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ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΚΕΓΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΚΕΔΚΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΕΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΚΕΘΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
ΚΕΚ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΕΠ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΚΕΣΥΠ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΚΗΦΗ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

ΚΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
ΚΠΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΣΚΓ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΚΥΑ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΜΚΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΜΚΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΜΜΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΜΟΔ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ν ΝΟΜΟΣ 

ΝΔ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

ΝΠΔΔ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
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ΟΕΕΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

OHE ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

ΟΚΓ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΟΟΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΟΠΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΟΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΟΤΔ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Π/Υ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 

ΠΔ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

ΠΕΠ ΧΕ ΘΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» 

ΠΕΠΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

ΠΖΠ ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ 

ΣΔΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

ΣΕΒ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

ΣΕΚ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΣΕΠ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΣΕΠΕ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΑΚΟΔ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΔΠΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΤΕΕ-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

ΛΥΚΕΙΑ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

ΤΠΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΥΠΟΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΕΚ ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΦΠΑ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΧΕ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ     

Η παρούσα έκθεση έχει ως σκοπό την παρουσίαση του έργου για την προώθηση και 

ένταξη των θεμάτων ισότητας των φύλων, ως οριζόντιας πολιτικής, το οποίο 

υλοποιήθηκε κατά το προγραμματικό έτος 2008 έως και σήμερα. Είναι η πρώτη που 

υποβάλλεται στο πλαίσιο της υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του 

ΕΣΣΑΑΛ, δεδομένου ότι το 2008 ξεκίνησε ουσιαστικά η υλοποίηση τους. Η έκθεση 

συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματεία Ισότητας (ΕΥΕ ΓΓΙ). Η υποχρέωση υποβολής 

της Έκθεσης ανά έτος και μέχρι την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του 

ΕΣΣΑΑΛ απορρέει από την ΚΥΑ Σύστασης της ΕΥΕ, καθώς επίσης και από τους 

Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 & 1828/2006.  

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, 

του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η 

οποία συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, 

σύμφωνα με την παράγραφο 5(β) του Άρθρου 5 του Ν. 3614/2007. Η Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρμογής ασκεί καθήκοντα δικαιούχου στα συγχρηματοδοτούμενα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά την 

έννοια του άρθρου 4, του Ν. 3614/2007, στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-

2013» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, για πράξεις 

αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας1. Η ίδια Ειδική Υπηρεσία είναι 

αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, τη διαμόρφωση θέσεων και τη διατύπωση 

εισηγήσεων για πολιτικές αναφορικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και 

του ΕΣΣΑΑΛ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, σε θέματα 

αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων της παραγράφου 3 του Άρθρου 5 του Ν. 3614/2007, και ασκεί τις 

αρμοδιότητες διαχείρισης των δράσεων που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 4 

του Ν. 3614/2007, το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και την αρχή της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης. 

                                                 
1 Αναμένεται η έκδοση αποφάσεων εκχώρησης αρμοδιοτήτων ΕΦΔ από τις ΕΥΔ των  ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2007-2013» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». 
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Ακολούθως γίνεται αναφορά σε όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ. Η 

σειρά εμφάνισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τόσο στον πρόλογο όσο και 

στο κύριο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης ιεραρχήθηκε με κριτήριο το πλήθος των 

κατηγοριών πράξεων σε κάθε ΕΠ όπου εμφανίζεται η διάσταση της ισότητας μεταξύ 

των φύλων. Με άλλα λόγια, εμφανίζονται πρώτα τα ΕΠ που έχουν πολλές ΚΠ με 

αναφορά στα ζητήματα ισότητας. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ, 

ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΕΣΣΑΑΛ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 

1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1.1. ΤΟ ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»  

Το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» εγκρίθηκε στις 9.11.2007 με την υπ’ 

αριθμό Ε(2007) 5528/9.11.2007 Απόφαση της ΕΕ (Κωδικός CCI 2007GR05UPO003).  

Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΠΔΜ συνοψίζεται στη "δημιουργία μιας πολιτο-

κεντρικής, αποτελεσματικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης", με στόχο τη 

μετάβαση "από τη διαχείριση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών στη διοίκηση πολιτικών, 

αποτελεσμάτων και υπηρεσιών". 

Ο στρατηγικός στόχος του ΕΠΔΜ είναι η βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης 

μέσα από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 

δημοσίων οργανώσεων, καθώς και η ενίσχυση της λογοδοσίας και της 

επαγγελματικής ηθικής μέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και 

συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο 

των αξόνων προτεραιότητας του ΕΠΔΜ, στοχεύουν, με μία ολοκληρωμένη 

προσέγγιση, στη διαρθρωτική αντιμετώπιση χρόνιων ενδημικών δυσλειτουργιών της 

δημόσιας διοίκησης με επιλεγμένες παρεμβάσεις θεσμικής, οργανωτικής και 

διοικητικής αλλαγής, στρατηγικού και παραδειγματικού χαρακτήρα, οι οποίες 

αναμένεται ότι θα έχουν πολλαπλασιαστική αξία. Ακριβώς για τους λόγους αυτούς, οι 

κύριες παρεμβάσεις του ΕΠΔΜ αναπτύσσονται κατά προτεραιότητα σε 

συγκεκριμένους τομείς της δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι επιτελούν καθοριστικό ρόλο 

στην προώθηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, ενώ επίσης συνδέονται 

με την παροχή των πλέον κρίσιμων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο, τους 
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πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι τομείς αυτοί, προσδιορίσθηκαν από την Κυβερνητική 

Επιτροπή στις 19.6.2007, και είναι οι εξής: 

 

1. Επιχειρηματικότητα (δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος) 

 Αδειοδότηση μεταποιητικών επιχειρήσεων. 

 Δημιουργία κεντρικού Μητρώου για τις επιχειρήσεις. 

 Δημόσιες συμβάσεις. 

2. Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών 

 Σύστημα εποπτείας της αγοράς τροφίμων. 

 Ενίσχυση της λειτουργίας του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 

3. Κοινωνική Ασφάλιση 

 Μείωση του χρόνου απονομής κύριας και διαδοχικής σύνταξης του ΙΚΑ. 

 Αναδιοργάνωση του Ταμείου «Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων 

Επαγγελματιών» (ΟΑΕΕ) το οποίο προέκυψε από την ενοποίηση των ταμείων 

ΤΕΒΕ, ΤΣΑ και Εμπόρων. 

4. Αγροτική πολιτική 

 Προσαρμογή των δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

σύμφωνα με τις ανάγκες εφαρμογής της νέας ΚΑΠ. 

5. Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη 

 Αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών νοσοκομείων. 

 Οργάνωση και υποστήριξη του νέου συστήματος προμηθειών των 

νοσοκομείων. 

 Υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του δικτύου πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας. 

6. Μεταναστευτική πολιτική 

 Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

αλλά και των Περιφερειών, με γνώμονα την ταχύτερη και απλούστερη έκδοση 

των αδειών διαμονής. 

 Επιτάχυνση της διαδικασίας των μετακλήσεων, μέσω της καταπολέμησης των 

γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. 

 Ενίσχυση των δομών που συνδέονται με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης 

των μεταναστών. 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) 

 9 

7. Δικαιοσύνη 

 Αναβάθμιση της Διοικητικής Ικανότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

πολιτών, μέσω και της αξιοποίησης των ΤΠΕ, καθώς και της αναβάθμισης του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Κατόπιν των πυρκαγιών του καλοκαιριού 2007 και στη βάση κοινής συμφωνίας με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ελληνικές Αρχές προσδιόρισαν την «Ενδυνάμωση της 

Πολιτικής Προστασίας» ως την όγδοη θεματική προτεραιότητα του ΕΠ 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Οι Ελληνικές αρχές, ανέλαβαν την 

υποχρέωση, να παρουσιάσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα λεπτομερές σχέδιο 

δράσης για την Πολιτική Προστασία. Η δέουσα υποβολή του εν λόγω σχεδίου, 

αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση της εν λόγω κατηγορίας δράσεων από 

το ΕΠΔΜ. 

 Ο στρατηγικός στόχος του ΕΠΔΜ εξειδικεύεται περαιτέρω σε τέσσερις (4) Γενικούς 

Στόχους, με βάση τους οποίους το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 

άξονες. Οι γενικοί στόχοι προσδιορίζονται ως εξής: 

 Γενικός στόχος Ι: Αναβάθμιση των δημοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισμός 

του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της δημόσιας διοίκησης, με 

ειδικούς στόχους: 

 Ενδυνάμωση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων 

πολιτικών.  

 Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 

 Βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων. 

 Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τις 

δημόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων. 

 

 Γενικός στόχος ΙΙ: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας 

Διοίκησης, με ειδικούς στόχους: 

 Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στη δημόσια 

διοίκηση μέσω διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών. 

 Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και την 

υποστήριξη των διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση. 
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 Γενικός στόχος ΙΙΙ: Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε 

όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης, με ειδικούς στόχους: 

 Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών 

ισότητας, και των μηχανισμών και δομών εφαρμογής, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης για θέματα ισότητας των φύλων. 

 Η ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα. 

 Γενικός στόχος ΙV: Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής, με ειδικούς 

στόχους: 

 Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής. 

 Υποστήριξη του προγράμματος (δράσεις τεχνικής υποστήριξης). 

 

To ΕΠΔΜ διαρθρώνεται σε δώδεκα (12) άξονες προτεραιότητας, τρεις (3) 

άξονες για κάθε ένα από τους τέσσερις (4) Γενικούς Στόχους, που καλύπτουν τις 

τρεις (3) κατηγορίες περιφερειών της χώρας: 

 

 Περιφέρειες σύγκλισης: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, 

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο. 

 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Αττική. 

 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου: Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο. 

 

Η επιλογή της στρατηγικής, των γενικών και ειδικών στόχων, καθώς και των επί 

μέρους ενδεικτικών κατηγοριών δράσεων, βασίζεται στην ανάγκη ολoκληρωμένης 

αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα. Επίσης,  

επιβάλλεται από το διαρθρωτικό χαρακτήρα των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα 

συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης αλλά που ειδικά, στην περίπτωση της Ελλάδας,  

έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της συγκεντρωτικής οργάνωσης του κράτους.  

 

Το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, όμως 

προβλέπεται η χρήση της ρήτρας ευελιξίας εντός του ορίου 10% για την 

χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ σε όλους 

άξονες του ΕΠ. Επιπλέον, το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»  έχει 

προχωρήσει στη δέσμευση πόρων για την ισότητα των φύλων. 
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1.2. ΤΟ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»  

Το ΕΠ «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» εγκρίθηκε στις 9.11.2007 

με την υπ’ αριθμό C/2007/5534−12.11.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ 

(Κωδικός CCI 2007GR05UPO001). 

Κεντρικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΕΠ είναι η αξιοποίηση του 

συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη της 

χώρας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

 

Οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι: 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1 «Συστημικές Παρεμβάσεις» 

Περιλαμβάνει το σύνολο των συστημικών παρεμβάσεων οι οποίες συμβάλλουν στη 

μεταρρύθμιση και τη λειτουργική ολοκλήρωση των θεσμών, φορέων και μηχανισμών 

μέσω των οποίων γίνεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η 

αξιολόγηση των δράσεων των Θεματικών Αξόνων Προτεραιότητας 2, 3 και 4. 

 

Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας 

του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων». 

Βασικοί Στόχοι του άξονα είναι: 

1. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΣΕΚ) για τους εργαζόμενους, εργοδότες και αυτοαπασχολούμενους για τη βελτίωση 

της ποιότητας ΣΕΚ και την αύξηση της συμμετοχής σε ενέργειες κατάρτισης. 

2. Βελτίωση της ποιότητας Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και αύξηση της 

συμμετοχής σε ενέργειες κατάρτισης για τους εργαζόμενους, ιδίως στις Μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. 

3. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων στους σχετικούς τομείς του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου από κοινωνικοοικονομικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των 

κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και 

των επαγγελματικών οργανώσεων. 

4. Ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την πρόβλεψη και τη θετική διαχείριση των 

οικονομικών αλλαγών. 
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Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 

απασχόληση»  

Ο 3ος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράμματος στοχεύει στην: 

1. Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. 

2. Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, μέσω ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης. 

3. Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές 

ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, 

μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευμένων δράσεων. 

4. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης. 

 

 

 

Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου 

του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» 

Βασικοί Στόχοι του άξονα είναι: 

1. Προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των Ευπαθών 

Κοινωνικά Ομάδων (μετανάστες, ΑμεΑ, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές 

ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι/ες κλπ) 

2. Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των Ευπαθών 

Κοινωνικά Ομάδων στην αγορά εργασίας 

3. Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας  

 

Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 5 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον 

Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» 

Βασικοί Στόχοι: 

1. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σύμφωνα με τον Εθνικό 

σχεδιασμό και εδραίωση και ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. 

2. Προώθηση ενός νέου λειτουργικού μοντέλου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 

βελτίωση της υγείας του πληθυσμού μέσω της πρόληψης των αιτιών νοσηρότητας 

και θνησιμότητας, της προαγωγής της υγείας και της ενημέρωσης του πληθυσμού. 

3. Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός των φορέων και των υπηρεσιών δημόσιας 

υγείας. 
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Το ΕΠ «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  χρηματοδοτείται από το 

ΕΚΤ και δεν προβλέπεται χρήση της ρήτρας ευελιξίας. Επιπλέον, το ΕΠ «Ανάπτυξη 

του Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»   έχει προχωρήσει στη δέσμευση πόρων για 

την ισότητα των φύλων. 

 

 

 

1.3. ΤΟ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» 

 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό Ε(2007) 5634/16-11-2007 Απόφαση της ΕΕ. 

 

Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, 

προκειμένου να αναβαθμιστεί το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης. 

Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους, οι οποίοι 

αντιστοιχούν σε τέσσερις (4) θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος. 

Κάθε θεματικός Άξονας Προτεραιότητας επαναλαμβάνεται τρεις φορές, μια για κάθε 

κατηγορία περιφερειών (αμιγούς σύγκλισης, σταδιακής εξόδου, σταδιακής εισόδου). 

Έτσι, σε κάθε Στρατηγικό Στόχο του Προγράμματος αντιστοιχίζονται τρεις (3) Άξονες 

Προτεραιότητας με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο, ένας ανά κατηγορία περιφερειών. 

Η διάρθρωση του Προγράμματος σε Άξονες Προτεραιότητας και Ειδικούς Στόχους 

ανά Άξονα έχει ως εξής: 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1, 2, 3: Αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης  

- Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος– ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού 

πληθυσμού 

- Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής συστημάτων 

διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των συντελεστών του 

εκπαιδευτικού συστήματος 

- Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών στην εκπαίδευση 
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- Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα 

και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία 

(ΑμεΑ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) 

- Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού 

προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση 

στην καινοτομία και τις τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 

Άξονας Προτεραιότητας 4, 5, 6: Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση 

της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας  

- Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της 

- Αναβάθμιση της τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση 

της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητάς της 

- Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά 

εργασίας 

 

Άξονας Προτεραιότητας 7, 8, 9: Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης 

ενηλίκων  

- Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της 

ίσης πρόσβασης σε αυτήν - αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών 

κινήτρων 

- Ενίσχυση των ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης και καθιέρωση κινήτρων για 

την αύξηση της συμμετοχής 

- Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

 

Άξονας Προτεραιότητας 10, 11, 12: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου 

για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας  

- Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου 

από το εξωτερικό 

- Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συμβάλλουν 

στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης με έμφαση στις θετικές επιστήμες 

και τις ΤΠΕ. 
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Το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013»χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ 

και προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας, δηλαδή η χρηματοδότηση, εντός 

ορίου 10% των πόρων του ΑΠ, δράσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του 

ΕΤΠΑ, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των παρεμβάσεων του Άξονα 

Προτεραιότητας. Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων που προβλέπεται να 

χρηματοδοτηθούν είναι η προμήθεια εξοπλισμού i) για την χρήση νέων τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, ii) για την διδασκαλία των ατόμων με αναπηρία, iii) για 

την ενίσχυση της αποκέντρωσης στην εκπαίδευση κ.α. Επιπλέον, το ΕΠ «Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» έχει προχωρήσει στη δέσμευση πόρων για την 

ισότητα των φύλων. 

 

1.4. ΤΟ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 

 

Το Αναπτυξιακό Όραμα στη νέα προγραμματική περίοδο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος (ΕΠ) «Ψηφιακή Σύγκλιση» αποτελεί το «Ψηφιακό Άλμα στην 

Παραγωγικότητα – Ψηφιακό Άλμα στην Ποιότητα Ζωής». Ο στρατηγικός στόχος του 

προγράμματος είναι η «Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση 

αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)». Η επίτευξη 

του στρατηγικού στόχου επιτυγχάνεται μέσω των δύο Αξόνων Προτεραιότητας που 

θέτει το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ΕΠ εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό Ε (2007) 

5339/26.10.2007 Απόφαση της ΕΕ (κωδ.CCI2007GR161PO002). 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της Παραγωγικότητας με αξιοποίηση 

των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Η Βελτίωση της παραγωγικότητας εξειδικεύεται περαιτέρω μέσω τεσσάρων 

ειδικότερων στόχων: 

- Προώθηση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε 

επιχειρήσεις 

- Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και βελτίωση της 

παραγωγικότητας του Δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ 

- Ενίσχυση του κλάδου των ΤΠΕ στην οικονομία 

- Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ. 
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Άξονας Προτεραιότητας 2: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

 

Η Βελτίωση της Ποιότητας ζωής εξειδικεύεται περαιτέρω μέσω δύο ειδικότερων 

στόχων: 

- Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω της χρήσης ΤΠΕ με ισότιμη συμμετοχή 

των πολιτών στην ψηφιακή Ελλάδα. 

- Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη. 

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ θα 

συγχρηματοδοτηθούν από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ). Παράλληλα, ο προγραμματικός σχεδιασμός προβλέπει τη συγχρηματοδότηση 

συγκεκριμένων παρεμβάσεων τύπου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) εντός 

του ορίου 10% του προϋπολογισμού των Αξόνων Προτεραιότητας. 

Επιπλέον, το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχει προχωρήσει στη δέσμευση πόρων για την 

ισότητα των φύλων. 

 

 

1.5. ΤΟ ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 
 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα», το 

οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό Ε(2007)5338/26-10-2007 Απόφαση της ΕΕ (κωδ. 

CCI GR161PO001) εξειδικεύει τη στρατηγική για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας της ελληνικής 

οικονομίας στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα 

περίοδο 2007-2013. 

 

Το ΕΠ παρεμβαίνει χρηματοδοτικά στις 8 περιφέρειες αμιγούς Στόχου «Σύγκλισης» με 

τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Οι παρεμβάσεις του ΕΠ υποστηρίζουν τους ακόλουθους τομείς: 

- την έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία, 

- τη μεταποίηση – υπηρεσίες - εμπόριο, με τη μορφή κυρίως κρατικών 

ενισχύσεων, 

- την προστασία του καταναλωτή, 

- την ενέργεια και την προώθηση των ανανεώσιμων μορφών της 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) 

 17 

- τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τον τομέα της υγείας. 

 
Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠΑΕ για την περίοδο 2007-2013 είναι «η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του 

παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διάσταση της 

καινοτομικότητας». 

Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος αναλύεται σε 3 στρατηγικούς στόχους: 

- Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης. 

- Ανάπτυξη της υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και 

διασφάλιση των φυσικών, θεσμικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που την 

εξυπηρετούν. 

- Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και την 

αειφορία. 

 

Η λογική που διέπει τη στρατηγική δίνει έμφαση στη μετατόπιση της δημόσιας 

ενίσχυσης προς παρεμβάσεις και τομείς υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, στη 

δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και στην προσαρμογή των 

παραγόμενων καινοτομιών στο ελληνικό παραγωγικό σύστημα, καθώς και στη 

βελτίωση της εξωστρέφειας της χώρας μέσω της διασύνδεσης με διεθνή 

ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, της ενίσχυσης των 

διεθνών συνεργασιών φορέων και επιχειρήσεων, της αύξησης των εξαγωγών αγαθών 

και υπηρεσιών κλπ. 

 
Οι Γενικοί Στόχοι του ΕΠ επιχειρησιακά αντιστοιχούν με τους Άξονες Προτεραιότητάς 

του. Ειδικότερα: 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και αξιοποίηση της Καινοτομίας 

υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» επιδιώκει την επιτάχυνση 

της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης, την ενσωμάτωση της έρευνας, της 

τεχνολογίας και της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως του κύριου 

παράγοντα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και τη γενικότερη διάχυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας στην ελληνική οικονομία και 

κοινωνία. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 

εξωστρέφειας» επιδιώκει την επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ως 
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μόνης διεξόδου για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και 

υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, 

ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος» 

στοχεύει στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, περιλαμβάνοντας μεταξύ 

άλλων και δράσεις για την προστασία του καταναλωτή και την ανάπτυξη – βελτίωση 

των υποστηρικτικών δομών και μηχανισμών για τις επιχειρήσεις. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της 

χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» επιδιώκει την εξασφάλιση του ενεργειακού 

εφοδιασμού της χώρας και την ένταξή της στα διεθνή δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, 

την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και την προώθηση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 

 

Κύριες κατηγορίες δράσεων του ΕΠ, είναι: 

- Στο πλαίσιο της προώθησης της Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας 

(ΕΑΚ) σχεδιάστηκαν δύο κατηγορίες παρεμβάσεων οι οποίες στηρίζονται στο 

«Στρατηγικό σχέδιο για την ΕΑΚ 2007-2013» της Γενικής Γραμματείας 

Έρευνας & Τεχνολογίας. Η πρώτη με τον τίτλο «Γνώση-Αριστεία» επιδιώκει 

την προώθηση δραστηριοτήτων για την παραγωγή ερευνητικού 

αποτελέσματος (εθνικοί τομεακοί πόλοι ΕΑΚ, συνεργασίες παραγωγικών και 

Ερευνητικών & Τεχνολογικών φορέων, διεθνείς συνεργασίες Έρευνας & 

Τεχνολογίας, ενίσχυση ερευνητικών και τεχνολογικών υποδομών κ.ά.). Η 

δεύτερη κατηγορία παρέμβασης με τον τίτλο «Αξία» αφορά στη μετατροπή 

του ερευνητικού αποτελέσματος σε προϊόν με την ενίσχυση προσφοράς και 

ζήτησης υπηρεσιών ΕΑΚ, διαμεσολάβηση, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κ.ά.  

- Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας - εξωστρέφειας 

(Άξονας Προτεραιότητας 2), προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης εκσυγχρονισμού 

επιχειρήσεων, η προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας και δικτύωσης, η 

ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, η προώθηση της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας στον πολιτισμό, η επιχειρηματική αριστεία, η ενίσχυση ειδικών 

ομάδων πληθυσμού για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, κ.ά. 

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 αφορά στη βελτίωση των δομών, υποδομών 

και υποστηρικτικών μηχανισμών για την ανάπτυξη και στήριξη της 

επιχειρηματικότητας.  
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- Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 αφορά στην εξασφάλιση του ενεργειακού 

εφοδιασμού της χώρας.  

 

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ θα 

συγχρηματοδοτηθούν από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το παρόν Πρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτήσει, κατά 

συμπληρωματικό τρόπο και εντός του ορίου του 10% της κοινοτικής 

χρηματοδότησης του κάθε Άξονα Προτεραιότητας , δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 

συνδρομής του ΕΚΤ. Επιπλέον, το ΕΠ έχει προχωρήσει στη δέσμευση πόρων για την 

ισότητα των φύλων. 

 
 
 
 
 
1.6. ΤΟ ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

 
Το ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν  C(2007) 

5442/5.11.07 απόφαση της Επιτροπής ΕΕ. (Κωδικός CCI 2007GR161PO005). 

 
Ο Στρατηγικός Στόχος για τον Τομέα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης κατά 

την Περίοδο 2007 - 2013 είναι: 

Η Προστασία, Αναβάθμιση και Αειφόρος Διαχείριση του Περιβάλλοντος ώστε να 

αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, την άνοδο της 

ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

Η στρατηγική του Προγράμματος, κυρίως, εστιάζει στην προσπάθεια ενσωμάτωσης 

των κοινοτικών οδηγιών σχετικά με τα αστικά λύματα και τα αστικά στερεά 

απόβλητα, την εφαρμογή της οδηγίας 60/2000, την προώθηση των πράσινων 

μεταφορών και την κατασκευή αντιπλημμυρικών υποδομών και υποδομών ύδρευσης. 

Η στρατηγική του Προγράμματος αναλύεται σε επτά βασικές στρατηγικές 

προτεραιότητες/ επιλογές: 

1) Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Ενίσχυση «Πράσινων» Μεταφορών - 

Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. (Άξονες 

Προτεραιότητας 1 και 6) 

2) Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων. (Άξονες Προτεραιότητας 2 και 7) 
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3) Πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων. (Άξονες 

Προτεραιότητας 3 και 8) 

4) Προστασία εδαφικών συστημάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων. (Άξονας 

Προτεραιότητας 4) 

5) Προστασία Φύσης και Βιοποικιλότητας. (Άξονας Προτεραιότητας 9) 

6) Ανάπτυξη Θεσμών και Μηχανισμών για αποτελεσματική άσκηση περιβαλλοντικής 

πολιτικής και ευαισθητοποίησης των πολιτών. (Άξονας Προτεραιότητας 10) 

7) Τεχνική Βοήθεια (Άξονες Προτεραιότητας 5 και 11) 

 

Αναλυτικά οι γενικοί στόχοι που διατυπώνονται είναι: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 

Η Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και 

των Αστικών Κέντρων (Έδαφος, Υδατικό Περιβάλλον, Ατμόσφαιρα, Φύση) 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 

Η Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής και η βελτίωση της απόκρισης της Κοινωνίας και 

των Πολιτών σε θέματα Περιβαλλοντικής Προστασίας 

 Άξονες Προτεραιότητας συνοπτικό περιεχόμενο, κύρια έργα/δράσεις 

Για την επίτευξη των γενικών στόχων του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

διαμορφώνονται διακριτοί τομείς παρέμβασης, που οργανώνονται επιχειρησιακά σε 

δύο Ομάδες Αξόνων Προτεραιότητας (Α και Β), μια για κάθε ένα από τα Κοινοτικά 

Ταμεία που χρηματοδοτούν το ΕΠ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ αντίστοιχα. Οι 

Άξονες διαμορφώνονται έτσι ώστε να περιλαμβάνουν δράσεις που συμβάλλουν στην 

επίτευξη των τεθέντων γενικών στόχων. 

 

Για κάθε Άξονα Προτεραιότητας έχουν ορισθεί ειδικοί στόχοι. 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 

Α1. Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση 

Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Α2. Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων 

Α3. Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου 

Α4. Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΤΠΑ 

Β1. Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής 

Β2. Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων 

Β3. Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου 

Β4. Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας 

Β5. Θεσμοί & Μηχανισμοί 

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ θα 

συγχρηματοδοτηθούν από πόρους του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το παρόν Πρόγραμμα δύναται να 

χρηματοδοτήσει, κατά συμπληρωματικό τρόπο και εντός του ορίου του 10% της 

κοινοτικής χρηματοδότησης του κάθε Άξονα Προτεραιότητας, δράσεις που εμπίπτουν 

στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ. Επιπλέον, το ΕΠ έχει προχωρήσει στη δέσμευση 

πόρων για την ισότητα των φύλων. 

 
1.7. ΤΟ ΕΠ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 

 
Το ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»  εγκρίθηκε στις 3/11/2008 με απόφαση 

της Επιτροπής της ΕΕ (CCI: 2007GR051RV001). 

Το Πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ διαμορφώθηκε βάσει της 

δυνατότητας που παρέχει ο Γενικός Κανονισμός 1083/2006 του Συμβουλίου για τα 

Διαρθρωτικά Ταμεία, όπου στο άρθρο 51 προβλέπει ότι: 

«ένα κράτος μέλος μπορεί να διατηρεί αποθεματικό ύψους ίσου προς το 1% της 

ετήσιας συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταμείων για το στόχο “Σύγκλιση”, για να 

καλύπτει απρόβλεπτες τοπικές ή τομεακές κρίσεις που συνδέονται με την 

οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του 

εμπορίου». 

 

Ο Στρατηγικός Στόχος  συνίσταται στην: 

- Προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και επανένταξή του 

στην αγορά εργασίας 

- Συμβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού 

- Δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού 

- Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και 
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- Ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας σε περιοχές που πλήττονται 

από απρόβλεπτες τοπικές ή τομεακές κρίσεις που συνδέονται με 

οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 

αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις 

συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου. 

 
Η στρατηγική του Προγράμματος έχει βραχυπρόθεσμο και μέσο-

μακροπρόθεσμο, ολοκληρωμένο χαρακτήρα, επιδιώκοντας σε πρώτο χρόνο 

την άμεση στήριξη και αντιμετώπιση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού και 

των πληθυσμών που πλήττονται από την κρίση και σε δεύτερο χρόνο την 

κοινωνική και παραγωγική ενσωμάτωση τους σε μία προσπάθεια αναστροφής των 

δυσμενών τάσεων. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει την προώθηση δυνατοτήτων 

πολυαπασχόλησης, τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων και των 

κοινωνικών ομάδων, τη δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για την αναστροφή 

των δυσμενών δημογραφικών τάσεων και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων τόσο του πληγέντος ανθρώπινου δυναμικού όσο 

και της περιοχής στο πλαίσιο των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. 

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων που υπηρετούν τους 

προαναφερόμενους στόχους μέσω δύο (2) Αξόνων Προτεραιότητας. 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του 

ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών 

ή τομεακών κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική 

αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που 

προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της 

απελευθέρωσης του εμπορίου». 

 

 Βασική και άμεση προτεραιότητα του άξονα είναι η παροχή δυνατοτήτων 

απασχόλησης και προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στην υπό οικονομική και 

κοινωνική αναδιάρθρωση αγορά εργασίας, η παροχή κίνητρων και η διαμόρφωση 

συνθηκών για τη διατήρηση και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και η 

συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού στις περιοχές που πλήττονται. Στο πλαίσιο του 

παρόντος άξονα προτεραιότητας δίνεται η δυνατότητα να καλυφθεί και το τμήμα της 

κρίσης που συνδέθηκε με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση που 

προκλήθηκε από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Ταχεία αντιμετώπιση των άμεσων 

συνεπειών που υφίσταται το ανθρώπινο δυναμικό εξαιτίας απρόβλεπτων 

τοπικών η τομεακών κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και 

κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης 

που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της 

απελευθέρωσης του εμπορίου». 

 
Βασική προτεραιότητα του άξονα είναι η λήψη αμέσων μέτρων για την ανακούφιση 

και στήριξη των πληγέντων τοπικών πληθυσμών η/και ανθρώπινου δυναμικού που 

υπέστη τις συνέπειες της κρίσης. 

Ο παρών άξονας προτεραιότητας προβλέπεται να καλύψει τα βραχυπρόθεσμα 

μέτρα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών που είναι 

αποτέλεσμα μιας κρίσης. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων 

που θα καλύψουν κατά τρόπο άμεσο, ευέλικτο, αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο 

τις πρώτες προκύπτουσες ανάγκες, δρώντας κυρίως σε τρία επίπεδα: 

- στο επίπεδο παροχής ψυχολογικής στήριξης, 

- στο επίπεδο αποτροπής της υποβάθμισης η/και στο μετρό του δυνατού, 

αποκατάστασης της ποιότητας ζωής και της διασφάλισης ικανοποιητικών 

συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής, και 

- στο επίπεδο παροχής προοπτικών και διεξόδων για επαγγελματική 

αποκατάσταση. 

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ θα 

συγχρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΚΤ. Στο πλαίσιο του ΕΠ «Εθνικό 

Αποθεματικό Απροβλέπτων» δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας. Όλες οι 

δράσεις του ΕΠ θα υλοποιηθούν κατά τρόπο στοχευμένο, διακριτό και 

ολοκληρωμένο, προσαρμοσμένες στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, σε 

πλήρη συνέργεια, συμπληρωματικότητα και συνάφεια με τις λοιπές δράσεις που 

συγχρηματοδοτούνται από άλλες παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 

αποφεύγοντας οποιαδήποτε επικάλυψη. 

Τέλος, το ΕΠ δεν έχει προχωρήσει στη δέσμευση πόρων για την ισότητα των φύλων. 
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1.8. ΤΟ ΕΠ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

 
Το ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 

C(2007) 5436/31.10.07 απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ (Κωδικός CCI 

2007GR161PO004). 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των 

φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών, με 

στόχο την ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου προσπελασιμότητας των περιοχών της 

χώρας και των διεθνών και διευρωπαϊκών διασυνδέσεών της. 

