, σχεδιασμό, εφαρμογή, 
παρακολούθηση, αξιολόγηση, διαχείριση ανθρώπινων πόρων και 
προϋπολογισμό. Τα διευθυντικά στελέχη αναλαμβάνουν να κινήσουν διαδικασίες 
αναγκαίες για τη βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού, την πληροφόρηση, 
την κατάρτιση και την τεχνική υποστήριξή του.  
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15. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΙΙ 
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κατανάλωσης 
υδρογονανθράκω

Στην Ελλάδα, επε
για το Urban 
Πέραμα και τμήμ
Κομοτηνής κα
Ηρακλείου Κρή
χρηματοδότηση 
ανέρχεται στα 12
στην Κομοτηνή, 1
€ στο Ηράκλειο κ
στο Πέραμα
συμμετοχή 
Κοινότητας 
διαμέσου του ΕΤ
Ε.Κ.Τ. δεν χρημ
κανένα Μέτρο.  

 

Και στα τρία Σ.Π. περιλαμβάνονται μερικοί στόχοι ω
θετική δράση μόνο στο Σ.Π. Κομοτηνής. 

 
Κομοτηνή  
Το Σ.Π. Κομοτηνής αναφέρεται συχνά στην παροχή 
νέους, παιδιά και ηλικιωμένους, η οποία αποτελεί το γ
προτεραιότητα (στόχος 4 Άξονας 1, Άξονας 2, Άξον
Επιπλέον, γίνονται συχνά αναφορές ανά Μέτρο.   

Γενικά, το Σ.Π. Κομοτηνής φαίνεται να προσέχει την π
έχει θετική επίπτωση στην προώθηση της ισότητας μετα
περιλαμβάνεται μια θετική δράση για την προώθηση
2.1.5). 

 
Πέραμα  
Δεν αναφέρεται συχνά η παροχή ίσων ευκαιριών ή η ισ
υπογραμμίζεται ως στόχος σε κάθε περιγραφή στόχων
στον Άξονα 1, δεν υπάρχει ως στόχος στον Άξονα 2, αν
γίνονται συχνά αναφορές ανά Μέτρο. 

Επιπλέον, δεν υπάρχει ούτε μια θετική δράση. 

Γενικά, το Σ.Π. Περάματος δεν ενσωματώνει την ισότητ

 
Παραλιακό μέτωπο Ηράκλειου  
Δεν αναφέρεται η παροχή ίσων ευκαιριών ή η ισό
υπογραμμίζεται σαν στόχος σε κάθε περιγραφή στόχω
στον Άξονα 1, είναι στόχος στον Άξονα 2, αναφέρεται
μόνο ως προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες) και γίν
δεν υπάρχει θετική δράση σε αυτό το Σ.Π.  

Γενικά, το Σ.Π. Ηράκλειου δεν ενσωματώνει την ισότη
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ως προς τις ίσες ευκαιρίες και την ισότητα περνά δι
ομάδας. 

 

α. Μελέτες, παρατηρητήριο και πληροφόρηση / δημοσιότητα  

Το πρώτο εργαλείο για την επιλογή και τον προσδιορισμό των δράσεων για την ισό
διερεύνηση της σημερινής κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν χρήσιμη η εκπόνη
διερεύνηση καταστάσεων ως προς την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
Πρότερων Αξιολογήσεις δεν επαρκούν. Η ανάγνωση των Σ.Π. και των Εκ
Αξιολογήσεων δεν δίνει μια ικανοποιητική εικόνα της κατάστασης. Διαπιστώνε
αρκετά γνωστά –σε ποσοτικούς ή ποιοτικούς όρους- τα στοιχεία για τη θέση κα
γυναικών στην τοπική ζωή. Άρα, θα ήταν σκόπιμο να ενισχυθεί η καταγραφή
κατάστασης σε διαφορετικά επίπεδα. Κάθε Σ.Π. έχει τη δυνατότητα να χρησιμο
(περιγραφή της κατάστασης και συλλογή των επιθυμιών που εκφράζονται) που π
τεχνική βοήθεια (μελέτες, εμπειρογνώμονες). 

 

Επιπλέον, οι δημοκρατικές διαδικασίες (πληροφόρηση, ανταλλαγή απόψεων / δια
προώθηση της κοινωνίας των πολιτών (γυναικών) απαιτεί την αλληλεπίδραση με
ενημέρωσης για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται εν δυνάμει για τα Μέτρα 
προετοιμασία δεν φαίνεται στα Σ.Π. ή στις εκ των πρότερων αξιολογήσεις. Είναι σ
Σχέδιο Δράσης Επικοινωνίας και Πληροφόρησης πρέπει να περιλαμβάνει δράσ
γυναικείους πληθυσμούς. Έτσι, προτείνεται η επανεξέταση του Σχεδίου Δράσης Επικ
σκοπιά των ομάδων-στόχων. 

 

Πέρα από τη χρήση των πόρων της τεχνικής βοήθειας, αξίζει να τονιστεί ότι η ίδρυ
του Παρατηρητήριου κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών (Μέτ
Κομοτηνής), στην Κομοτηνή, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, η οποία
να έχει σαν σκοπό και την διερεύνηση των θεμάτων της ισότητας (προφίλ των απα
των άνεργων ανά φύλο και ανάγκες των επιχειρήσεων, επιθυμίες των νέων
διαφορετικών ομάδων). 
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γινόταν γνωστό πιο συγκεκριμένα σε ποιους/ες και σε τι οφείλονται. Επιπροσθέτ
(Δωρεάν Πρόσβαση στο Διαδίκτυο για κάθε οικογένεια) ή 4.1.3. (Ενημέρωση του Πολ
αποτελούσε ένα εργαλείο μέτρησης ως προς το φύλο των χρηστών.  

 

Β2. Αποσαφήνιση και προώθηση των δράσεων υπέρ των ίσων ευκαιριών  

Μερικές δράσεις που παρουσιάζονται με στόχο τη βελτίωση των ίσων ευκαι
μεγαλύτερη σαφήνεια ώστε να διασφαλισθούν οι θετικές τους επιπτώσεις.  

Στο Μέτρο 1.1. αναφέρονται προσπάθειες για την ένταξη των μουσουλμάνων
παλιννοστούντων καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας χωρίς να διακρί
γεγονός ότι το εν λόγω Μέτρο αφορά την Ανάπλαση Χώρων και την Κυκλοφορία οδ
ότι είναι Μέτρα που απευθύνονται κυρίως στην εξυπηρέτηση των ανδρών. Θα ή
εξηγηθεί πώς θα μπορούσε να προωθηθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα ή/και να
επαγγελματικός κατακερματισμός μεταξύ ανδρών και γυναικών.  

Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για την Δράση 1.2.5. (Κατάρτιση τεχνιτών – μαστ
έργων αστικής ανάπλασης) ή για την Δράση 1.2.2. (Μνημείο Ευρωπαϊκής Ι
μεγαλύτερη σαφήνεια ώστε να φανεί ότι το Μέτρο προωθεί ίσες ευκαιρίες. 

Θα ήταν σκόπιμο επίσης να είναι πιο σαφής η Δράση 3.1.3. (Πρόγραμμα εκμά
γλώσσας και καταπολέμησης του αναλφαβητισμού) ως προς την ισότητα. Σημειώνε
ενέργεια επικεντρώνεται σε γυναίκες μουσουλμάνες «που επιθυμούν την εξεύρεση 
προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί σε αυτό το επίπεδο για να αποκτήσουν μερικές γ
γνώση της ελληνικής γλώσσας χωρίς την οποία θα βιώνουν έναν συνεχή αποκλεισμό

  

Β3. Ενδυνάμωση των ίσων ευκαιριών και της ισότητας ως προς την επιχειρηματικότητα  

Όταν ο στόχος είναι συγκεκριμένος και βασίζεται στην ανάλυση της υπάρχουσας κα
ευκολότερη η κατάρτιση δεικτών ανά φύλο. Στο Σ.Π. Κομοτηνής καταρτίζονται συ
ανά φύλο –ποσοτικοποίηση των στόχων ανά φύλο- για τη δημιουργία νέων θέσεων ε
ενδιαφέρον αν αυτή η προσπάθεια συμπληρωνόταν με δείκτες ανά φύλο για
στοχεύουν στην κατάρτιση είτε για την προώθηση της απασχόλησης, είτε για τ
επιχειρηματικότητας (βλέπε 1.2.5, 1.3.3, 2.1.2, 2.1.4 και 3.2.2.). Έτσι, σ
(επιχειρηματικότητα των τσιγγάνων) θα ήταν χρήσιμο να είναι εμφανές ότι δεν ε
ανδρική επιχειρηματικότητα. Ιδιαίτερη προσοχή θέλει η Δράση 2.1.3. (Παροχή κεφ
σε ανέργους για τη δημιουργία επιχειρήσεων) για να μην καταλήξει σε δράση αποκ
ανδρών επιχειρηματιών.  

Σε διαφορετικό βαθμό, αυτό ισχύει επίσης για την Δράση 1.3.3. (Κατάρτιση Προσ
Υπηρεσίας) ή ακόμα και για την Δράση 3.2.2 (Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα α
διαχείρισης-ανάπτυξης, επικοινωνίας με τον πολίτη και καινοτομίας).  

 

Τέλος, πρέπει να υπογραμμιστεί, ακόμα κι αν πρόκειται για δράση υπέρ της οικογέν
3.1.3. (λειτουργία τηλεφώνου SOS) είναι μια εξαιρετική ιδέα και πρωτοβουλία
(Διαπολιτισμικός παιδικός σταθμός) μπορεί επίσης να συμβάλει στη συμ
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. 

 
Πέραμα  
β1. Μέτρηση της  επίδρασης των δράσεων που δεν χαρακτηρίζονται υπέρ της ισότητας 

Υπάρχουν πολλά μέτρα όπου οι επιπτώσεις ως προς την ισότητα μεταξύ ανδρών κ
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αβέβαιες τόσο στον Άξονα 1 όσο και στο Μέτρο 2.1. Επομένως, θα έπρεπε ορισμένε
ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας του κλάδου της ναυπηγοεπισκευαστικής» 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται το γεγονός ότι τέτοιου είδους δράσεις δεν ενισχύουν τη

Θα ήταν επίσης σκόπιμο να επανεξετάζονται τα μέτρα υπό την οπτική της ι
εισάγονται κριτήρια ισότητας στην επιλογή των προκηρύξεων των έργων.  

 

Β2. Αποσαφήνιση των δράσεων υπέρ των ίσων ευκαιριών  

Το Σ.Π. Περάματος θα πρέπει να προβλέπει ποσόστωση στους δείκτες ανά φύλο πο
την κατάρτιση και την επιχειρηματικότητα. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τα Μέτρα 2.1.1
επιχειρηματικότητα και το Μέτρο 3.2 για την κατάρτιση.  

Επιπλέον, το Μέτρο 3.2 κινδυνεύει να ενισχύσει τον επαγγελματικό κατακερματισμ
και γυναικών: οι Δράσεις 3.2.1. και 3.2.2. αφορούν εκ των πρότερων περισσότερο τ
Δράση 3.2.3. περισσότερο τις γυναίκες. Έτσι, θα ήταν επιθυμητό να υπάρχουν δεί
αυτό το επίπεδο. Εξάλλου, το Σ.Π. θα βελτιωνόταν σημαντικά αν εισάγονταν δείκ
περιπτώσεις όπου πρόκειται για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

 

Β3. Ενδυνάμωση των ίσων ευκαιριών και της ισότητας ως προς τον συνδυασμό 
Επαγγελματικής Ζωής 

Προτείνεται να βοηθηθεί η ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας με τη Δράση
Προνοιακών Υποδομών). Αυτή η δράση βοηθά τις οικογένειες και τους εργαζόμ
μπορεί να επιτρέψει τη συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής των γυ
διερευνήσει εάν όντως οι γυναίκες επηρεάζονται θετικά από αυτή την Δράση.   

 
Ηράκλειο  
β1. Μέτρηση της επίδρασης των δράσεων που δεν χαρακτηρίζονται υπέρ της ισότητας 

Τα Μέτρα 2 και 3 του Άξονα 1 θα λειτουργήσουν εκ των πρότερων σαν Μέτρα υπέ
προς την δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας. Θα ήταν
παρακολουθηθεί αυτό ώστε να διορθωθεί στην πορεία. Βέβαια, θα ήταν επιθυμητό
κριτήρια ισότητας στην επιλογή των προκηρύξεων των έργων / πράξεων.  

 

Β2. Αποσαφήνιση των δράσεων υπέρ των ίσων ευκαιριών  

Θα ήταν ενδιαφέρον εάν υπήρχαν διευκρινίσεις ως προς το Μέτρο 1.1. (Μουσείου
Κρήτης) σε σχέση με την γυναικεία απασχόληση. Γενικότερα, θα έπρεπε να υπάρ
φύλο (ποσόστωση) ως προς την δημιουργία θέσεων εργασίας.  

Επίσης, θα έπρεπε να υπάρχει μια ποσόστωση σε ό,τι αφορά την κατ
επιχειρηματικότητα. Αυτό έχει να κάνει με τις Δράσεις 2.1.1. (Προσφορά οικονομι
την δημιουργία νέων Π.Μ.Ε.), 2.1.3. (Προσφορά οικονομικών κινήτρων για την 
εκσυγχρονισμό υπαρχόντων Π.Μ.Ε.), και 3.1.4. (Ενέργειες Κατάρτισης). 

 

Έτσι, με την ποσόστωση, το Σ.Π. μπορεί επίσης να καταρτίσει δείκτες ανά φύλο
θέματα.  

 

Β3. Ενδυνάμωση ίσων ευκαιριών και της ισότητας ως προς τον Συνδυασμό Οικογενειακής 
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Ζωής 

Δράσεις όπως η 3.1.1 (Δημιουργία Κέντρου κοινωνικής πρόνοιας για ηλικιω
(Δημιουργία Συμβουλευτικού σταθμού οικογένειας), και η 3.2.3 (Δημιουργία Π
θεωρούνται δράσεις υπέρ των οικογενειών. Ωστόσο, θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρξ
τελικά ωφελούν τις γυναίκες που έτσι απελευθερώνονται από τις οικιακές εργασίε
ενταχθούν στην αγορά εργασίας πιο ικανές να διαχειριστούν το χρόνο που 
οικογενειακές και επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. 

 

Κομοτηνή  
Το Σ.Π. Κομοτηνής περιλαμβάνει μια θετική δ
προσωπικότητας, επαγγελματικού προσανατολισμού 
Η χρηματοδότηση κυμαίνεται γύρω στο 0,5 εκ. € (εά
σχέση με αυτή την δράση καθώς και το 4% περίπου 
πρωτοβουλία θα μπορούσε να ενισχυθεί με την εισα
στις προκηρύξεις για δράσεις που σχετίζονται με 
αναφερόμαστε στις Δράσεις 2.1.2 και 2.1.3, καθώς και σ
1.  

 
Πέραμα  
Ο σχεδιασμός του Σ.Π. δεν αφήνει μεγάλο περιθώριο
Δράση 3.1.3. (Τηλεματικές Υπηρεσίες Πληροφόρησης 
να μετατραπεί σε θετική δράση. Η Δράση χρηματοδοτ
το 1/6 του Μέτρου θα έχει σχέση με αυτή την δράση 
3,7% της χρηματοδότησης του Σ.Π). 

 
Ηράκλειο  
Θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρξει μια θετική δράση στο
την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό υπαρχόντων 
στελεχών στις επιχειρήσεις είναι ακόμα ελάχιστος. Αξ
το επίπεδο (συμμετοχή των γυναικών που να υπερβ
βάσει του αριθμού των γυναικών στις επιχειρήσεις)
κυμαινόταν στο επίπεδο των 0,66 εκ. € (εάν υποθέσουμ
την δράση και ότι θα αντιστοιχεί περίπου στο 5,7% της
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Γ. Αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων, κατάρτιση δεικτών και ποσοτικοποίηση στόχων ως 
προς την οπτική του φύλου 

1. Εισαγωγή 

Ο Γενικός Κανονισμός των Διαρθρωτικών Ταμείων (1260-1999) θέτει ως προτεραιότητα το στόχο 
προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να 
υποτιμηθεί η σημασία της ύπαρξης στοιχείων βάσης αναφοράς, ποσοτικοποιημένων στόχων και 
δεικτών φύλου/ισότητας που επιτρέπουν την παρακολούθηση σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο του 
κοινοτικού στόχου της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. και των Κ.Π. 