Το ΕΠΕΠ περιλαμβάνει παρεμβάσεις/δράσεις που υπάγονται στον τομέα των 

Μεταφορών και αφορούν σε όλα τα μεταφορικά υποσυστήματα του τομέα: τις 

οδικές, τις σιδηροδρομικές και συνδυασμένες μεταφορές, τις θαλάσσιες, τις 

αεροπορικές και τις αστικές μεταφορές. Οι κύριες κατηγορίες των παρεμβάσεων 

αφορούν στην ανάπτυξη μεταφορικών υποδομών, στη βελτίωση της ασφάλειας των 

μεταφορών και στη βελτίωση των μεταφορικών υπηρεσιών. 

Ο συνολικός αριθμός των Αξόνων Προτεραιότητας προκύπτει με τη 

διαμόρφωση δύο Ομάδων Αξόνων Προτεραιότητας, μία για κάθε ένα από τα δύο 

Ταμεία χρηματοδότησης του ΕΠ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής αντίστοιχα. Επίσης, 

για κάθε Ομάδα Αξόνων Προτεραιότητας, διαμορφώνονται θεματικές 

Υποομάδες για χερσαίες υπεραστικές μεταφορές / θαλάσσιες και αεροπορικές 

μεταφορές / αστικές μεταφορές / ασφάλεια - διαχείριση δικτύων μεταφορών και 

τεχνική υποστήριξη. 

 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΤΠΑ 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ 1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

1ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α: ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ 

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

2ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π ΚΑΙ 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ Α2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

3ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

4ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Δ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
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ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ 4: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

5ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ε: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ 1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

7ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ζ: ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ 

8ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π & 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ 2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

9ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Θ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ 

ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

10ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ 3: ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

11ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑ: ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΜΕΣΑ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ 4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

12ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΒ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Οι άξονες προτεραιότητας που χρηματοδοτούνται από το “ΕΤΠΑ” υλοποιούνται σε 

Περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης, ενώ οι άξονες προτεραιότητας που 

χρηματοδοτούνται από το “Ταμείο Συνοχής” υλοποιούνται τόσο σε Περιφέρειες 

αμιγούς στόχου σύγκλισης, όσο και σε Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης (phasing 

out και phasing in). 

 
Τέλος, το ΕΠ δεν έχει προχωρήσει στη δέσμευση πόρων για την ισότητα των φύλων. 
 
 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα χωρίσθηκε σε πέντε χωρικές ενότητες, 

στις οποίες αντιστοιχούν πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ως 

εξής: 
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- ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ [Απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. C(2007) 5443/5.11.07 –κωδ. 

CCI 2007GR161PO006)];  

- ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ [Απόφαση της Επιτροπής 

των Ε.Κ.  Ε (2007) 5332/26.10.2007 - κωδ. CCI 2007GR16UPO001) 

- ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

[Απόφαση της Επιτροπής Ε (2007) 5441/5.11.2007 – Κωδ. CCI 2007 GR 

161ΡΟ0007]  

- ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ [Απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. C(2007) 

5337/26.10.07 – Κωδ. CCI 2007GR161PO008] 

- ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ [Απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 

Ε(2007) 5439/5.11.2007 - Κωδικός CCI 2007 GR 16 UPO 002]. 

 

Τα ΠΕΠ θα συμβάλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων 

συμπληρωματικά με τα τομεακά προγράμματα, με έμφαση στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας / Περιφέρειας. 

Σε κάθε περίπτωση, τα ΠΕΠ για όλες τις Περιφέρειες θα καλύψουν έναν κοινό κορμό 

παρεμβάσεων ως εξής: 

- κοινωνικές υποδομές  

- υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδομές νοσοκομείων και δομών κοινωνικής 

φροντίδας, ειδικών μονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας, 

εξειδικευμένος εξοπλισμός, μέτρα ανάπτυξης και προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας)  

- πολιτισμός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδομών, προστασία και 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς)  

- έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίμακας  

- πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης  

- πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών 

 
Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στους Άξονες Προτεραιότητας των ΠΕΠ θα 

συγχρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΤΠΑ και προβλέπεται η χρήση της ρήτρας 

του 10% για δράσεις ΕΚΤ. 

Τέλος, τα ΠΕΠ έχουν προχωρήσει στη δέσμευση πόρων για την ισότητα των φύλων. 
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3. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑΑ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΣΣΑΑΛ) 

3.1. ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(ΕΣΣΑΑ) 

 
 
Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 καθορίζει τις 

προτεραιότητες της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 11 

του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στον οποίο ορίζεται ότι η 

εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα εφαρμοστεί μέσω του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό Ε 

(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ . 

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα εστιάζεται σε τρεις 

βασικούς άξονες: 

- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας  

- Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου  

- Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 

αγροτικής οικονομίας 

συνεπικουρούμενους από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα LEADER, που βασίζεται στην 

εμπειρία που αποκτήθηκε από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader των 

προηγούμενων προγραμματικών περιόδων. 

Η διάρθρωση των Αξόνων Προτεραιότητας  του Προγράμματος είναι η κάτωθι: 

 

Άξονας 1: "Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, 

της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα" 

Οι παρεμβάσεις του Άξονα στοχεύουν κυρίως στην αναστροφή της ηλικιακής 

διάρθρωσης και του μικρού μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην 

αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δομών μέσω της προώθησης του 

τεχνολογικού εξοπλισμού και της καινοτομίας, στην αναβάθμιση και βελτίωση των 

υποδομών του πρωτογενή τομέα και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού για την προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις 
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Άξονας 2: "Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των 

φυσικών πόρων" 

Οι παρεμβάσεις του Άξονα στοχεύουν κυρίως στην προστασία του εδάφους και των 

υδατικών πόρων, στην άμβλυνση των επιπτώσεων των κλιματικών μεταβολών, στην 

προστασία της βιοποικιλότητας, στην προστασία και διατήρηση του αγροτικού τοπίου 

και στη βελτίωση της οικολογικής σταθερότητας των δασών. 

 

Άξονας 3: "Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και 

ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας" 

Οι παρεμβάσεις του Άξονα στοχεύουν κυρίως στην οικονομική, κοινωνική και 

πολιτιστική αναβάθμιση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στην προώθηση δραστηριοτήτων εκτός της γεωργίας, στην ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και στην αναστροφή των δυσμενών τάσεων 

της πληθυσμιακής συρρίκνωσης σε μια  ελκυστικότερη ύπαιθρο με προοπτικές ήπιας 

ανάπτυξης. 

 

Άξονας 4: "Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την 

διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader" 

Η προσέγγιση LEADER, εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του ΠΑΑ, δίνει τη 

δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 

με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Η εφαρμογή των στρατηγικών αυτών 

πραγματοποιείται με την «εκ των κάτω προς τα άνω» διαδικασία προγραμματισμού 

και υλοποίησης, από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες 

Τοπικής Δράσης) τα οποία δραστηριοποιούνται στην κάθε περιοχή, γνωρίζουν τις 

δυνατότητες και δυσκολίες της και είναι αντιπροσωπευτικά των δημοσίων και 

ιδιωτικών φορέων αυτής. Οι δράσεις της LEADER, στο πλαίσιο των οποίων 

επιδιώκεται η στήριξη της καινοτομίας, περιλαμβάνουν τη δημιουργία και ανάπτυξη 

πολύ μικρών επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, την 

αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, την 

ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, την αναμόρφωση χωριών, τις συνεργασίες, τη 

δικτύωση κ.λ.π. 

 

 Άξονας 5: "Τεχνική Υποστήριξη" 

 Τεχνική Υποστήριξη 
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Σημειώνεται ότι το ΕΠ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Τέλος, το Πρόγραμμα  έχει προχωρήσει στη 

δέσμευση πόρων για την ισότητα των φύλων. 

 

  

3.2. ΤΟ ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΣΣΑΑΛ) 

 

Το ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013», το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό Ε(2007) 

6402/11.12.2007 απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ (Κωδ. CCI:2007GR14FPΟ001), 

καλύπτει ολόκληρη την Επικράτεια της Ελλάδας που χωρίζεται  (για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Αλιείας) σε 2 περιφέρειες "εκτός στόχου σύγκλισης" και 11  περιφέρειες 

"στόχου σύγκλισης".  

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για τα έτη 2007- 2013 στοχεύει να στηριχτεί στην επιτυχία 

του προηγούμενου προγράμματος και να παγιώσει τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη 

αλιεία και για ένα τομέα της υδατοκαλλιέργειας που να σέβονται τη φύση και να 

ικανοποιούν τα αιτήματα των καταναλωτών και της βιομηχανίας τροφίμων.  

Άξονες προτεραιότητας  

Άξονας Προτεραιότητας 1: Προσαρμογή του αλιευτικού στόλου  

Ο Άξονας Προτεραιότητας  1 στοχεύει στην προαγωγή της κερδοφόρας και βιώσιμης 

αλιείας. Τα μέτρα στοχεύουν ιδιαίτερα στη μείωση της τρέχουσας αλιευτικής 

ικανότητας του αλιευτικού στόλου, την διευκόλυνση της εισόδου στο επάγγελμα  των 

νέων αλιέων και στη βελτίωση της ασφάλειας των αλιευτικών σκαφών. 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων 

μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  

Στόχος αυτού του άξονα είναι να προωθηθούν ανταγωνιστικές και κερδοφόρες 

επιχειρησιακές δραστηριότητες στην υδατοκαλλιέργεια, η μεταποίηση των 

αλιευμάτων, να βοηθηθεί το χονδρικό εμπόριο και η αλιεία των εσωτερικών υδάτων. 
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Τα μέτρα του άξονα στοχεύουν ιδιαίτερα στη βελτίωση της ποιότητας και στην 

ανάπτυξη και την εισαγωγή μεθόδων καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον.  

Άξονας Προτεραιότητας 3: Μέτρα κοινού συμφέροντος  

Αυτός ο Άξονας υποστηρίζει τα μέτρα κοινού συμφέροντος που βοηθούν να 

επιτευχθούν οι στόχοι της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Στοχεύει επίσης να 

προωθήσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή της καινοτομίας και τη διάδοση της 

ορθής πρακτικής.  

Άξονας Προτεραιότητας 4: Αειφόρος ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών.  

Αυτός ο Άξονας στοχεύει στη στην ανάπτυξη της συνεργασίας και την ενίσχυση του 

τομέα της αλιείας με την πρωτοβουλία τοπικών ομάδων αλιείας. Αυτή η συνδρομή 

του ΕΤΑ είναι συμπληρωματική εκείνης που παρέχεται από τα άλλα μέσα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

στις αλιευτικές περιοχές και είναι επιλέξιμη σα τμήμα μιας συνολικής στρατηγικής που 

επιδιώκει τη στήριξη της υλοποίησης των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. 

Βασισμένος σε μια προσέγγιση της τοπικής ανάπτυξης "εκ των κάτω προς τα άνω" 

αυτός ο άξονας προτεραιότητας σκοπεύει τη διατήρηση της οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής και των θέσεων απασχόλησης σε αυτές τις περιοχές. Επίσης στην 

προαγωγή της ποιότητας του παρακτίου περιβάλλοντος και της εθνικής και 

διακρατικής συνεργασίας μεταξύ αλιευτικών περιοχών.  

Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική βοήθεια  

Η υποστήριξη που παρέχεται με αυτόν τον άξονα σκοπεύει να εξασφαλίσει ότι τα 

συστήματα διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος λειτουργούν αποτελεσματικά και ότι οι προβλεπόμενες ενέργειες 

υλοποιούνται με σωστό τρόπο. 

 
Οι δράσεις του  ΕΠΑΛ συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. 

Επίσης, το Πρόγραμμα  έχει προχωρήσει στη δέσμευση πόρων για την ισότητα των 

φύλων. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2009) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στην Ενότητα 1 αποτυπώνεται  η υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά στα θέματα  

ισότητας μεταξύ των φύλων στα ΕΠ του ΕΣΠΑ (τομεακά και περιφερειακά), του 

ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ που παρουσιάστηκαν συνοπτικά στον πρόλογο της παρούσας 

Έκθεσης. Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης θα γίνει σε κάθε ΕΠ ξεχωριστά 

με κριτήριο το είδος και το βαθμό της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, που 

χαρακτηρίζεται είτε θετική δράση ισότητας, είτε οριζόντια ενσωμάτωση στα ΕΠ.   

Ο γενικός ορισμός της “θετικής δράσης” ισότητας αφορά μέτρα που έχουν στόχο να 

διευκολύνουν την πρόσβαση συγκεκριμένων μελών μιας κατηγορίας ανθρώπων (στην 

προκειμένη περίπτωση τις γυναίκες) σε κατοχυρωμένα δικαιώματα, στον ίδιο βαθμό 

κατοχύρωσης που είναι για τα μέλη άλλης κατηγορίας ανθρώπων, στην προκειμένη 

περίπτωση τους άνδρες. 

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (Gender 

Mainstreaming) συνίσταται στην αναδιοργάνωση, τη βελτίωση, ανάπτυξη, εφαρμογή 

και αξιολόγηση της διαδικασίας εγχάραξης και άσκησης πολιτικών, λαμβάνοντας ως 

κύρια παράμετρο τη διάσταση(οπτική) της ίσης συμμετοχής των φύλων σε όλους 

τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 

Το gender mainstreaming ουσιαστικά αποτελεί πολιτική στρατηγική αλλά και 

εργαλείο για την πραγματοποίηση της τυπικής και ουσιαστικής ισότητας ανδρών και 

γυναικών στην πολιτική οικονομική και κοινωνική ζωή. 

Επιπλέον, σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα υπάρχει πίνακας με τις κατηγορίες 

πράξεων για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον ή στις οποίες εντάσσονται ή μπορούν να 

ενταχθούν δυνητικά δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων». .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΠ) ΤΟΥ ΕΣΠΑ 
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1.1.1.  ΤΟ ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»  

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης εξειδίκευσης του ΕΠΔΜ, τα αποτελέσματα της οποίας 

αποτυπώνονται στο Έγγραφο Εξειδίκευσης, που εκπονήθηκε και εστάλη στο 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ) στις 21-07-08, κατέστη δυνατή η 

εξειδίκευση δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 245.051.955,00 €, που καλύπτουν 

το 38,34% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΕΠΔΜ. Στο πλαίσιο της δεύτερης 

φάσης εξειδίκευσης του ΕΠΔΜ μέχρι στιγμής ο συνολικός προϋπολογισμός 

εξειδίκευσης των δράσεων είναι 380.299.943,50 €, που καλύπτουν το 60,27% της 

συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΕΠΔΜ. 

Ειδικότερα για το Γενικό Στόχο ΙΙΙ (Άξονες Προτεραιότητας 7,8 και 9), ο οποίος 

αναφέρεται αποκλειστικά στην Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος 

της Δημόσιας Δράσης, εξειδικεύτηκαν δράσεις ύψους 37.330.000,00 €, που 

καλύπτουν το 57,43% του συνολικού προϋπολογισμού των αξόνων αυτών. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται ο προϋπολογισμός και το ποσοστό 

εξειδίκευσης των παρεμβάσεων που αντιστοιχούν στο Γενικό Στόχο ΙΙΙ (Άξονες 

Προτεραιότητας 7, 8, 9). 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΑΞΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ: 

Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο 
το εύρος της δημόσιας δράσης 

37.330.000,00 64.999.995,00 57,43 

3.1.1. Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις 
νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για την 

ισότητα των φύλων σε τομείς πολιτικής 
1.000.000,00 1.060.401,00 94,30 

3.1.2. Αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων 
πολιτικών στην ισότητα των φύλων 1.400.000,00 2.120.787,00 66,01 

3.1.3. Προαγωγή της ενσωμάτωσης (gender 
mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις 

δημόσιες πολιτικές 
1.200.000,00 15.072.629,00 7,96 

3.1.4. Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του 
πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για 
την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση 

των πολιτικών ισότητας καθώς και των 
συμβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών 

μηχανισμών της ισότητας των φύλων 

6.200.000,00 14.499.996,00 42,76 

3.2.1. Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 
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3.2.2. Δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης 
του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης και της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας των 

φύλων 

0,00 846.185,00 0,00 

3.2.3. Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την 

καταπολέμηση της βίας 
17.400.000,00 17.400.000,00 100,00 

3.2.4. Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων 
οργανώσεων) 130.000,00 3.999.997,00 3,25 

 
 
Όσον αφορά την ανταπόκριση των Κατηγοριών Πράξεων του Γενικού Στόχου ΙΙΙ 

(Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9) φαίνεται ότι συμβάλλουν άμεσα στον ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΤΟΧΟ 11: «Η ανάδειξη του οικονομικού,  κοινωνικού και αναπτυξιακού 

χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεση τους  

με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη-απασχόληση-

κοινωνική συνοχή)» και έμμεσα στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 7: «Ενίσχυση της 

προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων των επιχειρήσεων», 8: 

«Διευκόλυνση πρόσβασης στην απασχόληση» και 9: «Προώθηση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης». 

 

Παρακάτω ακολουθεί  η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης (ενδεικτικός Π/Υ 

ΚΠ, προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης των έργων και οι αντίστοιχοι Π/Υ, το είδος 

δράσης υπέρ των γυναικών, αξιολόγηση ενδιαφέροντος) στους Άξονες 

Προτεραιότητας του ΕΠ, όπου υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα ισότητας 

μεταξύ των φύλων. Συγκεκριμένα: 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2, 3 ( Γενικός Στόχος Ι) 
 
Στον εν λόγω άξονα δεν υπάρχει πρόσκληση που να εμπεριέχει θετική δράση ή 

οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Σε κάθε πρόσκληση  που 

δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο των  Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, εντοπίζεται γενική 

αναφορά στα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων του ΕΠΔΜ και συγκεκριμένα στην 

κατηγορία κριτηρίων Γ4 «Προαγωγή της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης 

εξαιτίας του φύλου», όπου εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες 

υλοποίησης και λειτουργίας της πράξης εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν 

αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης εξαιτίας του φύλου.  
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4, 5, 6 ( Γενικός Στόχος ΙΙ) 
 

Οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτυπώνεται  στην πρόσκληση 

432/12-11-2008 (με κωδικό 04_05_06.73.02.01_02.01), Π/Υ: 40.000.000 €  και στην 

τροποποίηση αυτής 1238/15.06.2009 Π/Υ: 45.302.000 €  «για την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4 “Ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης”, 5 “Ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής 

Εξόδου” και 6 “Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης  στις 2 

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου”», με δυνητικό δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)  για την υλοποίηση των κατηγοριών πράξης:   

 2.2.1. «Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασμού και εφαρμογής των 

προγραμμάτων κατάρτισης στη δημόσια διοίκηση» και ειδικότερα για πράξεις που 

αφορούν: 

 στην ανάπτυξη ή/ και  εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων  και 

εκπαιδευτικού υλικού  για τις ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού του 

Δημόσιου Τομέα, 

 στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης της επιμόρφωσης, 

 στην αναδιοργάνωση της προεισαγωγικής εκπαίδευσης, 

 στην αξιολόγηση και αναμόρφωση του συστήματος εκπόνησης των σχεδίων 

κατάρτισης (μεθοδολογία και διαδικασία εφαρμογής), καθώς και  

 στην ανάπτυξη συστήματος Ατομικού Διαβατηρίου Κατάρτισης. 

 

Ο προϋπολογισμός της κατηγορίας πράξης 2.2.1  είναι 4.144.481,44 € 

 

 2.2.2. «Δράσεις ενδυνάμωσης και προσαρμογής των δεξιοτήτων και της 

τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις 

διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές» για πράξεις  που θα συνδέονται: 

 με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠ, 

 με τα Σχέδια Κατάρτισης που είτε έχουν εκπονηθεί είτε εκπονούνται 

 

Ο προϋπολογισμός της κατηγορίας πράξης 2.2.2  είναι 4.144.481,44 € 

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην πρόσκληση «… όσον αφορά τις προβλεπόμενες στο 

πλαίσιο της κατηγορίας πράξης δράσεις αναμόρφωσης και επανασχεδιασμού των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, αυτές θα συμβάλλουν αφενός στον 
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εκσυγχρονισμό του περιεχομένου των προγραμμάτων και στη σύνδεσή τους με τους 

στόχους της Διοικητικής Μεταρρύθμισης του ΕΠ, αφετέρου, στην ενσωμάτωση της 

διάστασης της ισότητας των φύλων, της ισότητας των ευκαιριών και της 

αντιμετώπισης των διακρίσεων». 

 
Επιπλέον, προβλέπεται ως ένα εκ των 13 έργων της πράξης 2.2.2. και η «Κατάρτιση 

σε οριζόντια  θέματα (management, χρηματοοικονομική διαχείριση, ισότητα των 

φύλων, ισότητα των ευκαιριών, αντιμετώπιση των διακρίσεων κλπ), με αποδέκτες 

στελέχη που έχουν προαχθεί σε θέσεις Προϊστάμενου Διεύθυνσης ή /και Τμήματος». 

Επίσης, στο τμήμα της πρόσκλησης «Περιεχόμενο προτάσεων – Ειδικοί όροι» 

αναφέρεται ότι οι προτάσεις του δικαιούχου θα πρέπει να παρουσιάζουν τα μέτρα 

που θα ληφθούν για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας 

των φύλων. 

 

Για τις δύο παραπάνω Κατηγορίες Πράξεων έχουν εκδοθεί  οι παρακάτω είκοσι μία 

(21) αποφάσεις ένταξης (στις περισσότερες αντιστοιχούν μία απόφαση για κάθε 

Άξονα Προτεραιότητας 4, 5, 6): 

 

 Α.Π.: 255, 256 και 257 / 12-3-09  

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Ανασχεδιασμός Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Στελεχών 

Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6.   

Π/Υ: 1.990.000€ 

 

 Α.Π.: 261, 262 και 263/17-3-2009 

«Ανασχεδιασμός Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΕΣΤΑ) στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6.  

Π/Υ: 819.715€ 

 

 Α.Π.: 279, 280 και 281/19-03-2009 

«Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού προγραμμάτων για την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης βάσει σχεδίων εκπαίδευσης – 

κατάρτισης  στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6. 

Π/Υ: 1.280.000 € 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) 

 38 

 Α.Π.: 282, 283 και 284/ 19-03-2009 

«Σχεδιασμός Προγραμμάτων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της 

Δημόσιας Διοίκησης βάσει Σχεδίων Εκπαίδευσης – Κατάρτισης στους Άξονες 

Προτεραιότητας 4, 5, 6. 

Π/Υ: 642.000€ 

 

 Α.Π.: 276, 277 και 278/ 12-05-2009 

«Υλοποίηση δράσεων κατάρτισης για την ανάπτυξη του Ανθρωπίνου Δυναμικού 

της Δημόσιας Διοίκησης βάσει σχεδίων εκπαίδευσης – κατάρτισης στους Άξονες 

Προτεραιότητας 4, 5, 6. 

Π/Υ: 18.172.600€ 

 

 Α.Π.: 270/08.05.09 

«Κατάρτιση Στελεχών της  Δημόσιας Διοίκησης σε Βέλτιστες Πρακτικές Διεθνούς 

Επιπέδου» στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6. 

Π/Υ 2.500.000€ 

 

 Α.Π.: 267/08.05.2009 

«Επιμόρφωση των Διευθυντικών Στελεχών Υπουργείων, Δημοσίων Φορέων και 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6. 

Π/Υ:2.240.000€ 

 

 Α.Π.: 243/09.06.2009 

«Ανάπτυξη σχεδίων εκπαίδευσης  - κατάρτισης» του ΕΚΔΔΑ στους Άξονες 

Προτεραιότητας 4, 5, 6. 

Π/Υ: 4.000.000€ 

 

 Α.Π.: 949/ 21.05.09 

«Υποστήριξη συστήματος και ανάπτυξη υλικού για την Πιστοποίηση της 

επιμόρφωσης υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ» στους Άξονες 

Προτεραιότητας 4, 5, 6. 

Π/Υ:1.730.000€ 

 

 Α.Π.: 1874/9-9-2009 
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«Υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Γ΄ 

Εκπαιδευτικής Σειράς» στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6. 

Π/Υ:785.441,54 € 

Η 21η απόφαση ένταξη της πρόσκλησης έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει αναρτηθεί στον 

ιστότοπο του ΕΠΔΜ.  

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8, 9 ( Γενικός Στόχος ΙΙΙ) 
 
Στη διαδικασία της Εξειδίκευσης του Γενικού Στόχου ΙΙΙ, η Γενική Γραμματεία 

Ισότητας συνεργάστηκε με την ΕΥΔ του ΕΠΔΜ και προχώρησε στην εξειδίκευσή του 

ανά ειδικό στόχο σε ποσοστά: 

 

- Ειδικός Στόχος 3.1: 29,92% 

- Ειδικός Στόχος 3.2:  85,37% 

 
 

Ειδικός Στόχος 3.1 

 

Κατηγορία Πράξης 3.1.1.: «Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις  

νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων σε 

τομείς  πολιτικής» 

 

Η παρούσα κατηγορία πράξεων αφορά στη συστηματική καταγραφή και μελέτη της 

ισχύουσας νομοθεσίας, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και της σχετικής νομολογίας, 

με στόχο τη βελτίωση και απλούστευση των κανονιστικών ρυθμίσεων  προκειμένου 

να εφαρμόζεται αποτελεσματικότερα από τη διοίκηση, τα δικαστήρια και τους 

ελεγκτικούς μηχανισμούς. 

 

Έργο σημαία: Διοικητική Κωδικοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών 

ρυθμίσεων  στον τομέα της ισότητας των φύλων. 

 

Στο πλαίσιο της  ΚΠ  3.1.1. «Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις  νομοθετικών και 

κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων σε τομείς  πολιτικής» 

δημοσιεύτηκε από την ΕΥΔ ΕΠΔΜ πρόσκληση με κωδικό 07_08_09.69.01.01 και 

α.π.261/09-09-2008  συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000€,  με τελικούς 
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δικαιούχους α) τη Γενική Γραμματεία Ισότητας (ΓΓΙ) και τους εποπτευόμενους φορείς 

της και β) την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

Η ΓΓΙ κατέθεσε Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης στις 13/3/2009 με ορθή 

επανάληψη στις 8/4/2009 συνολικού προϋπολογισμού 799.279,95 €, το οποίο 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 716/04-05-09 απόφαση ένταξης & τις ορθές επαναλήψεις 

στις 15.05.09 και στις 27.05.09. 

Το έργο υλοποιείται με τα επιμέρους υποέργα ως εξής: 

Υποέργο 1: Μελέτη Ωρίμανσης: έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της 

παρέμβασης. 

Υποέργο 2: Κωδικοποίηση Νομοθεσίας, το οποίο υλοποιείται με Προκήρυξη Ανοιχτού 

Διαγωνισμού. 

Υποέργο 3: Απλούστευση Νομοθετικών Διατάξεων το οποίο θα υλοποιηθεί με την 

ολοκλήρωση του υποέργου 2. 

Υποέργο 4: Διαβούλευση- Δικτύωση – Παρακολούθηση και Συντονισμός, το οποίο 

υλοποιείται με ίδια μέσα. 

Υποέργο 5: Ευαισθητοποίηση – Δημοσιότητα - Διάχυση, το οποίο υλοποιείται με 

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού. 

 

Παράλληλα η Μονάδα Γ της ΕΥΕ/ΓΓΙ συνεργάστηκε με την ΚΤΠ Α.Ε., ως δικαιούχου 

στο πλαίσιο της ίδιας κατηγορίας πράξης, για την υποβολή Τεχνικού Δελτίου για την 

«Ανάπτυξη υποδομών για την οργάνωση και διάχυση της νομοθεσίας για θέματα 

ισότητας των φύλων» με στόχο την τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του έργου 

και με ενδεικτικό προϋπολογισμό 189.448,00 €, για το οποίο και αναμένεται η 

απόφαση ένταξης. 

Επίσης με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση και λειτουργία του 

έργου, μεταξύ της ΓΓΙ και τη ΚΤΠ Α.Ε. έχει υπογραφεί Προγραμματική Συμφωνία για 

την καταγραφή όλων των αναγκαίων ενεργειών καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας 

των συμβαλλόμενων μερών. 

 

 

Κατηγορία Πράξης 3.1.2.: «Αξιολόγηση επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών 

στην ισότητα των φύλων» 

 

Η παρούσα κατηγορία πράξεων αφορά στη συστηματική αξιολόγηση των επιπτώσεων 

νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και των αποτελεσμάτων εφαρμογής τους, 
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σύμφωνα με τις αρχές και διαδικασίες της καλής νομοθέτησης ως προς την ισότητα 

των φύλων. 

 

Έργο σημαία: Αποτίμηση των επιπτώσεων 100 νομοθετικών και κανονιστικών 

ρυθμίσεων στην πολιτική ισότητας των φύλων. 

 

Στην ΚΠ  3.1.2. «Αξιολόγηση επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών στην ισότητα των 

φύλων» δημοσιεύτηκε μία πρόσκληση (16H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_09.69.01.02.01/ 

1282/19-06-2009) από την ΕΥΔ ΕΠΔΜ συνολικού προϋπολογισμού 1.400.000 €.Το 

ΚΕΘΙ κατέθεσε σχετικό ΤΔΠΠ στην ΕΥΔ του ΕΠΔΜ το οποίο βρίσκεται στη φάση της 

αξιολόγησης και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης.  

 

Κατηγορία Πράξης 3.1.4.: «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του 

πυρήνα παραγωγής  των πολιτικών ισότητας για την ενσωμάτωση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των 

συμβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας 

των φύλων» 

 

Η παρούσα κατηγορία πράξεων αφορά στην ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας 

του πυρήνα παραγωγής της πολιτικής και των μέτρων ισότητας καθώς  και των 

δομών εφαρμογής και ελέγχου τους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σε αυτό το 

πλαίσιο θα ενισχυθεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας, και οι δομές που λειτουργούν 

υπό την εποπτεία της. 

 

Έργο σημαία: Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης. 

 

Στο πλαίσιο της ΚΠ  3.1.4. «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα 

παραγωγής  των πολιτικών ισότητας για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συμβουλευτικών, συντονιστικών 

και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας των φύλων» δημοσιεύτηκε από την ΕΥΔ 

ΕΠΔΜ η πρόσκληση με κωδικό 07_08_09.69.01.04.01 και α.π. 1247/17-6-2009)  

συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000 €. 

Η ΕΥΕ/ΓΓΙ υπέβαλε την Αίτηση Χρηματοδότησης και το Τεχνικό Δελτίο 

Προτεινόμενης Πράξης στις 31/8/2009 μαζί μετά συνημμένα έγγραφα ωριμότητας της 
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Πράξης. Έχει ήδη υπογραφεί και διαβιβαστεί στις 16/9/2009 στην ΕΥΔ ΕΠΔΜ το 

Σύμφωνο Αποδοχής Όρων ένταξης Πράξης και αναμένεται η έκδοση της Απόφασης 

Ένταξης 

Το έργο, σύμφωνα με την Πρόσκληση και το Σχέδιο Δράσης, σχεδιάζεται να 

υλοποιηθεί με τα κάτωθι έξι (6) υποέργα: 

Υποέργο 1: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Μηχανισμού- δομής/ Παρατηρητηρίου 

Ισότητας και Υποστήριξης της εφαρμογής τους 

Υποέργο 2: Ανάπτυξη απαιτούμενων υποδομών για την λειτουργία του μηχανισμού-

δομής/ Παρατηρητηρίου Ισότητας (ΕΤΠΑ) 

Υποέργο 3: Ανάπτυξη απαιτούμενων πληροφοριακών υποδομών και συστημάτων- 

προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του μηχανισμού- δομής/ Παρατηρητηρίου 

Ισότητας (ΕΤΠΑ) 

Υποέργο 4: Υποστήριξη της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της 

δημόσιας δράσης-Δικτύωση και Ανάπτυξη συνεργασιών 

Υποέργο 5: Εκπόνηση Μελετών, Ερευνών για την υποστήριξη της λειτουργίας του 

μηχανισμού- δομής/ Παρατηρητηρίου  

Υποέργο 6: δημοσιότητα αποτελεσμάτων και πληροφόρηση- ευαισθητοποίηση 

(Σύμβουλος Δημοσιότητας) 

 

Σημειώνεται ότι για την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης και του Τεχνικού Δελτίου 

πράξης ελήφθη υπόψη και η «Μελέτη Ωρίμανσής για την Ίδρυση και Λειτουργία 

Παρατηρητηρίου Ισότητας» - ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

 

Ειδικός Στόχος 3.2. 

 
Κατηγορία Πράξης 3.2.1.: «Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων» 

 
Βασικός στόχος των παρεμβάσεων της κατηγορίας αυτής είναι η ενίσχυση του προφίλ 

και των δυνατοτήτων των γυναικών, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων 

τους, η προσωπική τους ενδυνάμωση και υποστήριξη ώστε να διευρυνθεί και η 

συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε κάθε επίπεδο. 
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Στο πλαίσιο της  ΚΠ  3.2.1. .: «Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων» δεν έχει εκδοθεί κάποια πρόσκληση. Έχει γίνει όμως 

αναθεώρηση της υπάρχουσας εξειδίκευσης της με στόχο την άμεση έκδοση 

προσκλήσεων. Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξειδίκευσης της κατηγορίας πράξης 

επιλέξιμες θα είναι οι ακόλουθες ενδεικτικές ενέργειες: 

1. Ενέργεια 07/08/09 (69.05.01): «Ενίσχυση της συμμετοχής των υποψήφιων 

αιρετών γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού» 

 Διοργάνωση εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε εθνικό 

επίπεδο 

 Δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου και επιμόρφωση συμβούλων 

 Επιμόρφωση αιρετών γυναικών 

 Συμβουλευτική στήριξη και ενδυνάμωση αιρετών γυναικών και 

υποψηφίων αιρετών γυναικών μέσω σεμιναρίων 

 Ενίσχυση των φορέων και δικτύων των εκλεγμένων γυναικών 

 

2. Ενέργεια 07/08/09 (69.05.02): «Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων στους πέντε (5) κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, 

ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ)» 

 Δημιουργία δομών/ μηχανισμών ισότητας και μονάδων τεκμηρίωσης σε κάθε 

κοινωνικό εταίρο  

 Εκπόνηση μελετών και ερευνών για την ισότητα των φύλων   στον τομέα 

ευθύνης του κάθε κοινωνικού εταίρου 

 Δράσεις Επιμόρφωσης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ευαισθητοποίησης  

 Ειδικές δράσεις για την καταπολέμηση των έμφυλων  στερεοτύπων,  του 

επαγγελματικού διαχωρισμού και του χάσματος  στις αμοιβές ανδρών και 

γυναικών  καθώς και για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής  

ζωής 

 Δράσεις Δικτύωσης, Διακρατικής Συνεργασίας και Δημοσιότητας 

 Λοιπές δράσεις  
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3. Ενέργεια 07/08/09 (69.05.03): «Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών 

δημοσίων υπαλλήλων στην Κεντρική Διοίκηση, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ Α’ και Β’ 

βαθμού στις υψηλόβαθμες θέσεις» 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξειδικευμένης κατάρτισης σε 

γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους για την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε 

θέσεις ευθύνης.  

 Ενέργειες συμβουλευτικής στήριξης γυναικών δημοσίων υπαλλήλων 

 Θέσπιση κινήτρων για τη συμμετοχή των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων σε 

δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε θέσεις  ευθύνης των φορέων που 

απασχολούνται 

 

 Επιμορφωτικά σεμινάρια για τα στελέχη των πενταμελών Υπηρεσιακών 

Συμβουλίων 

 Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου γυναικών δημοσίων υπαλλήλων που 

κατέχουν θέσεις ευθύνης 

 Διοργάνωση ημερίδων / διημερίδων ευαισθητοποίησης 

 

Ο χαρακτήρας των παρεμβάσεων είναι ολοκληρωμένος. Περιλαμβάνουν δηλαδή την 

ανάπτυξη και παροχή μιας συνεκτικής ενότητας υπηρεσιών που είτε αυτοτελώς, είτε 

σε συνδυασμό τους μπορούν να ικανοποιήσουν τα ειδικά ενδιαφέροντα και ανάγκες 

των συμμετεχουσών γυναικών και να ενισχύσουν τη θέση τους στο πεδίο δράσης 

τους.  

 
Κατηγορία Πράξης 3.2.2.: «Δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του 

συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα 

ισότητας των φύλων.» 

 

Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας πράξης πραγματοποιείται εξειδίκευση που θα 

συμπεριληφθεί στη Β’ φάση εξειδίκευσης με στόχο την ωρίμανσή της  και  τη 

μελλοντική  έκδοση προσκλήσεων. 

 

Ενδεικτικά, παρακάτω αναφέρεται μέρος της περιγραφής της κατηγορίας πράξης.  

Α. Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης στελεχών της 
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Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την καταπολέμηση των στερεοτύπων 

των φύλων στη Δημόσια Διοίκηση και την υποστήριξη των πολιτικών ισότητας, 

 Ανάπτυξη θεματικής εκπαιδευτικής ενότητας για την εισαγωγική κατάρτιση 

των δημοσίων υπαλλήλων 

 Σχεδιασμός και εφαρμογή Σχεδίων ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των 

στελεχών της δημόσιας διοίκησης.  

 

Β. Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης ανθρώπινου 

δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης που θα στελεχώσει τους μηχανισμούς για την 

εφαρμογή, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο των πολιτικών 

ισότητας. 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για τα στελέχη των 

υπηρεσιακών μονάδων σχεδιασμού, συντονισμού της εφαρμογής, 

παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των πολιτικών ισότητας σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός του 

προγράμματος κατάρτισης θα καλύπτει τα πεδία: 

 Σχεδιασμού των πολιτικών, με έμφαση στις διαδικασίες ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές, 

 Διαδικασιών λήψης αποφάσεων 

 Πρόσβασης σε πόρους για την υλοποίηση των πολιτικών 

 Μεθοδολογίας, διαδικασιών και πρακτικών υλοποίησης των πολιτικών 

 Παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών 

Οι αναμενόμενες γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτηθούν μέσω της 

υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης από τα στελέχη των μονάδων θα 

καλύπτουν τα πεδία του σχεδιασμού, της υλοποίησης, καθώς και της 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων πολιτικής ενσωμάτωσης και 

προώθησης της ισότητας.  
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Κατηγορία Πράξης 3.2.3.: «Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας» 

 

Η παρούσα κατηγορία αφορά στην υλοποίηση σχεδίων από φορείς της δημόσιας 

διοίκησης για την πολύπλευρη στήριξη των γυναικών, με έμφαση στη μέριμνα των 

γυναικών θυμάτων βίας και των γυναικών με αναπηρίες. 

 

Προβλέπεται επίσης η αξιοποίηση των καλών πρακτικών της Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας Equal. Τα εν λόγω σχέδια δύναται να υλοποιηθούν με τη συνεργασία 

των ΟΤΑ και της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την: 

 Ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την πρόληψη 

και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. 

 Ολοκληρωμένη υποστήριξη γυναικών που είναι θύματα βίας. 

 Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την εξάλειψη των διακρίσεων 

υπέρ των γυναικών θυμάτων βίας. 

 Αναβάθμιση των δημόσιων πολιτικών και παρεμβάσεων ισότητας για τη 

συγκεκριμένη ομάδα στόχου. 

Ο συνολικός επιχειρησιακός σχεδιασμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας για την 

υλοποίηση της Κατηγορίας Πράξης 3.2.3 περιλαμβάνει μία μελέτη ωρίμανσης με τίτλο 

«Μελέτη για την ανάπτυξη ενός πρότυπου ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων της 

τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας» 

που έγινε από το ΚΕΓΜΕ και από την οποία προέκυψε ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο 

Δράσης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας, στο οποίο 

προβλέπονται: 

Α. Οριζόντιες  παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας, που αποσκοπούν αφενός στο 

συντονισμό και στην παρακολούθηση της πολιτικής για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, τη διαβούλευση με αρμόδιους φορείς 

άσκησης πολιτικής, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση αρμόδιων κρατικών και 

άλλων φορέων, καθώς και της κοινωνίας γενικότερα, την επιμόρφωση κρατικών 

λειτουργών και αφετέρου, στην ανάπτυξη ή/και στην αναβάθμιση υπηρεσιών 

πολύπλευρης στήριξης των γυναικών (24ωρης λειτουργίας τηλεφωνική γραμμή 

υποστήριξης, νομική αρωγή κλπ) με έμφαση στην πρόληψη και στην καταπολέμηση 

της βίας, σε εθνικό επίπεδο. 
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Β. Ανάπτυξη και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Δράσης, σε περιφερειακό ή 

νομαρχιακό ή τοπικό επίπεδο  με τη συνεργασία των ΟΤΑ και της κοινωνίας των 

πολιτών, που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός δικτύου δομών και υπηρεσιών 

υποστήριξης των γυναικών σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στην πρόληψη και την 

καταπολέμηση της βίας. 

Στο πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας πράξης εκδόθηκε από την Μονάδα Α’ της ΕΥΕ 

ΓΓΙ, ως Ενδιάμεσου Φορέα η 1η Πρόσκληση με κωδικό 07_08_09.69.02.03.01 και 

α.π.: 743/16-9-2009 για τις «Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας» συνολικού 

προϋπολογισμού  1.700.000€ με Τελικούς Δικαιούχους τη Μονάδα Γ της ΕΥΕ/ΓΓΙ και 

το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης . 

 

 
Κατηγορία Πράξης 3.2.4.: «Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων 

οργανώσεων)» 

 
 
Η κατηγορία δράσεων αφορά στην υποστήριξη της διοικητικής και επιχειρησιακής  

ικανότητας των ΜΚΟ ώστε να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και 

εφαρμογή σχεδίων και δράσεων υποστήριξης γυναικών και προώθησης της ισότητας 

των φύλων. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κατηγορία πράξης 

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της ΓΓΙ με τις γυναικείες οργανώσεις καθώς και 

αλληλογραφία μαζί τους για την  κατάθεση ιδεών και προτάσεων.  

Στο προσεχές διάστημα αναμένεται η έκδοση Πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι η ΕΥΕ ΓΓΙ 

θα συνεργαστεί με ειδικές υπηρεσίες άλλων ΕΠ που θα πραγματοποιήσουν συναφείς 

δράσεις για την ενίσχυση των ΜΚΟ προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερος 

συντονισμός των σχεδιαζόμενων δράσεων και να αποφευχθούν αλληλοεπικαλύψεις.
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ IVA, IVB, IVΓ  
 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΙVΑ, ΙVΒ, ΙVΓ, έχουν εκδοθεί συνολικά  μέχρι 

σήμερα τέσσερεις (4) προσκλήσεις, οι οποίες  είναι σχετικές με θέματα ισότητας 

μεταξύ των φύλων ή υποστηρίζουν τη ΓΓΙ στο έργο της και δέκα (10) Τεχνικά Δελτία 

Προτεινόμενης Πράξης. Συγκεκριμένα: 

 στον Ειδικό Στόχο 4.2 και στην ΚΠ 4.2.1 «Δράσεις υποστήριξης της 

προετοιμασίας, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και των επιθεωρήσεων του 

προγράμματος»  εκδόθηκαν 2 προσκλήσεις: 

 2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.85.02.01 / α.π.: 365/17-10-2008 (Π/Υ: 

1.450.000€) 

 12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.85.02.01_02/α.π.: 1029/14-5-2009 

(Π/Υ:1.400.000) 

 

Συνολικά, εκδόθηκαν δεκαπέντε (15) αποφάσεις ένταξης, όπου αφορούν υποστήριξη 

σε πράξεις ενδιαφέροντος ισότητας μεταξύ των φύλων, και είναι οι κάτωθι: 

 

 α.π.: 347, 348, 349/05.02.2009 

«Εκπαίδευση Δικαιούχων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας» των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12. 

Π/Υ:10.000 € 

 

 α.π.: 350, 351, 352/05.02.2009 

«Εκπαίδευση Προσωπικού ΕΥΔ/ΕΔΑ/ΕΦΔ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της 

Γενικής Γραμματείας Ισότητας» των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12. 

Π/Υ:10.000 € 

 

 α.π.: 344, 345, 346/05.02.2009 

«Προμήθεια Λογισμικού της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας» των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12. 

Π/Υ: 10.000 € 
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 α.π.: 577, 578, 579/17.02.2009 τροποποίηση 1039/29-6-2009 

«Δαπάνες για την εκπαίδευση των Δικαιούχων του ΕΠ ‘Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013» των Αξόνων Προτεραιότητας 10,11, 12. 

Π/Υ: 20.000 € 

 

 α.π.: 547, 548, 549/25.02.2009 

«Εκπαίδευση του Προσωπικού των Δικαιούχων του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013» της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού & 

Εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης των Αξόνων Προτεραιότητας 10,11, 12. 

Π/Υ: 25.998,60 € 

 

Σημειώνεται ότι υποβλήθηκαν τα εξής έξι (6) έργα από τη ΓΓΙ, συνολικού 

προϋπολογισμού 102.000,00 €: 

 Εκπαίδευση Δικαιούχων (Συνολικός Π/Υ:10.000,00€) 

 Εκπαίδευση του Προσωπικού ΕΥΔ / ΕΔΑ / ΕΦΔ (Συνολικός Π/Υ:10.000,00€) 

 Έξοδα δημοσιεύσεων –ανακοινώσεων (Συνολικός Π/Υ:10.000,00€) 

 Οργάνωση συνεδριάσεων και συσκέψεων (Συνολικός Π/Υ:45.000,00€) 

 Προμήθεια Λογισμικού (Συνολικός Π/Υ με Φ.Π.Α:10.000,00€) 

 Συμμετοχή σε ημερίδες-συνέδρια (Συνολικός Π/Υ:17.000,00€) 

 
 
 
 στον Ειδικό Στόχο 4.2 και στην ΚΠ 4.2.2 «Δράσεις πληροφόρησης και 

επικοινωνίας»  καθώς και  στην Κ.Π. 4.2.3 «Δράσεις εκπόνησης μελετών, 

εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων»   έχουν  εκδοθεί συνολικά  δύο (2) 

προσκλήσεις 

 3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.86.02_03.01/ α.π.: 366/17-10-2008) (Π/Υ: 

3786.000€) 

 13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.86.02.02_03.02/ α.π.: 1030/14-5-2009 

(Π/Υ: 4.000.000€) 

 

Συνολικά, και για τις δύο προσκλήσεις εκδόθηκαν είκοσι πέντε (25) αποφάσεις 

ένταξης, όπου αφορούν υποστήριξη σε πράξεις ενδιαφέροντος ισότητας μεταξύ των 

φύλων, και είναι οι κάτωθι: 
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 α.π.: 634, 635, 636/11 .12.2008 

«Σύμβουλος Δημοσιότητας του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»»των 

Αξόνων Προτεραιότητας 10,11, 12 

Π/Υ:500.000 

 

 α.π.: 367,368, 369/09.02.2009 

«Έξοδα Δημοσιεύσεων – Ανακοινώσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της 

Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Αξόνων Προτεραιότητας 10,11, 12. 

Π/Υ: 10.000. 

 

 α.π.: 364, 365, 366/09.02.2009 

«Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων της Ειδικής Υπηρεσίας 

Εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Αξόνων Προτεραιότητας 

10,11, 12 

Π/Υ: 45.000 € 

 

 α.π.: 361, 362, 363/09.02.2009 

«Συμμετοχή σε Ημερίδες – Συνέδρια της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της 

Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Αξόνων Προτεραιότητας 10,11, 12 στον Άξονα 

10.  

Π/Υ: 62.000 € 

 

 α.π.: 323, 324, 325/5-2-09 

«Μελέτη οργάνωσης για την δημιουργία των 13 περιφερειακών διοικητικών 

υπηρεσιών ισότητας και της διασύνδεσής τους με τη ΓΓΙ και το Παρατηρητήριο 

Ισότητας το οποίο θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου ΙΙΙ για τον 

Άξονα Προτεραιότητας 10 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης)» των Αξόνων 

Προτεραιότητας 10,11, 12 

Π/Υ: 40.000 € 

 

 α.π.: 326, 327, 328/5-2-2009 

«Μελέτη για την δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος – βάσης δεδομένων για 

τις 13 Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας» των Αξόνων Προτεραιότητας 10,11, 12 
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Π/Υ:45.000 € 

 

 α.π.: 329, 330, 331/5-2-2009 

«Εκπόνηση και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης» για τους Άξονες 

Προτεραιότητας 10, 11 και 12. 

Π/Υ: 100.000 € 

 

 α.π.: 332, 333, 334/5-2-2009 

«Σύμβουλοι – Εμπειρογνώμονες για τους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12» 

Π/Υ:100.000 € 

 

 α.π.: 1560/3-9-2009 

«Οδηγός Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στην εξειδίκευση και 

υλοποίηση των δράσεων του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ, καθώς και στην αξιολόγηση αυτών» για τους 

Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12. 

Π/Υ: 68.220 € 

 

 α.π.: 1444/15 .07.09 

«Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για την κοστολόγηση έργων του ΕΠ «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013» για τους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12. 

Π/Υ: 150.000 € 

 

 α.π.: 1447/14.07.09 

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΕΠ «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013»  για τους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12. 

Π/Υ: 145.000 € 

 

 α.π.: 1446 /14.07.09 

Αξιολόγηση των σχεδίων δράσης για τις θεματικές προτεραιότητες του Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013»  για τους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12. 

Π/Υ: 145.000€ 
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Σημειώνεται ότι υποβλήθηκαν τα εξής έξι (6) έργα από τη ΓΓΙ, συνολικού 

προϋπολογισμού 228.900,00 €: 

 στην ΚΠ 4.2.2 «Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας»  υποβλήθηκε το 

έργο: 

 Εκπόνηση και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης (Συνολικός 

Π/Υ:100.000,00€) 

 

 στην ΚΠ 4.2.3 «Δράσεις εκπόνησης μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και 

αξιολογήσεων»  υποβλήθηκαν τρία (3) έργα, συνολικού προϋπολογισμού 

128.900,00 €: 

 Μελέτη οργάνωσης για τη δημιουργία των 13 Περιφερειακών  διοικητικών 

υπηρεσιών ισότητας και της διασύνδεσής των με τη ΓΓΙ και το Παρατηρητήριο Ισότητας 

το οποίο θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Άξονα 3 (Συνολικός Π/Υ:40.000,00€) 

 Μελέτη για τη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος – βάσης Δεδομένων για τις 

13 Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας (Συνολικός Π/Υ:45.000,00€) 

 Σύμβουλοι - Εμπειρογνώμονες (Συνολικός Π/Υ:100.000,00€) 

 

 

Παρακάτω παρατίθεται ο συνολικός πίνακας των κατηγοριών πράξεων που αφορούν 

θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». 

Σε αυτόν απεικονίζονται, εκτός από τα στοιχεία της κατηγορίας πράξης και το πλήθος 

και Π/Υ προσκλήσεων και των τυχόν αποφάσεων ένταξης, το αν είναι θετική δράση ή 

οριζόντια ενσωμάτωση (gender mainstreaming), καθώς και μια αξιολόγηση/ 

διαβάθμιση του βαθμού συνάφειας της κατηγορίας πράξης με τα θέματα ισότητας 

μεταξύ των φύλων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με κλίμακα 1 έως 3, όπου: 

1=μικρή συνάφεια 

2=σημαντική συνάφεια 

3= απόλυτη συνάφεια 

Να σημειωθεί ότι αυτή η μεθοδολογία αξιολόγησης διατηρείται στο σύνολο της 

παρούσας Έκθεσης και αναφέρεται αποκλειστικά στις ΚΠ και τα ΕΠ που έχουν κατ’ 

ελάχιστον μικρή συνάφεια με τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Οι ΚΠ και τα ΕΠ που 

δεν έχουν καθόλου συνάφεια δεν έχουν περιληφθεί καθόλου στην αξιολόγηση αυτή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

Πρόσκληση  Π/Υ Πρόσκλησης Απόφ.Ένταξης  Π/Υ Απόφ. Ένταξης 

2.2.1.

 Δράσεις βελτίωσης της 
ποιότητας σχεδιασμού 
και εφαρμογής των 
προγραμμάτων 

κατάρτισης στη δημόσια 
διοίκηση. 

Κομβική δράση ενίσχυσης και εξορθολογισμού των διαδικασιών και του πλαισίου 
διαμόρφωσης της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων αποτελεί η ανάπτυξη 
Συστήματος Περιγραμμάτων Θέσεων. Η ανάπτυξη του Συστήματος Περιγραμμάτων 
Θέσεων, με ανάλυση σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, δεοντολογίας και 
επαγγελματικής ηθικής θα καλύψει κατά προτεραιότητα τις «οριζόντιες» θέσεις των 
Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών και ΝΠΔΔ, καθώς και τις θέσεις στις Διευθύνσεις / 
Φορείς και Μονάδες που αναδιοργανώνονται ή δημιουργούνται στο πλαίσιο του ΕΠ. Η 
ανάπτυξη του Συστήματος αυτού, βαθμιαία θα αποτελέσει το θεμέλιο της πολιτικής 
ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση, συμβάλλοντας ειδικότερα: 
α)στον προγραμματισμό των προσλήψεων, β) στην ενίσχυση της κινητικότητας και στον 
εξορθολογισμό του συστήματος και των διαδικασιών που αφορούν σε μετακινήσεις και 
προαγωγές του ανθρώπινου δυναμικού, γ) στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, 
δ) στη στοχοθεσία, αποδοτικότητα και τη σύνδεση με μισθούς και άλλα κίνητρα, ε) στην 
τεκμηρίωση των εκπαιδευτικών αναγκών και στον ορθολογικό σχεδιασμό των προγραμμάτω

                   4,144,481.44 € 

Στα Σχέδια Κατάρτισης θα περιλαμβάνονται 
εξειδικευμένες δράσεις υποστήριξης των δημοσίων 

υπαλλήλων  με αναπηρίες.
Οι προβλεπόμενες στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 
δράσεις αναμόρφωσης και επανασχεδιασμού των 
προγραμμάτων κατάρτισης, θα συμβάλλουν αφενός 

στον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου των 
προγραμμάτων και στη σύνδεσή τους με τους στόχους 
της Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Ε.Π., αφετέρου, 
στην ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των 

φύλων, της ισότητας των ευκαιριών, και της 
αντιμετώπισης των διακρίσεων.

Gender 
Mainstreaming

1

Ενδεικτικά έργα
- Κατάρτιση σε οριζόντια θέματα (management, χρηματοοικονομική 

διαχείριση,  ισότητας των φύλων, ισότητα των ευκαιριών, 
αντιμετώπιση των διακρίσεων κλπ) με αποδέκτες στελέχη που έχουν 

προαχθεί σε θέσεις Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Τμήματος.
- Κατάρτιση σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης για 
στελέχη που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την οργάνωση της 
παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Δήμων.

- Κατάρτιση σε ΤΠΕ σε συνάρτηση με: α) τις προτεραιότητες του ΕΠ 
και τις αλλαγές των οργανισμών, β) τις ανάγκες του ΕΠ «Ψηφιακή 

Σύγκλιση».
- Κατάρτιση στον τομέα εποπτείας αγοράς. 

- Κατάρτιση στον τομέα της αδειοδότησης επιχειρήσεων. 
- Υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγικής, εισαγωγικής και 

προεισαγωγικής εκπαίδευσης.
- Κατάρτιση στελεχών των Μονάδων Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης.

- Κατάρτιση των μελών των πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων, κυρίως σε θέματα που άπτονται των περιγραμμάτων 
θέσεων και της πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

_ Επιμόρφωση των στελεχών που εμπλέκονται στην πολιτική για τη 
μείωση των διοικητικών βαρών στις Επιχειρήσεις. 

_ Επιμόρφωση στελεχών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της 
Αναμορφωμένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 

_ Κατάρτιση στελεχών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της 
μεταναστευτικής πολιτικής.

_ Κατάρτιση σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής.
_ Κατάρτιση σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Το ΕΚΔΔΑ μετά την αξιολόγηση της εφαρμογής των πρώτων σχεδίων 
εκπαίδευσης θα προχωρήσει σε προγράμματα κατάρτισης των 

δημοσίων υπαλλήλων.  

1                35,803,000.00 € 21               45,302,000.00 € 

2
Gender 

Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος 
(1=μικρή 
συνάφεια, 
2=σημαντική     
συνάφεια,            
3= απόλυτη 
συνάφεια)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙ: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

2.2.2

Δράσεις ενδυνάμωσης 
και προσαρμογής των 
δεξιοτήτων και της 
τεχνογνωσίας του 

ανθρώπινου δυναμικού 
της δημόσιας διοίκησης 
στις διαρθρωτικές και 
θεσμικές αλλαγές.

Η ενίσχυση, αναβάθμιση ή/και αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης
Προσωπικού του ΥΠΕΣΔΔΑ θα εξυπηρετήσει την αποτελεσματικότερη άσκηση του
επιτελικού και συντονιστικού της ρόλου στο σχεδιασμό και στο συντονισμό της 
εφαρμογής
και στην αξιολόγηση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στο σύνολο της
δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καλύπτοντας τους ουσιώδεις άξονες αυτής της πολιτικής, ήτοι:
-Την ανάπτυξη των περιγραμμάτων των θέσεων και τη βαθμιαία διασύνδεσή τους με
το σύστημα προγραμματισμού προσλήψεων, την κινητικότητα, και τη στοχοθεσία.
-Την υποστήριξη της προαγωγικής εξέλιξης και γενικότερα, της κινητικότητας του
ανθρώπινου δυναμικού, ξεκινώντας από τις θέσεις ευθύνης.
-Την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος στοχοθεσίας, αξιολόγησης και μέτρησης
της αποδοτικότητας, τη διασύνδεση με αμοιβές, και άλλα κίνητρα, ούτως ώστε να
ενισχύεται η υπευθυνότητα και η λογοδοσία.
-Την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.
-Το σχεδιασμό και τη διάδοση των κατάλληλων εργαλείων στις Διευθύνσεις
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού των Υπουργείων, των Γενικών Γραμματειών και
των ΝΠΔΔ.

              134,937,860.56 € 

ΠΥ: 213.271.002,00 €

ΚΩΔ
 Τίτλος Κατηγορίας 

Πράξεων
Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων και των Πράξεων/Έργων που εντάσσονται 

στη Κατηγορία
 Ενδεικτικός Π/Υ της Κ.Π 

Στάδιο Υλοποίησης

Εξειδίκευση Κ.Π

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming 
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3.1.1.

 Κωδικοποιήσεις και 
απλουστεύσεις 
νομοθετικών και 
κανονιστικών 

ρυθμίσεων για την 
ισότητα των φύλων σε 
τομείς πολιτικής.

Η παρούσα κατηγορία πράξεων αφορά στη συστηματική καταγραφή και μελέτη της 
ισχύουσας νομοθεσίας, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και της σχετικής νομολογίας, με 
στόχο τη βελτίωση και απλούστευση των κανονιστικών ρυθμίσεων  προκειμένου να 

εφαρμόζεται αποτελεσματικότερα από τη διοίκηση, τα δικαστήρια και τους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς.

                   1,060,401.00 € 1                   1,000,000.00 € 1                     799,279.95 € 

Η παρούσα κατηγορία πράξεων αφορά στη 
συστηματική καταγραφή και μελέτη της ισχύουσας 
νομοθεσίας, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και της 
σχετικής νομολογίας, με στόχο τη βελτίωση και 
απλούστευση των κανονιστικών ρυθμίσεων  

προκειμένου να εφαρμόζεται αποτελεσματικότερα από 
τη διοίκηση, τα δικαστήρια και τους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς.
H αναγκαία μελέτη ωρίμανσης θα αναδείξει τις 

ευρωπαϊκές και διεθνείς καλές πρακτικές, τα κριτήρια-
μεθοδολογία κωδικοποίησης, και την οριοθέτηση του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. 

Ακολούθως,  θα λάβουν χώρα η προδιαγραφείσα (από 
τη μελέτη ωρίμανσης) Συλλογή Διατάξεων – 
Καταγραφή των Αναγκών Απλούστευσης – 

Διαβούλευση – Κωδικοποίηση, η αναγκαία δικτύωση και 
οι ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης. 

Gender 
Mainstreaming

3

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  ΙΙΙ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΥ:  64.999.995,00€
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Πρόσκληση  Π/Υ Πρόσκλησης Απόφ.Ένταξης  Π/Υ Απόφ. Ένταξης 

3.1.2.

 Αξιολόγηση των 
επιπτώσεων δημόσιων 
πολιτικών στην ισότητα 

των φύλων. 

Η παρούσα κατηγορία πράξεων αφορά στη συστηματική αξιολόγηση των επιπτώσεων 
νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και των αποτελεσμάτων εφαρμογής τους, 

σύμφωνα με τις αρχές και διαδικασίες της καλής νομοθέτησης ως προς την ισότητα των 
φύλων. 

                   2,120,787.00 € 1                   1,400,000.00 € -  - 

Η παρούσα κατηγορία πράξεων αφορά στη 
συστηματική αξιολόγηση των επιπτώσεων νομοθετικών 
και κανονιστικών ρυθμίσεων και των αποτελεσμάτων 
εφαρμογής τους, σύμφωνα με τις αρχές και διαδικασίες 
της καλής νομοθέτησης ως προς την ισότητα των 

φύλων. 
Η αναγκαία μελέτη ωρίμανσης θα τεκμηριώσει τις 
τεχνικές προδιαγραφές του 2ου υποέργου που 
περιλαμβάνει το μοντέλο μεθοδολογίας που θα 
ακολουθηθεί, τον οδικό χάρτη για τη θεσμική 

κατοχύρωση και τα εργαλεία κατάρτισης.  Ακολούθως, 
θα λάβουν χώρα η εφαρμογή της αποτίμησης των 100 
νομοθετημάτων  και οι ενέργειες δημοσιότητας και 
προβολής, ενώ προβλέπεται από το σχεδιασμό η 

ύπαρξη συντονιστικής/επιτελικής ομάδας και ομάδων 
εργασίας με συντονιστή τη ΓΓΙ.  

Gender 
Mainstreaming

3

3.1.3.

 Προαγωγή της 
ενσωμάτωσης (gender 

mainstreaming) της 
ισότητας των φύλων 
στις δημόσιες πολιτικές. 

Η διάσταση της ισότητας θα πρέπει να διατρέχει όλες τις τομεακές και περιφερειακές 
πολιτικές και δράσεις. Προβλέπεται η δημιουργία και αξιοποίηση των διακρατικών 

θεματικών δικτύων (βλ. Κ.Π. Equal) για την ενσωμάτωση της διάσταση της ισότητας σε 
όλες τις πολιτικές

                15,072,629.00 € -  _ _  _ 

   Στα ενδεικτικά έργα της εν λόγω κατηγορίας πράξης 
περιλαμβάνονται η δημιουργία μεθοδολογιών και 

εργαλείων παρακολούθησης και ελέγχου της διάστασης 
της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημόσιες 

πολιτικές.  Συγκεκριμένα προβλέπονται δύο (2) φάσεις 
υλοποίησης: Η πρώτη περιλαμβάνει τον εντοπισμό και 
καταγραφή των προβλημάτων σε όλο το εύρος της 
δημόσιας δράσης.  Η δεύτερη περιλαμβάνει την 
παραγωγή προτύπου εφαρμογής του gender 
mainstreaming στις δημόσιες πολιτικές.  Στα 

αποτελέσματα των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται:       
1. Η εκπόνηση μεθοδολογιών και εργαλείων ένταξης, 
παρακολούθησης και ελέγχου της διάστασης της 
ισότητας των φύλων στο σχεδιασμό των δημόσιων 

πολιτικών.
2. Η εφαρμογή της υλοποίησης και η αξιολόγηση των 

πολιτικών και των δράσεων. 

Gender 
Mainstreaming

3

3.1.4. 

Ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας 
του πυρήνα παραγωγής  
των πολιτικών ισότητας 
για την ενσωμάτωση, 
παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των 

πολιτικών ισότητας 
καθώς και των 
συμβουλευτικών, 
συντονιστικών και 

ελεγκτικών μηχανισμών 
της ισότητας των φύλων.

Αφορά στην ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής της 
πολιτικής και των μέτρων ισότητας καθώς  και των δομών εφαρμογής και ελέγχου τους 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο θα ενισχυθεί η Γενική Γραμματεία 

Ισότητας, και οι δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της.  

                14,499,996.00 € 1                   3,500,000.00 € -  - 

Η ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμός των μηχανισμών 
και δομών ισότητας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
καθώς και η μεταξύ τους δικτύωση αποτελούν αναγκαία 
μέσα για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, την εφαρμογή 
των πολιτικών ισότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση 

και υποστήριξη των γυναικών.
Έργο–σημαία είναι η Οργάνωση υπηρεσιών για την 
ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας 

δράσης.
Σε περιφερειακό επίπεδο, παράλληλα με τη λειτουργία 

των 13 Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας 
προβλέπεται η σύσταση διοικητικών υπηρεσιών στις 13 
Περιφέρειες της χώρας με στόχο την υλοποίηση και την 
παρακολούθηση εφαρμογής των πολιτικών ισότητας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, θα  υποστηριχθεί η οργάνωσή τους  

 και η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών.  

Άλλη σημαντική δράση είναι η διεύρυνση του πεδίου 
δράσης των ΚΕΠ με την ανάπτυξη υπηρεσιών 

πληροφόρησης και εξυπηρέτησης σε θέματα ισότητας 
καθώς και παραπομπής –δικτύωσης σε εξειδικευμένες 

δομές συμβουλευτικής υποστήριξης. 