Επιπλέον, οι δείκτες ισότητας/φύλου παίζουν σημαντικό λειτουργικό ρόλο στην παρακολούθηση 
εφαρμογής των πολιτικών αυτών τόσο οριζόντια -μεταξύ των διαφορετικών πεδίων παρέμβασης 
(Τ.Ε.Π./Π.Ε.Π.)- όσο και κάθετα, στο εσωτερικό της διάρθρωσης των Ε.Π. σε Άξονες/Κατηγορίες 
Ενέργειας/Μέτρα. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η ύπαρξη σειράς (συστημάτων) δεικτών σε 
επίπεδο προγραμματισμού (context), παρακολούθησης (εκροές) και αξιολόγησης (αποτελέσματα 
και επιπτώσεις).  

Πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει τόσο η Ε.Ε. (Σύσταση ομάδων εργασίας σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, χρηματοδότηση μελετών και ερευνών) όσο και οι προηγούμενες 
Προεδρίες, με σκοπό αφενός μεν να εναρμονιστούν οι δείκτες φύλου μεταξύ των κρατών μελών, 
αφετέρου να υποστηριχθούν τα ίδια τα κράτη μέλη για την παρακολούθηση της ένταξης της 
ισότητας στο σύνολο των πολιτικών τους παρεμβάσεων. Η διαδικασία αυτή αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της Κοινοτικής Στρατηγικής–Πλαίσιο για την Ισότητα των Φύλων 
(Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000β) και είναι μια δυναμική και υπό εξέλιξη 
διαδικασία μεταξύ των κρατών μελών, σε συνάρτηση και με τους διαρθρωτικούς δείκτες της κάθε 
χώρας.  

Στην κατεύθυνση αυτή επιχειρεί να συμβάλει και το παρόν κεφάλαιο του Οδηγού αξιοποιώντας 
όλη την προηγούμενη εμπειρία στο θέμα αυτό, καθώς και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή 
βιβλιογραφία. 

 

2. Ορισμοί και συστήματα δεικτών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ένταξης 
της οπτικής του φύλου (παραδείγματα) 

δείκτες συγκυρίας (context indicators) εντάσσονται στη διαδικασία προγραμματισμού και αφορούν τη συλλογή 
ινωνικο-οικονομικών δεδομένων για τις κατά φύλο σχέσεις για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, γεωγραφική περ
λιτικής, χωρίς ωστόσο να κάνουν διάκριση μεταξύ αυτών που επωφελούνται ή όχι από την παρέμβαση ενός πρ
ογραμματικοί δείκτες (programme indicators) αφορούν μόνο το τμήμα μιας περιοχής ή την κατηγορία μιας πληθυσμια
ωφελούνται από την προγραμματική παρέμβαση. 

δείκτες συγκυρίας προκύπτουν από την επεξεργασία βασικών στοιχείων με πληροφορίες για τις κοινωνικο-οικονομικ
δίο πολιτικής παρέμβασης, τις στοχευόμενες ομάδες κ.λπ. και καταρτίζονται σε συσχέτιση με τους προγραμματικούς στόχο
οκτούν υπόσταση. 

σι, για παράδειγμα, στον τομέα της απασχόλησης είναι αναγκαίο να διατίθενται στοιχεία για τη διάρθρωση της απασχόλ
ν ηλικιακή ομάδα, τη διάρκεια ανεργίας κ.λπ., ώστε να καταστεί δυνατόν να διατυπωθούν ποσοτικοποιημένοι 
αραίτητους προγραμματικούς δείκτες εξειδικευμένους κατά φύλο, ηλικιακή ομάδα, διάρκεια ανεργίας κ.ο.κ.  

ο πλαίσιο της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των προγραμμάτων, το ζεύγος αυτών των δεικτών, σε άμεση σύνδ
νει τη δυνατότητα να μετρηθεί ο βαθμός εκπλήρωσης των αρχικών στόχων και να γίνουν συγκρίσεις με προηγούμενες πα
ωτοβουλίες σε άλλες περιφέρειες ή τομείς παρέμβασης. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή παίζουν οι ποσοτικοποιημέ
ιολογητές μπορούν να διαδραματίσουν ανεκτίμητο ρόλο μετασχηματίζοντας αόριστους ή γενικούς στόχους σε π
αληθεύσιμα μεγέθη (Τεχνικό Έγγραφο 3, σελ. 2, 6, 15). 
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σχέση των δεικτών συγκυρίας και των προγραμματικών δεικτών δεν είναι χωρίς προβλήματα, αφού στις αλλαγές σε έ
μέα πολιτικής παρέμβασης επιδρούν και άλλοι παράγοντες (εξωγενείς) και, κατά συνέπεια, οι προγραμματικοί δείκτες πο
πτώσεις μιας παρέμβασης προσφέρουν τη δυνατότητα μιας εκτίμησης της συμβολής της στο πεδίο ανισοτήτων που εκφρά
κτης συγκυρίας (π.χ. η μείωση της ανεργίας δεν επηρεάζεται μόνο από τις παρεμβάσεις των Τ.Δ.Μ., αλλά και από άλλες πα
αι η διάρθρωση της αγοράς εργασίας ως προς τη ζήτηση και προσφορά εργατικού δυναμικού, ο ρυθμός ανάπτυξης, η 
σεων εργασίας, κ.λπ.). 
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Πίνακας 8: Βασικοί Ενδεικτικοί Δείκτες Συγκυρίας – προγραμματικών στόχων  για την ισότητα μεταξύ 
των φύλων 

Εθνικό 
πλαίσιο 
της 

πολιτικής 
υπέρ της 
ισότητας 

Μέσος Όρος 1999-2000 2006 

Άνδρες Γυναίκες 
Δείκτης 

ανισότητας 
Δείκτης 

ανισότητας* 

1 Ποσοστό απασχόλησης 71,22% 41,46% 0,58 0,67 

2 Ποσοστό ανεργίας 7,12% 16,43% 2,31 1,8 

3 Ποσοστό ανεργίας μακράς διάρκειας 53,02% 60,40% 1,14 1,1 

4 
Παραίτηση από εργασία για προσωπικούς ή 
οικογενειακούς λόγους 3,52% 20,19% 5,74 - 

5 
Παραίτηση από εργασία για προσωπικούς ή 
οικογενειακούς λόγους (30-44 ετών) 8,85% 30,40% 3,44 3,0 

6 Ποσοστό επιχειρηματικότητας 10,29% 3,53% 0,34 0,42 

7 Δείκτης επίπεδου εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. + Τ.Ε.Ι.) 21,30% 20,15% 0,95 1,0 

8 
Ποσοστό πρόσβασης στην Επαγγελματική 
Κατάρτιση τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες 
ως προς το σύνολο των άνεργων 

3,71% 5,05% 1,36 1,5 

9 

Δείκτες ποσοστών άνεργων κατά φύλο ως προς 
την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση. 
Δείκτης ανισότητας = (Γ/Γ) / (Α/Α) 
=(1,36/2,31)=0,59 

- - 0,59 0,8 

*Ενδεικτική αναφορά-στόχος 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ε.Δ. 

Επεξεργασία: Ομάδα Εργασίας Κ.Ε.Θ.Ι. 

 

Δείκτες 
Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης 
της Ισότητας στις 
παρεμβάσεις των 
Διαρθρωτικών 
Ταμείων 

Για την ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης της ισότητας δεν 
επαρκεί η απλή αριθμητική παρουσίαση της συμμετοχής ανδρών και 
γυναικών αντίστοιχα στο σύνολο των δράσεων ενός προγράμματος. Οι 
δείκτες αυτοί μπορεί να είναι ικανοί για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων των 
Μέτρων ή των Ενεργειών ως προς τους ειδικούς τους στόχους, δεν επαρκούν, 
ωστόσο, εάν πρόκειται να μετρήσουν τη μείωση των ανισοτήτων ή την 
προώθηση της ισότητας σε επίπεδο αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. 

Παραδείγματος χάρη, παρότι ο αριθμός των γυναικών που προβλέπεται να 
συμμετάσχει σε δράσεις κατάρτισης ή μέτρα για την ενίσχυση της 
απασχόλησης μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκείνον των ανδρών, αν οι 
γυναίκες συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε 
χαμηλότερου επιπέδου επαγγελματικά προσόντα, οι συγκεκριμένες ενέργειες 
σε επίπεδο αποτελεσμάτων και επιπτώσεων δεν θα έχουν συμβάλει στη μείωση 
των ανισοτήτων μεταξύ τους.  

Ομοίως, η πρόβλεψη για ποσόστωση σε ορισμένα Μέτρα, π.χ. ως προς τη 
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συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Ε.Π.Α.Ε.Κ., 
αποτελούν θετική δράση μόνο στο βαθμό που οι καθορισθείσες τιμές της 
ποσόστωσης είναι τέτοιες, που μπορούν να επιφέρουν μείωση των 
ανισοτήτων. Για παράδειγμα, για να στοχεύσουμε μέσω μιας θετικής δράσης 
στη μείωση της διαφοράς στην ανεργία μεταξύ των δύο φύλων, η ποσόστωση 
πρέπει να υπερβαίνει την ποσοστιαία κατανομή ανδρών και γυναικών στην 
ανεργία, να συνιστά, δηλαδή, θετική διάκριση.  

Συμπερασματικά, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ενσωμάτωσης 
της ισότητας στις παρεμβάσεις των Δ.Τ, δεν επαρκούν δείκτες εκροών κατά 
φύλο, αλλά επιπλέον χρειάζονται δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων 
κατάλληλοι να μετρούν: 

 το βαθμό στον οποίο μειώνονται οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και 
γυναικών (στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση, την 
επαγγελματική κατάρτιση, τις επαγγελματικές δεξιότητες και 
προσόντα, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας), 

 το βαθμό στον οποίο προωθείται η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή, παραδείγματος χάρη 
σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της πρόσβασής τους στην αγορά 
εργασίας και τα Μέτρα υποστήριξης της απασχόλησης, την άρση του 
διαχωρισμού στην αγορά εργασίας, την υποστήριξη της ανάπτυξης 
της γυναικείας επιχειρηματικότητας κ.ά. 

Κατηγοριοποίηση 
δεικτών  

Κύριοι και 
δευτερεύοντες δείκτες 

Το μεγάλο πλήθος Μέτρων που περιλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα και η
συνεπαγόμενη ανάπτυξη πλήθους δεικτών παρακολούθησης επιβάλλουν για
στρατηγικούς και πρακτικούς λόγους τη δημιουργία δέσμης δεικτών (εκροών, 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων) ειδικά εστιασμένων στις ανάγκες 
παρακολούθησης και αξιολόγησης συγκεκριμένων στόχων ή/και ομάδας στόχου.
Οι κύριοι ή κεντρικοί δείκτες (key-indicators) διευκολύνουν στην κατεύθυνση 
αυτή, αφού μπορούν να αθροιστούν σε υψηλότερο επίπεδο και να επιτρέψουν
τις συγκρίσεις με άλλα προγράμματα και, παράλληλα, να χρησιμοποιηθούν για
συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών παρεμβάσεων Μέτρων ή Κατηγοριών
Ενέργειας στο ίδιο το πρόγραμμα.  

Οι δείκτες συγκυρίας βοηθούν στην ερμηνεία των παραπάνω δεικτών
παρέχοντας επιπλέον πληροφόρηση ή/και μεγαλύτερη εξειδίκευση. 

Ειδικότερα, για την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης των στόχων της ισότητας
τόσο σε σχέση με τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους, ειδικότερα των
Ε.Σ.Δ.Α./Ε.Σ.Δ.ΕΝ., όσο και σε σχέση με τους στόχους και το πεδίο πολιτικής
παρέμβασης κάθε Τ.Ε.Π., απαιτούνται: 

 μια σειρά κύριων και δευτερευόντων δεικτών που επιτρέπουν σε επίπεδο 
Κ.Π.Σ. την οριζόντια παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και των 
επιπτώσεων των παρεμβάσεων των Τ.Ε.Π. και Π.Ε.Π. αναφορικά με τη 
συμβολή τους στους εθνικούς και κοινοτικούς στόχους για την ισότητα, 

 δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων οι οποίοι μετρούν τις άμεσες και
έμμεσες επενέργειες που επιφέρει κάθε πρόγραμμα (Τ.Ε.Π./Π.Ε.Π.)
αναφορικά με τους στόχους της ισότητας που έχει θέσει (ειδικοί ή επιμέρους
στόχοι). 
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Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

Οι δείκτες αποτελεσμάτων ανά πεδίο 
πολιτικής παρέμβασης (και εν προκειμένω
για την ισότητα) συνδέονται άμεσα και
προκύπτουν από τους ποσοτικοποιημένους
στόχους, ο υπολογισμός των οποίων, όπως
έχει ήδη αναφερθεί, γίνεται στη βάση των
πηγών και των στοιχείων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ποσοτικοποίηση
του στόχου της ισότητας (δείκτες υπάρχουσας
κατάστασης ή/και δείκτες συγκυρίας από την
επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και
δεδομένων, ερευνών κ.λπ.). Δεν μπορούν να
εξαχθούν από την απλή άθροιση των δεικτών 
αποτελεσμάτων στο επίπεδο κάθε Μέτρου
λόγω της μεγάλης ετερογένειας των Μέτρων
ως προς το αντικείμενο και την ομάδα στόχου
τους. 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των
επιπτώσεων αφορά τις αλλαγές επί των
επωφελουμένων από τα Μέτρα, κατά τη
διάρκεια ή αμέσως μετά το πέρας της 
παρέμβασης (δείκτες αποτελεσμάτων), και
αφού παρέλθει ορισμένο χρονικό διάστημα
μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης
(δείκτες επιπτώσεων). 

Ειδικότερα, οι δείκτες αποτελέσματος ως 
προς την ισότητα μετρούν κυρίως το βαθμό 
επιτυχίας αναφορικά με τη διαφοροποιημένη 
συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών
στις δράσεις ενός Ε.Π., π.χ. για την απόκτηση
επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων,
την προώθηση σε νέες θέσεις απασχόλησης,
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την
παροχή Συμβουλευτικών και 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κ.ά. 

Δείκτες επιπτώσεων 

Οι δείκτες επιπτώσεων ως προς την ισότητα
στοχεύουν στη μέτρηση της διάρκειας του
αποτελέσματος (μετά την πάροδο ορισμένου
χρόνου) ως προς τη μείωση των ανισοτήτων ή
τις διαφοροποιημένες επιπτώσεις στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή ανδρών και
γυναικών. 

Μόνο στη βάση τέτοιων στοιχείων–δεικτών 
μπορεί να γίνει η παρακολούθηση της
μείωσης της διαφοράς στα ποσοστά ανεργίας
μεταξύ των δύο φύλων, της συγκριτικής
αύξησης της απασχόλησης των γυναικών, της
αύξησης της πρόσβασης στην επαγγελματική 
κατάρτιση, της μείωσης του επαγγελματικού
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διαχωρισμού και, κατά συνέπεια, της μείωσης
των μισθολογικών ανισοτήτων κ.ά. 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την
παρακολούθηση και τη μέτρηση των
επιπτώσεων των διάφορων παρεμβάσεων
στην απασχόληση που δημιουργείται μέσω
των Διαρθρωτικών Ταμείων, οι κατευθύνσεις
της  εγκυκλίου του Υπ. Οικονομίας (1/7/2002
αρ. πρωτ. 18243/ΕΥΣΑΠΠ 439)  είναι να
υπολογίζονται ως κεντρικοί δείκτες 
αποτελέσματος οι δημιουργούμενες θέσεις 
απασχόλησης κατά την υλοποίηση των έργων 
και ως κεντρικοί δείκτες επιπτώσεων οι 
μόνιμες θέσεις που δημιουργούνται από τη
λειτουργία των έργων. Ωστόσο, στην ίδια
εγκύκλιο δεν προτείνεται η μέτρηση του
αποτελέσματος να γίνεται χωριστά για
άνδρες και γυναίκες, πράγμα το οποίο είναι 
αναγκαίο να ληφθεί υπόψη και να
συμπεριληφθεί. 

Έτσι για παράδειγμα, προτείνεται να γίνεται
διάκριση στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης σε θέσεις κατά την επιδότηση
(δείκτες εκροών) και μετά το πέρας της
επιδότησης (δείκτες επιπτώσεων) ή σε θέσεις
απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη
διάρκεια του έργου (δείκτες
αποτελεσμάτων)και μετά τη λήξη του, σε
ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης και
για άνδρες και γυναίκες χωριστά.  