Θετική Δράση 3

ΚΩΔ
 Τίτλος Κατηγορίας 

Πράξεων
Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων και των Πράξεων/Έργων που εντάσσονται 

στη Κατηγορία
 Ενδεικτικός Π/Υ της Κ.Π 

Στάδιο Υλοποίησης

Εξειδίκευση Κ.Π

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος 
(1=μικρή 
συνάφεια, 
2=σημαντική     
συνάφεια,            
3= απόλυτη 
συνάφεια)
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Πρόσκληση  Π/Υ Πρόσκλησης Απόφ.Ένταξης  Π/Υ Απόφ. Ένταξης 

3.2.1

. Ενίσχυση της 
συμμετοχής των 

γυναικών στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση του προφίλ και των δυνατοτήτων 
των γυναικών, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων τους, η προσωπική τους 
ενδυνάμωση και υποστήριξη ώστε να διευρυνθεί και η συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων σε κάθε επίπεδο. 

                10,000,000.00 € _ -  - 

Δημιουργήθηκαν λοιπόν τρεις (3) πράξεις στην κατηγορία αυτή που 
εξειδικεύουν τη συμμετοχή των γυναικών ανάλογα με το πεδίο 
δράσης τους. Οι πράξεις αυτές είναι :
1. Ενίσχυση της συμμετοχής των υποψήφιων αιρετών γυναικών στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων των ΟΤΑ Α & Β βαθμού 
• Διοργάνωση εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε 
εθνικό επίπεδο
• Δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου και επιμόρφωση συμβούλων
• Επιμόρφωση αιρετών γυναικών
• Συμβουλευτική στήριξη και Ενδυνάμωση αιρετών γυναικών και 
υποψηφίων
• Ενίσχυση φορέων και Δικτύων των εκλεγμένων γυναικών
2. Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων στους πέντε (5) κοινωνικούς εταίρους
• Δημιουργία δομών/μηχανισμών ισότητας και Μονάδων 
Τεκμηρίωσης σε κάθε κοινωνικό εταίρο
• Εκπόνηση μελετών και ερευνών για την ισότητα των φύλων στην 
απασχόληση
• Δράσεις επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης και 
ευαισθητοποίησης
• Ειδικές δράσεις για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, 
του επαγγελματικού διαχωρισμού και του χάσματος στις αμοιβές 
ανδρών και γυναικών καθώς και για τη συμφιλίωση επαγγελματικής 
και οικογενειακής ζωής
• Δράσεις Δικτύωσης, Διακρατικής συνεργασίας και Δημοσιότητας
3. Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών δημόσιων υπαλλήλων στην
• Οριζόντιες ενέργειες κατάρτισης του συνόλου των υπο προαγωγή δημ
• Επιμορφωτικά σεμινάρια για τα στελέχη των πενταμελών Υπηρεσιακώ
• Επιμορφωτικά σεμινάρια / workshop για γυναίκες δημοσίους υπαλλήλ
• Κατάρτιση γυναικών – μεντόρων δημοσίων υπαλλήλων σε θέματα ισό
• Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου γυναικών δημοσίων υπαλλήλων
Ο χαρακτήρας των παρεμβάσεων είναι ολοκληρωμένος. Περιλαμβάνουν

Θετική Δράση 3

3.2.2.

 Δράσεις 
ευαισθητοποίησης και 
κατάρτισης του συνόλου 
της Δημόσιας Διοίκησης 

και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε 

θέματα ισότητας των 
φύλων.

Η δράση αφορά στην υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων ευαισθητοποίησης (και 
αξιοποίηση καλών πρακτικών της Κ.Π Equal) και εκπαίδευσης των στελεχών της δημόσιας 
διοίκησης, σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων, με έμφαση στην ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στις πολιτικές που υλοποιούν οι υπηρεσίες των Υπουργείων, των 

Περιφερειών και των ΟΤΑ. 

                      846,185.00 € -  _ _  _ 

Μέσω των παρεμβάσεων της κατηγορίας πράξης 
ενισχύονται οι επιχειρησιακές προϋποθέσεις για την 
υιοθέτηση, τον διαμοιρασμό και την αποτελεσματική 
εφαρμογή των πολιτικών ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου στις δημόσιες πολιτικές. Κατά συνέπεια, στα 
αναμενόμενα αποτελέσματα των σχετικών 
παρεμβάσεων συγκαταλέγονται:
• η διασφάλιση του οικονομικά ενεργού ρόλου των 
ανδρών και των γυναικών, με συνέπεια την αύξηση του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού, τη μείωση της 
φτώχειας και την επιτάχυνση της οικονομικής 
ανάπτυξης
• η συμβολή στην επίτευξη διαρθρωτικών κοινωνικών 
αλλαγών, στο μέτρο που δεν περιορίζεται στη λήψη και 
εφαρμογή ειδικών μέτρων υπέρ των γυναικών, αλλά 
επιπλέον και κυρίως, αναπτύσσοντας μέτρα 
μετασχηματισμού των σχέσεων ανισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών
• η κάλυψη των κενών που παρατηρούνται σε 
υφιστάμενα πεδία πολιτικής, υποστηρίζοντας νέες 
πολιτικές που διασυνδέουν τη ισότητα των φύλων με 
άλλες πολιτικές περιοχές, όπως η οικονομική ανάπτυξη, 
η δημιουργία επιχειρήσεων, η επιχειρηματικότητα, η δια 
βίου μάθηση κ.λ.π.
• η επέκταση της ισορροπίας των φύλων στις διαδικασίες
• η βελτίωση της υφιστάμενης πολιτικής και πρακτικής, ε
• η συμβολή στην εφαρμογή των νόμων και των ρυθμίσε

Gender 
Mainstreaming

3

Στάδιο Υλοποίησης

Εξειδίκευση Κ.Π

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος 
(1=μικρή 
συνάφεια, 
2=σημαντική     
συνάφεια,            
3= απόλυτη 
συνάφεια)

ΚΩΔ
 Τίτλος Κατηγορίας 

Πράξεων
Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων και των Πράξεων/Έργων που εντάσσονται 

στη Κατηγορία
 Ενδεικτικός Π/Υ της Κ.Π 
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Πρόσκληση  Π/Υ Πρόσκλησης Απόφ.Ένταξης  Π/Υ Απόφ. Ένταξης 

3.2.3.

 Ενίσχυση των δράσεων 
της τοπικής 

αυτοδιοίκησης προς 
όφελος των γυναικών 
και την καταπολέμηση 

της βίας.

Η παρούσα κατηγορία αφορά στην υλοποίηση σχεδίων από φορείς της δημόσιας 
διοίκησης για την πολύπλευρη στήριξη των γυναικών, με έμφαση στη μέριμνα των 

γυναικών θυμάτων βίας και των γυναικών με αναπηρίες
                17,400,000.00 € 1                   1,700,000.00 €  - 

Προβλέπεται επίσης η αξιοποίηση των καλών πρακτικών της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal. Τα εν λόγω σχέδια δύναται να
υλοποιηθούν με τη συνεργασία των ΟΤΑ και της κοινωνίας των
πολιτών με στόχο την:
- Ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για
την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
- Ολοκληρωμένη υποστήριξη γυναικών που είναι θύματα βίας.
- Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την εξάλειψη
των διακρίσεων υπέρ των γυναικών θυμάτων βίας.
- Αναβάθμιση των δημόσιων πολιτικών και παρεμβάσεων
ισότητας για τη συγκεκριμένη ομάδα στόχου.
Ο συνολικός επιχειρησιακός σχεδιασμός της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας για την υλοποίηση της Κατηγορίας
Πράξης 3.2.3 περιλαμβάνει ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης
προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας, στο
οποίο προβλέπονται:
Α. Οριζόντιες  παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας, 
Β. Ανάπτυξη και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Δράσης,
που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός δικτύου δομών και
υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών σε τοπικό επίπεδο, με
έμφαση στην πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας.

Θετική Δράση 3

3.2.4.
 Υποστήριξη των ΜΚΟ 

(γυναικείων 
οργανώσεων). 

Η κατηγορία δράσεων αφορά στην υποστήριξη της διοικητικής και επιχειρησιακής  
ικανότητας των ΜΚΟ ώστε να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και 

εφαρμογή σχεδίων και δράσεων υποστήριξης γυναικών και προώθησης της ισότητας των 
φύλων. 

                   3,999,997.00 € _  _ _  _ 

Η κατηγορία δράσεων αφορά στην υποστήριξη της διοικητικής 
και επιχειρησιακής  ικανότητας των ΜΚΟ ώστε να συμμετέχουν 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και εφαρμογή σχεδίων και 
δράσεων υποστήριξης γυναικών και προώθησης της ισότητας 
των φύλων.  Επίσης  στην ενίσχυση της συμμετοχής της 
κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ προκειμένου να μπορούν 
με ποιο συστηματικό  και οργανωμένο τρόπο να αναπτύξουν 
τον ρόλο τους και ειδικότερα τη συμβολή τους ως εταίρων της 
πολιτείας, στην παραγωγή πολιτικής καθώς και τον κοινωνικό 
τους ρόλο για την στήριξη των γυναικών ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων (που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις) και γυναικών με 
αναπηρίες μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. Η εν λόγω 
δράση θα συμβάλλει στην ουσιαστική ανάμιξη τους στις 
πολιτικές προώθησης της ισότητας των φύλων. 
Σκοπός της μελέτης  είναι:
1. Η καταγραφή, και βάσει κριτηρίων, αξιολόγηση των ΜΚΟ για 
την ισότητα των φύλων.
2. Η διερεύνηση του κρισίμου μεγέθους των ΜΚΟ για την 
ισότητα των φύλων
3. Οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία Ανοικτού Μητρώου ΜΚΟ 
για την ισότητα των φύλων.
4. Εκπόνηση Οδηγού Εφαρμογής.
5. Έντυπα και εργαλεία παρακολούθησης.

Θετική Δράση 3

Α/Α

Στάδιο Υλοποίησης

Εξειδίκευση Κ.Π

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος 
(1=μικρή 
συνάφεια, 
2=σημαντική     
συνάφεια,            
3= απόλυτη 
συνάφεια)

 Τίτλος Κατηγορίας 
Πράξεων

Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων και των Πράξεων/Έργων που εντάσσονται 
στη Κατηγορία

 Ενδεικτικός Π/Υ της Κ.Π 
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4.2.1

Δράσεις υποστήριξης 
της προετοιμασίας, της 

εφαρμογής, της 
παρακολούθησης και 
των επιθεωρήσεων του 

προγράμματος.

Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται:
- Ενέργειες τεχνικής υποστήριξης.

- Ενέργειες ελέγχων και επιθεωρήσεων.
                   1,454,002.02 € 2                   2,850,000.00 € 15                          75,998.60 € 

Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται:
- Ενέργειες τεχνικής υποστήριξης.

- Ενέργειες ελέγχων και επιθεωρήσεων.
Gender 

Mainstreaming
1

4.2.2
 Δράσεις πληροφόρησης 

και επικοινωνίας.

Στις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας περιλαμβάνονται:
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής για τη διάδοση των 

αποτελεσμάτων του ΕΠ.
- Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας για την υποστήριξη και προώθηση των 

δράσεων του ΕΠ.

                   2,486,000.00 € 

Στις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας περιλαμβάνονται:
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής για τη 

διάδοση των αποτελεσμάτων του ΕΠ.
- Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας για την 
υποστήριξη και προώθηση των δράσεων του ΕΠ.

Gender 
Mainstreaming

2

4.2.3

Δράσεις εκπόνησης 
μελετών, 

εμπειρογνωμοσυνών και 
αξιολογήσεων.

Στις δράσεις εκπόνησης μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων 
περιλαμβάνονται:

- Εκπόνηση μελετών «ωρίμανσης» δράσεων του προγράμματος.
- Εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων.

                   1,300,000.00 € 

Στις δράσεις εκπόνησης μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και 
αξιολογήσεων περιλαμβάνονται:

- Εκπόνηση μελετών «ωρίμανσης» δράσεων του προγράμματος.
- Εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων.

Gender 
Mainstreaming

2

209,322,339.02 €   9 63,538,000.00 €   62 38,088,498.55 €   

ΚΩΔ

ΠΥ:  25.240.000,00€
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  IV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2                  7,786,000.00 € 25                     1,410,220.00 € 

 Τίτλος Κατηγορίας 
Πράξεων

Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων και των Πράξεων/Έργων που εντάσσονται 
στη Κατηγορία

 Ενδεικτικός Π/Υ της Κ.Π 

Στάδιο Υλοποίησης

ΣΥΝΟΛΟ

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος 
(1=μικρή 
συνάφεια, 
2=σημαντική     
συνάφεια,            
3= απόλυτη 
συνάφεια)

Εξειδίκευση Κ.Π

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming
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1.1.2.  ΤΟ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»  

 
Με την ολοκλήρωση του Εγγράφου Εξειδίκευσης Προγραμματισμού (ΕΕΠ) 

διαμορφώνεται ένα σαφές πλέγμα των Κατηγοριών Πράξης/Δράσεων ανά Άξονα 

Προτεραιότητας και ανά Κατηγορία Παρέμβασης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ΕΕΠ η 

εξειδίκευση των Κατηγοριών Πράξεων/ Δράσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ έχει ολοκληρωθεί στο 

σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ, ή εναλλακτικά η εξειδίκευση καλύπτει 

το 100% του προϋπολογισμού του ΕΠ ήτοι 3.013.333.333,00 €. 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται συνοπτική αποτύπωση των Κατηγοριών Παρέμβασης και 

των Κατηγοριών Πράξης/ Δράσεων ανά Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς. 
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ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:  ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ Π/Υ (000 €) 

1.1 
Ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον καθορισμό των αναγκών της Αγοράς 
Εργασίας - Σύστημα 1 ΕΣΣΕΕΚΑ  

1.1.1 
Ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον καθορισμό των 
αναγκών της Αγοράς Εργασίας - Σύστημα 1 ΕΣΣΕΕΚΑ  21.112.700 

1.2 Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης - Σύστημα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ  1.2.1 
Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης - 
Σύστημα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ  

60.691.693 

1.3 
Εφαρμογή συστήματος Συμβουλευτικής στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης - (Συμβουλευτική 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού)- Σύστημα 6 ΕΣΣΕΕΚΑ 

1.3.1 
Εφαρμογή συστήματος Συμβουλευτικής στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης - 
(Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού)- Σύστημα 6 ΕΣΣΕΕΚΑ 9.349.607 

1.4 

Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη δημιουργία πολιτικών και προγραμμάτων στους σχετικούς τομείς του ΕΚΤ και 
σε ολοκληρωμένες δράσεις Τοπικής Ανάπτυξης και ειδική στήριξη των κοινωνικοοικονομικών φορέων 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών ΜΚΟ και των επαγγελματικών 
οργανώσεων 

1.4.1 

Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη δημιουργία πολιτικών και προγραμμάτων στους 
σχετικούς τομείς του ΕΚΤ και σε ολοκληρωμένες δράσεις Τοπικής Ανάπτυξης και 
ειδική στήριξη των κοινωνικοοικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών ΜΚΟ και των επαγγελματικών 
οργανώσεων 

0 

1.5 Ανάπτυξη και λειτουργία "Διαδικτυακής Πύλης" Σύζευξης Προσφοράς - Ζήτησης Εργασίας  1.5.1 
Ανάπτυξη και λειτουργία "Διαδικτυακής Πύλης" Σύζευξης Προσφοράς - Ζήτησης 
Εργασίας  0 

1.6 
Αναβάθμιση του δικτύου των ΔΥΑ σε ενιαίο σύστημα κέντρων παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών - "one-
stop shops". 

1.6.1 
Αναβάθμιση του δικτύου των ΔΥΑ σε ενιαίο σύστημα κέντρων παροχής 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών - "one-stop shops". 0 

1.7 Αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς εργασίας για τη μείωση της αδήλωτης εργασίας   1.7.1 
Αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς εργασίας για τη μείωση της 
αδήλωτης εργασίας   1.360.000 

1.8 
Στήριξη του υπό σύσταση οργανισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των 
πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής προστασίας 

1.8.1 
Στήριξη του υπό σύσταση οργανισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση και 
εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής προστασίας 4.604.000 

1.9 
Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού πλαισίου με στόχο την προώθηση της 
κοινωνικής οικονομίας και τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 

1.9.1 
Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού πλαισίου με 
στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τη διευκόλυνση της ίδρυσης και 
λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 

2.174.000 

1.10 
Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου με σκοπό την προώθηση ενός βιώσιμου 
συστήματος σχετικά με το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" 

1.10.1 
Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου με σκοπό την προώθηση 
ενός βιώσιμου συστήματος σχετικά με το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" 1.200.000 

1.11 Αναδιάρθρωση και επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ. 1.11.1 
Αναδιάρθρωση και επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού 
Παρατηρητηρίου ΑμεΑ. 

7.658.000 

ΣΥΝΟΛΟ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 58.502.870 

ΣΥΝΟΛΟ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 44.438.955 

ΣΥΝΟΛΟ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 5.208.175 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 108.150.000 
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ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ Π/Υ (000 €) 

2.1 
Υλοποίηση παρεμβάσεων που απορρέουν από την ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος 
Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ) 

2.1.1 
Πιστοποίηση πρότερης μάθησης και επαγγελματικής εμπειρίας (Σύστημα 5 
ΕΣΣΕΕΚΑ) 

20.000.000 

2.2.1 
Κατάρτιση εργαζομένων και προώθηση σύγχρονων τεχνικών δια βίου μάθησης στις 
Επιχειρήσεις (Στόχος 1,2), 

292.000.000 

2.2.2 Ανάπτυξη μαθησιακών εργαλείων για εργαζομένους (Στόχος 1) 8.000.000 
2.2 
 

Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων 

2.2.3 
Εξατομικευμένες δράσεις για τη δια βίου μάθηση των αυτοαπασχολουμένων και 
αγροτών (Στόχος 1) 

50.000.000 

2.3.1 
Προώθηση νέων και καινοτόμων μορφών απασχόλησης καθώς και νέων μορφών 
οργάνωσης της εργασίας (Στόχος 4) 

8.000.000 

2.3.2 
Προώθηση της ποιότητας της εργασίας (υγιεινή και ασφάλεια) και αναβάθμιση 
εργασιακού περιβάλλοντος (Στόχος 4) 

12.000.000 

2.3.3 
Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του εργατικού δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας 
(Ενεργός γήρανση ) (Στόχος 4) 

25.000.000 

2.3.4 
Διευκόλυνση της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας εργαζομένων 
(Στόχος 4) 

25.000.000 

2.3.5 Αντιμετώπιση ομαδικών απωλειών θέσεων εργασίας (Στόχος 4) 25.000.000 

2.3.6 
Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις Επιχειρήσεις (Στόχος 
4) 

5.000.000 

2.3 Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας 

2.3.7 
Προώθηση της προσαρμοστικότητας και της εξέλιξης των εργαζομένων γυναικών, 
μέσω της παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις και της κινητοποίησης των κοινωνικών 
εταίρων (Στόχοι 1,2,4) 

16.733.625 

2.4 Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων 2.4.1 Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων 52.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 312.269.779 

ΣΥΝΟΛΟ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 207.680.846 

ΣΥΝΟΛΟ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 18.783.000 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 538.733.625 
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ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3:  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ Π/Υ (000 €) 

3.1.1 Διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην απασχόληση (Στόχος 1) 385.000.000 

3.1.2 Διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών  στην απασχόληση (Στόχος 2) 185.000.000 

3.1.3 
Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση σε μακροχρόνια άνεργους και λοιπές 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Στόχος 3) 

200.000.000 

3.1.4 
Δράσεις προώθησης στην απασχόληση προσωπικού υψηλού επιπέδου  (Στόχος  1, 2, 3, 
4) 

15.000.000 

3.1.5 Ενίσχυση της Απασχόλησης στον Πολιτισμό 25.000.000 

3.1.6 
Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ανέργων βάσει στοχευμένης ηλικιακής και 
κλαδικής προσέγγισης (Στόχος 1, 2, 3, 4) 

400.000.000 

3.1.7 
Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών 
αγορών εργασίας (Στόχος  1, 2, 3, 4) 

100.000.000 

3.1 Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 

3.1.8 
Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας νέων και γυναικών και 
ανάπτυξη δικτύων πληροφόρησης και συμβουλευτικής με την ενεργό συμμετοχή 
ΜΚΟ. 

30.000.000 

3.2.1 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (Στόχος 2) 280.000.000 
3.2 Υποστηρικτικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην απασχόληση 

3.2.2 Κατάργηση του επαγγελματικού διαχωρισμού (Στόχος 2) 4.419.502 

ΣΥΝΟΛΟ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 898.283.300 

ΣΥΝΟΛΟ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 659.900.056 

ΣΥΝΟΛΟ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 66.236.146 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.624.419.502 
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ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ  

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ Π/Υ (000 €) 

4.1.1 Παρεμβάσεις για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων  106.826.221 

4.1.2 
Πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ (οργάνωση και λειτουργία 
Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ)  

25.000.000 

4.1.3 
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση για 
άτομα προερχόμενα από ευάλωτες ομάδες  

19.000.000 
4.1 Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (Στόχος 1) 

4.1.4 Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες  80.000.000 

4.2.1 

Ενίσχυση σχεδίων δράσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας για τη δημιουργία 
νέων θέσεων απασχόλησης. Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων 
κατάρτισης και συμβουλευτικής σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικής 
οικονομίας. Υποστήριξη της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.  

35.000.000 

4.2 Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων (Στόχος 2) 

4.2.2 
Αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών από την Κ.Π. Equal και τη λειτουργία των 
Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) με επωφελούμενα 
άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, βάσει του Ν 2716/1999  

2.000.000 

4.3 Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας (Στόχος 3) 4.3.1 Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας (ΚΗΦΗ)  42.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 174.117.574 

ΣΥΝΟΛΟ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 123.341.196 

ΣΥΝΟΛΟ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 12.367.450 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 309.826.221 
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ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5:  ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ Π/Υ (000 €) 

5.1.1 
Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση - Πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων 
περιστατικών - Αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που 
διαβιούν στην κοινότητα . 

28.000.000 

5.1.2 
Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - Μετασχηματισμός Ψυχιατρικών 
Νοσοκομείων - Ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε 
κοινοτικές δομές. 

197.000.000 

5.1.3 Κατάρτιση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και στελεχών άλλων τομέων 24.147.429 5.1 Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας 

5.1.4 

Ανάπτυξη και υλοποίηση οριζόντιων και  διατομεακών προγραμμάτων πρόληψης - 
Παρακολούθηση,   προτυποποίηση,   αξιολόγηση   και   πιστοποίηση   υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας. -Διοικητική, λειτουργική και επιστημονική υποστήριξη των 
Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας για την προώθηση του θεσμού και τη 
στήριξη του έργου τους - Υποστήριξη της αποτελεσματικότητας, της 
βιωσιμότητας και του ποιοτικού χαρακτήρα των παρεμβάσεων για την εδραίωση 
της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης 

28.200.000 

5.2.1 
Μηχανισμός Υποστήριξης και Δράσεις για την υποστήριξη της υλοποίησης των 
δράσεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

5.405.405 

5.2.2 
Διασφάλιση ποιότητας με ανάπτυξη προγραμμάτων διαπίστευσης και 
πιστοποίησης - Ανάπτυξη Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων 

8.108.108 

5.2.3 Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 27.027.027 

5.2.4 
Εκπαίδευση & Κατάρτιση του Προσωπικού όλων των βαθμίδων και υπηρεσιών 
Υγείας 

6.756.757 

5.2 Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  

5.2.5 Δημοσιότητα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 2.702.703 

5.3.1 
Υπηρεσίες και δράσεις ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας Φορέων και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

4.000.000 

5.3.2 Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης δεικτών Υγείας 9.000.000 

5.3.3 
Θεματικά προγράμματα και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την πρόληψη και 
προαγωγή της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού της χώρας, καθώς και ειδικών 
κατηγοριών πληθυσμού 

23.000.000 
5.3 Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού 

5.3.4 

Δικτύωση και διασύνδεση υπηρεσιών Δ.Υ. με υπηρεσίες ΟΤΑ. Ειδικές δράσεις 
ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού φορέων και υπηρεσιών 
ΔΥ. Δράσεις προώθησης ερευνητικής δραστηριότητας και διεπιστημονικής 
συνεργασίας. Παρακολούθηση-προτυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση 
υπηρεσιών δημόσιας υγείας 

14.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 158.060.303 

ΣΥΝΟΛΟ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 180.940.932 

ΣΥΝΟΛΟ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 38.346.194 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 377.347.429 
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ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ Π/Υ (000 €) 

6.1.1 
Υποστήριξη συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 10.000.000 

6.1.2 
Μελέτες, Τεχνικοί Σύμβουλοι, Αξιολόγηση 

36.856.556 6.1 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 

6.1.3 
Πληροφόρηση – Δημοσιότητα 

8.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 28.804.543 

ΣΥΝΟΛΟ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 21.880.016 

ΣΥΝΟΛΟ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 4.171.997 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 54.856.556 
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Όσον αφορά την ανταπόκριση των Κατηγοριών Πράξεων του ΕΠ ΑΝΑΔ στους 

Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, συμβάλλουν στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 7: 

«Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων των επιχειρήσεων», 8: 

«Διευκόλυνση πρόσβασης στην απασχόληση», 9: «Προώθηση της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης», καθώς και στον 11: «Η ανάδειξη του οικονομικού,  κοινωνικού και 

αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεση 

τους  με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη-απασχόληση-

κοινωνική συνοχή)», ο οποίος είναι συναφής με τα θέματα ισότητας μεταξύ των 

φύλων. 

 

Παρακάτω ακολουθεί  η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης (ενδεικτικός Π/Υ 

Κ.Π, προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης των έργων και οι αντίστοιχοι Π/Υ, το είδος 

δράσης υπέρ των γυναικών, αξιολόγηση ενδιαφέροντος) στους Άξονες 

Προτεραιότητας, όπου υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα ισότητας μεταξύ 

των φύλων. Συγκεκριμένα : 

 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

 
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα 

ισότητας μεταξύ των φύλων παρουσιάζει μία μόνο κατηγορία παρέμβασης και  μία 

δράση. Δεν έχουν εκδοθεί προσκλήσεις. 

 
 
Κατηγορία Παρέμβασης 2.3. «Βελτίωση της ποιότητας και της 

παραγωγικότητας της εργασίας» 

 

 Π/Υ :91.733.625 € 
 
Η ΚΠ αυτή αφορά σε παρεμβάσεις σε αναπτυξιακό επίπεδο που συνδέονται με τους 

στόχους του Άξονα, όπως η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και 

επιχειρήσεων, η συνεχής αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και η 

ανάπτυξη μαθησιακής κουλτούρας, η καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας και η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να επενδύσουν στην αναβάθμιση των 
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δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους, στη βελτίωση της ποιότητας του 

εργασιακού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων 

και τη διατήρηση περισσοτέρων ατόμων στην αγορά εργασίας. 

 
 Δράση 2.3.7. «Προώθηση της προσαρμοστικότητας και της εξέλιξης 

των εργαζομένων γυναικών, μέσω της παροχής κινήτρων στις 

επιχειρήσεις και της κινητοποίησης των κοινωνικών εταίρων (Στόχοι 

1, 2, 4)» 

 
Π/Υ :16.733.625 € 
 
Η Δράση αυτή αφορά στην προώθηση της προσαρμοστικότητας και της 

εξέλιξης των εργαζομένων γυναικών, μέσω της παροχής κινήτρων στις 

επιχειρήσεις και της κινητοποίησης των κοινωνικών εταίρων. 

 
 
 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

 
 
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα 

ισότητας μεταξύ των φύλων παρουσιάζουν δύο (2) κατηγορίες παρέμβασης και  έξι 

(6) δράσεις.  

 
 
Κατηγορία Παρέμβασης 3.1. «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης » 

 

 Π/Υ :1.340.000.000 € 
 
Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που εξασφαλίζουν έγκαιρο εντοπισμό των 

αναγκών, με ατομικά σχέδια δράσης και εξατομικευμένη υποστήριξη, και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση που να συνδυάζει συμβουλευτική, επαγγελματικό 

προσανατολισμό, κατάρτιση/ επιμόρφωση, προώθηση στην απασχόληση και συνεχή 

παρακολούθηση,  παροχή «ίσων ευκαιριών εκκίνησης για όλους». 
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 Δράση 3.1.2. «Διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών  στην 

απασχόληση» 

 
Π/Υ : 200.000.000 € 
 
Η Δράση αυτή αφορά στην εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Δράσεων» για την 

ενίσχυση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας των γυναικών.  

 

 Δράση 3.1.4. «Δράσεις προώθησης στην απασχόληση προσωπικού 

υψηλού επιπέδου» 

 
Π/Υ : 15.000.000 € 

 

Η Δράση αναφέρεται εκτός των άλλων και στην: 

-Προώθηση και αξιοποίηση του γυναικείου ερευνητικού δυναμικού. 

 

 Δράση 3.1.8. «Ενίσχυση της απασχόλησης και της 

επιχειρηματικότητας νέων και γυναικών και ανάπτυξη δικτύων 

πληροφόρησης και συμβουλευτικής με την ενεργό συμμετοχή ΜΚΟ» 

 
Π/Υ : 30.000.000 € 
 
 

Στο πλαίσιο της δράσης, οι ΜΚΟ θα ενισχυθούν για  να αναπτύξουν Σχέδια Δράσης με 

στόχο την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με: α) ενεργά 

προγράμματα και δράσεις προώθησης στην απασχόληση, β) ενεργά προγράμματα και 

δράσεις σχετικά με έναρξη/ επιδότηση  επιχειρηματικής δραστηριότητας, γ) ενεργά 

προγράμματα και δράσεις κατάρτισης, και δ) την προσφορά και ζήτηση θέσεων στην 

αγορά  εργασίας. Επίσης, για την παροχή συμβουλευτικής και τη δικτύωσή τους με 

χαρακτήρα ενιαίων σημείων επαφής. Θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη καινοτόμων 

ολοκληρωμένων τοπικών σχεδίων προώθησης στην απασχόληση νέων και γυναικών 

που θα ενσωματώνουν την αρχή της εταιρικότητας, της ενεργού συμμετοχής και της 

διακρατικότητας. Στο πλαίσιο της ως άνω κατηγορίας παρέμβασης δεν έχουν εκδοθεί 

προσκλήσεις.  
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Κατηγορία Παρέμβασης 3.2. «Υποστηρικτικά μέτρα για την προώθηση της 

ισότητας των φύλων στην απασχόληση» 

 

Π/Υ : 284.419.502 € 

 

Υποστηρικτικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην απασχόληση 

και την εφαρμογή πολιτικών υπέρ της προώθησης της απασχόλησης των γυναικών 

και την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

 

 Δράση 3.2.1. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 

 
Π/Υ : 280.000.000 € 
 

Ο στόχος για σημαντική αύξηση της απασχόλησης και ισότιμη συμμετοχή 

στην εργασία επιτυγχάνεται μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση των 

γυναικών να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους 

τους.        

 

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄ 

ΚΠΣ έτους 2005 και κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την ΕΕ, η Ελλάδα 

ανέλαβε την υποχρέωση να ενισχύσει τις πολιτικές προώθησης της γυναικείας 

απασχολησιμότητας. Ειδικότερα, οι ελληνικές αρχές σύμφωνα με σχετική 

δέσμευσή τους υπέβαλαν εμπρόθεσμα στην ΕΕ την 30-04-2007 Σχέδιο 

θεσμικού πλαισίου για τη στοχευμένη (εξατομικευμένη) ενίσχυση γυναικών με 

σκοπό την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για τη στήριξη 

της γυναικείας απασχολησιμότητας (μέσω ειδικής ενίσχυσης των γυναικών για 

να έχουν προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές μονάδες φροντίδας παιδιών).  

 

Περαιτέρω, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

ανταποκρινόμενο στη δέσμευση εκπόνησης και εφαρμογής νέου θεσμικού 

πλαισίου έως την 1
η 
Σεπτεμβρίου 2008, προχώρησε στην έκδοση της υπ’ 

αριθμ. 46855/1622/26-6-08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1186/Β/26-6-2008) η οποία 

τροποποιήθηκε με την 60460/2171/28-8-08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1739/Β/28-8-2008) 

σχετικά με το σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και 

Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και 
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επαγγελματικής ζωής», που έχει στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας 

και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της ενίσχυσής 

τους με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας των παιδιών.  

 

Οι υπηρεσίες αυτές δύνανται να παρέχονται από Βρεφικούς και 

Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης 

Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες . 

 

Εκδόθηκαν  δύο (2) προσκλήσεις  

 1η Πρόσκληση: 46878/4207/26-06-2008  με δικαιούχο τον Οργανισμό 

Εργατικής Εστίας  

     ΠΥ 47.000.000 € 

 

 7η Πρόσκληση: 4911/317/2-2-2009 με δικαιούχο τον Οργανισμό 

Εργατικής Εστίας  

     ΠΥ  233.000.000 €                                         

 

Σύνολο Π/Υ:280.000.000 € 

 

Για την 1η  Πρόσκληση εκδόθηκαν  τρείς (3) αποφάσεις ένταξης (μία 

για κάθε Άξονα Προτεραιότητας) με συνολικό Π/Υ: 47.000.000. 

 

 Α.Π.: 48231/4371, 48233/4372, 48237/4373 /02.07.2008 

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για τους Άξονες 

Προτεραιότητας 7, 8, 9». 

Π/Υ: 47.000.000 € 

 

Στη βάση του νέου θεσμικού πλαισίου και υπό το πρίσμα της εξατομικευμένης 

παρέμβασης, ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας, ως αρμόδιος δικαιούχος, 

προχώρησε στη δημοσίευση τριών (3) προσκλήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος τόσο σε δομές (ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), όσο και σε 

ενδιαφερόμενες γυναίκες για την παροχή θέσεων φροντίδας και φύλαξης 

παιδιών σε εργαζόμενες γυναίκες-μητέρες. Συγκεκριμένα, το 2008 εκδόθηκαν 

δύο προσκλήσεις συνολικό προϋπολογισμό 47.000.000 με α.π.: 
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 55024/3-7-2008 

 56396/4-9-2008 

ενώ το 2009 εκδόθηκε μια πρόσκληση με α.π. 55505/8-4-2009 με συνολικό 

προϋπολογισμό 61.988.000 €. 

 

Για την επιλογή των δυνητικά ωφελουμένων γυναικών δόθηκε προτεραιότητα 

σε εργαζόμενες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, σε εργαζόμενες που 

κατέχουν επισφαλή θέση εργασίας, σε γυναίκες που συμμετέχουν σε 

Προγράμματα Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, όπως προγράμματα 

Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Νέων Θέσεων Εργασίας και Stage και σε 

άνεργες μητέρες, που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. 

Σε αυτή τη βάση, μέσω οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, επιλέγονται οι 

μητέρες που θα λαμβάνουν «εντολή τοποθέτησης» των παιδιών τους. Η 

εντολή τοποθέτησης καλύπτει το σύνολο του κόστους των  υπηρεσιών για τη 

φύλαξη του παιδιού και το πρόγραμμα αναμένεται να προσφέρει ετησίως 

16.000 θέσεις φύλαξης παιδιών, βρεφών και νηπίων. Το συνολικό κόστος για 

την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε 280 εκατ. € έως το 2013, ενώ 

υπολογίζεται, ότι καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης, θα προσφερθούν 

συνολικά, πάνω από 90.000 τοποθετήσεις παιδιών.  

 

 
 Δράση 3.2.2. «Κατάργηση του επαγγελματικού διαχωρισμού» 

 
Π/Υ : 4.419.502 € 

 
 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα εφαρμοστούν ειδικές ενέργειες για την 

ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας στο χώρο εργασίας, καθώς και για την 

προώθηση των γυναικών σε υψηλές θέσεις της επαγγελματικής ιεραρχίας. Στο 

πλαίσιο της δράσης θα αναληφθούν συνοδευτικές ενέργειες ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης και δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνικής Ευαισθησίας. Για την 

ως άνω ΚΠ  δεν έχουν εκδοθεί προσκλήσεις. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ 

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ » 

 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα 

ισότητας μεταξύ των φύλων παρουσιάζει μία (1) κατηγορία παρέμβασης και  μία (1) 

δράση.  

 
 
Κατηγορία Παρέμβασης 4.3. «Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν 

βοήθειας (Στόχος 3)» 

 

 Π/Υ : 42.000.000 € 
 
Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας,  στη βάση της 

εξατομικευμένης προσέγγισης, για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των 

εμμέσως ωφελουμένων ατόμων. 

 
 Δράση 4.3.1. «Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας» 

 
Π/Υ : 6.500.000 € 

 

Πράξεις Παροχής Υπηρεσιών Τύπου «Βοήθεια στο Σπίτι» 

 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» προβλέπεται 

η εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου για την προώθηση 

και εφαρμογή ενός βιώσιμου συστήματος παροχής των υπηρεσιών «Βοήθεια 

στο σπίτι» στη βάση της εξατομικευμένης προσέγγισης, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων 

ατόμων, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. Το βιώσιμο αυτό σύστημα θα είναι έτοιμο να τεθεί σε 

εφαρμογή από 01/01/2011.  

Περαιτέρω, προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή από 01/09/2008 έως 

31/12/2010 της ανωτέρω δράσης που θα στοχεύει αποκλειστικά στην 

ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων.  
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Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 60292/2158/27-12-2008 

(ΦΕΚ 1724/Β/27-12-2008) σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, 

Παρακολούθησης και Ελέγχου − Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α) 

«Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την 

ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και β) 

«Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας 

ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο 

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 

2007−2013. Στην ΚΥΑ προβλέπεται ότι:  

 

 η πράξη «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για 

την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» 

εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

2007−2013 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και, 

συγκεκριμένα, στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση 

του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», στην 

Κατηγορία Παρεμβάσεων 3: «Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν 

βοήθειας». Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας 

φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα 

(κινητικές δυσκολίες, άνοια, κ.λπ.), μέσω των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).  

 

 η πράξη «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», 

εντάσσονται στους Άξονες Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα 

Ζωής» στα αντίστοιχα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, μέσω χρήσης 

ρήτρας ευελιξίας 10% των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας σε 

ηλικιωμένα άτομα (άνδρες και γυναίκες) που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας αλλά 

και σε μη ηλικιωμένα άτομα (ΑΜΕΑ, κ.λπ.), μέσω των «Μονάδων Βοήθειας στο 

Σπίτι», και των «Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας», με σκοπό την εξασφάλιση 

αξιοπρεπούς διαβίωσης με συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.  
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Προσκλήσεις  

Έπειτα από την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του ΕΠ ΑΝΑΔ στις 

Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών» με αρ. πρωτ. 39306/ΕΥΣ/29-8-

2008, εκδόθηκαν προσκλήσεις από τις 13 Ενδιάμεσες Διαχειριστικές των Περιφερειών 

προς τις 13 Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης για την υποβολή προτάσεων 

πράξεων σχετικά με την υλοποίηση σύμφωνα με το εκπονηθέν θεσμικό πλαίσιο, της 

Κατηγορίας πράξης 4.3 «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν 

βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων 

ατόμων», με συνολικό προϋπολογισμό 42.000.000€.  

 

Παρακάτω παρατίθεται ο συνολικός πίνακας των κατηγοριών πράξεων που αφορούν 

θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

2007-2013». Σε αυτόν απεικονίζονται, εκτός από τα στοιχεία της κατηγορίας πράξης - 

το πλήθος & ο Π/Υ προσκλήσεων και των τυχόν αποφάσεων ένταξης, και μια στήλη 

που υποδεικνύει το αν είναι θετική δράση ή οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης 

του φύλου (gender mainstreaming), καθώς και μια αξιολόγηση/ διαβάθμιση του 

βαθμού συνάφειας της κάθε κατηγορίας πράξης με τα θέματα ισότητας μεταξύ των 

φύλων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με κλίμακα 1-3, όπου: 

1=μικρή συνάφεια 

2=σημαντική συνάφεια 

3= απόλυτη συνάφεια 

 
Να σημειωθεί ότι αυτή η μεθοδολογία αξιολόγησης διατηρείται στο σύνολο της 

παρούσας Έκθεσης και αναφέρεται αποκλειστικά στις ΚΠ και τα ΕΠ που έχουν κατ’ 

ελάχιστον μικρή συνάφεια με τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Οι ΚΠ και τα ΕΠ που 

δεν έχουν καθόλου συνάφεια δεν έχουν περιληφθεί καθόλου στην αξιολόγηση αυτή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ 

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 
 

Πρόσκληση  Π/Υ Πρόσκλησης Απόφ.Ένταξης  Π/Υ Απόφ. Ένταξης 

Οι πράξεις αυτές αφορούν σε 
παρεμβάσεις σε αναπτυξιακό 
επίπεδο και συνδέονται με τους 
στόχους του Άξονα, όπως η 

ενίσχυση της προσαρμοστικότητας 
εργαζομένων και επιχειρήσεων, η 

συνεχής αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων του εργατικού 
δυναμικού και η ανάπτυξη 
μαθησιακής κουλτούρας, η 
καλύτερη ανταπόκριση στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας και η 
ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να 
επενδύσουν στην αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού τους, στη βελτίωση της 
ποιότητας του εργασιακού 

περιβάλλοντος, τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας των 

εργαζομένων και τη διατήρηση 
περισσοτέρων ατόμων στην αγορά 

εργασίας.

116.733.625

2.3.7

 Προώθηση της 
προσαρμοστικότητας και 

της εξέλιξης των 
εργαζομένων

γυναικών, μέσω της 
παροχής κινήτρων στις 
επιχειρήσεις και της 
κινητοποίησης των
κοινωνικών εταίρων 

(Στόχοι 1,2,4)

Προώθηση της προσαρμοστικότητας και της 
εξέλιξης των εργαζομένων γυναικών, μέσω 
της παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις και 
της κινητοποίησης των κοινωνικών εταίρων 

16.733.625 -

Η δράση αφορά στην ενθάρρυνση των κοινωνικών εταίρων και των 
επιχειρήσεων να αναπτύξουν σχέδια δράσης για την προσαρμοστικότητα 

και την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων γυναικών.
Περιλαμβάνει εκπόνηση μελέτης για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού 

πλαισίου για τις σύγχρονες ανάγκες της εργαζόμενης γυναίκας με έμφαση 
στον ιδιωτικό τομέα, σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από την οικογενειακή ζωή.

θετική δράση 3

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013"

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΠΥ: 538.733.625 €

Στάδιο Υλοποίησης
Εξειδίκευση Κ.Π

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος              
(1=μικρή συνάφεια, 

2=σημαντική συνάφεια, 
3= απόλυτη συνάφεια)

ΚΩΔ.
 Τίτλος Κατηγορίας 

Παρέμβασης

Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων 
και των Πράξεων/Έργων που 
εντάσσονται στη Κατηγορία

 Ενδεικτικός Π/Υ της 
Κ.Π 

2.3

Δράσεις που εντάσσονται στην κατηγορία

 Βελτίωση της 
ποιότητας και της 

παραγωγικότητας της 
εργασίας
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Πρόσκληση  Π/Υ Πρόσκλησης Απόφ.Ένταξης  Π/Υ Απόφ. Ένταξης 

Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 
που εξασφαλίζουν έγκαιρο 

εντοπισμό των αναγκών με ατομικά 
σχέδια δράσης και εξατομικευμένη 
υποστήριξη και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που να συνδυάζει 
συμβουλευτική, επαγγελματικό 
προσανατολισμό, κατάρτιση/ 
επιμόρφωση, προώθηση στην 
απασχόληση και συνεχή 

παρακολούθηση, η παροχή «ίσων 
ευκαιριών εκκίνησης για όλους».

1.240.000.000

3.1.2
 Διευκόλυνση της 

πρόσβασης των γυναικών  
στην απασχόληση

Πρόκειται για την εφαρμογή 
«Ολοκληρωμένων Δράσεων» για την 

ενίσχυση της απασχόλησης και τη μείωση της 
ανεργίας των γυναικών. Στα Συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου τονίζεται ότι οι 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων είναι 
ζωτικής σημασίας για την οικονομική 
ανάπτυξη, την ευημερία και την 

ανταγωνιστικότητα και ότι πρέπει να 
αναληφθεί ρητή δέσμευση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την εφαρμογή πολιτικών υπέρ 
της προώθησης της απασχόλησης των 

γυναικών και για την εξασφάλιση καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής. 

185.000.000

Η Δράση αναφέρεται στην εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Δράσεων» για
την ενίσχυση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας των
γυναικών.Επιπλέον, με κανονιστικές αποφάσεις θα προβλεφθεί αυξημένο
ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στις λοιπές προς υλοποίηση πράξεις. 
Προτεινόμενες δράσεις Προώθησης γυναικών στην απασχόληση
Τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις με επιδοτήσεις θέσεων, στο πλαίσιο
στοχευμένης κατάρτισης, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υποχρέωση ή μη της επιχείρησης στη
διατήρηση της θέσης εργασίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε
επιλεγμένους κλάδους
Πιλοτική εφαρμογή κάλυψης θέσεων, τοποθετήσεων με επιδότηση, σε
κενές θέσεις που προκύπτουν λόγω μητρότητας κλπ για διάστημα
μεγαλύτερο των τριών μηνών
� Δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε ΜΜΕ (είτε ως
επιχειρηματίες είτε ως εργαζόμενες).
� Δράσεις τοποθέτησης γυναικών επιστημόνων σε επιχειρήσεις.
Δράσεις κατάρτισης-πιστοποίησης γνώσεων-δεξιοτήτων σε τομείς
μεγάλης ζήτησης και αιχμής αλλά και με δυνατότητα προσαρμογής των
προγραμμάτων στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες
Προτεινόμενες δράσεις Προώθησης γυναικών στην επιχειρηματικότητα (sta
Δράσεις άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρ
Επιδοτήσεις για έναρξη επιχειρήσεων (Γυναίκες επιχειρηματίες), ιδίως σε το
Πρόγραμμα ενίσχυσης του «συνεταιρίζεσθαι» των γυναικών
Πρόγραμμα ενίσχυσης κοινωνικής επιχειρηματικότητας των γυναικών
-Οικονομική ενίσχυση  κατά την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στ
-Ενέργειες εξειδικευμένης συμβουλευτικής  στις άνεργες  γυναίκες που θα λ

Θετική Δράση 3

3.1.4
Δράσεις προώθησης στην 
απασχόληση προσωπικού 

υψηλού επιπέδου 

Ενδεικτικά: Προώθηση και αξιοποίηση του 
γυναικείου ερευνητικού δυναμικού.

15.000.000 -

Η Δράση αναφέρεται στα ακόλουθα:
-Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλού 

επιπέδου.
-Υποστήριξη της διατομεακής κινητικότητας (ανταλλαγή προσωπικού – 

ερευνητών μεταξύ ερευνητικών και παραγωγικών φορέων σε 
βραχυπρόθεσμη βάση από την Ελλάδα και το Εξωτερικό). 

-Προσέλκυση – Αξιοποίηση Ερευνητών (προσωπικό υψηλού επιπέδου) 
από το εξωτερικό σε ελληνικούς φορείς και επιχειρήσεις. 

-Προώθηση και αξιοποίηση του γυναικείου ερευνητικού 
δυναμικού.

Θετική Δράση 2

Δράσεις που εντάσσονται στην κατηγορία

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΠΥ: 1.624.419.502 €

3.1
Ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης   

ΚΩΔ.
 Τίτλος Κατηγορίας 

Παρέμβασης

Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων 
και των Πράξεων/Έργων που 
εντάσσονται στη Κατηγορία

 Ενδεικτικός Π/Υ της 
Κ.Π 

Στάδιο Υλοποίησης
Εξειδίκευση Κ.Π

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος              
(1=μικρή συνάφεια, 

2=σημαντική συνάφεια, 
3= απόλυτη συνάφεια)
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Πρόσκληση  Π/Υ Πρόσκλησης Απόφ.Ένταξης  Π/Υ Απόφ. Ένταξης 

3.1.8

Ενίσχυση της 
απασχόλησης και της 

επιχειρηματικότητας νέων 
και γυναικών και 
ανάπτυξη δικτύων 
πληροφόρησης και 

συμβουλευτικής με την 
ενεργό συμμετοχή ΜΚΟ

Η δράση στοχεύει: α) στην ενδυνάμωση των 
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται με νέους και 
γυναίκες για την ενεργό συμμετοχή τους σε 
θέματα προώθησης στην απασχόληση και 
την επιχειρηματικότητα, όπως και στην 
ευρύτερη δραστηριοποίησή τους με νέους 
και γυναίκες σε θέματα αγοράς εργασίας, β) 
στην ευρεία ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των τοπικών κοινωνιών και κοινωνικών 
ομάδων για ζητήματα απασχόλησης των 
νέων και γυναικών καθώς και σε ζητήματα 
οργάνωσης, διοίκησης, βιωσιμότητας, 

επιχορηγήσεων και κατάρτισης σχετικά με 
την νεανική και γυναικεία 

επιχειρηματικότητα, γ) στην κινητοποίηση 
του κοινωνικού ιστού και σε τοπικό επίπεδο 

και στην ανάπτυξη της κοινωνικής 
αλληλεγγύης μέσω συνεργασιών και 

δικτυώσεων, δ) στην ανάπτυξη δράσεων  
πληροφόρησης από τις ΜΚΟ οι οποίες μέσω 
δικτύωσης θα παρέχουν υπηρεσίες ενιαίων 
σημείων επαφής και ε) στην προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών στην απασχόληση, 
αυτό-απασχόληση και επιχειρηματικότητα.

30.000.000 -

Στο πλαίσιο της δράσης, οι ΜΚΟ θα ενισχυθούν για  να αναπτύξουν 
Σχέδια Δράσης με στόχο την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και 
πληροφόρησης σχετικά με α) ενεργά προγράμματα και δράσεις 

προώθησης στην απασχόληση, β) ενεργά προγράμματα και δράσεις 
σχετικά με έναρξη/ επιδότηση  επιχειρηματικής δραστηριότητας, γ) 

ενεργά προγράμματα και δράσεις κατάρτισης, και δ) την προσφορά και 
ζήτηση θέσεων στην αγορά  εργασίας. Επίσης, για την παροχή 

συμβουλευτικής και τη δικτύωσή τους με χαρακτήρα ενιαίων σημείων 
επαφής. Θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη καινοτόμων ολοκληρωμένων 

τοπικών σχεδίων προώθησης στην απασχόληση νέων και γυναικών που 
θα ενσωματώνουν την αρχή της εταιρικότητας, της ενεργού συμμετοχής 

και της διακρατικότητας. �

Θετική Δράση 3

Πρόσκληση  Π/Υ Πρόσκλησης Απόφ.Ένταξης  Π/Υ Απόφ. Ένταξης 

Υποστηρικτικά μέτρα για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων 

στην απασχόληση και την 
εφαρμογή πολιτικών υπέρ της 

προώθησης της απασχόλησης των 
γυναικών και  την εξασφάλιση 

ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής.

284.419.502

3.2.1
 Εναρμόνιση 

οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής 

Ο στόχος για σημαντική αύξηση της 
απασχόλησης και ισότιμη συμμετοχή στην 
εργασία επιτυγχάνεται μέσα από την 

ουσιαστική διευκόλυνση των γυναικών να 
εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και 
αντικρουόμενους ρόλους τους.            

280.000.000

Πρόσκληση Ν.1 :
Α.Π.: 46878/4207/26-06-2008  με 
δικαιούχο τον ΟΕΕ                          
     Πρόσκληση N.7: 
Α.Π.: 4911/317/2-2-2009 με 
δικαιούχο τον Οργανισμό Εργατικής 
Εστίας                                          
            Πρόσκληση Ν.1: 
47.000.000   Πρόσκληση Ν.7: 
233.000.000

                 280.000.000,00 € 

Πρόσκληση Ν.1:  
48231/4371 
48233/4372 

48237/4373      2-7-
2008    

               47.000.000,00 € 

Η δράση στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης 
συ Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται:

- η παροχή θέσεων φροντίδας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και 
νηπίων και παιδιών από 2,5 ετών έως την ηλικία υποχρεωτικής φοίτησής 
τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς 

Σταθμούς αντίστοιχα, - η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και 
προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών 

έως την ηλικία υποχρεωτικής φοίτησής τους στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, - η παροχή 

θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από 6 έως 12 ετών σε Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) και παιδιών με ελαφράς 
μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα και - η παροχή θέσεων 
φροντίδας παιδιών με αναπηρία και εφήβων με νοητική υστέρηση ή/και 
κινητική αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 

Ειδικές Ανάγκες 

Θετική Δράση 3

Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων 
και των Πράξεων/Έργων που 
εντάσσονται στη Κατηγορία

 Ενδεικτικός Π/Υ της 
Κ.Π 

Στάδιο Υλοποίησης
Εξειδίκευση Κ.Π

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

3.2

 Υποστηρικτικά μέτρα 
για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων 
στην απασχόληση

ΚΩΔ.
 Τίτλος Κατηγορίας 

Παρέμβασης

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος              
(1=μικρή συνάφεια, 

2=σημαντική συνάφεια, 
3= απόλυτη συνάφεια)

ΚΩΔ.
 Τίτλος Κατηγορίας 

Παρέμβασης

Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων 
και των Πράξεων/Έργων που 
εντάσσονται στη Κατηγορία

 Ενδεικτικός Π/Υ της Κ.Π Στάδιο Υλοποίησης Εξειδίκευση Κ.Π

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος              
(1=μικρή συνάφεια, 

2=σημαντική συνάφεια, 
3= απόλυτη συνάφεια)

Δράσεις που εντάσσονται στην κατηγορία
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Πρόσκληση  Π/Υ Πρόσκλησης Απόφ.Ένταξης  Π/Υ Απόφ. Ένταξης 

3.2.2
 Κατάργηση του 
επαγγελματικού 
διαχωρισμού 

Ο σχεδιασμός των δράσεων του ΕΠ 
διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της 
κατάργησης του επαγγελματικού 
διαχωρισμού, ώστε να επιτευχθει η 

χειραφέτηση των γυναικών στην πολιτική και 
οικονομική ζωή, η προαγωγή του 

επιχειρηματικού πνεύματος των γυναικών, η 
ενημέρωση – ευαισθητοποίηση για την 
εξάλειψη των στερεοτυπικών αντιλήψεων 
σχετικά με το ρόλο των φύλων στην 

οικογένεια και την εργασία, η 
αποτελεσματική διαχείριση της 

διαφορετικότητας και η κατάργηση του 
επαγγελματικού διαχωρισμού λόγω φύλου, 
πολιτισμικών και λοιπών ιδιαιτεροτήτων.

4,419,502 -

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα εφαρμοστούν ειδικές ενέργειες για 
την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας στο χώρο εργασίας, καθώς και 
για την προώθηση των γυναικών σε υψηλές θέσεις της επαγγελματικής 
ιεραρχίας. Στο πλαίσιο της δράσης θα αναληφθούν συνοδευτικές 

ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και δράσεις ανάπτυξης της 
Κοινωνικής Ευαισθησίας.

θετική Δράση 3

ΚΩΔ.
Στάδιο Υλοποίησης

Εξειδίκευση Κ.Π

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος              
(1=μικρή συνάφεια, 

2=σημαντική συνάφεια, 
3= απόλυτη συνάφεια)

 Τίτλος Κατηγορίας 
Παρέμβασης

Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων 
και των Πράξεων/Έργων που 
εντάσσονται στη Κατηγορία

 Ενδεικτικός Π/Υ της 
Κ.Π 
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Πρόσκληση  Π/Υ Πρόσκλησης Απόφ.Ένταξης  Π/Υ Απόφ. Ένταξης 

Με την ολοκλήρωση του θεσμικού, 
κανονιστικού και διοικητικού 
πλαισίου που θα εκπονηθεί στο 
πλαίσιο της σχετικής συστημικής 
παρέμβασης και μέχρι 31/12/2010, 
προβλέπεται η συγχρηματοδότηση 
της παροχής υπηρεσιών τύπου 

«Βοήθεια στο Σπίτι» που 
προσφέρονται μέσω της 

εξατομικευμένης προσέγγισης, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η ενίσχυση 
της απασχολησιμότητας των 

εμμέσως ωφελουμένων ατόμων. 
Από 01/01/2011, η 

συγχρηματοδότηση των 
κοινωνικών υπηρεσιών «Βοήθεια 
στο σπίτι» θα λήξει. Συγχρόνως, το 

βιώσιμο σύστημα που θα 
αναπτυχθεί στο πλαίσιο της 

σχετικής συστημικής παρέμβασης, 
θα εφαρμοστεί πλήρως και θα 
αναλάβει την υποχρέωση της 
παροχής των κοινωνικών 

υπηρεσιών «Βοήθεια στο σπίτι».

42.000.000

4.3.1
 Ενέργειες στήριξης 
ατόμων που χρήζουν 
βοήθειας (ΚΗΦΗ) 

Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που 
χρήζουν βοήθειας,  στη βάση της 

εξατομικευμένης προσέγγισης, για την 
ενίσχυση της απασχολησιμότητας των 
εμμέσως ωφελουμένων ατόμων.

42.000.000

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης για πράξεις του 
επιχειρησιακού προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» στις Ενδιάμεσες 
Διαχειριστικές Αρχές των 

Περιφερειών 39306/ΕΥΣ/29-8-
2008

42.000.000 1 42.000.000

Προβλέπεται η συγχρηματοδότηση  της παροχής υπηρεσιών τύπου 
«Βοήθεια στο Σπίτι» που προσφέρονται βάσει  εξατομικευμένης 

προσέγγισης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων. Ειδικότερα 
προβλέπεται η συγχρηματοδότηση παροχής υπηρεσιών ημερήσιας 

φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα  να αυτοεξυπηρετηθούν 
απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κλπ) μέσω της λειτουργίας των 

Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).Η Δράση συνδέεται 
άμεσα με την συστημική παρέμβαση, για την εκπόνηση θεσμικού, 

κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου για την προώθηση και εφαρμογή 
ενός βιώσιμου συστήματος παροχής των υπηρεσιών «Βοήθεια στο σπίτι» 
στη βάση της εξατομικευμένης προσέγγισης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων, 

καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής.

Gender 
Mainstreaming

2

6.1.3
Πληροφόρηση – 
Δημοσιότητα

Η ενέργεια αποσκοπεί στο να επικοινωνήσει 
στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος κοινού την 
Πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής», 
συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2007-2013 και συγκεκριμένα το έργο που 

αφορά στην τοποθέτηση βρεφών, νηπίων και 
παιδιών σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς 

σταθμούς και ΚΔΑΠ.

8.000.000

03/04/2009: Προσκλήσεις πράξεων 
της Τεχνικής Υποστήριξης της 
Εφαρμογής στα πλαίσια του Ε.Π. 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 
(Σύμβουλος δημοσιότητας - 
πληροφόρησης για έργο στο 

πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής 

ζωής")

150.000 1 150.000
Gender 

Mainstreaming
2

      581.153.127,00 € 4      322.150.000,00 € 4      47.150.000,00 € 

ΠΥ: 309.826.221 €

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ »

 Ενέργειες στήριξης 
ατόμων που χρήζουν 
βοήθειας (Στόχος 3)

4.3

Στάδιο Υλοποίησης
Εξειδίκευση Κ.Π

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος              
(1=μικρή συνάφεια, 

2=σημαντική συνάφεια, 
3= απόλυτη συνάφεια)

 Ενδεικτικός Π/Υ της 
Κ.Π 

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΩΔ.
 Τίτλος Κατηγορίας 

Παρέμβασης

Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων 
και των Πράξεων/Έργων που 
εντάσσονται στη Κατηγορία

Δράσεις που εντάσσονται στην κατηγορία

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: "ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

ΠΥ:  54.856.556 €

6.1
Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρμογής
Δράσεις που εντάσσονται στην κατηγορία
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1.1.3.  ΤΟ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»  

Το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-13» έχει συνολικό προϋπολογισμό 

2.215.000.000 € (2.058 εκ. € συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) και 

περιλαμβάνει 15 Άξονες Προτεραιότητας, 42 Ειδικούς Στόχους, 117 Γενικές 

Κατηγορίες Παρεμβάσεων και μια σειρά Δράσεων (Κατηγορίες Έργων). 

 Προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω εξειδίκευση πραγματοποιήθηκε από το σύμβουλο 

κατάρτισης του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-13»  ενδελεχής ανάλυση 

ωριμότητας των 207 Δράσεων (Κατηγοριών Έργων) που προβλέπεται να 

χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα. Αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης ωριμότητας 

και της εκτενούς διαβούλευσης με τους προγραμματικούς φορείς και δικαιούχους του 

ΕΠ ήταν η εκπόνηση των Δελτίων Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας (σε 

ολοκληρωμένη μορφή για τις πιο ώριμες Δράσεις και σε μορφή Σχεδίου για τις 

λιγότερο ώριμες), η οποία επιτρέπει στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ να προωθήσει 

άμεσα τις διαδικασίες πρόσκλησης. 

Μέχρι στιγμής έχουν συνταχθεί τελικά Δελτία Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας 

(ΔΚΘΠ) για 111 Δράσεις, δηλαδή έχει εξειδικευτεί μέχρι στιγμής το 54% του 

Προγράμματος.  

Βάσει των τελικών ΔΚΘΠ έχουν εκδοθεί 28 Προσκλήσεις για 81 Δράσεις, δηλαδή για 

το 39% του συνόλου των Δράσεων. Ο προϋπολογισμός των Προσκλήσεων αυτών 

είναι 487.470.000 εκ. €, ήτοι το 24% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. 

Συνεπώς, το ποσοστό ενεργοποίησης του Προγράμματος φθάνει το 24 %.  

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους προβλέπεται να εκδοθούν επιπλέον 39 

Προσκλήσεις, προϋπολογισμού περίπου 500 εκ. € και το ποσοστό ενεργοποίησης του 

Προγράμματος θα φθάσει το 48 %.  

 
Οι Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» 

παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: 
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Παρακάτω ακολουθεί  η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης (ενδεικτικός Π/Υ 

ΚΠ, προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης των έργων και οι αντίστοιχοι Π/Υ, το είδος 

δράσης υπέρ των γυναικών, αξιολόγηση ενδιαφέροντος) στους Άξονες 

προτεραιότητας, όπου υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα ισότητας μεταξύ 

των φύλων. Συγκεκριμένα: 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2, 3: «Αναβάθμιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης » 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, 2, 3 ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα 

ισότητας μεταξύ των φύλων παρουσιάζει μία (1) κατηγορία πράξης.  

 
 
Κατηγορία Παρέμβασης 1.5.4., 2.5.4, 3.5.4.  «Η υλοποίηση προγραμμάτων 

ευαισθητοποίησης/επιμόρφωσης ενδεικτικά σε θέματα, πολιτισμού, 

αειφορίας, αγωγής και προαγωγής υγείας κλπ με την ενεργό συμμετοχή 

των κοινωνικών εταίρων» 

 

 Π/Υ :20.000.000 € 
 
Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών θα 

πρέπει να περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένα προγράμματα ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης, προκειμένου να καλλιεργείται και να ενισχύεται η κοινωνική συνείδηση. 

Βασική προτεραιότητα θα δοθεί στα παρακάτω θέματα, τα οποία προωθούνται και 

ενισχύονται με τη μορφή δραστηριοτήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση: 

- Διαπολιτισμικός Διάλογος (2008, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου) 

- Περιβάλλον και κλίμα 

- Ισότητα των δύο φύλων 

- Αειφόρος ανάπτυξη 

- Ανθρώπινα δικαιώματα και κατάργηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας 

- Δημόσια υγεία 

- Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 

- Κοινωνία της Πληροφορίας 

- Ενεργειακή πολιτική και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 

Για την ως άνω κατηγορία πράξης δεν έχουν εκδοθεί προσκλήσεις. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4, 5, 6: «Αναβάθμιση των 

συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4, 5, 6 ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα 

ισότητας μεταξύ των φύλων παρουσιάζει δύο (2) κατηγορίες παρέμβασης και τρείς 

(3) δράξεις.  

 
Κατηγορία Παρέμβασης 4.1.2., 5.1.2., 6.1.2. «Διεύρυνση του κοινωνικού 

χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο 

της ανάπτυξης ειδικών δομών και προγραμμάτων κατάρτισης και την 

στοχευμένη παροχή υποτροφιών, με προτεραιότητα στις ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες πληθυσμού και τα άτομα με αναπηρία. 

 
Π/Υ : 25.304.732 € 
 
Ειδικές δράσεις θα συμπεριληφθούν με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των 

γυναικών σε προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης και 

στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. 

 

 Δράση 4_5_6.72.12.1 «Υποτροφίες σπουδαστών αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης» 

 
Π/Υ : 50.000.000 € 
 

 
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας και της διεύρυνσης του κοινωνικού 

χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο ΟΕΕΚ επεκτείνει 

τη χορήγηση υποτροφιών στους καταρτιζόμενους των δημοσίων και των 

ιδιωτικών ΙΕΚ. Στόχος των δραστηριοτήτων και διαδικασιών υποστήριξης της 

χορήγησης υποτροφιών είναι η συμβολή στη δημιουργία κινήτρων και στην 

καλλιέργεια της άμιλλας μεταξύ των καταρτιζομένων με την επιβράβευση των 

πρωτευόντων και η συνδρομή των κοινωνικά ασθενέστερων βάσει 

κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών και κριτηρίων.  