Προτάσεις και παραδείγματα δεικτών
φύλου/ισότητας δίνονται στους Πίνακες που
παρουσιάζονται παρακάτω στο παρόν
κεφάλαιο και είναι οργανωμένοι σε δείκτες
ισότητας/εκροών/αποτελεσμάτων/επιπτώσε
ων ανά Είδος Ενέργειας  που 
συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. 

 

3. Υπάρχοντες δείκτες  παρακολούθησης και αξιολόγησης και η ενσωμάτωση της διάστασης 
της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων 

Πα
ρακ
ολο
ύθ
ησ
η 
της 
υλο
ποί

Όλα τα Συμπληρώματα Προγραμματισμού
(Σ.Π.) χρησιμοποιούν κυρίως δείκτες εκροών,
καθώς και μερικούς δείκτες αποτελεσμάτων
και επιπτώσεων ανά Μέτρο. Οι δείκτες αυτοί 
συσχετίζονται με δύο τιμές. Πρώτο, 
συσχετίζονται με την τιμή βάσης, η οποία
περιγράφει την κατάσταση το έτος 2000. Η
τιμή αυτή προέρχεται από το έτος αναφοράς
και εξαρτάται από διαφορετικές πηγές



Οδηγός Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση των 
Δράσεων των Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. 

 

 533 

ησ
ης 
τω
ν 
έργ
ων 
με 
βάσ
η 
του
ς 
υπά
ρχο
ντε
ς 
δεί
κτε
ς 

ανάλογα με το θέμα. Δεύτερο, συσχετίζονται 
με τιμές στόχου, δηλ. τιμές που εκφράζουν το
στόχο για τα έτη 2003 και 2006. Πρόκειται
τελικά για τιμές (αριθμητικά μεγέθη), που
λειτουργούν ως ποσοτικοποιημένοι στόχοι –
όπως αναφέρεται στον τίτλο των πινάκων
δεικτών στο Παράρτημα 2 του «Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης» - και συνοδεύουν μαζί με 
χρονοδιαγράμματα τα μέτρα που
υλοποιούνται μεταξύ 2000 και 2006 με
ενδιάμεση ημερομηνία το 2003. 

Οι δείκτες αυτοί είναι χωρίς αμφιβολία
πρακτικοί για την παρακολούθηση της
υλοποίησης των μέτρων. Έτσι, μπορεί κανείς
να ελέγχει αν οι στόχοι εφαρμόζονται με 
ικανοποιητικό ρυθμό κάθε χρόνο, ώστε να
επιτευχθεί ο στόχος του 2006. Αυτοί οι δείκτες
(τιμή βάσης/τιμή στόχου) συμπληρώνονται
με τους δείκτες ενεργοποίησης, ένταξης,
σύνταξης των νομικών συμβάσεων και
δαπανών. Πράγματι, έτσι γίνεται δυνατόν να 
διαπιστωθεί αν το Ε.Π. και κάθε Μέτρο
χωριστά προχωρούν όπως
προγραμματίστηκαν. 

Εκτός από τα Συμπληρώματα
Προγραμματισμού, ωστόσο, ένα μεγάλο
αριθμό αναλυτικών δεικτών εκροών ανά
Κατηγορία Ενέργειας για την 
παρακολούθηση των Δράσεων έχει σχεδιάσει 
κάθε Διαχειριστική Αρχή, τους έχει εντάξει
στο Ο.Π.Σ. (Ολοκληρωμένο Πληροφορικό
Σύστημα) και χρησιμοποιούνται στα Τεχνικά 
Δελτία Έργων (Τ.Δ.Ε.). 

Έτσι, για παράδειγμα, οι δείκτες εκροών στις
δράσεις κατάρτισης άνεργων
παρακολουθούν τους επωφελουμένους κατά 
φύλο, ηλικιακή ομάδα, και διάρκεια
ανεργίας, και με τον τρόπο αυτό η διάσταση
του φύλου παρακολουθείται όχι μόνο στο
σύνολο των άνεργων αλλά και στα επιμέρους
υποσύνολα που διαμορφώνονται από τις
άλλες δύο παραμέτρους: την ηλικιακή ομάδα
και τη διάρκεια ανεργίας (π.χ. άνεργοι
καταρτιζόμενοι νέοι άνδρες κάτω των 25
ετών, άνεργες καταρτιζόμενες νέες γυναίκες
κάτω των 25 ετών κ.ο.κ). Το ίδιο ισχύει και
για τους δείκτες εκροών που μετρούν αριθμό
προγραμμάτων κατάρτισης και
ανθρωποώρες. Τέτοιοι δείκτες εκροών, ακόμη 
και αν δεν συμπεριλαμβάνονται στα Σ.Π. σε
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επίπεδο Μέτρου, συναντώνται συχνά στα
Τ.Δ.Ε.  

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε τις γενικές
παρατηρήσεις της Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ. (Μονάδα 
Αξιολόγησης) αναφορικά με τους δείκτες 
ισότητας από την επεξεργασία των
χρησιμοποιούμενων δεικτών στα Τεχνικά
Δελτία Έργων (Τ.Δ.Ε.) που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ.: 

1. Στις περιπτώσεις που κατά το
σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχει
ενσωματωθεί η διάσταση της ισότητας
των φύλων με την ύπαρξη
συγκεκριμένης ποσόστωσης για τη
συμμετοχή τους στις αντίστοιχες 
ενέργειες (βλ. χαρακτηριστικά στο
Ε.Π. «Απασχόληση και
Επαγγελματική Κατάρτιση»), οι
δείκτες εκροών κατηγοριοποιούνται
με βάση το φύλο στα Τ.Δ.Ε., με τιμές
στόχου που προσδιορίζονται από τις
ποσοστώσεις που έχουν τεθεί. Στις
περιπτώσεις, δηλ., που είτε στο 
επίπεδο του Συμπληρώματος
Προγραμματισμού του Ε.Π. είτε στο
επίπεδο της προκήρυξης του έργου
ορίζεται ποσόστωση για τη συμμετοχή
των δύο φύλων στις αντίστοιχες
ενέργειες /προγράμματα, οι δείκτες
παρακολουθούν ανάλογα τους
επωφελούμενους άνδρες και τις 
επωφελούμενες γυναίκες. 

2. Στις περιπτώσεις που δεν ορίζεται
κάποια ποσόστωση, δεν υπάρχει
ενιαία παρακολούθηση της
συμμετοχής των επωφελουμένων
ατόμων με βάση το φύλο σε όλες τις
δράσεις και στο σύνολο των Ε.Π. Στα
έργα ορισμένων
Μέτρων/Κατηγοριών πράξεων 
παρακολουθούνται ξεχωριστά οι
άνδρες και οι γυναίκες και σε άλλα
όχι, ανάλογα με το συνολικότερο
σχεδιασμό του κάθε Ε.Π. και ανάλογα
με τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί
στους Τελικούς Δικαιούχους από τις
αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές.  

3. Η κύρια αιτία για την απουσία
δεικτών κατά φύλο σε πολλές
περιπτώσεις έργων είναι η δυσκολία
εκτίμησης του προβλεπόμενου
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αριθμού επωφελουμένων ανδρών και
γυναικών, προκειμένου να
συμπληρωθούν οι αντίστοιχοι δείκτες
με συγκεκριμένες τιμές στόχου. Στις
περιπτώσεις που ο κύριος στόχος ενός
έργου δεν είναι η προώθηση της
ισότητας αλλά η συμβολή στην
αποτελεσματικότερη υλοποίηση μιας
άλλης πολιτικής (π.χ. προώθηση της
έρευνας), δεν κρίνεται σκόπιμο ή
εφικτό να τεθούν στη φάση του
σχεδιασμού επιμέρους στόχοι ειδικά 
για την ισότητα, ώστε να
παρακολουθούνται με βάση τους
αντίστοιχους δείκτες 

4. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με
όσα ορίζουν τα κανονιστικά και
μεθοδολογικά έγγραφα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες 
τις φάσεις του κύκλου των έργων: στη
φάση σχεδιασμού, στη φάση της
υλοποίησης, στη φάση της
αξιολόγησης. Σε ό,τι αφορά τους
δείκτες εκροών, αυτό συνεπάγεται
χρησιμοποίηση δεικτών κατά φύλο
στη φάση του σχεδιασμού (υποβολή
Τ.Δ.Ε.) και στη φάση της υλοποίησης 
(τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης),
προκειμένου να είναι δυνατό το έργο
της αξιολόγησης σχετικά με τους
στόχους που τέθηκαν και το βαθμό
στον οποίο επιτεύχθηκαν, σε ό,τι
αφορά τη συμμετοχή των δύο φύλων
στις δράσεις του Ε.Κ.Τ. 

Σε ό,τι αφορά, τώρα, τους υπάρχοντες δείκτες 
εκροών-αποτελεσμάτων και επιπτώσεων στα
Ε.Π. και τα Σ.Π., ως προς την επάρκειά τους
να παρακολουθήσουν τις επιπτώσεις των
παρεμβάσεων στους κατά προτεραιότητα
τομείς παρέμβασης για την προώθηση της
ισότητας –πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 
εκπαίδευση και κατάρτιση,
επιχειρηματικότητα, συνδυασμός μεταξύ
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής– θα 
επιδιώξουμε στη συνέχεια να εντοπίσουμε
εκείνο το είδος Ενεργειών που συμβάλλουν
στους παραπάνω τομείς ισότητας.  

Για το λόγο αυτό, στη συνέχεια 
παρουσιάζονται ενδεικτικά σε Πίνακες οι
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υπάρχοντες δείκτες σε επίπεδο Μέτρου Ε.Κ.Τ.
των Συμπληρωμάτων Προγραμματισμού, σε
δύο Τ.Ε.Π. (Ε.Π.Κ.τ.Π. και Ε.Π.Α.Ε.Κ.) και
όλα (13) τα Π.Ε.Π., για διαφορετικά είδη
παρεμβάσεων που ανήκουν στις Κατηγορίες
Ενέργειας (Κατάρτιση, Απασχόληση, Απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας (stage) και Δομές 
Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού). Η 
επιλογή (ανθολόγηση) έγινε με σκοπό αφενός
να συστηματοποιηθούν και ως ένα βαθμό να
ομογενοποιηθούν, προκειμένου να
αποτελέσουν «καλή πρακτική»  για διάχυση, 
και αφετέρου να διατυπωθούν προτάσεις για
διόρθωση ή/και συμπλήρωσή τους. 

Στους Πίνακες η κατηγοριοποίηση των
Μέτρων ως προς το αν χαρακτηρίζονται ως
Μέτρα ενσωμάτωσης της διάστασης του
φύλου (gender mainstreaming) ή Θετικές 
Δράσεις έγινε στη βάση των προτάσεων της 
ομάδας εργασίας του Οδηγού Εφαρμογής
(βλ. προηγούμενα μέρη του Κεφαλαίου 3) και
υπό την προϋπόθεση ότι τα Μέτρα που
περιλαμβάνουν δράσεις για δημιουργία
«Δομών εξυπηρέτησης βρεφών, νηπίων,
παιδιών κ.λπ.» μπορεί διευρυμένα να
θεωρηθούν ως Θετική Δράση υπέρ των
γυναικών, στο βαθμό που, από τον κοινωνικό
καταμερισμό της εργασίας ανάμεσα στα δύο
φύλα, τη φροντίδα παιδιών και εξαρτημένων
μελών της οικογένειας επωμίζονται (στις
περισσότερες των περιπτώσεων) οι γυναίκες.  
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E.Π. 
Απασχόληση/Επαγ

γελματική 
Κατάρτιση 

 
ming 

Είδος Ενέργειας37/ομάδες 
στόχοι 

Εκροές Αποτελέσματα Επιπτώσεις 

 Κατάρτιση 
άνεργων 

 Β
α

1.4.  Απασχόληση άνεργων: NΘE & stage 
 Aρ. επωφελουμένων  άνεργων ανά φύλο,  
 Aρ. επωφελουμένων άνεργων κατά ηλικία και 

διάρκεια ανεργίας 

 Διείσδυση (% άνεργων που θα 
τοποθετηθεί σε Ν.Θ.Ε. και stage επί 
του μέσου ετήσιου όρου άνεργων για 
την προγρ. περίοδο) 

 

4.1 Απασχόληση άνεργων: N.E.E.  Αρ. επωφελουμένων Ν.Ε.Ε. 
 Βαθμός διείσδυσης 
 % βιωσιμότητας των επιχειρήσεων 

μετά το πέρας της επιχορήγησης 
 Κατάρτιση 
αυτοααπασχολουμένων 

Β
α

4.3 
 Κατάρτιση 
εργαζόμενων  Αρ. καταρτιζόμενων ατόμων Βαθμός διείσδυσης 

  �

5.2  Δομές εξυπηρέτησης βρεφών, νηπίων, παιδιών κλπ 

 Αρ. υφιστάμενων δομών 
 Αρ. νέων δομών 
 Δυναμικότητα υφιστάμενων δομών 
 Δυναμικότητα νέων δομών 
 Αρ. απασχολουμένων σε υφιστάμενες δομές 
 Αρ. απασχολουμένων σε νέες δομές 

 Αρ. γυναικών που αποδεσμεύονται 
από τη φροντίδα των παιδιών 

 

5.3.  Προκατάρτιση, κατάρτιση, Σ.Υ.Υ., stage γυναικών 

 Aρ. Γυναικών που θα αποκτήσουν εμπειρία 
μέσω stage 

 Αρ. άνεργων γυναικών που θα καταρτιστούν 
 Αρ. άνεργων γυναικών που θα επωφεληθούν 

από Σ.Υ.Υ. 

  

 

                                                 
37 Δεν χρησιμοποιούμε τον όρο «Κατηγορία Ενέργειας» (Κ.Ε.), αλλά περιγράφουμε το είδος της ενέργειας, γιατί έχει σημασία η ομάδα στόχου για τη διαμόρφωση των δεικτών (π.χ. 
δεν είναι κοινοί οι δείκτες για την κατάρτιση άνεργων και την κατάρτιση εργαζόμενων, έστω και αν ανήκουν στην ίδια Κατηγορία Ενέργειας). Η παρουσίαση αυτή σκοπό έχει να 
κάνει ευκολότερα αντιληπτό στον αναγνώστη ποιοι δείκτες χρησιμοποιήθηκαν για ποιες παρεμβάσεις στα Σ.Π. για τα Μέτρα Ε.Κ.Τ. (ενδεικτικά), με τρόπο που να είναι σαφές το 
είδος της παρέμβασης. 
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E.Π. 

Μέτρα 
mainstreaming 

Είδος 
Ενέργειας/ομάδες 

στόχου 
Εκροές Αποτελέσματα Επιπτώσεις 

2.5. 
 Κατάρτιση χρηστών 
πληροφοριακών 
συστημάτων 

 Αρ. επιμορφούμενων σε Τ.Π.Ε. και νέες μεθόδους 
εργασίας 

 Αρ. εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 % ψηφιακά εγγράμματων 
δημ.υπαλλήλων 

 Θέσεις απασχόλησης εκπαιδευτών για την 
υλοποίηση της εκπαίδευσης 

 
Κατά
ρτιση 
προσ
ωπικο
ύ 
φορέ
ων 
υγεία
ς 

3.4. 

Κατάρτιση  άνεργων και 
εργαζόμενων σε βασικές 
και εξειδικευμένες 
δεξιότητες Τ.Π.Ε. 

 Αρ. συμμετεχόντων στα προγράμματα 
κατάρτισης 

 Αρ. πιστοποιημένων ατόμων σε βασικές 
δεξιότητες 

 
Απασ
χόλησ
η 
άνεργ
ων: 
stage 

Θ
έ
σ
ε
ι
ς
 

4.5  Κατάρτιση εργαζόμενων  Αρ. καταρτιζόμενων ατόμων 
 Βαθμός διείσδυσης (% εργαζόμενων που 

θα καταρτιστούν σε σχέση με το σύνολο 
των εργαζόμενων) 
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Π.Ε.Π. (Μέτρα 
Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού) 

Π.Ε.Π. Είδος Ενέργειας38/ομάδες στόχοι Εκροές Αποτελέσματα 

Β.Αιγαίο Κατάρτιση άνεργων ή και εργαζόμενων 
 Αρ.  