Η δράση αφορά στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, και όπου απαιτείται στους λοιπούς 

φορείς Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΑΕΚ). 
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Ειδικότερα, αναφορικά με τα Δημόσια ΙΕΚ το φυσικό αντικείμενο αναφέρεται 

στην υποστήριξη της χορήγησης υποτροφιών από τα Δημόσια ΙΕΚ (όλων των 

Περιφερειών της χώρας) σε δικαιούχους καταρτιζόμενους συνολικά 12 εξαμήνων 

κατάρτισης που καλύπτουν την επιλέξιμη χρονικά περίοδο μεταξύ του εαρινού 

εξαμήνου 2008Α και του φθινοπωρινού εξαμήνου 2013Β.  

Για τα εξάμηνα αυτά ο ΟΕΕΚ προβλέπονται δαπάνες: 

- για τα εξάμηνα κατάρτισης 2008Α & 2008Β την κάλυψη του μέρους των 

υποτροφιών που σχετίζεται με την καταβολή στους δικαιούχους χρηματικού 

ποσού ιδίου ύψους με τα δίδακτρα ενός εξαμήνου κατάρτισης, σύμφωνα με την 

ΚΥΑ Ε/9975/1997/Β-557 «Κανονισμός Υποτροφιών Δημοσίων ΙΕΚ και  

- για τα εξάμηνα κατάρτισης 2009Α–2013Β την καταβολή στους δικαιούχους 

υποτροφίας, το ύψος της οποίας θα οριστεί με την υπό τροποποίηση ΚΥΑ 

Ε/9975/1997/Β-557 «Κανονισμός Υποτροφιών Δημοσίων ΙΕΚ», εφάπαξ στο ποσό 

των 750 € ανά υπότροφο ανά εξάμηνο, ποσό που ισούται περίπου με το διπλάσιο 

των σημερινών διδάκτρων. 

Στην πρώτη φάση της δράσης το φυσικό αντικείμενο αναφέρεται στην 

υποστήριξη της χορήγησης υποτροφιών από τα Δημόσια ΙΕΚ σε δικαιούχους 

καταρτιζόμενους δύο (2) εξαμήνων κατάρτισης που καλύπτουν την επιλέξιμη 

χρονικά περίοδο μεταξύ του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2008 έως και του 

φθινοπωρινού εξαμήνου 2008 – 2009 .  

Αναλυτικότερα, οι υποτροφίες συνίστανται : 

Α) στο ποσό των διδάκτρων που αντιστοιχεί όχι στο τρέχον, αλλά στο επόμενο 

εξάμηνο κατάρτισης (εκτός του τελευταίου εξαμήνου κατάρτισης), από το οποίο ο 

υπότροφος απαλλάσσεται, και 

Β) σε ένα χρηματικό ποσό του ιδίου ύψους με τα δίδακτρα ενός εξαμήνου 

κατάρτισης. 

Αναφορικά με τα ιδιωτικά ΙΕΚ το φυσικό αντικείμενο της δράσης είναι η 

υποστήριξη της χορήγησης υποτροφιών στα Ιδιωτικά ΙΕΚ (όλων των Περιφερειών 

της χώρας), με σκοπό την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των 

καταρτιζομένων, καθώς και τη στήριξη του διδακτικού έργου των Ιδιωτικών ΙΕΚ. 

Οι υποτροφίες του έργου αφορούν στο σύνολο των υποτροφιών στους 
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δικαιούχους υπότροφους για τα εξάμηνα κατάρτισης από το 2009 Α έως και το 

2013 Β.  

Ο ΟΕΕΚ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας, έχει καθιερώσει Κανονισμό 

Υποτροφιών για τους καταρτιζόμενους στα δημόσια ΙΕΚ (υπ΄αρ. Ε/9975/97 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκ/των ΦΕΚ 557, τ.Β/7.7.97), προκειμένου να συνδράμει τους κοινωνικά 

ασθενέστερους και να συμβάλει στη δημιουργία και καλλιέργεια άμιλλας μεταξύ 

των καταρτιζομένων. Ο Κανονισμός αυτός προβλέπεται - με τις  τροποποίηση που 

θα γίνει -  να καλύψει από το εξάμηνο 2009 Α έως και το εξάμηνο 2013 Β την 

χορήγηση υποτροφιών, με τους ίδιους όρους που θα ισχύουν στα Δημόσια ΙΕΚ 

και στα Ιδιωτικά ΙΕΚ. 

Για τη συγκεκριμένη δράση έχει δημοσιευτεί μια (1) πρόσκληση με κωδικό: 6η 

Πρόσκληση: α.π.16852/17.11.2008 (Π/Υ: 8.000.000 €) αλλά δεν έχει δημοσιευτεί 

η απόφαση ένταξης. 

 
Κατηγορία Παρέμβασης 4.3.2., 5.3.2., 6.3.2.  «Επανασχεδιασμός και 

επέκταση του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΣΕΠ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αρχική 

επαγγελματική κατάρτιση για τη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητάς του.» 

 

 Π/Υ : 60.000.000 € 
 
Ίδρυση διοικητικών μονάδων / δομών ΣΕΠ στις περιφερειακές διευθύνσεις 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με επιστημονική στελέχωση των υφιστάμενων και νέων 

δομών και τη δικτύωση τους για την αξιοποίηση σχετικών εφαρμογών. Καθιέρωση 

βιογραφικού δελτίου μαθητή και προώθηση της ατομικής συμβουλευτικής. 

Αναμόρφωση του προγράμματος μαθημάτων ΣΕΠ, ανάπτυξη κατάλληλου 

εκπαιδευτικού υλικού και προώθηση προγραμμάτων ακαδημαϊκής και επαγγελματικής 

αναβάθμισης των εκπαιδευτικών που παρέχουν υπηρεσίες ΣΕΠ με δυνατότητα 

απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων εξειδίκευσης. Στόχος της παρούσας δράσης είναι η 

καθιέρωση της ατομικής συμβουλευτικής, της ψυχολογικής στήριξης και του 

επαγγελματικού προσανατολισμού των εφήβων με έμφαση στη διάσταση του φύλου 

και της άρσης αρνητικών στερεοτύπων για την γυναικεία απασχόληση, βοηθώντας 

τους έτσι να προσανατολιστούν στη ζωή προχωρώντας σε λιγότερο παραδοσιακές 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) 

 86 

επιλογές, ώστε να αντιμετωπίσουν ρεαλιστικότερα τα προβλήματα που οφείλονται 

στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι ταυτότητες φύλου στην κοινωνία. 

 

 Δράση 4_5_6.72.32.1 «ΣΕΠ Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας» 

 
Π/Υ : 50.000.000 € 
 
 
Ενδεικτικά, θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διακριτές δράσεις : 

 Οργάνωση υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού 

προσανατολισμού με έμφαση στη διάσταση του φύλου σε Γυμνάσια, 

Λύκεια, ΤΕΕ-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται στα ΓΡΑΣΕΠ, 

στα ΚΕΣΥΠ, στα ΓΡΑΣΥ και στις Δομές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού του ΟΕΕΚ (ΓΕΑΣ). Τονίζεται ότι μέσα από τις υπηρεσίες 

συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού θα πρέπει να 

ευαισθητοποιηθούν και να ενθαρρυνθούν μαθήτριες να παρακολουθήσουν 

παραδοσιακά «ανδροκρατούμενα» επαγγέλματα στα ΤΕΕ-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και 

στις σχολές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αντίστοιχη 

ενθάρρυνση θα πρέπει να δοθεί και στους μαθητές για να 

παρακολουθήσουν παραδοσιακά «γυναικοκρατούμενα» επαγγέλματα στα 

ΤΕΕ-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και στις σχολές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

 Πιλοτική εφαρμογή, σε πρώτη φάση, προγραμμάτων 

προσανατολισμού και συμβουλευτικής με έμφαση στη διάσταση του φύλου 

σε μικρό αριθμό σχολείων σε συνεργασία με τα ΓΡΑΣΕΠ και τα ΓΡΑΣΥ.  

 Επέκταση των προγραμμάτων προσανατολισμού και συμβουλευτικής  

με έμφαση στη διάσταση του φύλου  και σε άλλες εκπαιδευτικές  μονάδες. 

Για τη συγκεκριμένη δράση έχει δημοσιευτεί μια (1) πρόσκληση με 

κωδικό: 16η Πρόσκληση: ΑΠ 25321/17.11.2008 (Π/Υ: 220.000 €) χωρίς να 

έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης. 

 Δράση 4_5_6.72.32.2 «ΣΕΠ ΙΕΚ  και άλλων φορέων επαγγελματικής 

κατάρτισης» 

 
Π/Υ : 50.000.000 € 
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Ενδεικτικά, η υλοποίηση της δράσης για Συμβουλευτική και Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διακριτές δράσεις: 

Οργάνωση υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με 

έμφαση στη διάσταση του φύλου σε δημόσια ΙΕΚ, και λοιπές σχολές αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται στα ΓΡΑΣΕΠ, στα 

ΚΕΣΥΠ, στα ΓΡΑΣΥ και στις Δομές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού του ΟΕΕΚ. Τονίζεται ότι μέσα από τις υπηρεσίες 

συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού θα πρέπει να 

ευαισθητοποιηθούν και να ενθαρρυνθούν μαθήτριες να παρακολουθήσουν 

παραδοσιακά «ανδροκρατούμενα» επαγγέλματα στα ΤΕΕ-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και στις 

σχολές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αντίστοιχη 

ενθάρρυνση θα πρέπει να δοθεί και στους μαθητές για να παρακολουθήσουν 

παραδοσιακά «γυναικοκρατούμενα» επαγγέλματα στα ΤΕΕ-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και στις 

σχολές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Πιλοτική εφαρμογή, σε πρώτη φάση, προγραμμάτων προσανατολισμού και 

συμβουλευτικής με έμφαση στη διάσταση του φύλου σε μικρό αριθμό σχολείων 

σε συνεργασία με τα ΓΡΑΣΕΠ και τα ΓΡΑΣΥ. Τα προγράμματα αυτά θα 

εφαρμόζονται από τα εξειδικευμένα στελέχη που θα έχουν ήδη εγκατασταθεί στα 

ΓΡΑΣΕΠ, στα ΚΕΣΥΠ, στα ΓΡΑΣΥ και στις Δομές Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΟΕΕΚ. Στα πλαίσια των προγραμμάτων θα 

παράγεται κατάλληλο ενημερωτικό υλικό. 

Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής. Επέκταση των προγραμμάτων 

προσανατολισμού και συμβουλευτικής με έμφαση στη διάσταση του φύλου και 

σε άλλες εκπαιδευτικές   μονάδες.                                                                                              

Για την ως άνω κατηγορία πράξης δεν έχουν εκδοθεί προσκλήσεις. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8, 9: «Ενίσχυση της δια βίου 

εκπαίδευσης» 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7, 8, 9 ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα 

ισότητας μεταξύ των φύλων παρουσιάζει μία (1) κατηγορία παρέμβασης και τέσσερις 

(4) δράσεις.  

 
Κατηγορία Παρέμβασης 7.1.1., 8.1.1., 9.1.1.  «Η επέκταση των Σχολείων 

Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων» 

 

 Π/Υ :71.324.615 € 
 
Η δράση εδράζεται στην ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση και τη δημιουργία 

καλύτερων προϋποθέσεων εξέλιξης στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τη διαχείριση 

του ελεύθερου χρόνου. πολιτών ανεξάρτητα ηλικίας, φύλου, θρησκείας, καταγωγής. 

Ειδικότερα τα ΚΕΕ θέτουν, μεταξύ άλλων, τον επιμέρους στόχο της ενίσχυσης της 

ισότητας των δύο φύλων. 

 

 Δράση 07.08.09.73.01.01 « Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» 

 

Π/Υ: 17.100.000 € 

 

H δράση για την επέκταση και την αναβάθμιση του θεσμού των Σχολείων 

Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ακολουθεί τη λογική της δια βίου εκπαίδευσης και 

εξειδικεύεται στην εκπαίδευση του ενήλικου πληθυσμού (όσοι έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 

εγγραφής ή έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει 

την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση). Επίσης έχει στόχο να καλύψει υπάρχοντα 

εκπαιδευτικά κενά και να αναπτύξει βασικές γνώσεις και δεξιότητες τόσο στο 

γενικό πληθυσμό όσο και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (φυλακισμένοι – τσιγγάνοι 

– παλιννοστούντες) συμβάλλοντας στην πρόληψη και την καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού. 

Στόχοι των ΣΔΕ είναι: 

α. Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και άνω. 

β. Η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 
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γ. Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους 

βοηθήσουν στην κοινωνική – οικονομική ένταξη και ανέλιξη. 

δ. Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων. 

ε. Η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο 

της εργασίας. 

Στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική πραγματικότητα την οποία 

βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευόμενοι. Οι εμπειρίες τους από τον κοινωνικό 

τους περίγυρο αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο που αξιοποιείται στη 

μαθησιακή διαδικασία. Τα ευέλικτα γνωστικά αντικείμενα – «μαθήματα» των 

ΣΔΕ στοχεύουν στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων  

συνδυάζοντας τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης, αλλά και 

κοινωνικών δεξιοτήτων (μαθαίνω πώς να μαθαίνω, συνεργασία, επικοινωνία, 

κλπ). Η διαφοροποιημένη διδακτική προσέγγιση και κυρίως η συμβουλευτική 

υποστήριξη και εκπαίδευση (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Σύμβουλος 

Ψυχολόγος) που εστιάζει στις ατομικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

εκπαιδευομένων αποτελούν προϋπόθεση για τη στήριξή τους τόσο στην 

εκπαιδευτική τους πορεία, όσο και στους διαφορετικούς ρόλους που 

καλούνται να αναλάβουν ως ενήλικες. 

Για την συγκεκριμένη δράση έχει δημοσιευτεί μια (1) πρόσκληση με κωδικό: 2η 

Πρόσκληση: αρ. πρωτ. 16849/1.8.2008 (Π/Υ: 17.100.000 €) και οι αντίστοιχες τρείς 

(3) Αποφάσεις Ένταξης αρ. πρωτ.  6103,6104, 6105/ 6-5-2009 με Π/Υ 17.067.000 €. 

 

 Δράση 7_8_9.73.01.02 «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων» 

 
Π/Υ : 46.324.615 € 

 

Η προτεραιότητα που τίθεται στα πλαίσια αυτής της δράσης είναι η ανάπτυξη 

παρεμβάσεων ώστε να καλυφθούν υπάρχοντα εκπαιδευτικά κενά και να 

αναπτυχθούν βασικές δεξιότητες, τόσο στον γενικό πληθυσμό, όσο και σε 

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (τσιγγάνους, φυλακισμένους, παλιννοστούντες, 

κλπ.), συμβάλλοντας στην πρόληψη και στην καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού.  

Η δράση εδράζεται στην ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση και τη 

δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων εξέλιξης στην εκπαίδευση, την 
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απασχόληση, τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. πολιτών ανεξάρτητα 

ηλικίας, φύλου, θρησκείας, καταγωγής.  

Τα προγράμματα τα οποία θα αναπτυχθούν στα Κέντρα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων στοχεύουν στην απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων, αλλά και 

στην αναβάθμιση και επικαιροποίηση ήδη υπαρχουσών, (έτσι ώστε να 

εξασφαλισθούν καλύτερες προϋποθέσεις ένταξης και ισότητας ευκαιριών των 

εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας), μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού 

και διαμόρφωση στάσης ενεργού πολίτη. Ειδικότερα τα ΚΕΕ θέτουν τους εξής 

επιμέρους στόχους: 

• Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη 

• Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων 

ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση 

• Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός 

συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων 

πολιτών 

• Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων που για 

οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση 

• Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και 

της επαγγελματικής εξέλιξης 

• Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση 

στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες  

• Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων 

• Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού 

• Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής 

κατάστασης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού  και αναβάθμιση βασικών  

δεξιοτήτων. 
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Για την συγκεκριμένη δράση έχει δημοσιευτεί μια (1) πρόσκληση με κωδικό: 

3η Πρόσκληση: αρ. πρωτ. 16850/1.8.2008 (Π/Υ: 28.200.000 €) οι αντίστοιχες 

τρείς (3) Αποφάσεις Ένταξης αρ. πρωτ.  10288, 10289, 10291/ 1-7-2009 με Π/Υ 

28.200.000 €. 

 

 

 

 Δράση 7_8_9.73.11.04 «Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση 

βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες» 

 
Π/Υ : 9.150.000 € 

Εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο 7_8_9.1 «Ενίσχυση του συστήματος και των 

υπηρεσιών διά βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή – αύξηση της 

συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων». Προβλέπεται η επέκταση και 

ενίσχυση των δομών δια βίου εκπαίδευσης ώστε να διευρυνθούν οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες και οι δυνατότητες πρόσβασης σε ενέργειες δια βίου εκπαίδευσης μέσα 

από ένα συνεκτικό δίκτυο φορέων και υπηρεσιών, με τη συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο στοχευμένων μελετών και ερευνών. Σχεδιάζεται 

επίσης η δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης με κατάλληλες 

θεσμικές παρεμβάσεις, όπως, η παροχή άτοκων δανείων στους ενδιαφερόμενους, 

η χορήγηση εκπαιδευτικών κουπονιών (vouchers) ή εκπαιδευτικών αδειών, με 

πρωταρχικούς σκοπούς την αύξηση των επενδύσεων στη δια βίου εκπαίδευση και 

την προσέλκυση περισσότερων ατόμων σε ενέργειες δια βίου μάθησης, ιδιαίτερα 

των γυναικών, καθώς επίσης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων που 

ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα 

εθνικών μειονοτήτων κλπ. Στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό θα επιδιωχθεί και η 

υποστήριξη δράσεων διακρατικού χαρακτήρα. 

Για την συγκεκριμένη δράση έχει δημοσιευτεί μια (1) πρόσκληση με κωδικό: 

15η Πρόσκληση: αρ.πρωτ. 24702/11.11.2008 (Π/Υ: 9.150.000 €) οι αντίστοιχες 

τρείς (3) Αποφάσεις Ένταξης αρ. πρωτ.  25519, 25520, 25521/ 19-11-2008 με 

Π/Υ 9.150.000 €. 
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 Δράση 7_8_9.73.12.02 «Λοιποί Φορείς Παροχής Δια βίου 

Εκπαίδευσης» 

 
Π/Υ : 25.000.000 € 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής και της επίτευξης του ειδικού στόχου, οι 

δράσεις θα πρέπει να εστιάσουν: 

 Στην ανάλυση ή διάγνωση των εκάστοτε αναγκών 

 Στη διαρκή ανανέωση και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων, 

σύμφωνα με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πλαίσια και κατά τρόπο ώστε να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των σύγχρονων 

κοινωνικοοικονομικών συνθηκών καθώς και να ενισχύουν την ικανότητα 

προσαρμογής των ατόμων στις αλλαγές.  

 Στη δημιουργία ανοικτών συστημάτων εκπαίδευσης, προσαρμοσμένων στις 

αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να παρέχονται ευκαιρίες για τη 

συμπλήρωση των γνώσεων/δεξιοτήτων.  

 Στη δυνατότητα συμμετοχής των ευάλωτων κοινωνικά και ευαίσθητων 

οικονομικά ομάδων και των ατόμων με αναπηρία σε δράσεις δια βίου 

εκπαίδευσης. έτσι ώστε αφενός να δοθούν τα κατάλληλα εφόδια στα εν λόγω 

άτομα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους εξέλιξης, αφετέρου να 

αποτραπούν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού.  

 Στην ενίσχυση της συμμετοχής των εκπαιδευτικά υπο-εκπροσωπούμενων 

ομάδων (όπως  τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι μετανάστες κτλ) με τη 

βοήθεια ευέλικτων τρόπων παροχής εκπαίδευσης και σε συνδυασμό με 

υπηρεσίες οικογενειακής υποστήριξης, με εξατομικευμένη συμβουλευτική και 

προσανατολισμό. 

 Στη δημιουργία συνθηκών για την προσέλκυση γυναικών σε τομείς όπου η 

παρουσία τους είναι περιορισμένη. 

 Στο σχεδιασμό ευέλικτων συστημάτων δια βίου εκπαίδευσης όπως η μέθοδος 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που θα επιτρέπουν τη συμμετοχή των 

ενδιαφερομένων χωρίς την παρακώλυση άλλων δραστηριοτήτων και λοιπών 

υποχρεώσεών τους. 

 Στην ενίσχυση της αξιοποίησης των σύγχρονων Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με στόχο την επαγγελματική ανέλιξη 

αλλά και την προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. 
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Επίσης, σύμφωνα με την αξιολογική αποτίμηση αντιστοίχων δράσεων της 

προηγούμενης προγραμματικής περιόδου («Αξιολόγηση / Αποτίμηση των 

σημαντικότερων παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΕΑΕΚ 2000-

2006 που συνεχίζουν την περίοδο 2007-2013»), η οποία έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ-www.edulll.gr, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

ακόλουθες προτάσεις βελτίωσης του θεσμού της Δια Βίου Εκπαίδευσης στο 

πλαίσιο των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013: 

Αναφορικά με τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης/εκπαίδευση ενηλίκων: 

 

 Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης βάσει διαπιστωμένων αναγκών τόσο 

σε επίπεδο ωφελουμένων, όσο και αγοράς εργασίας. Η διάγνωση των αναγκών θα 

πρέπει να γίνεται σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο (π.χ. αντίστοιχες μελέτες 

που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ). 

 Υποστήριξη των προγραμμάτων από κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, 

εκπαιδευτικό υλικό και τεχνικά μέσα. 

 Δυνατότητα πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων από τα εν λόγω 

προγράμματα. 

 Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των παρεμβάσεων, σε τακτικά χρονικά 

διαστήματα και δυνατότητα λήψης διορθωτικών μέτρων. 

 Διεξαγωγή ερευνών (ανά κατηγορία παρέμβασης) για την καταγραφή των 

επιπτώσεων των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας και στους ωφελούμενους, 

έτσι ώστε να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των εν λόγω παρεμβάσεων.  

 Θέσπιση κινήτρων για προσέλκυση ενηλίκων στη δια βίου μάθηση. 

 Δράσεις προβολής και δημοσιότητας εθνικής εμβέλειας, του θεσμού της Δια 

Βίου Εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση του κύρους και της αξιοπιστίας του. 

 Στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση 

ενηλίκων, ανά ομάδα στόχο όπως εργαζόμενοι, άνεργοι, γυναίκες, κλπ. 

 Ειδική μέριμνα για την πρόσβαση των ατόμων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων 

σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης με ενέργειες όπως προσαρμογή εκπαιδευτικού 

υλικού στις ανάγκες κάθε ομάδας, κλπ. 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών για τη διευκόλυνση των 

ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης πχ σύγχρονη και ασύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, κλπ.  
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 Εισαγωγή της μεθόδου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλους τους φορείς δια 

βίου εκπαίδευσης. 

 Αναβάθμιση του στελεχιακού και εκπαιδευτικού δυναμικού των φορέων 

παροχής προγραμμάτων βίου εκπαίδευσης (πχ κίνητρα προσέλκυσης στελεχών 

και εκπαιδευτών αυξημένων προσόντων). 

 

Αναφορικά με τους Φορείς παροχής προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και εν 

γένει δια βίου εκπαίδευσης, ως ενέργειες βελτίωσης της λειτουργίας τους 

προτείνονται: 

 

 Η υλοποίηση των παρεμβάσεων δια βίου εκπαίδευσης βάσει οργανωμένων 

σχεδίων δράσης, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, πόρους (άυλοι και υλικοί), 

μέσα υλοποίησης, αναμενόμενα αποτελέσματα, κλπ. 

 Η τήρηση κατάλληλα οργανωμένων αρχείων με στατιστικά στοιχεία για τα 

χαρακτηριστικά των ωφελουμένων τους (όπως φύλο, ηλικία, κατάσταση 

απασχόλησης, κλπ). 

 Η δικτύωση των φορέων παροχής προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης με 

στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας, αποτελεσμάτων, κλπ. 

 Η αύξηση της εξωστρέφειας τους με την ανάπτυξη συνεργασιών και την 

προβολή των υπηρεσιών τους σε εθνικό επίπεδο αλλά και διεθνώς, η οποία θα 

συνέβαλε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεών τους καθώς 

και στη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους μετά την ολοκλήρωση της 

χρηματοδότησής τους από το ΕΠ ΕΔΒΜ (π.χ. σύναψη συνεργασιών με 

εκπροσώπους φορέων στήριξης ευπαθών ομάδων για την προσέγγιση ατόμων 

ειδικών ομάδων κλπ). 

Για την συγκεκριμένη δράση έχει δημοσιευτεί μια (1) πρόσκληση με κωδικό: 

50η Πρόσκληση: αρ. πρωτ. 12524/17.8.2009 (Π/Υ: 25.000.000 €) και δεν έχει 

εκδοθεί καμία απόφαση ένταξης. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10, 11, 12: «Αναβάθμιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης » 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10, 11, 12 ενδιαφέρον όσον αφορά στα 

θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων παρουσιάζει μία (1) κατηγορία πράξης.  
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Κατηγορία Παρέμβασης 10.2.2, 11.2.2, 12.2.2  «Χορήγηση Υποτροφιών με 

έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του 

πληθυσμού» 

 

 Π/Υ :20.000.000 € 
 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του εν λόγω άξονα συμπεριλαμβάνεται ειδική μέριμνα 

για την προώθηση και ενσωμάτωση της ισότητας των δυο φύλων με ενίσχυση της 

συμμετοχής των γυναικών στην διδακτορική και μεταδιδακτορική εκπαίδευση και της 

ισότητας ευκαιριών με την πρόβλεψη υποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά 

ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Για την ως άνω κατηγορία πράξης δεν έχουν εκδοθεί προσκλήσεις 

Παρακάτω παρατίθεται ο συνολικός πίνακας των κατηγοριών πράξεων που αφορούν 

θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-

2013». Σε αυτόν απεικονίζονται, εκτός από τα στοιχεία της κατηγορίας πράξης - το 

πλήθος & ο Π/Υ προσκλήσεων και των τυχόν αποφάσεων ένταξης, και μια στήλη που 

υποδεικνύει το αν είναι θετική δράση ή οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου (gender mainstreaming), καθώς και μια αξιολόγηση/ διαβάθμιση του βαθμού 

συνάφειας της κάθε κατηγορίας πράξης με τα θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων. Η 

αξιολόγηση πραγματοποιείται με κλίμακα 1-3, όπου: 

1=μικρή συνάφεια 

2=σημαντική συνάφεια 

3= απόλυτη συνάφεια 

 
Να σημειωθεί ότι αυτή η μεθοδολογία αξιολόγησης διατηρείται στο σύνολο της 

παρούσας Έκθεσης και αναφέρεται αποκλειστικά στις ΚΠ και τα ΕΠ που έχουν κατ’ 

ελάχιστον μικρή συνάφεια με τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Οι ΚΠ και τα ΕΠ που 

δεν έχουν καθόλου συνάφεια δεν έχουν περιληφθεί καθόλου στην αξιολόγηση αυτή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Πρόσκληση  Π/Υ 
Πρόσκλησης 

Απόφ.Ένταξης  Π/Υ Απόφ. 
Ένταξης 

1.5.4.,2.5.4.,3.
5.4.

 Η υλοποίηση προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης/επιμόρφωσης 
ενδεικτικά σε θέματα, πολιτισμού, 

αειφορίας, αγωγής και προαγωγής υγείας 
κλπ. με την ενεργό

συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Στόχος της κατηγορίας είναι υλοποίηση προγραμμάτων
ευαισθητοποίησης/επιμόρφωσης ενδεικτικά σε θέματα,
πολιτισμού, αειφορίας, αγωγής και προαγωγής υγείας κλπ.
με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

20.000.000 _ _ _

Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένα προγράμματα 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, προκειμένου να καλλιεργείται και να 
ενισχύεται η κοινωνική συνείδηση. Βασική προτεραιότητα θα δοθεί στα 
παρακάτω θέματα, τα οποία προωθούνται και ενισχύονται με τη μορφή 
δραστηριοτήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση:
- Διαπολιτισμικός Διάλογος (2008, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου)
- Περιβάλλον και κλίμα
- Ισότητα των δυο φύλων
- Αειφόρος ανάπτυξη
- Ανθρώπινα δικαιώματα και κατάργηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας
- Δημόσια υγεία
-Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση
- Κοινωνία της Πληροφορίας
- Ενεργειακή πολιτική και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Gender 
Mainstreaming

1

Ειδικές δράσεις
θα συμπεριληφθούν με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των 
γυναικών σε
προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης 
και στον
επαγγελματικό τους προσανατολισμό

25.304.732

4/5/6.72.12.01
Υποτροφίες σπουδαστών αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας και της διεύρυνσης του κοινωνικού 
χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο ΟΕΕΚ 

επεκτείνει τη χορήγηση υποτροφιών στους καταρτιζόμενους των δημοσίων 
και των ιδιωτικών ΙΕΚ. Στόχος των δραστηριοτήτων και διαδικασιών 

υποστήριξης της χορήγησης υποτροφιών είναι η συμβολή στη δημιουργία 
κινήτρων και στην καλλιέργεια της άμιλλας μεταξύ των καταρτιζομένων με 

την επιβράβευση των πρωτευόντων και η συνδρομή των κοινωνικά 
ασθενέστερων βάσει κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών και 

κριτηρίων. 
Η δράση αφορά στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, και όπου απαιτείται στους 

λοιπούς φορείς Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΑΕΚ).
Ειδικότερα, αναφορικά με τα Δημόσια ΙΕΚ το φυσικό αντικείμενο 

αναφέρεται στην υποστήριξη της χορήγησης υποτροφιών από τα Δημόσια 
Ι.Ε.Κ. (όλων των Περιφερειών της χώρας) σε δικαιούχους καταρτιζόμενους 
συνολικά 12 εξαμήνων κατάρτισης που καλύπτουν την επιλέξιμη χρονικά 
περίοδο μεταξύ του εαρινού εξαμήνου 2008Α και του φθινοπωρινού 

εξαμήνου 2013Β

8.000.000 1 8.000.000 - -

Στην πρώτη φάση της δράσης το φυσικό αντικείμενο αναφέρεται στην υποστήριξη της χορήγησης
υποτροφιών από τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. σε δικαιούχους καταρτιζόμενους δύο (2) εξαμήνων κατάρτισης
που καλύπτουν την επιλέξιμη χρονικά περίοδο μεταξύ του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2008 έως
και του φθινοπωρινού εξαμήνου 2008 – 2009 . 
Αναλυτικότερα, οι υποτροφίες συνίστανται :
Α) στο ποσό των διδάκτρων που αντιστοιχεί όχι στο τρέχον, αλλά στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης
(εκτός του τελευταίου εξαμήνου κατάρτισης), από το οποίο ο υπότροφος απαλλάσσεται, καιΒ) σε
ένα χρηματικό ποσό του ιδίου ύψους με τα δίδακτρα ενός εξαμήνου κατάρτισης.Αναφορικά με τα
ιδιωτικά ΙΕΚ το φυσικό αντικείμενο της δράσης είναι η υποστήριξη της χορήγησης υποτροφιών στα
Ιδιωτικά ΙΕΚ (όλων των Περιφερειών της χώρας), με σκοπό την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών
αναγκών των καταρτιζομένων, καθώς και τη στήριξη του διδακτικού έργου των Ιδιωτικών ΙΕΚ. Οι
υποτροφίες του έργου αφορούν στο σύνολο των υποτροφιών στους δικαιούχους υπότροφους για
τα εξάμηνα κατάρτισης από το 2009 Α έως και το 2013 Β. Ο ΟΕΕΚ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
μέριμνας, έχει καθιερώσει Κανονισμό Υποτροφιών για τους καταρτιζόμενους στα δημόσια

Gender Mainstreaming 2

 Ίδρυση διοικητικών μονάδων / δομών Σ.Ε.Π. στις περιφερειακές 
διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με επιστημονική 
στελέχωση των υφιστάμενων και νέων δομών και τη δικτύωση 
τους για την αξιοποίηση σχετικών εφαρμογών. Καθιέρωση 
βιογραφικού δελτίου μαθητή και
προώθηση της ατομικής συμβουλευτικής. Αναμόρφωση του 
προγράμματος
μαθημάτων Σ.Ε.Π., ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού 
και προώθηση
προγραμμάτων ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναβάθμισης των 
εκπαιδευτικών που παρέχουν υπηρεσίες Σ.Ε.Π με δυνατότητα 
απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων εξειδίκευσης.Στόχος της 
παρούσας δράσης είναι η καθιέρωση της ατομικής 
συμβουλευτικής, της ψυχολογικής στήριξης και του 
επαγγελματικού προσανατολισμού των εφήβων με έμφαση στη 
διάσταση του φύλου και της άρσης αρνητικών στερεοτύπων για 
την γυναικεία απασχόληση, βοηθώντας τους έτσι να 
προσανατολιστούν στη ζωή προχωρώντας σε λιγότερο 
παραδοσιακές επιλογές, ώστε να αντιμετωπίσουν ρεαλιστικότερα 
τα προβλήματα που οφείλονται στον τρόπο με τον οποίο 
διαμορφώνονται οι ταυτότητες φύλου στην κοινωνία 

60.000.000

4.1.2.,5.1.2.,6.
1.2. 

Διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και 
ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής

Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
ειδικών δομών και προγραμμάτων

κατάρτισης και την στοχευμένη παροχή 
υποτροφιών, με προτεραιότητα στις

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού 
και τα άτομα με αναπηρία. 

Δράσεις που εντάσσονται στην κατηγορία

ΕΠ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013"

Επανασχεδιασμός και επέκταση του 
θεσμού της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π) 
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την 
αρχική επαγγελματική κατάρτιση για τη 

βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητάς του.

4.3.2.,5.3.2.,6.
3.2. 

ΠΥ: 522.580.767,00 €

Εξειδίκευση Κ.Π

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος 

(1=μικρή 
συνάφεια, 

2=σημαντική 
συνάφεια, 3= 
απόλυτη 
συνάφεια)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4,5,6: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας » 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1,2,3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης »
ΠΥ: 884.465.385,00 €

Δράσεις που εντάσσονται στην κατηγορία

ΚΩΔ  Τίτλος Κατηγορίας Πράξεων
Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων και των 

Πράξεων/Έργων που εντάσσονται στη Κατηγορία
 Ενδεικτικός Π/Υ 

της Κ.Π 

Στάδιο Υλοποίησης
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Πρόσκληση
 Π/Υ 

Πρόσκλησης 
Απόφ.Ένταξης

 Π/Υ Απόφ. 
Ένταξης 

4/5/6.72.32.1 ΣΕΠ Α’βάθμιας και Β’βάθμιας

Στόχος της παρούσας δράσης είναι η καθιέρωση της ατομικής 
συμβουλευτικής, της ψυχολογικής στήριξης και του επαγγελματικού 
προσανατολισμού των εφήβων με έμφαση στη διάσταση του φύλου και 
της άρσης αρνητικών στερεοτύπων για την γυναικεία απασχόληση, 
βοηθώντας τους έτσι να προσανατολιστούν στη ζωή προχωρώντας σε 
λιγότερο παραδοσιακές επιλογές, ώστε να αντιμετωπίσουν ρεαλιστικότερα 
τα προβλήματα που οφείλονται στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται 
οι ταυτότητες φύλου στην κοινωνία 

50.000.000 1 220.000 _ _

Ενδεικτικά, θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διακριτές δράσεις :
� Οργάνωση υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με έμφαση στη 
διάσταση του φύλου σε Γυμνάσια, Λύκεια, ΤΕΕ-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται στα 
ΓΡΑΣΕΠ, στα ΚΕΣΥΠ, στα ΓΡΑΣΥ και στις Δομές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού του ΟΕΕΚ(ΓΕΑΣ). Τονίζεται ότι μέσα από τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και 
επαγγελματικού προσανατολισμού θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να ενθαρρυνθούν 
μαθήτριες να παρακολουθήσουν παραδοσιακά «ανδροκρατούμενα» επαγγέλματα στα ΤΕΕ-ΕΠΑΛ-
ΕΠΑΣ και στις σχολές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αντίστοιχη ενθάρρυνση 
θα πρέπει να δοθεί και στους μαθητές για να παρακολουθήσουν παραδοσιακά 
«γυναικοκρατούμενα» επαγγέλματα στα ΤΕΕ-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και στις σχολές αρχικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
� Πιλοτική εφαρμογή, σε πρώτη φάση, προγραμμάτων προσανατολισμού και συμβουλευτικής με 
έμφαση στη διάσταση του φύλου σε μικρό αριθμό σχολείων σε συνεργασία με τα ΓΡΑΣΕΠ και τα 
ΓΡΑΣΥ. � Επέκταση των προγραμμάτων προσανατολισμού και συμβουλευτικής 
με έμφαση στη διάσταση του φύλου 
και σε άλλες εκπαιδευτικές  μονάδες.

Gender Mainstreaming 2

4/5/6.72.32.2
ΣΕΠ ΙΕΚ  και άλλων φορέων επαγγελματικής 

κατάρτισης

Η εν λόγω δράση αποσκοπεί στον επανασχεδιασμό και στην επέκταση του 
θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Σ.Ε.Π) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αρχική επαγγελματική 
κατάρτιση για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς 

του. 
Για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της δράσης απαιτείται οργάνωση και 
υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης συμβούλων Σχολικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) και υπεύθυνων συμβουλευτικών 
γραφείων με θέμα τον παράγοντα φύλο στην εφηβεία και τις 

επαγγελματικές επιλογές.  Πρέπει να τονιστεί ότι για τη στελέχωση των 
συμβουλευτικών γραφείων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και στελέχη που 

θα έχουν καταρτιστεί στα πλαίσια των μεταπτυχιακών τμημάτων.
Στόχος της παρούσας δράσης είναι η καθιέρωση της ατομικής 

συμβουλευτικής, της ψυχολογικής στήριξης και του επαγγελματικού 
προσανατολισμού των εφήβων με έμφαση στη διάσταση του φύλου και 
της άρσης αρνητικών στερεοτύπων για την γυναικεία απασχόληση, 
βοηθώντας τους έτσι να προσανατολιστούν στη ζωή προχωρώντας σε 

λιγότερο παραδοσιακές επιλογές, ώστε

10.000.000 - - - -

Ενδεικτικά, η υλοποίηση της δράσης για Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό θα
περιλαμβάνει τις ακόλουθες διακριτές δράσεις :
� Οργάνωση υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με έμφαση στη
διάσταση του φύλου σε δημόσια ΙΕΚ, και λοιπές σχολές αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Οι
υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται στα ΓΡΑΣΕΠ, στα ΚΕΣΥΠ, στα ΓΡΑΣΥ και στις Δομές
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΟΕΕΚ(ΓΕΑΣ). Τονίζεται ότι μέσα από τις
υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν
και να ενθαρρυνθούν μαθήτριες να παρακολουθήσουν παραδοσιακά «ανδροκρατούμενα»
επαγγέλματα στα ΤΕΕ-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και στις σχολές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Αντίστοιχη ενθάρρυνση θα πρέπει να δοθεί και στους μαθητές για να
παρακολουθήσουν παραδοσιακά «γυναικοκρατούμενα» επαγγέλματα στα ΤΕΕ-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και στις
σχολές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
� Πιλοτική εφαρμογή, σε πρώτη φάση, προγραμμάτων προσανατολισμού και συμβουλευτικής με
έμφαση στη διάσταση του φύλου σε μικρό αριθμό σχολείων σε συνεργασία με τα ΓΡΑΣΕΠ και τα ΓΡΑ
� Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής. 
� Επέκταση των προγραμμάτων προσανατολισμού και                                                                 
συμβουλευτικής με έμφαση στη διάσταση 
του φύλου και σε άλλες εκπαιδευτικές  μονάδες.

Gender Mainstreaming 2

ΚΩΔ  Τίτλος Κατηγορίας Πράξεων
Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων και των 

Πράξεων/Έργων που εντάσσονται στη Κατηγορία
 Ενδεικτικός Π/Υ 

της Κ.Π 

Στάδιο Υλοποίησης

Εξειδίκευση Κ.Π

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος 

(1=μικρή 
συνάφεια, 

2=σημαντική 
συνάφεια, 3= 
απόλυτη 
συνάφεια)
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Πρόσκληση  Π/Υ Πρόσκλησης Απόφ.Ένταξης
 Π/Υ Απόφ. 
Ένταξης 

Η δράση εδράζεται στην ισότητα ευκαιριών στην 
εκπαίδευση και τη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων 
εξέλιξης στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τη διαχείριση 
του ελεύθερου χρόνου. πολιτών ανεξάρτητα ηλικίας, 

φύλου, θρησκείας, καταγωγής. Ειδικότερα τα Κ.Ε.Ε. θέτουν, 
μεταξύ άλλων, τον επιμέρους στόχο της ενίσχυσης της 

ισότητας των δύο φύλων.

71.324.615

07_08_09.73.01.0
1

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

H δράση για την επέκταση και την αναβάθμιση του θεσμού των Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ακολουθεί τη λογική της δια βίου εκπαίδευσης 
και εξειδικεύεται στην εκπαίδευση του ενήλικου πληθυσμού (όσοι έχουν 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 

εγγραφής ή έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν 
ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση). Επίσης έχει στόχο να 

καλύψει υπάρχοντα εκπαιδευτικά κενά και να αναπτύξει βασικές γνώσεις 
και δεξιότητες τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε ειδικές κοινωνικές 

ομάδες (φυλακισμένοι – τσιγγάνοι – παλιννοστούντες) συμβάλλοντας στην 
πρόληψη και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

24.999.999 1 17.100.000 3 17.067.000

Στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι:
α. Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και άνω.
β. Η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
γ. Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους βοηθήσουν στην 
κοινωνική – οικονομική ένταξη και ανέλιξη.
δ. Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων.
ε. Η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο της εργασίας.
Στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική πραγματικότητα την οποία βιώνουν καθημερινά οι 
εκπαιδευόμενοι. Οι εμπειρίες τους από τον κοινωνικό τους περίγυρο αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο 
που αξιοποιείται στη μαθησιακή διαδικασία.Τα ευέλικτα γνωστικά αντικείμενα – «μαθήματα» των 
ΣΔΕ στοχεύουν στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων  συνδυάζοντας τυπικές, μη 
τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης, αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων (μαθαίνω πώς να μαθαίνω, 
συνεργασία, επικοινωνία, κ.λ.π.). Η διαφοροποιημένη διδακτική προσέγγιση και κυρίως η 
συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Σύμβουλος Ψυχολόγος) 
που εστιάζει στις ατομικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων αποτελούν προϋπόθεση

Gender 
Mainstreaming

2

07_08_09.73.01.0
2

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Η προτεραιότητα που τίθεται στα πλαίσια αυτής της δράσης είναι η 
ανάπτυξη παρεμβάσεων ώστε να καλυφθούν υπάρχοντα εκπαιδευτικά κενά 
και να αναπτυχθούν βασικές δεξιότητες, τόσο στον γενικό πληθυσμό, όσο 

και σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (τσιγγάνους, φυλακισμένους, 
παλιννοστούντες, κλπ.), συμβάλλοντας στην πρόληψη και στην 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Η δράση εδράζεται στην ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση και τη 
δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων εξέλιξης στην εκπαίδευση, την 
απασχόληση, τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. πολιτών ανεξάρτητα 

ηλικίας, φύλου, θρησκείας, καταγωγής. 
Τα προγράμματα τα οποία θα αναπτυχθούν στα Κέντρα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων στοχεύουν στην απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων, αλλά και 
στην αναβάθμιση και επικαιροποίηση ήδη υπαρχουσών, (έτσι ώστε να 
εξασφαλισθούν καλύτερες προϋποθέσεις ένταξης και ισότητας ευκαιριών 
των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας), μείωση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και διαμόρφωση στάσης ενεργού πολίτη, μέσα από την 

απόκτηση και αναβάθμιση βασικών  δεξιοτήτων. 

46.324.615 1 28.200.000 3 28.200.000

Ειδικότερα τα Κ.Ε.Ε. θέτουν τους εξής επιμέρους στόχους:
• Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη
• Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην 
εκπαίδευση
• Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου 
κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών
• Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων που για οποιονδήποτε λόγο 
δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση
• Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της επαγγελματικής 
εξέλιξης
• Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες 
• Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων
• Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού
• Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων ομάδων 
του πληθυσμού

Gender 
Mainstreaming 2

07_08_09.73.11.0
4

Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών 
δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες 
τεχνολογίες

9.150.000 1 9.150.000 3 9.150.000

Εξυπήρετεί τον Ειδικό Στόχο
(i) Ενίσχυση του συστήματος και tων υπηρεσιών διά βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε 

αυτή – αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων.
Προβλέπεται η επέκταση και ενίσχυση των δομών δια βίου εκπαίδευσης ώστε να διευρυνθούν οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες και οι δυνατότητες πρόσβασης σε ενέργειες δια βίου εκπαίδευσης μέσα από 

ένα συνεκτικό δίκτυο φορέων και υπηρεσιών, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο 
πλαίσιο στοχευμένων μελετών και ερευνών. Σχεδιάζεται επίσης η δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων 
χρηματοδότησης με κατάλληλες θεσμικές παρεμβάσεις, όπως, η παροχή άτοκων δανείων στους 
ενδιαφερόμενους, η χορήγηση εκπαιδευτικών κουπονιών (vouchers) ή εκπαιδευτικών αδειών, με 
πρωταρχικούς σκοπούς την αύξηση των επενδύσεων στη δια βίου εκπαίδευση και την προσέλκυση 
περισσότερων ατόμων σε ενέργειες δια βίου μάθησης, ιδιαίτερα των γυναικών, καθώς επίσης των 
ατόμων με αναπηρία και των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι 
μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα εθνικών μειονοτήτων κλπ. Στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό θα 

επιδιωχθεί και η υποστήριξη δράσεων διακρατικού 

Gender 
Mainstreaming

2

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής και της επίτευξης του ειδικού στόχου, 
οι δράσεις θα πρέπει να εστιάσουν:
o Στην ανάλυση ή διάγνωση των εκάστοτε αναγκών
o Στη διαρκή ανανέωση και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων, 
σύμφωνα με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πλαίσια και κατά τρόπο ώστε να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των σύγχρονων 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών καθώς και να ενισχύουν την ικανότητα 
προσαρμογής των ατόμων στις αλλαγές. 
o Στη δημιουργία ανοικτών συστημάτων εκπαίδευσης, προσαρμοσμένων 
στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να παρέχονται ευκαιρίες για τη 
συμπλήρωση των γνώσεων/δεξιοτήτων. 
o Στη δυνατότητα συμμετοχής των ευάλωτων κοινωνικά και ευαίσθητων 
οικονομικά ομάδων και των ατόμων με αναπηρία σε δράσεις δια βίου 
εκπαίδευσης. έτσι ώστε αφενός να δοθούν τα κατάλληλα εφόδια στα εν 
λόγω άτομα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους εξέλιξης, αφετέρου να 
αποτραπούν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού.

� Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης βάσει διαπιστωμένων αναγκών τόσο σε επίπεδο 
ωφελουμένων, όσο και αγοράς εργασίας. Η διάγνωση των αναγκών θα πρέπει να γίνεται σε εθνικό 
αλλά και σε τοπικό επίπεδο (π.χ. αντίστοιχες μελέτες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ).
� Υποστήριξη των προγραμμάτων από κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, εκπαιδευτικό υλικό και 
τεχνικά μέσα.
� Δυνατότητα πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων από τα εν λόγω προγράμματα.
� Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των παρεμβάσεων, σε τακτικά χρονικά διαστήματα και 
δυνατότητα λήψης διορθωτικών μέτρων.
� Διεξαγωγή ερευνών (ανά κατηγορία παρέμβασης) για την καταγραφή των επιπτώσεων των 
παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας και στους ωφελούμενους, έτσι ώστε να αποτιμηθεί η 
αποτελεσματικότητα των εν λόγω παρεμβάσεων. 
� Θέσπιση κινήτρων για προσέλκυση ενηλίκων στη δια βίου μάθηση.
� Δράσεις προβολής και δημοσιότητας εθνικής εμβέλειας, του θεσμού της Δια Βίου Εκπαίδευσης με 
στόχο την ενίσχυση του κύρους και της αξιοπιστίας του.

o Στην ενίσχυση της συμμετοχής των εκπαιδευτικά υποεκπροσωπούμενων 
ομάδων (όπως  τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι μετανάστες κτλ.) με τη 
βοήθεια ευέλικτων τρόπων παροχής εκπαίδευσης και σε συνδυασμό με 
υπηρεσίες οικογενειακής υποστήριξης, με εξατομικευμένη συμβουλευτική 
και προσανατολισμό.
o Στη δημιουργία συνθηκών για την προσέλκυση γυναικών σε τομείς όπου 
η παρουσία τους είναι περιορισμένη.
o Στο σχεδιασμό ευέλικτων συστημάτων δια βίου εκπαίδευσης όπως η 
μέθοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που θα επιτρέπουν τη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων χωρίς την παρακώλυση άλλων 
δραστηριοτήτων και λοιπών υποχρεώσεών τους.
o Στην ενίσχυση της αξιοποίησης των σύγχρονων Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με στόχο την επαγγελματική ανέλιξη 
αλλά και την προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. �

� Στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση ενηλίκων, ανά 
ομάδα στόχο όπως εργαζόμενοι, άνεργοι, γυναίκες, κλπ.
� Ειδική μέριμνα για την πρόσβαση των ατόμων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων σε δράσεις δια βίου 
εκπαίδευσης με ενέργειες όπως προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού στις ανάγκες κάθε ομάδας, κλπ.
� Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών για τη διευκόλυνση των ενηλίκων σε 
προγράμματα εκπαίδευσης π.χ. σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κλπ. 
� Εισαγωγή της μεθόδου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλους τους φορείς δια βίου εκπαίδευσης.
� Αναβάθμιση του στελεχιακού και εκπαιδευτικού δυναμικού των φορέων παροχής προγραμμάτων 
βίου εκπαίδευσης (π.χ. κίνητρα προσέλκυσης στελεχών και εκπαιδευτών αυξημένων προσόντων).

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος 

(1=μικρή 
συνάφεια, 

2=σημαντική 
συνάφεια, 3= 
απόλυτη 
συνάφεια)

 Ενδεικτικός Π/Υ 
της Κ.Π 

Στάδιο Υλοποίησης

Εξειδίκευση Κ.Π

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8,9: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης»

ΠΥ:  331.324.615,00€

ΚΩΔ  Τίτλος Κατηγορίας Πράξεων
Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων και των 

Πράξεων/Έργων που εντάσσονται στη Κατηγορία

7.1.1,8.1.1,9.1.
1

 Η επέκταση των Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων                              

Δράσεις που εντάσσονται στην κατηγορία

07.08.09.73.12.02 Λοιποί Φορείς Παροχής Διά Βίου Εκπαίδευσης 25.000.000 1
Gender 

Mainstreaming
225.000.000 - -
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Πρόσκληση  Π/Υ Πρόσκλησης Απόφ.Ένταξης
 Π/Υ Απόφ. 
Ένταξης 

10.2.2.,11.2.2,
12.2.2

  Χορήγηση Υποτροφιών με έμφαση στις 
οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του εν λόγω άξονα 
συμπεριλαμβάνεται

ειδική μέριμνα για την προώθηση και ενσωμάτωση της 
ισότητας των δυο φύλων με

ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην διδακτορική 
και μεταδιδακτορική

εκπαίδευση και της ισότητας ευκαιριών με την πρόβλεψη 
υποτροφιών με έμφαση στις

οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού.

20.000.000 _ _ _

Η δράση αναφέρεται στη χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, 
προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση. Ο κοινωνικός 
χαρακτήρας των υποτροφιών πρέπει να ανταποκρίνεται στα πραγματικά κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηριστικά των εν δυνάμει δικαιούχων και να ενισχύει τις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες, 
συμβάλλοντας έμμεσα στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων και 
μειονεκτουσών πληθυσμιακών ομάδων. Πρέπει να εφαρμόζεται διαδικασία επιλογής των υποτρόφων 
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και να τίθενται ορθολογικά κριτήρια περιφερειακής κατανομής. 
Ο θεσμός των υποτροφιών αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για προώθηση και ενδυνάμωση των 
μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι πέρα από τις υποτροφίες 
που παρέχονται μέσα από τις δράσεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών θα χορηγηθούν 
υποτροφίες και από το ΙΚΥ για μεταπτυχιακούς φοιτητές και σπουδαστές της ανώτατης εκπαίδευσης 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Gender 
Mainstreaming

2

213.474.614 6 87.670.000 9 54.417.000ΣΥΝΟΛΟ

Στάδιο Υλοποίησης

Εξειδίκευση Κ.Π

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος 

(1=μικρή 
συνάφεια, 

2=σημαντική 
συνάφεια, 3= 
απόλυτη 
συνάφεια)

ΚΩΔ  Τίτλος Κατηγορίας Πράξεων
Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων και των 

Πράξεων/Έργων που εντάσσονται στη Κατηγορία
 Ενδεικτικός Π/Υ 

της Κ.Π 

ΠΥ:  433.410.001,00€

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10,11,12: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» 
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1.1.4. ΤΟ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013»  

Το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013 έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας 

δαπάνης της τάξης των 1.147.000.000 € (κοινοτική συνδρομή της τάξης 860,0 εκ €), 

τα οποία κατανέμονται ανά Άξονα Προτεραιότητας ως εξής: 

 

Άξονες Προτεραιότητας Συνολική Δημόσια Δαπάνη 

Άξονας 1 - Βελτίωση 

Παραγωγικότητας με 

αξιοποίηση ΤΠΕ 

547.500.000 € 

Άξονας 2 - ΤΠΕ και Βελτίωση 

της Ποιότητας Ζωής 
579.500.000 € 

Άξονας 3 - Τεχνική Βοήθεια 20.000.000 € 

Σύνολο 1.147.000.000 € 

Προκειμένου για την άμεση ενεργοποίηση του ΕΠ εκχωρήθηκαν από τα Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) για τις περιφέρειες μεταβατικής στήριξης 

αρμοδιότητες διαχείρισης και χρηματοδοτήσεων στην ΕΥΔ Ψηφιακής Σύγκλισης. Το 

συνολικό ποσό των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων εκχώρησης είναι περίπου 

500.000.000€ και αντιστοιχεί στο 60% του προγράμματος. 

Όσον αφορά την ανταπόκριση του ΕΠ ΨΣ στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ,  

συμβάλλει έμμεσα στον ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 11: «Η ανάδειξη του οικονομικού,  

κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την 

άμεση σύνδεση τους  με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη-

απασχόληση-κοινωνική συνοχή)», ο οποίος είναι συναφής με τα θέματα ισότητας 

μεταξύ των φύλων. 

 

Παρακάτω ακολουθεί  η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης (ενδεικτικός Π/Υ 

ΚΠ, προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης των έργων και οι αντίστοιχοι Π/Υ, το είδος 

δράσης υπέρ των γυναικών, αξιολόγηση ενδιαφέροντος) στους Άξονες 

Προτεραιότητας, όπου υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα ισότητας μεταξύ 

των φύλων. Συγκεκριμένα: 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Βελτίωση της παραγωγικότητας με 

αξιοποίηση των ΤΠΕ» 

Π/Υ : 547.500.000 € 
 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα 

ισότητας μεταξύ των φύλων παρουσιάζουν τρείς (3) ειδικοί στόχοι.   

 
Ειδικός Στόχος  1.1. «Χορήγηση Υποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά 

ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού» 

 

Εκτιμάται ότι σημαντικά οφέλη θα προέλθουν από δράσεις όπως ενδεικτικά: 

 Παρεμβάσεις για ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας για νέες 

τεχνολογίες, 

 Δράσεις στοχευμένης ανάδειξης των ωφελειών των ΤΠΕ ανά κλάδο της 

οικονομίας, 

 Παρεμβάσεις υποστήριξης των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της 

 αποδοτικότητάς τους μέσω ΤΠΕ, με μετρήσιμους στόχους, 

 Ενέργειες διάχυσης Ευρωπαϊκών καλών επιχειρηματικών πρακτικών σε ΤΠΕ, 

 Ενέργειες διάχυσης των εθνικών καλών πρακτικών, και 

 Δράσεις συγχρηματοδοτούμενης ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων στην 

περιφέρεια. 

 
 
Ειδικός Στόχος  1.3. «Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην 

Ελληνική Οικονομία» 

 

Προτείνονται παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως στη δημιουργία και ενημέρωση 

ψηφιακού περιεχομένου για προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ΤΠΕ 

(προγράμματα επιχειρηματικότητας σε ΤΠΕ, εφαρμογές ΤΠΕ στις επιχειρήσεις). Τα 

προγράμματα αναμένεται να αναπτυχθούν από πανεπιστήμια και επιχειρήσεις ΤΠΕ, 

από κοινού ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ 

του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού χώρου. Με την αξιοποίηση μιας κρίσιμης μάζας 

επιστημονικού και εργατικού δυναμικού που είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις 
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και βάσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σχετικών με ΤΠΕ τόσο από το 

Δημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό τομέα. 

 
 
 
Ειδικός Στόχος  1.4. «Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που 

αξιοποιούν ΤΠE» 

 
 
Προτείνεται η ανάπτυξη εφαρμογών για την προβολή και προώθηση επιτυχημένων 

παραδειγμάτων επιχειρηματικότητας, την ενημέρωση επιχειρηματιών για τις 

διαδικασίες έναρξης, λειτουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων, όπως και η ανάπτυξη 

δομών ενεργούς στήριξης της επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης 

επιχειρηματικών ιδεών σε θέματα ΤΠΕ, εξεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων, 

βασικής χρηματοδότησης, κατευθύνσεων επέκτασης των επιχειρηματικών ιδεών και 

διοικητικής υποστήριξης (π.χ. δημιουργία portals, ηλεκτρονικά one-stop shops, 

εφαρμογών διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου, προϊόντων και help desks). 

Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις  του ειδικού στόχου θα περιλαμβάνουν δράσεις 

προώθησης και ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων και ισότητας των ευκαιριών 

σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται καταγεγραμμένη υστέρηση. 

Το εγκεκριμένο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» συνιστά μια ολοκληρωμένη δέσμη 

αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων («Νήματα Δράσεων») με τις οποίες 

προσδοκάται ότι θα αντιμετωπισθούν τα βασικά προβλήματα για την επίτευξη του 

«Ψηφιακού Άλματος». Στο πλαίσιο του Νήματος 5 "Ψηφιακή υποστήριξη της 

Εργασίας" και συγκεκριμένα  στην Κατεύθυνση 1 "Βελτίωση της Παραγωγικότητας με 

ΤΠΕ" εντάσσεται η δράση "Χρηματοδότηση εξοπλισμού σε εργαζόμενες μητέρες για 

την εξ' αποστάσεως εργασία" 

Για τους ως άνω ειδικούς στόχους δεν έχουν εκδοθεί προσκλήσεις. 

 
Παρακάτω παρατίθεται ο συνολικός πίνακας των κατηγοριών πράξεων που αφορούν 

θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013». Σε 

αυτόν απεικονίζονται, εκτός από τα στοιχεία της κατηγορίας πράξης - το πλήθος & ο 

Π/Υ προσκλήσεων και των τυχόν αποφάσεων ένταξης, και μια στήλη που υποδεικνύει 

το αν είναι θετική δράση ή οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender 
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mainstreaming), καθώς και μια αξιολόγηση/ διαβάθμιση του βαθμού συνάφειας της 

κάθε κατηγορίας πράξης με τα θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων. Η αξιολόγηση 

πραγματοποιείται με κλίμακα 1-3, όπου: 

1=μικρή συνάφεια 

2=σημαντική συνάφεια 

3= απόλυτη συνάφεια 

 
Να σημειωθεί ότι αυτή η μεθοδολογία αξιολόγησης διατηρείται στο σύνολο της 

παρούσας Έκθεσης και αναφέρεται αποκλειστικά στις ΚΠ και τα ΕΠ που έχουν κατ’ 

ελάχιστον μικρή συνάφεια με τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Οι ΚΠ και τα ΕΠ που 

δεν έχουν καθόλου συνάφεια δεν έχουν περιληφθεί καθόλου στην αξιολόγηση αυτή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΤΟΥ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

Πρόσκληση  Π/Υ Πρόσκλησης 
Απόφ.Έ
νταξης

 Π/Υ 
Απόφ. 
Ένταξης 

1.1
Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε 

επιχειρήσεις

Εκτιμάται ότι
σημαντικά οφέλη θα προέλθουν από δράσεις 
όπως ενδεικτικά:                                           -
Παρεμβάσεις για ενίσχυση της επιχειρηματικής 
κουλτούρας για νέες τεχνολογίες,
- Δράσεις στοχευμένης ανάδειξης των ωφελειών 
των ΤΠΕ ανά κλάδο της
οικονομίας,
- Παρεμβάσεις υποστήριξης των επιχειρήσεων για 
τη βελτίωση της
αποδοτικότητάς τους μέσω ΤΠΕ, με μετρήσιμους 
στόχους,
- Ενέργειες διάχυσης Ευρωπαϊκών καλών 
επιχειρηματικών πρακτικών σε ΤΠΕ,
- Ενέργειες διάχυσης των εθνικών καλών 
πρακτικών, και
- Δράσεις συγχρηματοδοτούμενης ανάπτυξης 
ευρυζωνικών δικτύων στην
περιφέρεια.

_ _ _ _ _

Σημειώνεται ότι οι
παρεμβάσεις του
ειδικού στόχου θα
περιλαμβάνουν δράσεις
προώθησης και
ενσωμάτωσης της
ισότητας των φύλων και
ισότητας των ευκαιριών
σε περιπτώσεις όπου
παρατηρείται
καταγεγραμμένη
υστέρηση

Gender 
Mainstreaming

1

Χρηματοδότηση εξοπλισμού σε
εργαζόμενες μητέρες για την εξ'
αποστάσεως εργασία

_ _ _ _ _ _ _
Gender 

Mainstreaming
3

1.3
Ενίσχυση της συμβολής του 
κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική

Οικονομία

Προτείνονται παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως 
στη δημιουργία και ενημέρωση ψηφιακού 
περιεχομένου για προγράμματα ανάπτυξης

δεξιοτήτων σε ΤΠΕ (προγράμματα 
επιχειρηματικότητας σε ΤΠΕ, εφαρμογές ΤΠΕ στις 
επιχειρήσεις). Τα προγράμματα αναμένεται να 
αναπτυχθούν από πανεπιστήμια και επιχειρήσεις 
ΤΠΕ, από κοινού ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο 
και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ του 

ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού χώρου. Με την 
αξιοποίηση

μιας κρίσιμης μάζας επιστημονικού και εργατικού 
δυναμικού που είναι σε θέση να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών, θα 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες
προϋποθέσεις και βάσεις για την υλοποίηση 

επενδυτικών σχεδίων σχετικών με ΤΠΕ τόσο από 
το Δημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό τομέα.

_ _ _ _ _

Σημειώνεται ότι οι
παρεμβάσεις του
ειδικού στόχου θα
περιλαμβάνουν δράσεις
προώθησης και
ενσωμάτωσης της
ισότητας των φύλων και
ισότητας των ευκαιριών
σε περιπτώσεις όπου
παρατηρείται
καταγεγραμμένη
υστέρηση

Gender 
Mainstreaming

1

1.4

                                                            
         

Προώθηση της 
επιχειρηματικότητας σε τομείς που

αξιοποιούν ΤΠE.

Προτείνεται η ανάπτυξη εφαρμογών για την 
προβολή και προώθηση επιτυχημένων

παραδειγμάτων επιχειρηματικότητας, την 
ενημέρωση επιχειρηματιών για τις διαδικασίες

έναρξης, λειτουργίας και ανάπτυξης 
επιχειρήσεων, όπως και η ανάπτυξη δομών

ενεργούς στήριξης της επιχειρηματικότητας μέσω 
της αξιοποίησης επιχειρηματικών
ιδεών σε θέματα ΤΠΕ, εξεύρεσης 

χρηματοδοτικών εργαλείων, βασικής 
χρηματοδότησης,

κατευθύνσεων επέκτασης των επιχειρηματικών 
ιδεών και διοικητικής υποστήριξης (π.χ.

δημιουργία portals, ηλεκτρονικά one-stop shops, 
εφαρμογών διάθεσης ψηφιακού

περιεχομένου, προϊόντων και help desks).

_ _ _ _ _

Σημειώνεται ότι οι
παρεμβάσεις του
ειδικού στόχου θα
περιλαμβάνουν δράσεις
προώθησης και
ενσωμάτωσης της
ισότητας των φύλων και
ισότητας των ευκαιριών
σε περιπτώσεις όπου
παρατηρείται
καταγεγραμμένη
υστέρηση

Gender 
Mainstreaming

1

Στάδιο Υλοποίησης

Εξειδίκευση 

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013
Αξιολόγηση 

ενδιαφέροντος 
(1=μικρή 
συνάφεια, 

2=σημαντική 
συνάφεια, 3= 
απόλυτη 
συνάφεια)

ΚΩΔ  Τίτλος Ειδικού Στόχου Περιγραφή Ειδικού Στόχου
 Ενδεικτικός 
Π/Υ του Ε.Σ 

Το εγκεκριμένο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» συνιστά μια ολοκληρωμένη δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων («Νήματα Δράσεων») με τις οποίες προσδοκάται ότι θα αντιμετωπισθούν τα βασικά προβλήματα για 
την επίτευξη του «Ψηφιακού Άλματος». Στο πλαίσιο του Νήματος 5 "Ψηφιακή υποστήριξη της Εργασίας" και συγκεκριμένα  στην Κατευθυνση 1 "Βελτίωση της Παραγωγικότητας με ΤΠΕ" εντάσσεται η δράση 

"Χρηματοδότηση εξοπλισμού σε εργαζόμενες μητέρες για την εξ' αποστάσεως εργασία"

Δράση Ψηφιακής Στρατηγικής

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:"Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ"
ΠΥ:  547.500.000 €
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1.1.5.  ΤΟ ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» 
 
 
Το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» εξειδικεύει τη 

στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρεφούς 

επιχειρηματικότητας της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής 

αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα περίοδο 2007-2013. 