κατ
αρτι
ζόμε

 Καταρτιζόμενοι % του εργατικού δυναμικού 

Κατάρτιση 
άνεργων ή και 
εργαζόμενων 

 %
 
κ

Αν. Μακεδονία-
Θράκη Κατάρτιση άνεργων ή και εργαζόμενων 

 Αρ.  
κατ
αρτι
ζόμε
νων  

 Αρ.  
προ
γρα
μμά
των 
κατ
άρτι
σης 

 % ωφελουμένων επί του πληθυσμού αναφοράς 

Κατάρτιση 
άνεργων ή και 
εργαζόμενων 

 �
�

Δ. Ελλάδα  Κατάρτιση άνεργων ή και εργαζόμενων 

 Αρ.  
κατ
αρτι
ζόμε
νων  

 Ανθ
ρωπ
οώρ
ες 
κατ

Δημιουργούμενη απασχόληση κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 
δράσεων  

                                                 
2. Ανεξάρτητα από το αν το κάθε Π.Ε.Π. σχεδίασε το Μέτρο αυτό για ανέργους ή/και εργαζομένους, στον πίνακα αυτόν, αποτυπώνεται η ύπαρξη ή όχι δεικτών κατηγοριοποιημένων ανά 
φύλο. Επίσης, δεν αποτυπώνουμε τους δείκτες επιπτώσεων, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρονται στο σύνολο των παρεμβάσεων των Μέτρων και όχι μόνο στις ενέργειες 
κατάρτισης, τις οποίες αφορά ο παρών πίνακας. Για τον ίδιο λόγο, στους δείκτες αποτελεσμάτων αποτυπώνουμε όσους αφορούν τις δράσεις κατάρτισης μόνο. 
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άρτισης�Δημιουργούμενη 
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απασχόληση κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης των δράσεων  

Κατάρτιση άνεργων ή 
και εργαζόμενων 

 %
 

Κατάρτιση άνεργων ή 
και εργαζόμενων 

 Αρ. καταρτιζόμενων ανά φύλο 
 Αρ.  προγραμμάτων κατάρτισης 
 Ανθρωποώρες κατάρτισης 

 Απασχόληση εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης των προγρ. κατάρτισης 

Ιόνια Νησιά Κατάρτιση άνεργων ή και εργαζόμενων 

 Αρ.  
προ
γρα
μμά
των 
κατ
άρτι
σης 

 Αρ. 
κατ
αρτι
ζόμε
νων 
ανά 
φύλ
ο 

 % άνεργων καταρτιζόμενων στο σύνολο των άνεργων 
 % εργαζόμενων  καταρτιζόμενων στο σύνολο των άνεργων 

Κατάρτιση άνεργων ή 
και εργαζόμενων 

 Αρ.  προγραμμάτων κατάρτισης  Ανθρωποέτη εργασίας κατά την 
υλοποίηση 

Κατάρτιση άνεργων ή και εργαζόμενων  Αρ.  προγραμμάτων κατάρτισης 
 Δημιουργούμενη απασχόληση κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης των δράσεων 
Κατάρτιση άνεργων ή και εργαζόμενων 

 %
Κατάρτιση άνεργων ή και εργαζόμενων 

 Αρ. 
κατ
αρτι
ζόμε
νων 

 % ωφελουμένων επί του πληθυσμού αναφοράς 

Κ. Μακεδονία Κατάρτιση άνεργων ή και εργαζόμενων 

 Αρ.  
προ
γρα
μμά
των 
κατ
άρτι
σης 

 Αρ.ε

 % καταρτιζόμενων που τοποθετήθηκαν σε θέσεις απασχόλησης 
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πωφ
ελου
μέν
ων 
άνερ
γων 
ανά 
φύλ
ο 
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Π.Ε.Π. 39(Μέτρα 
Κοινωνικών 
Υπηρεσιών) 

Π.Ε.Π. Είδος Ενέργειας/ομάδες στόχοι Αποτελέσματα Επιπτώσεις 

Δομές 
εξυπηρέτησης 

 Α
ν

Θεσσαλία 
Δομές εξυπηρέτησης βρεφών, 
νηπίων, παιδιών κ.λπ. 

 Ποσοστό (%) νέων δομών επί της τιμής βάσης (δομές Β’ Κ.Π.Σ.). 
 % αύξησης στην αναλογία κάλυψης του πληθυσμού αναφοράς 

 Απασχόληση κατά την υλοποίηση 
(μεικτές Ι.Ε.Θ.) 

 Μόνιμες θέσεις απασχόλησης 
(μεικτές Ι.Ε.Θ.) 

Αν. Μακεδονία-
Θράκη 

Δομές εξυπηρέτησης βρεφών, 
νηπίων, παιδιών κ.λπ.  Ποσοστό δομών που ενισχύονται στο σύνολο των υπαρχουσών δομών φροντίδας.   

Δομές 
εξυπηρέτησης 
βρεφών, νηπίων, 
παιδιών κ.λπ. 

 Δ
η
μ
ι

Δ. Ελλάδα 
Δομές εξυπηρέτησης βρεφών, 
νηπίων, παιδιών κ.λπ.  Δημιουργούμενη απασχόληση κατά τη λειτουργία των έργων  

Δομές 
εξυπηρέτησης 

�
�

Ήπειρος 
Δομές εξυπηρέτησης βρεφών, 
νηπίων, παιδιών κ.λπ. 

 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε κοινωνικές υπηρεσίες προς άτομα νεαρής 
ηλικίας (αριθμός) 

 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε υπηρεσίες μέριμνας προς άτομα 
προχωρημένης ηλικίας (αριθμός) 

 Νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης 
που δημιουργούνται μετά την 
ολοκλήρωση της παρέμβασης 
(αριθμός) 

Ιόνια Νησιά 
Δομές εξυπηρέτησης βρεφών, 
νηπίων, παιδιών κ.λπ.  Ωφελούμενοι από δομές υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού   

Δομές 
εξυπηρέτησης 
βρεφών, νηπίων, 
παιδιών κ.λπ. 

 Γ
υ
ν
α

Ν. Αιγαίο 
Δομές εξυπηρέτησης βρεφών, 
νηπίων, παιδιών κ.λπ. 

 Θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης (ανθρωποέτη)  
 Γυναίκες που επωφελούνται από τη λειτουργία της δομής (πλήθος)  

 Νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης 
(αριθμός)  

Δομές 
εξυπηρέτησης 

�
�

Κ. Μακεδονία 
Δομές εξυπηρέτησης βρεφών, 
νηπίων, παιδιών κ.λπ. 

 Αριθμός εξυπηρετούμενων βρεφών ανά έτος 
 Αριθμός εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανά έτος 
 Μεικτές θέσεις κατά την υλοποίηση του Π.Ε.Π. (ανθρωποέτη) 

 Μόνιμες μεικτές θέσεις εργασίας 

                                                 
39 Αποτυπώνουμε μόνο δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων που αφορούν επωφελούμενα άτομα, ενώ στις εκροές παρακολουθούνται οι δομές (πλήθος, δυναμικότητα κ.λπ.). 
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Παρατηρήσεις 
και Σχόλια 

1. Γενικά, (με μικρές 
εξαιρέσεις σε 
ορισμένα Μέτρα 
του Ε.Π.Α.Ε.Κ. και 
ορισμένων Π.Ε.Π.) 
διαπιστώνεται 
απουσία μιας κατά 
φύλο αποτύπωσης 
σε όλες τις 
κατηγορίες 
δεικτών (εκροών-
αποτελεσμάτων-
επιπτώσεων) και 
ειδικότερα για τις 
Ενέργειες που 
αφορούν σε 
εκπαίδευση/επιμό
ρφωση και 
δημιουργία 
θέσεων 
απασχόλησης.  
Επιπλέον, και 
ειδικά για τα 
Π.Ε.Π., οι δείκτες 
εκροών κατά φύλο 
θα έπρεπε να 
εξειδικεύονται και 
κατά Περιφέρεια 
στο βαθμό που οι 
διαφορές μεταξύ 
των δύο φύλων σε 
μια σειρά 
κοινωνικο-
οικονομικές 
σχέσεις 
παρουσιάζουν 
σημαντική 
γεωγραφική 
διαφοροποίηση . 
Η παντελής 
απουσία δεικτών 
κατά φύλο στο 
Ε.Π.Κ.τ.Π. είναι 
κρίσιμη για την 
προώθηση του 
στόχου της 
ισότητας, 
δεδομένης της 
μεγάλης διαφοράς 
(technological gap) 
που παρατηρείται 



Οδηγός Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση των 
Δράσεων των Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ.  

 
 

 545 

μεταξύ ανδρών 
και γυναικών στην 
πρόσβαση στις 
νέες τεχνολογίες 
και τα τεχνικά 
επαγγέλματα, που 
αποτελούν 
προνομιακό τομέα 
της αγοράς 
εργασίας για τη 
δημιουργία νέων 
θέσεων 
απασχόλησης. 
 

2. Είναι αναγκαία η 
ομογενοποίηση 
των δεικτών 
επιπτώσεων 
ειδικότερα για τις 
δράσεις 
κατάρτισης, όπου 
το αποτέλεσμα της 
κατάρτισης πρέπει 
να αξιολογείται ως 
προς την 
τοποθέτηση σε 
θέσεις 
απασχόλησης 
κατά φύλο (βλ. 
Π.Ε.Π. Κ. 
Μακεδονία, 
Πίνακας Μέτρων 
ανάπτυξης 
ανθρ.δυναμικού). 
Ειδικότερα για την 
ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητ
ας –προγράμματα 
Ν.Ε.Ε. – δείκτη 
επίπτωσης 
αποτελεί το 
ποσοστό (%) 
βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων μετά 
το πέρας της 
επιχορήγησης και  
για ορισμένη 
χρονική διάρκεια 
(π.χ 3 χρόνια). 
 

3. Διαπιστώνεται 
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σημαντική 
απουσία δεικτών 
επιπτώσεων 
(ποσοτικών και 
ποιοτικών), που 
παίζουν 
καθοριστικό ρόλο 
στην αξιολόγηση 
των παρεμβάσεων 
ως προς την 
ισότητα αλλά και 
γενικότερα, μετά 
το πέρας των 
προγραμμάτων.  

 
4. Ως προς τις Δομές 

εξυπηρέτησης 
βρεφών, νηπίων 
και παιδιών 
(αναβάθμιση 
υφισταμένων και 
δημιουργία νέων) 
διαπιστώνεται 
ανομοιογένεια 
μεταξύ των 
δεικτών 
αποτελέσματος 
και επιπτώσεων 
(αφορά κυρίως τα 
Π.Ε.Π.) και, σε 
ορισμένες 
περιπτώσεις, ο 
ίδιος δείκτης 
περιγράφεται 
άλλοτε ως δείκτης 
αποτελέσματος και 
άλλοτε ως δείκτης 
επιπτώσεων (θέσεις 
απασχόλησης από 
τη λειτουργία των 
Δομών).  

 
Ένα γενικό σχόλιο αφορά 
το γεγονός ότι η απουσία 
διατύπωσης στόχων της 
ισότητας 
(ποσοτικοποιημένων 
αλλά και ποιοτικών), σε 
όλα τα επίπεδα 
σχεδιασμού των 
παρεμβάσεων, 
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δυσχεραίνει τη μέτρηση 
και αποτίμηση, κυρίως 
των επιπτώσεων, αφού 
γίνεται σε κενό ενός 
συστήματος δεικτών 
αναφοράς.  

Γενικότερα, χρειάζεται 
μια εμπεριστατωμένη 
στατιστική γνώση των 
δεδομένων ανάμεσα στα 
δύο φύλα, για να 
καταρτιστούν «δείκτες 
ανισότητας» με λόγο ή 
ποσοστό -όπως 
παρουσιάζονται στην 
επομένη ενότητα- 
ιδιαίτερα όσον αφορά 
τους ανθρώπινους πόρους 
και προκειμένου να 
οριστεί συγκεκριμένος 
στόχος για την προώθηση 
της ισότητας.  

Πράγματι, οι δείκτες 
αποτελέσματος και οι 
επιπτώσεις θα έπρεπε να 
εκφράζουν στόχους 
συμβατούς με τις 
προδιαγραφές της Ε.Ε. 
για την ισότητα των 
φύλων.  

Όπως ορίστηκε κατά τη 
Σύνοδο Κορυφής της 
Λισσαβόνας, στόχος της 
Ε.Ε. είναι η κατάκτηση 
ενός ποσοστού 
απασχόλησης για το 
σύνολο των 
απασχολουμένων της 
τάξης του 70% και ενός 
ποσοστού απασχόλησης 
60% για τις γυναίκες. 
Ειδικότερα, οι 
προδιαγραφές αυτές 
ορίζουν ως μέγιστη 
αποδεκτή ανισότητα στην 
απασχόληση μεταξύ 
ανδρών και γυναικών τη 
διαφορά του ποσοστού 
20%.  
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Ο κοινοτικός αυτός στόχος 
θα μπορούσε να αποτελέσει 
πλαίσιο αναφοράς και 
αντίστοιχα, για την χώρα 
μας, να διατυπωθούν 
στόχοι ισότητας (μετρήσιμοι 
με αντίστοιχους δείκτες 
αποτελέσματος και 
επιπτώσεων) για τις  
παρεμβάσεις των Δ.Τ. 

Ένας κατάλογος θεμάτων 
για τα οποία θα πρέπει να 
καταρτιστούν δείκτες –
ακόμα και αν δεν εξαντλεί 
τα θέματα που 
περικλείονται στο στόχο της 
Λισσαβόνας- παρατίθεται 
παρακάτω. Αυτό σημαίνει 
ότι, αν ληφθεί ως βάση το 
έτος 2000 και υπολογιστούν 
τα ποσοστά απασχόλησης 
με σταθερή την εργάσιμη 
ηλικία (15-64 ετών), «η 
αποδεκτή»  ψαλίδα (gender 
gap) των φύλων είναι 20% 
ή, αν αυτή εκφράζεται σε 
δείκτη  ανισότητας, 0,75 (τα 
στοιχεία αφορούν το έτος 
2000, καθώς ήταν το έτος 
προγραμματισμού των Ε.Π. 
του Γ’ Κ.Π.Σ.) 

 
Πίνακας 9. Δείκτες ανισότητας [(Γ/Γ) / (Α/Α)], όπως προκύπτουν από τη Σύνοδο Κορυφής της 

Λισσαβόνας 
 

  Σύνολο Γυναίκες Άνδρες 

1 Εργάσιμη ηλικία (15-64 ετών) 6.875.540 3.536.312 3.339.228 

2 Απασχολούμενοι 3.840.387 1.459.807 2.380.581 

3 
Πραγματικό ποσοστό 
απασχόλησης 

55,85% 41,28% 71,29% 

4 
Θεωρητικό ποσοστό 
απασχόλησης* 

70,0% 60,0% 80,6% 

5 Θεωρητικώς απασχολούμενοι 4.812.878 2.121.787 2.691.091 

6 Έλλειψη θέσεων εργασίας 972.491 661.980 310.510 
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7 
Δείκτες ανισότητας [(Γ/Γ) / 
(Α/Α)] όπως προκύπτουν 

0,74 - - 

Πηγή: Ε.Ε.Δ. 
 

*Το θεωρητικό ποσοστό απασχόλησης (4) παρουσιάζει τα ποσοστά που θα ήταν σύμφωνα με τους στόχους της 
Λισσαβόνας με βάση την εργάσιμη ηλικία ανά φύλο του έτους 2000. Αποδεικνύει, επίσης, ότι η αποδεκτή 
ανισότητα μεταξύ των φύλων είναι 20%. 

Αυτό επιτρέπει την κατάρτιση του δείκτη «αποδεκτής ανισότητας» λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα ποσοστά 
απασχόλησης. Αυτός ο δείκτης είναι 0,74 (= το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών προς το ποσοστό 
απασχόλησης των ανδρών = 60% / 80%). 
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4. Ενδεικτικές Προτάσεις Δεικτών Φύλου ανά Είδος Ενέργειας και ως προς τη συμβολή τους 
στα πεδία παρέμβασης για την ισότητα 

Στο παρόν σημείο του Οδηγού και υπό μορφή Πινάκων διατυπώνονται προτάσεις για Δείκτες 
εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων καθώς και ενδεικτικές προτάσεις για τους στόχους της 
ισότητας (ποιοτικούς και ποσοτικοποιημένους) ως πλαίσιο αναφοράς, προκειμένου να αναδειχθεί 
η σημασία ορισμένων δεικτών. Σε ό,τι αφορά τους προτεινόμενους δείκτες εκροών, οι προτάσεις 
δεν συνεπάγονται δημιουργία νέων δεικτών στο Ο.Π.Σ. Αν η παρακολούθηση των στοιχείων που 
προτείνονται συνεπάγεται τη δημιουργία νέων δεικτών στο Ο.Π.Σ. ή την ανάγκη παράλληλων 
συστημάτων - εργαλείων παρακολούθησης από τους φορείς διαχείρισης και υλοποίησης 
παρεμβάσεων, δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Κ.Ε.Θ.Ι. να το κρίνει τελικά, αλλά στις αρμόδιες 
Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. 

Με άλλα λόγια, διατυπώνονται ενδεικτικές προτάσεις για τα στοιχεία παρακολούθησης που 
θεωρούνται σημαντικά στις βασικές δράσεις/παρεμβάσεις του Ε.Κ.Τ., ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα να συγκεντρώνονται πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να διαπιστώνεται η 
συμμετοχή των δύο φύλων στις εν λόγω παρεμβάσεις. 

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για τους δείκτες αποτελεσμάτων-επιπτώσεων, είναι επίσης στην 
αρμοδιότητα των Διαχειριστικών Αρχών να αποφασίσουν ποιο είδος στοιχείων είναι σκόπιμο να 
συγκεντρώνεται από τα συστήματα παρακολούθησης των φορέων υλοποίησης και ποιο είδος 
στοιχείων αφορά το έργο των αξιολογητών και, συνεπώς, μελέτες on-going ή ex-post 
αξιολογήσεων. 

Οι περισσότεροι από τους προτεινόμενους δείκτες είναι σύνθετοι και στις περισσότερες 
περιπτώσεις προϋποθέτουν και συνεπάγονται τη δημιουργία πολλών απλών δεικτών, κι αυτό γιατί 
κάθε δείκτης συνδυάζει περισσότερες από μία παραμέτρους, π.χ. φύλο, ηλικία, διάρκεια ανεργίας 
κ.λπ. 

Επίσης, οι προτεινόμενοι δείκτες επιπτώσεων συναρτώνται προς τους δείκτες ισότητας, αφού οι 
πρώτοι οφείλουν να παρακολουθούν/μετρούν το βαθμό επίτευξης των προγραμματικώς τεθέντων 
στόχων για την ισότητα. Οι δύο αυτές κατηγορίες δεικτών- στόχων αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων των προγραμμάτων, στο βαθμό βεβαίως που 
λαμβάνεται υπόψη ότι ένα πρόγραμμα έχει πάντα ένα αριθμό επιπτώσεων και συνεπειών: άμεσων 
και έμμεσων, θετικών και αρνητικών, βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων κ.ο.κ. που δεν είναι 
πάντα εύκολο να αποτιμηθούν. 
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ΠΠίίνναακκααςς  εεννδδεειικκττιικκώώνν  δδεειικκττώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  κκααιι  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττηηςς  ιισσόόττηηττααςς  σσττηηνν  ΚΚααττάάρρττιισσηη  

άάννεερργγωωνν  

Δείκτες Κατάρτιση άνεργων 

Ποιοτικοί 
Στόχοι Ισότητας 

 Συγκριτική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε προγράμματα κατάρτισης  

 Προώθηση των γυναικών σε ειδικότητες κατάρτισης (π.χ. τεχνικά/τεχνολογικά) που οδηγούν στη 
μείωση του κατά φύλο διαχωρισμού στα επαγγέλματα 

Εκροών 
 Αριθμός καταρτιζόμενων άνεργων κατά φύλο, ηλικιακή ομάδα, διάρκεια ανεργίας, εκπαιδευτικό 

επίπεδο, και θεματικό πεδίο κατάρτισης και απόκτηση πιστοποιημένων και μη γνώσεων. 

 Μέσος όρος ανθρωποωρών κατάρτισης κατά φύλο 

Αποτελεσμάτων 

 Αριθμός καταρτισθέντων (σε πιστοποιημένα προγράμματα) κατά φύλο και θεματικό πεδίο κατάρτισης 

 Αριθμός μη καταρτισθέντων –όσων δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης- κατά φύλο και 
θεματικό πεδίο 

 % διείσδυσης [αριθμός καταρτιζόμενων ως % του αριθμού των άνεργων κατά φύλο, κατά  περιοχή και 
προγραμματική περίοδο (rate of coverage)] 

 Αριθμός εκπαιδευτών που απασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων κατά φύλο 

1.   % καταρτιζόμενων που ολοκλήρωσαν ένα πιο προχωρημένο επίπεδο κατάρτισης**, κατά θεματικό 
πεδίο κατάρτισης  και φύλο, με έμφαση στα τεχνικά/τεχνολογικά επαγγέλματα 

2.    % καταρτιζόμενων που είναι ικανοποιημένοι κατά φύλο και θεματικό πεδίο κατάρτισης (ποιοτικός 
δείκτης) 

Επιπτώσεων 

 % καταρτιζόμενων κατά φύλο που απασχολούνται μετά από 6 μήνες και συνεχίζουν να απασχολούνται 
μετά από 18 μήνες 

 Το είδος της απασχόλησης που βρίσκουν οι καταρτιζόμενοι/-ες μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος κατάρτισης που παρακολούθησαν, π.χ. σε σχέση με το αντικείμενο της κατάρτισης ή όχι, 
το επίπεδο της εκπαίδευσής του (βάσει σπουδών), προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας κ.ά. 

 Ο τύπος της απασχόλησης που βρίσκουν οι καταρτιζόμενοι/-ες μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος κατάρτισης που παρακολούθησαν, π.χ. μόνιμη ή περιστασιακή απασχόληση, μερική ή 
πλήρης, εποχιακή κ.ά. 

 Μείωση του δείκτη ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων στην πρόσβαση στην κατάρτιση *** (κύριος 
δείκτης ισότητας) 

 Μείωση της κατά φύλο συγκέντρωσης σε επαγγέλματα και κλάδους της οικονομίας **** (κύριος δείκτης 
ισότητας)  

 
* Εννοείται σε σχέση με το επίπεδο που βρίσκονταν πριν από την κατάρτιση και ως προς τις εκπαιδευτικές 
γνώσεις, και τις επαγγελματικές δεξιότητες από την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (αναβάθμιση). 

** Ο δείκτης ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την πρόσβαση στην επαγγελματική 
κατάρτιση προκύπτει από το λόγο των συμμετεχουσών γυναικών σε προγράμματα κατάρτισης ως προς το 
σύνολο των άνεργων γυναικών και αντίστοιχα των ανδρών = (Γ/Γ) / (Α/Α). 

*** Για τον υπολογισμό του δείκτη υπολογίζονται αρχικά τα ποσοστά απασχόλησης ανδρών και γυναικών 
σε κάθε επαγγελματική κατηγορία. Οι διαφορές αθροίζονται και στη συνέχεια συγκρίνονται με το ποσοστό 
συνολικής απασχόλησης για να προσδιοριστεί ο δείκτης (βλ. Παρατηρητήριο της Απασχόλησης, δείκτες ΕΟ3 
και ΕΟ4). 

1& 2: Για την εξαγωγή των δεικτών αυτών απαιτούνται στοιχεία από την αξιολόγηση (εσωτερική/εξωτερική) που 
παρακολουθούν τα Κ.Ε.Κ. 
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ΠΠίίνναακκααςς  εεννδδεειικκττιικκώώνν  δδεειικκττώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  κκααιι  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττηηςς  ιισσόόττηηττααςς  
σσττηηνν  ΚΚααττάάρρττιισσηη  εερργγααζζόόμμεεννωωνν  

Δείκτες Κατάρτιση εργαζόμενων (ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση) 

Ποιοτικοί Στόχοι 
Ισότητας 

 Αύξηση της συμμετοχής των εργαζόμενων γυναικών στην 
ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση για την αναβάθμιση των προσόντων 
τους νέος κύριος δείκτης) 

 Βαθμός προώθησης των γυναικών στην ιεραρχία των επιχειρήσεων 
ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης των προσόντων τους από τη 
συμμετοχή τους στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση (νέος κύριος 
δείκτης) 

 Μείωση των ανισοτήτων σε αμοιβές και ευκαιρίες για 
επαγγελματική ανέλιξη και σταδιοδρομία (νέος κύριος δείκτης) 

Εκροών 

 

 Αριθμός καταρτιζόμενων εργαζόμενων κατά φύλο, ηλικιακή 
ομάδα, εκπαιδευτικό επίπεδο, θεματικό πεδίο κατάρτισης και θέση 
στην επιχείρηση 

 Μέσος όρος ανθρωποωρών ενδο-επιχειρησιακής κατάρτισης κατά 
φύλο και ανώτερο επίπεδο εξειδίκευσης (σε σχέση με αυτό στο οποίο 
βρίσκονταν πριν την κατάρτιση)  

 Συγκριτική αύξηση του % εργαζόμενων γυναικών που αναβάθμισαν (ανώτερο επίπεδο) τα  
προσόντα και τις δεξιότητές τους, με έμφαση  στη  χρήση νέων τεχνολογιών 

 % ικανοποίησης από την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση κατά φύλο 

 Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν ή θέσεις εργασίας που διατηρούνται μετά την 
ολοκλήρωση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης  κατά φύλο 

 % γυναικών που προωθήθηκαν μετά την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση σε θέσεις εργασίας 
μεγαλύτερης εξειδίκευσης/ιεραρχικά ανώτερες/αυξημένης ευθύνης (μείωση του κάθετου και 
οριζόντιου διαχωρισμού στο χώρο εργασίας)  

 Μείωση των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ εργαζόμενων ανδρών και γυναικών ως 
αποτέλεσμα της αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους μέσω της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης 

 
* Οι προτεινόμενοι δείκτες επιπτώσεων αναφέρονται τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και γενικά σε επίπεδο 
χώρας. 
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ΠΠίίνναακκααςς  

ΕΕννδδεειικκττιικκώώνν  
ΔΔεειικκττώώνν  γγιιαα  ττηηνν  
ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  
κκααιι  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  
ττηηςς  ιισσόόττηηττααςς  σσττηηνν  
ΑΑππαασσχχόόλληησσηη//ΑΑππόόκκ
ττηησσηη  εερργγαασσιιαακκήήςς  
εεμμππεειιρρίίααςς  άάννεερργγωωνν  
((ΝΝ..ΘΘ..ΕΕ..  //  SSTTAAGGEE))  

Δείκτες Απασχόληση 

Ποιοτικοί Στόχοι 
Ισότητας 

 Μείωση της διαφοράς του ποσοστού απασχόλησης μεταξύ γυναικών 
και ανδρών (κύριος δείκτης) – Συγκριτική αύξηση 

 Αύξηση της απασχόλησης των γυναικών με παράλληλη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας (ετεροαπασχόληση) –Απόλυτη αύξηση 

Εκροών 

 Αριθμός ατόμων/επιδοτούμενων Ν.Θ.Ε. κατά φύλο, διάρκεια 
ανεργίας, ηλικιακή ομάδα, εκπαιδευτικό επίπεδο και 
επάγγελμα/ειδικότητα 

 Αριθμός ατόμων/θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) κατά 
φύλο, διάρκεια ανεργίας, ηλικιακή ομάδα, εκπαιδευτικό επίπεδο και 
επάγγελμα/ειδικότητα 

 Ανθρωπομήνες επιδότησης Ν.Θ.Ε., stage κατά φύλο και ως προς το % 
κάλυψης του Μέτρου από προσφορά (συμμετοχή εργοδότη στο Μέτρο) 
(Ο δείκτης αυτός μετρά την απορροφητικότητα του Μέτρου και την 
τυχόν διαρροή των επωφελουμένων κατά φύλο) 

 Βαθμός κάλυψης 
της ζήτησης που 
εκφράστηκε από 
τις επιχειρήσεις 
που αιτήθηκαν τη 
συμμετοχή τους 
στα 
Προγράμματα 
Ν.Θ.Ε. και Stage 
αντίστοιχα 

 Βαθμός κάλυψης 
της ζήτησης που 
εκφράστηκε από 
τους άνεργους 
που αιτήθηκαν τη 
συμμετοχή τους 
στα 
Προγράμματα 
Ν.Θ.Ε. και Stage 

 Αριθμός νέων 
θέσεων 
απασχόλησης 
μετά το πέρας της 
επιδότησης κατά 
φύλο και ως προς 
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το % ζήτησης 
ένταξης στα 
προγράμματα, 
κλάδο και 
ειδικότητα των 
επιδοτούμενων 
θέσεων (Ν.Θ.Ε. 
και stage-
καλύπτεται ή όχι 
η ζήτηση, σε ποιο 
%) [Μετρά τη 
δημιουργία νέων 
θέσεων μέσω της 
επιδότητησης των 
εργοδοτών]* 

 % άνεργων κατά 
φύλο, διάρκεια 
ανεργίας και 
ηλικιακή ομάδα 
στο σύνολο των 
άνεργων που 
απασχολούνται 1 
έτος μετά το 
πέρας της 
επιδότησης 

 Μείωση του 
δείκτη 
ανισότητας στην 
απασχόληση 
μεταξύ γυναικών 
και ανδρών 
(μείωση της 
διαφοράς στο 
ποσοστό 
απασχόλησης Γ/Γ 
/ Α/Α) μέσω της 
δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας 
(1 έτος μετά την 
επιδότηση) 

 
* Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η διάρκεια του προγράμματος Ν.Θ.Ε. ανέρχεται σε 18 μήνες (12 μήνες επιδοτείται η 
επιχείρηση για την απασχόληση ανέργου και τους υπόλοιπους 6 μήνες υποχρεούται η επιχείρηση χωρίς επιδότηση να 
διατηρήσει τη θέση εργασίας του ανέργου, δηλαδή 6 μήνες μετά την επιδότηση δεν μπορεί να απολύσει τον άνεργο που 
πήρε μέσω του προγράμματος Ν.Θ.Ε.) και του Stage ένα χρόνο (η επιχείρηση δεν υποχρεώνεται να κρατήσει τον άνεργο 
και μετά το πέρας του προγράμματος). Συνεπώς, ο οποιοσδήποτε δείκτης που επιθυμεί να μετρήσει το βαθμό διατήρησης 
των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται θα πρέπει να ξεκινήσει τη μέτρηση στα διαστήματα μετά την ολοκλήρωση των 
προγραμμάτων, δηλαδή για Ν.Θ.Ε. μετά 18 μήνες (και όχι μετά ένα χρόνο) και για Stage μετά 12 μήνες. 
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ΠΠίίνναακκααςς  ΕΕννδδεειικκττιικκώώνν  

ΔΔεειικκττώώνν  γγιιαα  ττηηνν  
ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  κκααιι  
ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττηηςς  
ιισσόόττηηττααςς  σσττηηνν  
ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  

εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς  

Δείκτες Επιχειρηματικότητα 

Ποιοτικοί Στόχοι 
Ισότητας 

 Μείωση της διαφοράς του ποσοστού απασχόλησης μεταξύ γυναικών και 
ανδρών (κύριος δείκτης) 

 Αύξηση της απασχόλησης των γυναικών με παράλληλη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας μέσω της αυτο-απασχόλησης/ 
επιχειρηματικότητας  

Εκροών 

 Αρ. επιδοτούμενων νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) κατά φύλο, 
διάρκεια ανεργίας, ηλικιακή ομάδα, εκπαιδευτικό επίπεδο, κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας 

 Ανθρωπομήνες επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) 
κατά φύλο και ως προς την ζήτηση ένταξης στο Πρόγραμμα. 

Αποτελεσμάτων 
 % νέων επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν κατά φύλο, τομέα/κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας  και μέγεθος (πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες) 

Επιπτώσεων 

 % βιωσιμότητας των επιδοτούμενων νέων επιχειρήσεων κατά φύλο 
επιχειρηματία και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (3 χρόνια) 

 Συγκριτική αύξηση του % επιχειρηματικότητας των γυναικών (ως προς 
το % επιχειρηματικότητας των ανδρών ) 
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ΠΠίίνναακκεεςς  ΔΔεειικκττώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  κκααιι  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττηηςς  ΙΙσσόόττηηττααςς  ((εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  ππρρόόσσββαασσηηςς  σσττηηνν  
ααγγοορράά  εερργγαασσίίααςς))  μμέέσσωω  ττωωνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ΣΣυυμμββοουυλλεευυττιικκήήςς  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς  κκααιι  ττωωνν  ΔΔοομμώώνν  εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  

ππααιιδδιιώώνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  εεξξααρρττηημμέέννωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  οοιικκοογγέέννεειιααςς  

Δείκτες Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Πληροφόρησης 

Δομές εξυπηρέτησης παιδιών και 
εξαρτημένων μελών 

Εκροών 

 Αρ. επωφελουμένων από 
συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά φύλο 
και ομάδα στόχου (άνεργοι, 
εργαζόμενοι, ευπαθείς ομάδες, 
υποψήφιοι επιχειρηματίες) 

 Αριθμός ωρών συμβουλευτικής κατά 
φύλο και ομάδα στόχου 

 Μέσος όρος ανθρωποωρών παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά 
ειδικότητα και φύλο (κοινωνική- 
ψυχολογική υποστήριξη, επαγγελματική 
συμβουλευτική κ.ο.κ.) 

 Δημιουργία νέων/αναβάθμιση 
υφισταμένων δομών για τη 
φύλαξη παιδιών και τη φροντίδα 
εξαρτημένων μελών της 
οικογένειας 

Αποτελεσμάτων 

 

 % διείσδυσης επί του πληθυσμού στόχου 
κατά φύλο  

 Αρ. επωφελουμένων που προωθήθηκαν 
σε ενεργές πολιτικές απασχόλησης κατά 
φύλο και είδος πολιτικής (κατάρτιση, 
επιδοτήσεις κ.ά.) 

 % επωφελουμένων που είναι 
ικανοποιημένοι κατά φύλο 

 Δυναμικότητα  νέων δομών ως 
προς το % κάλυψης της 
υπάρχουσας ανάγκης  στους 
πληθυσμούς στόχου*  ανά περιοχή 
και προγραμματική περίοδο  

 Νέες θέσεις εργασίας σε υπηρεσίες 
φροντίδας των Δομών κατά φύλο 
και ειδικότητα 

 Αρ. γυναικών που 
επωφελούνται/εξυπηρετούνται 
από τις δομές** 

 Αρ. παιδιών/ηλικιωμένων (άμεσα 
εξυπηρετούμενων από τις δομές)** 

 % επωφελουμένων 
που απασχολούνται 
μετά 12 και 18 μήνες 

 Νέες και 
διασφαλιζόμενες 
θέσεις πλήρους 
απασχόλησης μετά 1 
έτος  

 Βελτίωση των 
γνώσεων/δεξιοτήτων 
των επωφελουμένων 
σε σχέση με το 
περιεχόμενο των 
Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών κατά 
φύλο και ομάδα-
στόχου 

 Αρ. γυναικών που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα 
παιδιών/εξαρτημένων μελών στο σύνολο των απασχολουμένων/ 
οικονομικά ανενεργών και άνεργων γυναικών ανά περιοχή και 
προγραμματική περίοδο (ηλικιακή ομάδα 20-50) 

 Αρ.γυναικών που διευκολύνονται για ένταξη στην αγορά εργασίας 
(Π.Ε.Π. Κρήτης) 

 

* πληθυσμοί στόχου: το σύνολο των παιδιών ηλικίας έως 5 ετών – το σύνολο των ηλικιωμένων άνω των 70-75 
ετών κατά φύλο. 
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** Είναι δείκτες που υπάρχουν σε ορισμένα Π.Ε.Π. 
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ΠΠίίνναακκααςς  ΕΕννδδεειικκττιικκώώνν  ΔΔεειικκττώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ττηηςς  εεννσσωωμμάάττωωσσηηςς  ττηηςς  ιισσόόττηηττααςς  σσττηηνν  

ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  κκααιι  ττηηνν  ΑΑρρχχιικκήή  ΚΚααττάάρρττιισσηη  ((ΆΆξξοοννααςς  ΠΠρροοττεερρααιιόόττηηττααςς  44))  

Δείκτες Εκπαίδευση 

Στόχοι Ισότητας 

 Ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στη σχολική διαπαιδαγώγηση μέσω 
προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και άρσης των φυλετικών 
στερεοτύπων από τη  σχολική  ύλη 

 Ενίσχυση της συμμετοχής των νέων γυναικών στην Τεχνική Εκπαίδευση, την 
αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση και την επιχειρηματικότητα, μέσω των δράσεων 
του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στην κατεύθυνση της άρσης των 
κατά φύλο επαγγελματικών στερεότυπων στην επαγγελματική επιλογή 
(επαγγελματική διαφοροποίηση)  

 Προώθηση των γυναικών σε τεχνολογικούς επιστημονικούς τομείς (π.χ. 
πολυτεχνικές σχολές) 

 Προώθηση των επιστημόνων  γυναικών στην έρευνα και την ακαδημαϊκή καριέρα 
μέσω της ενίσχυσης ειδικών ερευνητικών προγραμμάτων και Μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων 

 Αριθμός σχολείων/εκπαιδευτικών Κέντρων που θα δρομολογήσουν Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και 
Προσανατολισμού με την οπτική του φύλου στο σύνολο των σχολείων της χώρας (% κάλυψης) 

 Αριθμός επιμορφούμενων εκπαιδευτικών σε θέματα εισαγωγής της ισότητας των φύλων στη σχολική 
διαπαιδαγώγηση, κατά φύλο και ειδικότητα  

 Αριθμός Μεταπτυχιακών προγραμμάτων κατά επιστημονικό αντικείμενο και φύλο των διδασκόντων 

 Αριθμός παρεμβατικών προγραμμάτων  

 Συγκριτική αύξηση των γυναικών (σε σχέση με αυτή των ανδρών) στην επιλογή τεχνικής εκπαίδευσης και 
την αρχική επαγγελματική κατάρτιση  κατά βαθμίδα  (Τ.Ε.Ε./Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι.) και ως αποτέλεσμα του 
Σ.Ε.Π 

 % επιμορφούμενων εκπαιδευτικών κατά φύλο και αντικείμενο επιμόρφωσης, στο σύνολο της ομάδας 
στόχου (εκπαιδευτικοί) 

 % συμμετοχής στα παρεμβατικά προγράμματα κατά φύλο και ομάδα στόχου (μαθητές/τριες-
σπουδαστές/τριες) 

 Μείωση της διαφοράς στα ποσοστά  συμμετοχής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο ανάμεσα στα 
δύο φύλα, κατά επιστημονικό αντικείμενο (με έμφαση στους τομείς επιστημονικής αιχμής)  

 Μείωση της διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών στο ποσοστό  συμμετοχής στην επιστημονική έρευνα 

 Μείωση (%) της διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών (μελών Δ.Ε.Π.) στη συμμετοχή κάθε 
πανεπιστημιακής βαθμίδας (άρση του κάθετου διαχωρισμού) 

 Μείωση (%) της διαφοράς στη συμμετοχή  ανδρών και γυναικών κατά επιστημονικό αντικείμενο (άρση 
του οριζόντιου διαχωρισμού) 

 Συγκριτική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης επιστημονικών αποφάσεων 
(επιστημονικές/ερευνητικές επιτροπές)  

 Αλλαγή φυλετικών στερεότυπων /  στάσεων  και αντιλήψεων ως προς την κατανομή των ρόλων ανάμεσα 
τα δύο φύλα (ποιοτικός δείκτης) 

 Αλλαγή φυλετικών στερεότυπων /  στάσεων  και αντιλήψεων ως προς τις επαγγελματικές επιλογές νέων 
ανδρών και γυναικών (ποιοτικός δείκτης) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1. Γλωσσάρι Βασικών Εννοιών 

Direct Discrimination 

Πολιτικές, διαδικασίες ή κριτήρια που κάνουν ανοιχτά διάκριση απέναντι σε κάποιο από τα 
δυο φύλα και συνεπώς προκαλούν άνισα αποτελέσματα στο κάθε φύλο. Η άμεση διάκριση 
στηρίζεται και πηγάζει από υπάρχουσες ανισότητες στις στάσεις, στις συμπεριφορές και στις 
δομές της κοινωνίας. 

Ανισότητες κατά φύλο Gender Inequalities 

Οι ανισότητες ή ανομοιότητες σε οποιονδήποτε τομέα ανάμεσα στις γυναίκες και στους άνδρες 
όσον αφορά το επίπεδο της συμμετοχής τους, της πρόσβασής τους στους πόρους, στα 
δικαιώματα, στις αμοιβές ή στα επιδόματα. 

Αόρατα Εμπόδια Invisible Barriers 

Στάσεις και υποβόσκουσες παραδοσιακές αντιλήψεις, πρότυπα, κανόνες και αξίες που 
εμποδίζουν την πλήρη και ελεύθερη συμμετοχή των γυναικών (ή των ανδρών) σε κάποιους 
τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. 

Δείκτες Αποτελεσμάτων Result/Outcome Indicators 

Οι δείκτες αποτελεσμάτων αντιπροσωπεύουν τις άμεσες και έμμεσες επενέργειες και τα 
απευθείας αποτελέσματα που επιφέρουν οι ενέργειες ενός προγράμματος στους άμεσα 
ωφελουμένους. Κάτι θεωρείται άμεσο, όταν συμβαίνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
προγράμματος ή/και στο τέλος της υλοποίησης (π.χ. o αριθμός 
καταρτισθέντων/καταρτισθεισών). Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που 
παρουσιάζονται μετά από τις παρεμβάσεις. Μπορούν να μετρηθούν σε φυσικές ή νομισματικές 
μονάδες και εκφράζονται κατά κανόνα με αναλογία ή λόγο δύο αριθμών (αναγωγή), ώστε να 
επιτρέπουν την παρατήρηση της αλλαγής. 

Δείκτες Εκροών/Πραγματοποίησης Output Indicators 

Οι δείκτες εκροών σχετίζονται με τη δραστηριότητα. Μετρούν το προϊόν (output) των 
χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Μετρούνται σε φυσικές ή νομισματικές μονάδες και 
εκφράζονται σε απόλυτους αριθμούς ή/και λόγους. Αντιπροσωπεύουν το μέγεθος και το βαθμό 
των παραγώγων από τις παρεμβάσεις (π.χ. αριθμός καταρτισμένων ατόμων, αριθμός 
επιδοτούμενων θέσεων). 

Δείκτες Επιπτώσεων Impact Indicators 

Οι δείκτες επιπτώσεων εκφράζουν τις συνέπειες των παρεμβάσεων πέρα των άμεσων 
αποτελεσμάτων στους απευθείας επωφελουμένους από αυτές. Εκφράζουν, με άλλα λόγια, τα 
μεσο- και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε ευρύτερα πεδία των παρεμβάσεων από το 
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ακριβές αντικείμενο της παρέμβασης. 

Δείκτες Κύριοι ή Κεντρικοί Key Indicators 

Οι κύριοι ή κεντρικοί δείκτες διευκολύνουν στην εστίαση στις ανάγκες παρακολούθησης 
συγκεκριμένων στόχων ή/και ομάδας-στόχου, αφού μπορούν να αθροιστούν σε υψηλότερο 
επίπεδο και παράλληλα να χρησιμοποιηθούν για συγκρίσεις μεταξύ όμοιων 
προγραμμάτων/Μέτρων ή Κατηγοριών Ενέργειας. 

Δείκτες Συγκυρίας Context Indicators 

Ο σκοπός των δεικτών αυτών είναι ο προσδιορισμός των διαφορών που μπορεί να 
εμφανίζονται σε ένα πεδίο παρέμβασης. Η επιλογή τους πρέπει να επιτρέπει την επεξήγηση των 
σημαντικών διαφορών ενός πεδίου που μας ενδιαφέρει, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα 
σύγκρισης με άλλους δείκτες ή καταστάσεις σε άλλα πεδία παρέμβασης. Οι δείκτες συγκυρίας 
βοηθούν στην ερμηνεία των κύριων ή κεντρικών δεικτών παρέχοντας επιπλέον πληροφόρηση 
ή/και μεγαλύτερη εξειδίκευση. 

Διακρίσεις κατά των γυναικών Discrimination against women 

Κάθε διαχωρισμός, εξαίρεση ή περιορισμός που βασίζεται στο φύλο και έχει ως σκοπό ή/και 
αποτέλεσμα να διακυβεύσει ή να περιορίσει την απόλαυση ή την άσκηση από τα γυναίκες των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, 
πολιτιστικό, αστικό και κάθε άλλον τομέα. 

Διάσταση της ισότητας Equality Dimension 

Η πλευρά της ισότητας μεταξύ των φύλων σε οποιοδήποτε ζήτημα. 

Διαφορές κατά φύλο Gender Differences 

Οι κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και οι 
διαφορετικές αξίες που αποδίδονται στη σφαίρα δραστηριοτήτων γυναικών και ανδρών. Οι 
διαφορές κατά φύλο ποικίλλουν σε κάθε κοινωνία και πολιτισμό και διαχρονικά αλλάζουν. 

Διαχωρισμός στην αγορά εργασίας Labour Market Segregation 

Η συγκέντρωση των γυναικών και των ανδρών σε διαφορετικές μορφές και σε διαφορετικά 
επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, με τις γυναίκες να περιορίζονται σε 
ένα στενότερο πεδίο επαγγελμάτων σε σχέση με τους άνδρες (οριζόντιος διαχωρισμός), και σε 
εργασία χαμηλότερης βαθμίδας (κάθετος διαχωρισμός). 

Διπλή Στρατηγική/Συνδυαστική 
Πολιτική 

Dual Strategy/Combined Policy 

Η στρατηγική που εφαρμόζει συνδυαστικά παρεμβάσεις θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών 
και την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές που έχουν άμεσο ή 
έμμεσο αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο. 
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Εκτίμηση των επιπτώσεων (μιας 
πολιτικής) ανάλογα με το φύλο 

Gender Impact Assessment 

Η εξέταση των προτάσεων πολιτικής ως προς τις διαφορετικές συνέπειές τους στις γυναίκες και 
στους άνδρες με σκοπό την προσαρμογή τους, ώστε να διασφαλίζεται η εξουδετέρωση τυχόν 
διακριτικών επιπτώσεων και η προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων. 

Έλεγχος ως προς το φύλο Gender Audit 

Η ανάλυση και αξιολόγηση πολιτικών, προγραμμάτων και θεσμών όσον αφορά τον τρόπο 
εφαρμογής κριτηρίων κατά φύλο. 

Έμμεση Διάκριση Indirect Discrimination 

Πολιτικές, διαδικασίες ή κριτήρια που δεν κάνουν ανοιχτά διάκριση απέναντι στο ένα ή το 
άλλο φύλο, αλλά που έχουν άνισες επιπτώσεις στις γυναίκες ή στους άνδρες, ως συνέπεια των 
κατεστημένων κατά φύλο ανισοτήτων ή των αόρατων εμποδίων. 

Ένταξη/ Ενσωμάτωση της Διάστασης 
του Φύλου/ Ένταξη της Ισότητας 
Ευκαιριών 

Gender Mainstreaming/Integration of Equal 
Opportunities 

Η συστηματική ένταξη/ενσωμάτωση σε όλες τις πολιτικές, των συνθηκών, των προτεραιοτήτων 
και των αναγκών των γυναικών και των ανδρών, υπό το πρίσμα της προώθησης της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η κινητοποίηση όλων των γενικών πολιτικών και μέτρων, 
ιδιαίτερα σκοπεύοντας στην επίτευξη της ισότητας λαμβάνοντας υπόψη ενεργά και ανοιχτά, 
στη φάση του σχεδιασμού, τις συνέπειές τους στις αντίστοιχες συνθήκες της ζωής των γυναικών 
και των ανδρών κατά την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. 

Η αναδιοργάνωση, η βελτίωση, η εξέλιξη και εκτίμηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με 
την οπτική της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς και σε όλους τους 
εμπλεκόμενους συντελεστές στη χάραξη, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των πολιτικών. 

Επαλήθευση ως προς την ένταξη της 
διάστασης του φύλου 

Gender Proofing 

Ο έλεγχος σε κάθε πρόταση πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχει επιτευχθεί κάθε εν 
δυνάμει διακριτική συνέπεια ως προς τα δύο φύλα και ότι αυτή η πρόταση πολιτικής προωθεί 
την ισότητα μεταξύ των φύλων.  

Θετική Δράση/ Θετική Διάκριση/ 
Θετικά μέτρα υπέρ των γυναικών ή 
για την προώθηση της ισότητας  

Positive Actions/Affirmative Actions/ Positive 
Discrimination/Positive measures for women or 

promoting equality  

Μέτρα που στοχεύουν ειδικά σε μια κοινωνική ομάδα με πρόθεση να εξαλειφθεί και να 
εμποδιστεί η διάκριση εις βάρος τους ή να αντισταθμιστούν τα μειονεκτήματα που απορρέουν 
από υπάρχουσες στάσεις, συμπεριφορές και δομές τα κοινωνίας. 
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Ίσες Ευκαιρίες για άνδρες και 
γυναίκες 

Equal opportunities for women and men 

Η απουσία εμποδίων με βάση το φύλο στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική συμμετοχή. 

Ισόρροπη Συμμετοχή ανδρών και 
γυναικών 

Balanced participation of women and men 

Η ισόρροπη διανομή ισχύος και θέσεων στα κέντρα αποφάσεων ανάμεσα σε άνδρες και 
γυναίκες (40% με 60% αντιπροσώπευση κάθε φύλου).  

Ισοτιμία των φύλων Gender Equity 

Δίκαιη μεταχείριση σε σχέση με το φύλο, η οποία μπορεί να είναι ίση μεταχείριση ή μεταχείριση 
η οποία είναι διαφορετική αλλά θεωρείται ισοδύναμη όσον αφορά τα δικαιώματα, τις παροχές, 
τις υποχρεώσεις και τις ευκαιρίες. 

Ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών/Ισότητα των Φύλων 

Equality between women and men/Gender Equality 

Γυναίκες και άνδρες είναι ελεύθεροι/-ες να αναπτύξουν τις προσωπικές τους δεξιότητες και 
επιλογές χωρίς τους περιορισμούς που καθορίζονται από αυστηρούς έμφυλους ρόλους και 
συμβατικότητες. Οι διαφορετικές συμπεριφορές, φιλοδοξίες και ανάγκες των γυναικών και των 
ανδρών συνεκτιμώνται, αξιολογούνται και ευνοούνται ισότιμα. 

Οδηγίες που αφορούν την ίση 
μεταχείριση 

Directives on Equal Treatment 

Οδηγίες οι οποίες επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών (η οποία αρχικά, στη Συνθήκη της Ρώμης, αφορούσε μόνο την αμοιβή). Η αρχή 
επεκτάθηκε στην πρόσβαση σε απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση 
και στις συνθήκες εργασίας, στα υποχρεωτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, στα 
επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, σε άτομα που ασκούν ανεξάρτητη 
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, στις εγκύους και στις λεχώνες 
εργαζόμενες και στα άτομα που απουσιάζουν με γονική άδεια. 

Οπτική του φύλου Gender Perspective 

Η εξέταση και η επισήμανση των διαφορών στη βάση του φύλου, οι οποίες ενδέχεται να 
υπάρχουν σε οποιαδήποτε δεδομένη δραστηριότητα/τομέα άσκησης πολιτικής. 

Οριοθέτηση/ Συγκριτική ανάλυση των 
επιδόσεων 

Benchmarking 

Η καθιέρωση ενός κριτηρίου, μιας σταθεράς ή ενός σημείου αναφοράς με βάση το οποίο 
μετράται και στοχοθετείται η πρόοδος, η εξέλιξη κάποιων μέτρων. 

Ποσοστώσεις Quota 

Ο καθορισμός ποσοστού ή μεριδίου θέσεων, εδρών ή διαθέσιμων πόρων για να καλυφθεί από 
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συγκεκριμένη ομάδα ή να χορηγηθεί σε αυτή, γενικά βάσει κάποιων ορισμένων κανόνων ή 
κριτηρίων με στόχο τη διόρθωση κάποιας προηγούμενης ανισότητας που εμφανίζεται συνήθως 
στις θέσεις λήψης αποφάσεων ή στην πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης ή απασχόλησης. 

Προνομιακή μεταχείριση Preferential Treatment 

Η μεταχείριση ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων με τρόπο που ενδέχεται να οδηγήσει αυτό το 
άτομο ή την ομάδα σε καλύτερη θέση όσον αφορά τις παροχές, την πρόσβαση σε πόρους, τα 
δικαιώματα, τις ευκαιρίες ή το καθεστώς τους σε σχέση με άλλα άτομα ή ομάδες ατόμων. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί θετικά, όταν συνεπάγεται θετική δράση η οποία αποσκοπεί στην 
εξάλειψη προηγούμενης διακριτικής μεταχείρισης, ή αρνητικά, όταν έχει στόχο τη διατήρηση 
διαφορών ή πλεονεκτημάτων για ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων έναντι ενός άλλου ατόμου ή 
μιας άλλης ομάδας ατόμων. 

Προσέγγιση αγνόησης της διάστασης 
του φύλου 

Gender Blind Approach 

Η προσέγγιση που αγνοεί ή αποτυγχάνει να συνεκτιμήσει τη διάσταση του φύλου σε αντίθεση 
με την ουδέτερη προσέγγιση της διάστασης του φύλου ή της ευαισθητοποιημένης προσέγγισης 
ως προς το φύλο. 

Προσέγγιση ευαισθητοποίησης ως 
προς τη διάσταση του φύλου 

Gender Sensitive Approach 

Η προσέγγιση που συνεκτιμά τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διάσταση του φύλου και 
ασχολείται με αυτά. 

Προσέγγιση ουδέτερη ως προς τη 
διάσταση του φύλου 

Gender Neutral Approach 

Η προσέγγιση η οποία δεν έχει διαφορετικές –θετικές ή αρνητικές- συνέπειες στις σχέσεις 
μεταξύ των φύλων ή στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

Προσέγγιση ένταξης της διάστασης 
του φύλου στους προϋπολογισμούς 

Gender Budgeting 

Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για να προωθήσει την ισότητα μεταξύ των φύλων διαμέσου 
της ένταξής της στην οικονομική διαδικασία και στην πολιτική κατανομής και διαχείρισης των 
χρηματοοικονομικών πόρων. Επαναπροσδιορισμός των εσόδων και εξόδων και ανασχεδιασμός 
της διαδικασίας των οικονομικών προϋπολογισμών των έργων, επανατοποθέτηση των πόρων 
κατά τρόπο συνυπολογισμού της διάστασης του φύλου όσον αφορά τους ωφελουμένους. 

Ρόλοι των φύλων Gender Roles 

Ένα σύνολο στερεοτύπων για τη δράση και τη συμπεριφορά των ανδρών και των γυναικών. 

Στοιχεία κατά φύλο Gender/Sex Disaggregate Data 

Η συλλογή και κατανομή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων που να δίνει τη δυνατότητα 
συγκριτικής ανάλυσης κατά φύλο. 
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Συνδυασμός επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής 

Reconciliation of work and family/household life 

Η εισαγωγή συστημάτων γονικής άδειας ή άδειας για οικογενειακούς λόγους, ρυθμίσεων για τη 
φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων και η ανάπτυξη μιας δομής και μιας οργάνωσης 
του εργασιακού περιβάλλοντος που θα διευκολύνουν το συνδυασμό των επαγγελματικών 
υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η οικογένεια και το νοικοκυριό για τις 
γυναίκες και τους άνδρες. 

Υποεκπροσώπηση γυναικών σε ένα 
τομέα 

Under-representation of women 

Οι γυναίκες θεωρούνται ως υποεκπροσωπούμενες σε ένα τομέα, εάν το μερίδιό τους στο 
συνολικό αριθμό συμμετεχόντων/συμμετεχουσών σε αυτόν καλύπτει λιγότερο από το 40%. 
Στην περίπτωση που η συμμετοχή των γυναικών υπερβαίνει το 60%, παρατηρείται 
υπερεκπροσώπηση γυναικών στον τομέα.  

 

2. Συντομογραφίες 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Α.μεΑ. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

ΒΙ.ΠΕ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Γ.Γ.Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

Δ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Ε.Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Ε.Γ.Τ.Π.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

Ε.Δ.Ε.Μ. ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Ε.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ε.Ε.Δ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ε.Κ.Κ.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Ε.Κ.Τ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Ε.Π. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ε.Π.Α.Ε.Κ. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Ε.Π.ΑΓ. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

Ε.Π.ΑΛ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 

Ε.Π.ΑΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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 UNDP Suggestive Checklist of Actions for Gender Mainstreaming, 
http://www.undp.org.in/report/gstrat/strat-11.html  

 UNIFEM's Experiences In Mainstreaming For Gender Equality, 
http://www.unifem.undp.org/pap_main.htm  

 Water for People: Mainstreaming a Gender Equality Perspective, 
http://www.wsscc.org/vision21/docs/doc10.html  

 Γενική Γραμματεία Ισότητας, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., http://www.isotita.gr 

 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, http://www.ime.gr 

 Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, http://www.kethi.gr 
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 ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-
ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ, http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Profile_el.html 

 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, http://www.cycladic.gr/greek/education/education.htm 

 Μουσείο Μπενάκη, http://www.benaki.gr/education/gr/ 

 Παιδικό Μουσείο, http://www.hcm.gr/BIGframe/BIGFramesMainFirstPage.htm 

 Falling Through the Net: Toward Digital Inclusion  

 Falling Through the Net: Defining the Digital Divide 

 Yale University Library Research Guide for Mass Media and Popular Culture  

 Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος 

 Κοινωνία της Πληροφορίας 

 Association for Women in Computing 

 Exploring Gender and Technology in Learning Environments 

 Centre for Computing and Social Responsibility - Gender Issues 

 Computer Professionals for Social Responsibility, Gender in the Internet Age, 
NEWSLETTER No 18 

 Computer Professionals for Social Responsibility. "CPSR Gender Page." 

 eEurope2002, An Information Society for All 

 Expect the Best from a Girl. 

 GREATE Gender Relations in Educational Applications of Technology  

 Institute for Women and Technology 

 Pathways to School Improvement. 

 UN, DAW, "Information and communication technologies and their impact on and use as 
an instrument for the advancement and empowerment of women" 

 US Department of Education. "Equity Initiatives." 

 Research Group on Gender and Learning Technologies  

 Say, Say Oh Playmate Software http://www.umich.edu/~medal/ssopmweb/ssop.html 

 World Summit on the Information Society 
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5. Κοινωνία της Πληροφορίας 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

The development of public access sites in public libraries, community centres, and 
'  t  h ld b  f ilit t d  

 Further discussions of the most appropriate technological and public policy means 
t  id  bi it  id ti l  t  th  I t t t  ff d bl  t  t ΦΥΣΗ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ
The development of online gender information services should be encouraged. 

 Identification should be made as to what kinds of information and resources can 
d h ld b  id d f   ith  l lit  f i i t  ti  th  

 Identification of `basic content services' for women and women's groups should be 
d t d  

 The development of online harassment guidelines, in coordination with 
i l li  i  I t t S i  P id  (ISP )  h l  i iti  

 The promotion of community-based computer networks and a strategy to 
   d '   t  t k   ti  l  i  ti i ti  

 Funding programs, at municipal, state/provincial and federal levels, should allow 
f  fl ibilit  i  ll i  iti  f i t t t  d i  th i   t i i  ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
The deskilling of work (particularly those in pink-collar ghettos traditionally 

i d b  ) b  i f ti  t h l i  h ld b  l d  
 Issues surrounding telework, including childcare, employee benefits, and 

i  h ld b  h d  th hl  
 The obstacles (educational barriers, lack of affordable childcare) for women in 

t i  d th i i  i  th  hi h t h fi ld  h ld l  b   i it  ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

The concept of lifelong learning as it applies to women (from young girls to 
i ) h ld b  l d   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
The consultative process related to access and the information infrastructure needs 
t  b  b d d  i   id  t  f iti  d th i  i ti  ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
Future surveys on computer/modem access and ownership (in the home and in 
th  k l ) h ld di t  d t  b  d   ll   di bilit   

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 3.083 1.541 1.542
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ 2.416 1.167 1.249
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 7.509 4.234 3.275
ΣΥΝΟΛΟ 13.008 6.942 6.066
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 100% 50% 50%
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ 100% 48% 52%
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 100% 56% 44%
ΣΥΝΟΛΟ 100% 53% 47%

Πηγή: ΥΠΕΠΘ, www.ypepth.gr
Επεξεργασία: ΚΕΘΙ

Πληθυσμός και κατανομή σπουδαστών ΤΕΕ στις ειδικότητες του Τομέα Πληροφορικής 
και Δικτύων Η/Υ κατά φύλο, 2001 - 2002
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Aπασχολούμενοι στους  κλάδους  Υψηλής  Τεχνολογίας  κατά  φύλο

CO UN TRY GR
ISCO3D (All)
STAPRO (All)

 .000 persons YEAR
SEX N ACE2D 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
ΑΝΔΡΕΣ 24 14,962 14,916 17,220 15,959 16,243 19,526 16,190 15,506 -0,737 -4,5% -6% -29%

29 18,397 21,925 20,027 23,494 22,243 24,556 21,420 23,086 0,843 3,8% 7% 34%
30 0,698 0,820 0,235 0,867 0,528 0,496 0,362 0,635 0,107 20,3% 1% 4%
31 7,765 8,056 7,450 8,003 7,647 6,488 9,478 6,955 -0,692 -9,1% -6% -28%

32 2,553 1,805 2,013 1,760 1,885 1,601 2,136 1,915 0,030 1,6% 0% 1%

33 1,810 2,784 1,182 2,870 2,822 3,261 2,646 4,193 1,371 48,6% 12% 55%

34 2,435 1,887 2,264 1,694 1,648 1,308 1,570 2,745 1,097 66,6% 9% 44%

35 20,660 21,003 19,758 16,522 15,642 19,932 15,882 14,036 -1,606 -10,3% -14% -64%
64 36,568 36,524 34,522 35,117 36,266 38,042 33,296 36,017 -0,249 -0,7% -2% -10%
72 3,008 3,692 3,089 2,458 4,413 3,931 6,914 6,856 2,442 55,3% 21% 97%
73 2,128 2,962 2,112 3,264 2,381 3,141 2,653 2,288 -0,093 -3,9% -1% -4%

1 Total 110,984 116,375 109,873 112,008 111,718 122,282 112,547 114,231 2,513 2,2% 21% 100%
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 24 7,447 7,215 7,619 7,811 8,097 9,815 7,764 8,807 0,710 8,8% 6% 8%

29 2,025 2,349 2,535 3,150 2,494 2,595 2,691 2,903 0,409 16,4% 3% 4%
30 0,072 0,221 0,075 0,118 0,169 0,097 0,114 -0,005 -3,9% 0% 0%
31 1,892 2,119 2,540 2,513 2,390 2,055 2,466 2,139 -0,252 -10,5% -2% -3%

32 1,012 0,479 0,507 0,642 0,775 0,792 1,183 1,081 0,306 39,5% 3% 3%

33 0,511 0,808 0,210 0,791 0,966 1,258 1,565 1,752 0,785 81,3% 7% 9%

34 0,288 0,074 0,358 0,150 0,151 0,169 0,453 0,902 0,751 497,8% 6% 8%

35 0,906 1,058 1,291 1,037 1,069 1,416 1,069 0,718 -0,351 -32,8% -3% -4%
64 9,335 8,466 7,216 9,587 8,519 8,748 11,696 12,671 4,152 48,7% 35% 45%
72 1,961 1,592 1,324 1,753 1,929 3,630 3,338 3,362 1,433 74,3% 12% 16%
73 2,390 1,384 1,648 2,289 1,542 1,708 2,411 2,803 1,261 81,8% 11% 14%

2 Total 27,839 25,765 25,324 29,723 28,051 32,356 34,733 37,253 9,202 32,8% 79% 100%
Grand Total 138,822 142,140 135,197 141,731 139,769 154,638 147,280 151,484 11,715 8,4% 100%

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  ΣΤΟΥΣ  ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΤ

ΚΛΑΔΟΙ  ΥΨΗΛΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ N ACE2D 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 97-00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Βιομηχανία χημικών  ουσιών  και προϊόντων 24 22,409 22,131 24,839 23,770 24,340 29,341 23,953 24,313 -0,028 -0,1% -4,5% 8,8%

Κατασκευή  μηχανημάτων  και ειδών  εξοπλισμού 
μ .α.κ

29 20,422 24,275 22,562 26,644 24,737 27,151 24,110 25,989 1,252 5,1% 3,8% 16,4%

Κατασκευή  μηχανών  γραφείου και 
ηλεκτρονικών  υπολογιστών

30 0,770 1,042 0,309 0,867 0,646 0,664 0,460 0,749 0,103 15,9% 20,3% -3,9%

Κατασκευή  ηλεκτρικών  μηχανών  και συσκευών  
μ .α.κ

31 9,657 10,175 9,990 10,517 10,037 8,543 11,945 9,093 -0,944 -9,4% -9,1% -10,5%

Κατασκευή  εξοπλισμού και συσκευών  
ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών 32 3,566 2,285 2,520 2,402 2,660 2,393 3,319 2,996 0,337 12,7% 1,6% 39,5%

Κατασκευή  ιατρικών  οργάνων , οργάνων  
ακριβείας και οπτικών  οργάνων·  κατασκευή  
ρολογιών  κάθε είδους

33 2,322 3,591 1,392 3,661 3,788 4,519 4,211 5,945 2,157 56,9% 48,6% 81,3%

Κατασκευή  αυτοκινήτων  οχημάτων· κατασκευή  
ρυμουλκούμενων  και ημιρυμουλκούμενων  
οχημάτων

34 2,722 1,961 2,622 1,844 1,799 1,477 2,023 3,647 1,848 102,7% 66,6% 497,8%

Κατασκευή  λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 35 21,565 22,061 21,049 17,559 16,711 21,348 16,951 14,754 -1,957 -11,7% -10,3% -32,8%

Ταχυδρομεία, τηλεπικοινωνίες 64 45,903 44,990 41,739 44,704 44,785 46,791 44,992 48,688 3,903 8,7% -0,7% 48,7%

Πληροφορική  και συναφείς δραστηριότητες 72 4,968 5,284 4,414 4,210 6,343 7,562 10,252 10,218 3,875 61,1% 55,3% 74,3%

Έρευνα και ανάπτυξη 73 4,517 4,347 3,760 5,553 3,923 4,849 5,064 5,091 1,169 29,8% -3,9% 81,8%
ΣΥΝΟΛΟ 138,822 142,140 135,197 141,731 139,769 154,638 147,280 151,484 11,715 8,4% 2,2% 32,8%

Πηγή : EUROSTAT, Labour Force Survey 1993 - 2000. 
Επεξεργασία  στοιχείων :  ΚΕΘΙ -

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  1997 -2000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 
 

Employed 

NACE2D (All)
COUNTRY GR
ISCO3D TOTAL EM PLOYM ENT

 .000 persons YEAR
SEX STAPRO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
ΑΝΔΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 233,724 231,955 213,204 228,910 235,863 245,142 250,823 256,748 20,885 9%

ΑΥΤ/ΝΟΙ 798,415 811,034 820,945 803,130 781,232 749,672 706,658 697,986 -83,245 -11%
ΜΙΣΘΩΤΟΙ 1263,895 1283,974 1287,709 1310,961 1296,140 1383,048 1392,949 1388,555 92,414 7%
ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝΤΑ 120,511 122,476 127,310 124,370 125,322 126,222 116,019 113,979 -11,343 -9%

Α  Total 2416,545 2449,439 2449,168 2467,371 2438,556 2504,084 2466,449 2457,268 18,711 0,8%
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 35,168 34,279 31,557 39,076 38,916 42,941 47,081 56,976 18,060 46%

ΑΥΤ/ΝΟΙ 220,934 226,977 224,408 233,357 226,564 250,556 257,424 265,477 38,913 17%
ΜΙΣΘΩΤΟΙ 715,707 732,720 771,080 788,806 815,232 861,838 903,069 915,974 100,743 12%
ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝΤΑ 327,009 342,743 344,296 339,672 334,067 307,617 265,717 250,557 -83,510 -25%

Γ Total 1298,818 1336,718 1371,342 1400,912 1414,779 1462,951 1473,290 1488,984 74,205 5,2%
Grand Total 3715,363 3786,157 3820,510 3868,283 3853,335 3967,035 3939,740 3946,252 92,917 2,4%

Πηγή: EUROSTAT, Labour Force Survey 1993 - 2000. 
Επεξεργασία στοιχείων :  ΚΕΘΙ -

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  ΣΥΝΟΛΟΥ  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1997 - 2000

1997 1998 1999 2000
ΑΝΔΡΕΣ 79,9% 79,1% 76,4% 75,4%
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 20,1% 20,9% 23,6% 24,6%
ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πηγή: EUROSTAT, Labour Force Survey 1993 - 2000. 
Επεξεργασία στοιχείων:  ΚΕΘΙ -

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΦΥΛΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

 
 

Employed 

COUNTRY GR
ISCO3D (All)
NACE2D 72

 .000 persons YEAR
SEX STAPRO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1997 - 2000

1 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 0,391 0,221 0,075 0,150 0,151 0,337 0,178 0,344 0,193 128%
ΑΥΤ/ΝΟΙ 0,113 0,780 0,444 0,342 0,755 0,450 0,947 1,043 0,288 38%
ΜΙΣΘΩΤΟΙ 2,504 2,690 2,570 1,966 3,508 3,144 5,788 5,469 1,961 56%

ΑΝΔΡΕΣ 3,008 3,692 3,089 2,458 4,413 3,931 6,914 6,856 2,442 55% 63%
2 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 0,148 0,000 #DIV/0!
ΑΥΤ/ΝΟΙ 0,117 0,225 0,151 0,425 -0,151 -100%
ΜΙΣΘΩΤΟΙ 1,929 1,371 1,207 1,379 1,778 3,092 3,271 3,362 1,584 89%
ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝΤΑ 0,031 0,074 0,150 0,113 0,067 0,000 #DIV/0!

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1,961 1,592 1,324 1,753 1,929 3,630 3,338 3,362 1,433 74% 37%
Grand Total 4,968 5,284 4,414 4,210 6,343 7,562 10,252 10,218 3,875 61% 100%

Πηγή: EUROSTAT, Labour Force Survey 1993 - 2000. 

Επεξεργασία στοιχείων:  ΚΕΘΙ -

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΣΤΑ ΦΥΛΑ

Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες

Employed 

COUNTRY GR
ISCO3D (All)
NACE2D HI TECH SECTORS

 .000 persons YEAR
SEX STAPRO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
ΑΝΔΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 5,287 6,388 5,552 6,340 6,741 6,410 5,455 6,426 -0,314 -4,7%

ΑΥΤ/ΝΟΙ 7,367 7,292 7,328 8,201 7,499 7,481 6,589 8,775 1,276 17,0%
ΜΙΣΘΩΤΟΙ 97,384 101,784 95,876 96,419 96,185 107,072 99,725 98,210 2,025 2,1%
ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝΤΑ 0,945 0,910 1,117 1,048 1,294 1,318 0,779 0,820 -0,473 -36,6%

Α Total 110,983 116,375 109,873 112,008 111,718 122,282 112,547 114,231 2,513 2,2%
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 0,576 0,481 0,224 0,192 0,302 0,535 0,512 0,327 0,025 8,2%

ΑΥΤ/ΝΟΙ 0,214 0,387 0,461 0,435 0,302 0,851 0,501 0,395 0,093 30,8%
ΜΙΣΘΩΤΟΙ 25,800 23,917 23,803 27,996 26,473 29,686 31,996 36,010 9,537 36,0%
ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝΤΑ 1,249 0,980 0,836 1,100 0,974 1,284 1,724 0,522 -0,453 -46,5%

Γ Total 27,839 25,765 25,324 29,723 28,051 32,356 34,733 37,253 9,202 32,8%
Grand Total 138,822 142,140 135,197 141,731 139,769 154,638 147,280 151,484 11,715 8,4%

Employed 

COUNTRY GR
ISCO3D (All)
NACE2D % HI TECH SECTORS

 .000 persons YEAR
SEX STAPRO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
ΑΝΔΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 2,3% 2,8% 2,6% 2,8% 2,9% 2,6% 2,2% 2,5%

ΑΥΤ/ΝΟΙ 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 1,3%
ΜΙΣΘΩΤΟΙ 7,7% 7,9% 7,4% 7,4% 7,4% 7,7% 7,2% 7,1%
ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝΤΑ 0,8% 0,7% 0,9% 0,8% 1,0% 1,0% 0,7% 0,7%

Α Total 4,6% 4,8% 4,5% 4,5% 4,6% 4,9% 4,6% 4,6%
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 1,6% 1,4% 0,7% 0,5% 0,8% 1,2% 1,1% 0,6%

ΑΥΤ/ΝΟΙ 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1%
ΜΙΣΘΩΤΟΙ 3,6% 3,3% 3,1% 3,5% 3,2% 3,4% 3,5% 3,9%
ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝΤΑ 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 0,2%

Γ Total 2,1% 1,9% 1,8% 2,1% 2,0% 2,2% 2,4% 2,5%
Grand Total 3,7% 3,8% 3,5% 3,7% 3,6% 3,9% 3,7% 3,8%

Πηγή: EUROSTAT, Labour Force Survey 1993 - 2000. 
Επεξεργασία στοιχείων:  ΚΕΘΙ -

ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ HI-
TECH SECTORS 1997 - 2000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

 
 
 

Employed 

COUNTRY GR
ISCO3D (All)
NACE2D 73

 .000 persons YEAR
SEX STAPRO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ΜΕΤΑΒΟΛΗ  1997 - 2000

1 1 0,148 0,075 0,194 -0,194 -100%
2 0,074 0,117 0,150 0,075 0,348 0,272 361%
3 2,128 2,741 1,995 3,040 2,111 3,141 2,653 1,940 -0,171 -8%

ΑΝΔΡΕΣ 2,128 2,962 2,112 3,264 2,381 3,141 2,653 2,288 -0,093 -4% -8%
2 1 0,043 0,075 0,171 -0,075 -100%

2 0,072 0,033 0,075 0,135 0,075 0,169 -0,075 -100%
3 2,318 1,352 1,573 2,111 1,391 1,539 2,240 2,803 1,412 102%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2,390 1,384 1,648 2,289 1,542 1,708 2,411 2,803 1,261 82% 108%
Grand Total 4,517 4,347 3,760 5,553 3,923 4,849 5,064 5,091 1,169 30% 100%

Πηγή: EUROSTAT, Labour Force Survey 1993 - 2000. 

Επεξεργασία στοιχείων:  ΚΕΘΙ -

Έρευνα και ανάπτυξη

ΚΑΤΑΝΟΜΗ  
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΣΤΑ ΦΥΛΑ

Employed 

COUNTRY GR
ISCO3D (All)
NACE2D 64

 .000 persons YEAR
SEX STAPRO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ΜΕΤΑΒΟΛΗ   1997 - 2000

1 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 0,185 0,190 0,222 0,308 0,161 0,205 0,067 0,068 -0,093 -58%
ΑΥΤ/ΝΟΙ 0,130 0,194 0,181 0,168 0,255 0,169 0,274 -0,255 -100%
ΜΙΣΘΩΤΟΙ 36,254 36,141 34,119 34,641 35,776 37,668 32,956 35,949 0,173 0%
ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝΤΑ 0,073 -0,073 -100%

ΑΝΔΡΕΣ 36,568 36,524 34,522 35,117 36,266 38,042 33,296 36,017 -0,249 -1% -6%
2 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 0,072 0,070 0,075 0,169 -0,075 -100%
ΑΥΤ/ΝΟΙ 0,070 0,074 0,000 #DIV/0!
ΜΙΣΘΩΤΟΙ 9,193 8,212 7,184 9,555 8,443 8,580 11,696 12,671 4,228 50%
ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝΤΑ 0,110 0,032 0,032 0,000 #DIV/0!

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 9,335 8,466 7,216 9,587 8,519 8,748 11,696 12,671 4,152 49% 106%
Grand Total 45,903 44,990 41,739 44,704 44,785 46,791 44,992 48,688 3,903 9% 100%

Ταχυδρομεία, τηλεπικοινωνίες

ΚΑΤΑΝΟΜΗ  
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΣΤΑ ΦΥΛΑ
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ΠΗΓΗ: LFS, Eurostat 2000. 
Επεξεργασία στοιχείων: ΚΕΘΙ 
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ΠΗΓΗ: LFS, Eurostat 2000. 
Επεξεργασία στοιχείων: ΚΕΘΙ 

 

ISCO-88 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  ΚΛΑΔΟΥ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 2000 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

120
Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημοσίων ή ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και οργανισμών (με απασχόληση  10 άτομα και άνω)

100% 67% 33%

130

Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών  δημοσίων ή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών (με απασχόληση μέχρι 9 
άτομα)

100% 100% 0%

210 Επιστήμονες και Επαγγελματίες της Πληροφορικής 100% 66% 34%

240
Αρχειοθέτες, βιβλιοθηκονόμοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
στον τομέα της τεκμηρίωσης της πληροφόρησης

100% 100% 0%

310 Τεχνολόγοι πληροφορικής εν γένει 100% 100% 0%

340
Ειδικευμένοι επί των πωλήσεων χρηματιστές, κτηματομεσίτες, 
απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων εν γένει και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα

100% 0% 100%

410 Υπάλληλοι γραφείου 100% 48% 52%
520 Πωλητές 100% 100% 0%

720 Εφαρμοστές, μηχανικοί και συντηρητές ηλεκτρονικού εξοπλισμού 100% 100% 0%

930 Ανειδίκευτοι εργάτες πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών 100% 100% 0%
ΣΥΝΟΛΟ 100% 67% 33%

ISCO-88 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  ΚΛΑΔΟΥ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , 2000 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

120
Διευθύνοντες και ανώτερα  στελέχη  μεγάλων δημοσίων ή  ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και οργανισμών (με απασχόληση  10 άτομα  και άνω)

5,1% 5,1% 5,2%

130

Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών  δημοσίων ή  
ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών (με απασχόληση  μέχρι 9 
άτομα)

1,7% 2,5% 0,0%

210 Επιστήμονες και Επαγγελματίες της Πληροφορικής 34,9% 34,3% 36,1%

240
Αρχειοθέτες, βιβλιοθηκονόμοι και ασκούντες  συναφή  επαγγέλματα  
στον τομέα  της τεκμηρίωσης της πληροφόρησης

1,1% 1,7% 0,0%

310 Τεχνολόγοι πληροφορικής εν γένει 18,1% 27,0% 0,0%

340
Ειδικευμένοι επί των πωλήσεων χρηματιστές, κτηματομεσίτες , 
απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση  επιχειρήσεων εν γένει και 
ασκούντες συναφή  επαγγέλματα

6,0% 0,0% 18,2%

410 Υπάλληλοι γραφείου 25,8% 18,6% 40,6%
520 Πωλητές 1,7% 2,5% 0,0%

720 Εφαρμοστές, μηχανικοί και συντηρητές ηλεκτρονικού εξοπλισμού 3,8% 5,7% 0,0%

930 Ανειδίκευτοι εργάτες πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών 1,7% 2,5% 0,0%
ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0%
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Gender aspects of ICT policy issues 

(prepared by Nancy Hafkin)40 
 

ICT issue Gender aspect 

Network 
modernization  

Does the proposed modernization provide infrastructure that is affordable to most women? 

Network 
architecture  

Equipment and service providers can offer cost-effective and appropriate solutions for the 
majority of women  

Network 
deployment  

Choices of network infrastructure can be made that cater for the majority, focusing on 
universal access to ICT and not on expensive high capacity specialized access  Affordable 

Infrastructure  Is the infrastructure to be deployed throughout the country in the areas where women 
predominate? Are there provisions for high technology applications in areas where many 

Technology choice  The affordability of service is a key issue for women. Limiting technology choice can 
militate against new players and new technology in the market that might bring down 

Sector 
liberalization 

While monopoly system operators understandably dispute this, opening the telecoms and 
ICT sector to competition can bring in needed investment and force down end user prices to 

Tariff policy  This covers both import duties and taxes on computer equipment and pricing schemes for 
communications services  High customs duties on mobile telephones and computer 

Regulation  Regulation is a vital area for advocates of gender equality in ICT. Regulators do not set 
policy but rather help in its implementation  Regulation produces a set of rules for market 

Independent 
regulators  

An independent regulator can compel profit-driven private sector players to deliver on 
social and gender policy objectives such as universal access (see below) In return for 

Regulatory 
frameworks  

Regulatory frameworks can permit the resale of mobile phone services, which are often 
profitable businesses for women to establish  Regulatory frameworks can reduce licensing 

Licensing42  If fees for telecommunications, ISP and mobile service licenses are high, they will be passed 
on to users  limiting the affordability to women and the poor  High fees increase the cost of 

Universal access  Universal access concerns the establishment of telecommunications development funds and 
other programs  funded by carrier fees and other revenues collected by regulators  to 

Universal service 
obligations 

Universal service is a specific obligation that regulators require of operators in return for 
licenses to contribute to universal service goals  Under universal service obligations  

Radio frequency 
spectrum  

This issue also involves fees and licenses. Lower fees will encourage applicants to provide 
services to new markets  including women  Licenses should be equitably and transparently 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Hafkin, Nancy, “Gender aspects of ICT policy issues,” prepared for the EGM, Seoul, Korea, Nov. 11-14, 
2002. 
41 Wireless fidelity (Wi-Fi) is a network standard rapidly gaining in popularity in developed 
countries that creates wireless local areas networks in homes, offices and, increasingly, restaurants, 
hotels and airports at speeds faster than advanced mobile-phone networks. Wi-Fi LANs can be 
accessed with a relatively inexpensive network card. 
 
42 This section owes a heavy debt to Sonia Jorge, Gender Perspectives in Telecommunications Policy: A 
curriculum proposal. ITU: Geneva, 2000. 
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