Η στρατηγική αναφέρεται στους τομείς μεταποίηση, υπηρεσίες, εμπόριο, προστασία 

καταναλωτή, έρευνα - τεχνολογία, ενέργεια, τουρισμός και πολιτισμός. Καλύπτει 

επομένως τα αντικείμενα αρμοδιότητας των πρώην Υπουργείων Ανάπτυξης, 

Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού (νέο Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας & Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού). 

Το χρηματοδοτικό σχήμα για το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

2007-2013» είναι το κατωθι: 

 
 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΞΟΝΑΣ 1:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
230.980.000 

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 548.258.824 

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 428.067.059 

ΑΞΟΝΑΣ 4΅ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 
479.400.000 

ΑΞΟΝΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 34.294.117 

ΣΥΝΟΛΟ 1.721.000.000 
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Παρόλο που στο πλήρες κείμενο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

2007-2013», γίνεται γενική αναφορά στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων, στα 

Δελτία Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας δεν παρουσιάζεται καμία  αναφορά.  

Παρόλα αυτά, έχει εκδοθεί Πρόσκληση με τίτλο "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας 

Γυναικών"  με αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.8813/989/ 5-6-2009 από την  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ύψους 16.000.000 €, η οποία απευθύνεται σε γυναίκες και 

εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης …08.03.01 «Ολοκληρωμένα Προγράμματα 

Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας» (Π/Υ 73.685.174€)  του Άξονα Προτεραιότητας 2: 

Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας. Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της  

Κατηγορίας Πράξης είναι ο ΕΟΜΜΕΧ με:  

 Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας που 

αφορούν στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ειδικές ομάδες πληθυσμού (π.χ. 

τρίτεκνοι, Rom), από ομάδες πληθυσμού με περιορισμένη σήμερα 

επιχειρηματικότητα και σε περιοχές που πλήττονται από αποβιομηχάνιση και 

ανεργία, καθώς και στην ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής 

οικονομίας. 

 Το πρόγραμμα "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών" αποσκοπεί στη 

διευκόλυνση – μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Γυναικών) σε 

όλους σχεδόν τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.    

 
Παρακάτω παρατίθεται ο συνολικός πίνακας των κατηγοριών πράξεων που αφορούν 

θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα 2007-2013». Σε αυτόν απεικονίζονται, εκτός από τα στοιχεία της 

κατηγορίας πράξης - το πλήθος & ο Π/Υ προσκλήσεων και των τυχόν αποφάσεων 

ένταξης, και μια στήλη που υποδεικνύει το αν είναι θετική δράση ή οριζόντια 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming), καθώς και μια 

αξιολόγηση/ διαβάθμιση του βαθμού συνάφειας της κάθε κατηγορίας πράξης με τα 

θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με κλίμακα 1 

έως 3, όπου: 

1=μικρή συνάφεια 

2=σημαντική συνάφεια 

3= απόλυτη συνάφεια 
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Να σημειωθεί ότι αυτή η μεθοδολογία αξιολόγησης διατηρείται στο σύνολο της 

παρούσας Έκθεσης και αναφέρεται αποκλειστικά στις ΚΠ και τα ΕΠ που έχουν κατ’ 

ελάχιστον μικρή συνάφεια με τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Οι ΚΠ και τα ΕΠ που 

δεν έχουν καθόλου συνάφεια δεν έχουν περιληφθεί καθόλου στην αξιολόγηση αυτή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

 

Πρόσκληση  Π/Υ Πρόσκλησης 
Απόφ.Έντα

ξης

 Π/Υ 
Απόφ. 
Ένταξης 

…..08.03
.01          

Ολοκληρωμένα Προγράμματα 
Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Aφορούν σε:
√ ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ομάδες 
πληθυσμού με περιορισμένη σήμερα

επιχειρηματικότητα και σε περιοχές που 
πλήττονται από αποβιομηχάνιση και ανεργία.
√ ενίσχυση επιχειρηματικότητας ειδικών 

ομάδων πληθυσμού και επιχειρηματικότητας
σε νέες και καινοτόμες δραστηριότητες (νέα 

επιχειρηματικότητα)
√ ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης 
κοινωνικής οικονομίας που περιλαμβάνουν
δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που 

χαρακτηρίζονται από σαφή κοινωνικό σκοπό,
όπως οι υπηρεσίες φροντίδας του πολίτη και 

ποιότητας ζωής, προστασίας του
περιβάλλοντος, πολιτιστικής ανάπτυξης, 
τομείς οι οποίοι, ούτως ή άλλως, δεν

συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας ούτε αποτελούν
σημαντικό πεδίο δραστηριότητας 
επιχειρήσεων του δημοσίου.

73.685.174

 Κατόπιν προσκλήσεως της διαχειριστικής 
αρχής προς τον δικαιούχο ΕΟΜΜΕΧ, ο 
τελευταίος υλοποιεί την πράξη βάση της 
προκήρυξης με Αρ.Πρωτ.: OIK.8813/989

5-6-2009
  προς ιδιώτες-επιχειρήσεις: "Ενίσχυση 
Επιχειρηματικότητας Γυναικών"             

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη 
διευκόλυνση – μέσω χρηματοδοτικών 
ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες 
(Επιχειρηματικότητα Γυναικών) σε όλους 
σχεδόν τους τομείς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας.   

16.000.000 1 16.000.000

Ολοκληρωμένα Προγράμματα 
Ανάπτυξης 

Επιχειρηματικότητας που 
αφορούν στην ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων από ειδικές 
ομάδες πληθυσμού (π.χ. 

τρίτεκνοι, Rom), από ομάδες 
πληθυσμού με περιορισμένη 
σήμερα επιχειρηματικότητα και 
σε περιοχές που πλήττονται 
από αποβιομηχάνιση και 
ανεργία, καθώς και 

στηνενίσχυση πρωτοβουλιών 
της ευρύτερης κοινωνικής 

οικονομίας 

θετική Δράση 2

Σημείωση: Στα Δ.Κ.Θ.Π. δεν προβλέπεται δράση για τις γυναίκες

Εξειδίκευση Κ.Π

Θετική 
Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstream

ing

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος 

(1=μικρή 
συνάφεια, 

2=σημαντική 
συνάφεια, 3= 
απόλυτη 
συνάφεια)

ΕΠ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013"
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας"

ΠΥ:  €  548.258.824

ΚΩΔ  Τίτλος Κατηγορίας Πράξεων
Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων και των 
Πράξεων/Έργων που εντάσσονται στη 

Κατηγορία

 Ενδεικτικός 
Π/Υ της Κ.Π 

Στάδιο Υλοποίησης
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1.1.6.  ΤΟ ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» 

Οι γενικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2007-2013», έχουν επιλεγεί ούτως ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη του 

στρατηγικού στόχου και αντικατοπτρίζουν αφ’ ενός τις ανάγκες συμμόρφωσης με την 

περιβαλλοντική νομοθεσία και αφ’ ετέρου την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε 

υποδομές που σχετίζονται με την περιβαλλοντική προστασία.  

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται το χρηματοδοτικό σχήμα του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ανά Άξονα 

προτεραιότητας. 

 

 
Νο 

 
Άξονες Προτεραιότητας 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος 
– Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

439.997.500 

2 Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων 1.280.005.000 

3 Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού 
Κινδύνου 395.000.000 

4 Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – 
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 289.995.000 

5 Τεχνική Βοήθεια έργων Τ.Σ. 25.762.500 

6 Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος 
– Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής 23.000.000 

7 Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων 20.000.000 

8 Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού 
Κινδύνου 40.000.000 

9 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Βιοποικιλότητας 180.002.500 

10 Θεσμοί & Μηχανισμοί 70.237.500 
11 Τεχνική Βοήθεια έργων ΕΤΠΑ 5.000.000 

Σύνολο 
 2.769.000.000 

 

Παρακάτω ακολουθεί  η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης (ενδεικτικός Π/Υ 

ΚΠ, προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης των έργων και οι αντίστοιχοι Π/Υ, το είδος 

δράσης υπέρ των γυναικών, αξιολόγηση ενδιαφέροντος) στους Άξονες 

προτεραιότητας, όπου υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα ισότητας μεταξύ 

των φύλων. Συγκεκριμένα: 
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Άξονας Προτεραιότητας 10: «Θεσμοί & μέσα άσκησης αποτελεσματικής 

περιβαλλοντικής πολιτικής» 

 

Γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 10 είναι η βελτίωση της διοικητικής 

αποτελεσματικότητας του Υπουργείου στην άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής. 

 

Π/Υ: 70.237.500 € 

 

Ειδικός Στόχος 6: Ενίσχυση ευαισθητοποίησης πολιτών και ειδικών ομάδων – 

στόχων (πχ μαθητών κλπ) σε θέματα περιβάλλοντος, χρήσης και εξοικονόμησης 

ενέργειας, βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης 

 

Κατηγορία Πράξης 10: Ενέργειες περιβαλλοντικής ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης γενικού πληθυσμού και ειδικών ομάδων - στόχων (π.χ μαθητών, 

γυναικών, ατόμων με αναπηρίες) και με την αξιοποίηση των κοινωνικών εταίρων, των 

ΜΚΟ, των θεματικών & περιβαλλοντικών μουσείων και άλλων σχετικών υποδομών με 

απαραίτητη μέριμνα για ενσωμάτωση προσβάσιμων τρόπων επικοινωνίας για τα 

άτομα με αναπηρίες 

Για την ως άνω κατηγορία πράξης δεν έχουν εκδοθεί προσκλήσεις. 

Παρακάτω παρατίθεται ο συνολικός πίνακας των κατηγοριών πράξεων που αφορούν 

θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2007-2013». Σε αυτόν απεικονίζονται, εκτός από τα στοιχεία της κατηγορίας πράξης - 

το πλήθος & ο Π/Υ προσκλήσεων και των τυχόν αποφάσεων ένταξης, και μια στήλη 

που υποδεικνύει το αν είναι θετική δράση ή οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης 

του φύλου (gender mainstreaming), καθώς και μια αξιολόγηση/ διαβάθμιση του 

βαθμού συνάφειας της κάθε κατηγορίας πράξης με τα θέματα ισότητας μεταξύ των 

φύλων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με κλίμακα 1 έως 3, όπου: 

1=μικρή συνάφεια 

2=σημαντική συνάφεια 

3= απόλυτη συνάφεια 

 
Να σημειωθεί ότι αυτή η μεθοδολογία αξιολόγησης διατηρείται στο σύνολο της 

παρούσας Έκθεσης και αναφέρεται αποκλειστικά στις ΚΠ και τα ΕΠ που έχουν κατ’ 
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ελάχιστον μικρή συνάφεια με τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Οι ΚΠ και τα ΕΠ που 

δεν έχουν καθόλου συνάφεια δεν έχουν περιληφθεί καθόλου στην αξιολόγηση αυτή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

 
 

Πρόσκλη
ση

 Π/Υ 
Πρόσκλη
σης 

Απόφ.Έν
ταξης

 Π/Υ 
Απόφ. 
Ένταξης 

10.10

Ενέργειες περιβαλλοντικής ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης γενικού 
πληθυσμού και ειδικών ομάδων - 
στόχων (π.χ μαθητών, γυναικών, 
ατόμων με αναπηρίες) και με την 

αξιοποίηση των κοινωνικών εταίρων, 
των ΜΚΟ, των θεματικών & 

περιβαλλοντικών μουσείων και άλλων 
σχετικών υποδομών με απαραίτητη 

μέριμνα για ενσωμάτωση προσβάσιμων 
τρόπων επικοινωνίας για τα άτομα με 

αναπηρίες  (Ενδεικτική Κ.Π.)

Η εν λόγω κατηγορία 
πράξης περιλαμβάνει 

ενέργειες περιβαλοντικής 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης 

γενικού πληθυσμού αλλα 
και ειδικών ομάδων -

στόχων όπως μαθητές , 
γυναίκες, ΑΜεΑ με την 

αξιοποίηση των 
κοινωνικών εταίρων, 

ΜΚΟ

Ν/Α - _ - - Ν/Α
Gender 

mainstreaming
1

Εξειδίκευση 
Κ.Π

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντ
ος (1=μικρή 
συνάφεια, 

2=σημαντικ
ή συνάφεια, 
3= απόλυτη 
συνάφεια)

ΕΠ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013"
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: Ανάπτυξη Θεσμών και Μηχανισμών για αποτελεσματική άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής

και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
ΠΥ: 70.237.500 €

Α/Α  Τίτλος Κατηγορίας Πράξεων

Περιγραφή 
Κατηγορίας Πράξεων 

και των 
Πράξεων/Έργων που 
εντάσσονται στην 

Κατηγορία

 
Ενδεικτικ
ός Π/Υ 
της Κ.Π 

Στάδιο Υλοποίησης
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1.1.7. ΤΟ ΕΠ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» 

 
To Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου, αποτελεί μορφή παρέμβασης για 

να καλύπτει απρόβλεπτες τοπικές ή τομεακές κρίσεις που συνδέονται με την 

οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του 

εμπορίου. 

Η δομή και το περιεχόμενο του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 2007- 2013» 

αποσκοπούν στην κάλυψη της χρηματοδότησης ενός πλέγματος δράσεων που 

υπηρετούν τους στόχους μέσω δυο (2) αξόνων προτεραιότητας με τίτλους: 

 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου 

δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η τομεακών 

κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές 

καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου στις 

περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης και στις 

περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του 

στόχου σύγκλισης». 

 Άξονας Προτεραιότητας 2 «Ταχεία αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών που 

υφίσταται το ανθρώπινο δυναμικό εξαιτίας απρόβλεπτων τοπικών η τομεακών 

κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές 

καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου στις 

περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης και στις 

περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του 

στόχου σύγκλισης». 

Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Εθνικό 

Αποθεματικό Απροβλέπτων 2007- 2013» ανά Άξονα προτεραιότητας. 
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Άξονες Προτεραιότητας 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΠ 1- «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις 
συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η τομεακών 
κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και 
κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης 
τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από 
φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της 
απελευθέρωσης του εμπορίου στις περιφέρειες 
που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης 
και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για 
μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου 
σύγκλισης» 

133.333.333 € 

ΑΠ 2-«Ταχεία αντιμετώπιση των άμεσων 
συνεπειών που υφίσταται το ανθρώπινο δυναμικό 
εξαιτίας απρόβλεπτων τοπικών ή τομεακών 
κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και 
κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης 
τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από 
φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της 
απελευθέρωσης του εμπορίου στις περιφέρειες 
που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης 
και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για 
μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου 
σύγκλισης» 

78.400.537 € 

Σύνολο 211.733.870 € 
 

Παρακάτω ακολουθεί η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης (ενδεικτικός Π/Υ 

ΚΠ, προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης των έργων και οι αντίστοιχοι Π/Υ, το είδος 

δράσης υπέρ των γυναικών, αξιολόγηση ενδιαφέροντος) στους Άξονες 

προτεραιότητας, όπου υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα ισότητας μεταξύ 

των φύλων. Συγκεκριμένα: 

Για το συγκεκριμένο ΕΠ δεν υπάρχει ξεχωριστό Έγγραφο Εξειδίκευσης και 

Προγράμματος αλλά εντάσσεται μέσα στο ΕΠ. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της 

Εφαρμογή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής 

Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων έχουν  προκηρύξει δύο 

(2) εμπειρογνωμοσύνες που εντάσσονται στους 2 Άξονες Προτεραιότητας αντίστοιχα: 

 ΑΠ 24521/ΕΥΣΣΑΑΠ 1447/1-6-2009 με τίτλο «Παροχή 

εμπειρογνωμοσύνης για τον προσδιορισμό συστήματος αξιολόγησης και 

διαχείρισης κρίσεων, τη δημιουργία ειδικού κανονιστικού και εφαρμοστικού 

πλαισίου, στο πλαίσιο ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των 

απρόβλεπτων κρίσεων στο πλαίσιο του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό 

Απροβλέπτων 2007-2013» - (Π/Υ : 130.000 €), 
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 ΑΠ 27802/ΕΥΣ 4371/2-6-2009 με τίτλο «Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για 

την σε βάθος αποτίμηση των μεσοπρόθεσμων συνεπειών των καταστροφικών 

πυρκαγιών του 2007, τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την οικονομική και 

κοινωνική κατάσταση και τους τομείς απασχόλησης των πληγέντων 

πληθυσμών και τη διαμόρφωση εξειδικευμένης πρότασης για την 

αντιμετώπιση τους» στο πλαίσιο του ΕΠ«Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 

2007-2013» - (Π/Υ : 130.000 €), 

 

 οι οποίες θα ανατεθούν σύντομα σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία , και  θα γίνεται 

μνεία σε θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων. 

 
Σε αυτόν απεικονίζονται, εκτός από τα στοιχεία της κατηγορίας πράξης - το πλήθος & 

ο Π/Υ προσκλήσεων και των τυχόν αποφάσεων ένταξης, και μια στήλη που 

υποδεικνύει το αν είναι θετική δράση ή οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου (gender mainstreaming), καθώς και μια αξιολόγηση/ διαβάθμιση του βαθμού 

συνάφειας της κάθε κατηγορίας πράξης με τα θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων. Η 

αξιολόγηση πραγματοποιείται με κλίμακα 1 έως 3, όπου: 

1=μικρή συνάφεια 

2=σημαντική συνάφεια 

3= απόλυτη συνάφεια 

 
Να σημειωθεί ότι αυτή η μεθοδολογία αξιολόγησης διατηρείται στο σύνολο της 

παρούσας Έκθεσης και αναφέρεται αποκλειστικά στις ΚΠ και τα ΕΠ που έχουν κατ’ 

ελάχιστον μικρή συνάφεια με τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Οι ΚΠ και τα ΕΠ που 

δεν έχουν καθόλου συνάφεια δεν έχουν περιληφθεί καθόλου στην αξιολόγηση αυτή.



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) 

 116

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΤΟΥ ΕΠ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

Πρόσκληση Π/Υ
Απόφ.Ένταξ

ης
Π/Υ

1.3.1

«Παροχή 
εμπειρογνωμοσύνης 
για την σε βάθος 
αποτίμηση των 
μεσοπρόθεσμων 
συνεπειών των 
καταστροφικών 
πυρκαγιών του 2007, 
τον τρόπο που αυτές 
επηρεαζουν την 
οικονομική και 
κοινωνική κατάσταση 
και τους τομείς 
απασχόλησης των 
πληγέντων 
πληθυσμών και τη 
διαμόρφωση 
εξειδικευμένης 
πρότασης για την 
αντιμετώπιση τους» 
στο πλαίσιο του 
ΕΠ«Εθνικό 
Αποθεματικό 
Απροβλέπτων 2007-
2013» 

Προβλέπεται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 
Άξονα του ΕΠ

η εκπόνηση μελέτης, με σκοπό την αποτύπωση 
της υπάρχουσας κατάστασης,

την εκτίμηση των συνεπειών της κρίσης στις 
πυρόπληκτες περιοχές και τη

διαμόρφωση εξειδικευμένης πρότασης για την 
αντιμετώπισή της.

130.000 1 130.000 _ _

Για την περίπτωση των πυρκαγιών του 
καλοκαιριού 2007, για να διασαφηνιστεί και 
οριστικοποιηθεί η μεθοδολογία, οι 
προτεραιότητες υλοποίησης και η βαρύτητα 
των ειδικών στόχων, και για τον αξιόπιστο 
προσδιορισμό ποιοτικών και ποσοτικών 
δεικτών παρακολούθησης των εν λόγω 
στόχων θα ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα 
εκτεταμένης και εμπεριστατωμένης μελέτης η 
οποία
θα έχει ως στόχο την σε βάθος αποτίμηση 
των μέσο-μακροπρόθεσμων συνεπειών των 
καταστροφικών πυρκαγιών καθώς και τον 
τρόπο που αυτές επηρεάζουν την οικονομική 
και κοινωνική κατάσταση καθώς και τους 
τομείς απασχόλησης των πυρόπληκτων 
πληθυσμών. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται 
στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα του ΕΠ 
η εκπόνηση μελέτης, με σκοπό την 
αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, την 
εκτίμηση των συνεπειών της κρίσης στις 
πυρόπληκτες περιοχές και τη διαμόρφωση 
εξειδικευμένης πρότασης για την 
αντιμετώπισή της. Η μελέτη αυτή 
προβλέπεται να συμβάλλει στη δημιουργία 
ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την 
κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση και 
επαγγελματική επανένταξη των
πληθυσμών/ανθρώπινου δυναμικού των περιοχώ

Gender 
Mainstreaming

1

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η τομεακών κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική 
αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου στις περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης 

και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης»

Π/Υ:133.333.333 €

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος 

(1=μικρή 
συνάφεια, 

2=σημαντική 
συνάφεια, 3= 
απόλυτη 
συνάφεια)

ΕΠ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013"

Κωδ  Τίτλος Περιγραφή Δράσης
Ενδεικτικός 

 Π/Υ 
δράσης

Στάδιο Υλοποίησης

Εξειδίκευση

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming
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Πρόσκληση
Απόφ.Ένταξ

ης
Συμβασι
οποίηση

2.1.1

«Παροχή 
εμπειρογνωμοσύνης 
για τον προσδιορισμό 
συστήματος 
αξιολόγησης και 
διαχείρισης κρίσεων, 
τη δημιουργία ειδικού 
κανονιστικού και 
εφαρμοστικού 
πλαισίου, στο πλαίσιο 
ταχείας και 
αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης των 
απρόβλεπτων 
κρίσεων στο πλαίσιο 
του ΕΠ «Εθνικό 
Αποθεματικό 
Απροβλέπτων 2007-
2013

η εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ειδικού 
κανονιστικού και

εφαρμοστικού πλαισίου, τον προσδιορισμό 
συστήματος και κριτηρίων

αξιολόγησης κρίσεων, καθώς και της 
αποτελεσματικότερης δομής διαχείρισης

κρίσεων, η οποία θα εξασφαλίζει κατά τρόπο 
ευέλικτο, αποτελεσματικό και

άμεσο το σχεδιασμό, το συντονισμό και την 
υλοποίηση των δράσεων που

αποσκοπούν στη στήριξη του πληθυσμού 
/ανθρώπινου δυναμικού.

130.000 1 130.000 _ _

Προκειμένου να διαμορφωθεί το κατάλληλο 
πλαίσιο ταχείας και

αποτελεσματικής αντιμετώπισης κρίσεων 
προβλέπεται στο πλαίσιο του Άξονα

η εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ειδικού 
κανονιστικού και

εφαρμοστικού πλαισίου, τον προσδιορισμό 
συστήματος και κριτηρίων

αξιολόγησης κρίσεων, καθώς και της 
αποτελεσματικότερης δομής διαχείρισης

κρίσεων, η οποία θα εξασφαλίζει κατά τρόπο 
ευέλικτο, αποτελεσματικό και

άμεσο το σχεδιασμό, το συντονισμό και την 
υλοποίηση των δράσεων που

αποσκοπούν στη στήριξη του πληθυσμού 
/ανθρώπινου δυναμικού.

Gender 
Mainstreaming

1

260.000 2 260.000 _ _ΣΥΝΟΛΟ

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "«Ταχεία αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών που υφίσταται το ανθρώπινο δυναμικό εξαιτίας απρόβλεπτων τοπικών ή τομεακών κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική 
αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου στις περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης 

και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης».

Π/Υ:78.400.537 €

Κωδ  Τίτλος Περιγραφή Δράσης
Ενδεικτικός 

 Π/Υ 
δράσης

Στάδιο Υλοποίησης

Εξειδίκευση

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος 

(1=μικρή 
συνάφεια, 

2=σημαντική 
συνάφεια, 3= 
απόλυτη 
συνάφεια)
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1.1.8.  ΤΟ ΕΠ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013» 

 

Το ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» εξειδικεύεται στους παρακάτω 

άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι λόγω της φύσεως του αντικειμένου δεν περιέχουν 

κατηγορίες πράξεων που να έχουν συνάφεια με θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων. 

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται οι Άξονες προτεραιότητας και το 

Χρηματοδοτικό Σχήμα του ΕΠ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ (ΠΕΠ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΕΣΠΑ 
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1.2.1. ΤΟ ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013»  

Στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική 2007-2013» διαμορφώνονται οι Άξονες Προτεραιότητας 

του Προγράμματος και οι αντίστοιχοι ειδικοί στόχοι, οι οποίοι εμφανίζονται στο 

παρακάτω σχήμα: 

 

 
 
 

 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με το Χρηματοδοτικό Σχήμα του ΕΠ.
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Όσον αφορά την ανταπόκριση του ΠΕΠ «Αττικής 2007-2013» στους Γενικούς 

Στόχους του ΕΣΠΑ, συμβάλλει άμεσα στον ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 9: «Προώθηση της 

Κοινωνικής Ενσωμάτωσης» και ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 11: «Η ανάδειξη του οικονομικού,  

κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την 

άμεση σύνδεση τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη-

απασχόληση-κοινωνική συνοχή)», οι οποίοι είναι συναφείς με τα θέματα ισότητας 

μεταξύ των φύλων. 

 

Παρακάτω ακολουθεί η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης (ενδεικτικός Π/Υ, 

προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης των έργων, συμβασιοποιήσεις, είδος δράσης υπέρ 

των γυναικών, αξιολόγηση ενδιαφέροντος) στους Άξονες προτεραιότητας, όπου 

υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων. 

Συγκεκριμένα: 

 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Bελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής» 

 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα 

ισότητας μεταξύ των φύλων παρουσιάζουν τρείς (3) κατηγορίες πράξεων: 

 
Κατηγορία Πράξης 02.77.01.01«Κατασκευή και ανάπτυξη υποδομών 

φροντίδας παιδιών»  

 
Περιλαμβάνει: 

• Κτιριακές υποδομές για την ανέγερση νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 

καθώς και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 

• Επέκταση κτιριακών υποδομών 

 
Κατηγορία Πράξης 02.77.01.02«Κατασκευή και ανάπτυξη υποδομών για τη 

φροντίδα παιδιών με αναπηρία» 

 
• Νέες κτιριακές υποδομές για τη φροντίδα των παιδιών με αναπηρία. 

• Επέκταση /αναβάθμιση κτιριακών υποδομών 
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Στο πλαίσιο των δύο  κατηγοριών πράξεων  εκδόθηκε από την Ενδιάμεση 

Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής  η Πρόσκληση 5 με αρ. πρωτ. 8246/30-09-

2008  και Π/Υ 44.992.986 €. Δεν υπάρχει διαθέσιμη η απόφαση ένταξης.  

 
02.69.01.01«Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης 

της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον 

βοήθειας»  

 

• Παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα (άνδρες και 

γυναίκες) που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας μέσω των «Μονάδων Βοήθειας στο 

Σπίτι». 

 
Στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης  εκδόθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 

Περιφέρειας Αττικής  η Πρόσκληση 3 με αρ. πρωτ. 7653/4-09-2008  και Π/Υ 

14.700.000 €. Δεν υπάρχει διαθέσιμη η απόφαση ένταξης.  

 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών 

περιοχών» 

 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα 

ισότητας μεταξύ των φύλων παρουσιάζει μία (1) κατηγορία πράξεων.  

 

Κατηγορία Πράξης 04.61.01.02 Πρόγραμμα "Πράσινη ζωή στην πόλη"  

 

Το Πρόγραμμα «Πράσινη Ζωή στην Πόλη» (ΠΖΠ), χρηματοδοτεί ένα πλέγμα 

δράσεων / έργων στον βασικό οικιστικό ιστό των μεγάλων αστικών κέντρων, τα 

οποία εμφανίζουν προβλήματα πυκνοκατοίκησης, επιβάρυνσης του περιβάλλοντος 

από οχλούσες δραστηριότητες, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ελλείψεις σε ελεύθερους 

χώρους και χώρους πρασίνου και γενικότερα προβλήματα υποβάθμισης της ποιότητας 

ζωής των πολιτών. 

Στόχος του Προγράμματος «ΠΖΠ» είναι η βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων 

των μεγάλων και πυκνοκατοικημένων αστικών κέντρων, με τη βελτίωση του φυσικού 

και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την άμβλυνση των λειτουργικών 

προβλημάτων αυτών των αστικών κέντρων, μέσω καινοτόμων, σχετικά μικρής 

κλίμακας και αποτελεσματικών παρεμβάσεων.  
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Στο πλαίσιο της ως άνω κατηγορίας πράξης εκδόθηκε από την Ενδιάμεση 

Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής  η Πρόσκληση 2 με αρ. πρωτ. 7240/6-08-

2008  και Π/Υ 100.000.000 € με το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις ή/και 

θεματικές ενότητες δράσεων, συμπεριλαμβανομένης και της δράσης 

«Ηλεκτροφωτισμοί πλατειών/ πεζοδρομίων» με την οποία επωφελούνται 

περισσότερο οι γυναίκες. 

 
 
Παρακάτω παρατίθεται ο συνολικός πίνακας των κατηγοριών πράξεων που αφορούν 

θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων του ΠΕΠ «Αττικής 2007- 2013». ». Σε αυτόν 

απεικονίζονται, εκτός από τα στοιχεία της κατηγορίας πράξης - το πλήθος & ο Π/Υ 

προσκλήσεων και των τυχόν αποφάσεων ένταξης, και μια στήλη που υποδεικνύει το 

αν είναι θετική δράση ή οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender 

mainstreaming), καθώς και μια αξιολόγηση/ διαβάθμιση του βαθμού συνάφειας της 

κάθε κατηγορίας πράξης με τα θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων. Η αξιολόγηση 

πραγματοποιείται με κλίμακα 1 έως 3, όπου: 

1=μικρή συνάφεια 

2=σημαντική συνάφεια 

3= απόλυτη συνάφεια 

 
Να σημειωθεί ότι αυτή η μεθοδολογία αξιολόγησης διατηρείται στο σύνολο της 

παρούσας Έκθεσης και αναφέρεται αποκλειστικά στις ΚΠ και τα ΕΠ που έχουν κατ’ 

ελάχιστον μικρή συνάφεια με τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Οι ΚΠ και τα ΕΠ που 

δεν έχουν καθόλου συνάφεια δεν έχουν περιληφθεί καθόλου στην αξιολόγηση αυτή.
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». Σε αυτόν απεικονίζονται, εκτός από τα στοιχεία της κατηγορίας πράξης - το πλήθος 

& ο Π/Υ προσκλήσεων και των τυχόν αποφάσεων ένταξης, και μια στήλη που 

υποδεικνύει το αν είναι θετική δράση ή οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου (gender mainstreaming), καθώς και μια αξιολόγηση/ διαβάθμιση του βαθμού 

συνάφειας της κάθε κατηγορίας πράξης με τα θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων. Η 

αξιολόγηση πραγματοποιείται με κλίμακα 1 έως 3, όπου: 

1=μικρή συνάφεια 

2=σημαντική συνάφεια 

3= απόλυτη συνάφεια 

 
Να σημειωθεί ότι αυτή η μεθοδολογία αξιολόγησης διατηρείται στο σύνολο της 

παρούσας Έκθεσης και αναφέρεται αποκλειστικά στις ΚΠ και τα ΕΠ που έχουν κατ’ 

ελάχιστον μικρή συνάφεια με τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Οι ΚΠ και τα ΕΠ που 

δεν έχουν καθόλου συνάφεια δεν έχουν περιληφθεί καθόλου στην αξιολόγηση αυτή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΤΟΥ ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

Πρόσκληση
 Π/Υ 

Πρόσκλησης 
Απόφ.Έν
ταξης

 Π/Υ Απόφ. 
Ένταξης 

02.77.01
.01

«Κατασκευή και 
ανάπτυξη 
υποδομών 

φροντίδας παιδιών»

• Κτιριακές υποδομές για την 
ανέγερση νέων βρεφονηπιακών και 
παιδικών σταθμών καθώς και κέντρων 
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

• Επέκταση κτιριακών υποδομών 

- -

Στην εν λόγω  δράση προβλέπεται η 
συμπλήρωση του δικτύου υποδομών 
πρόνοιας  της περιφέρειας με τη 

δημιουργία νέων υποδομών για  τη 
φροντίδα βρεφών και νηπίων. 

Στόχος αυτής είναι  η απελευθέρωση 
των γυναικών από τη φροντίδα των 
παιδιών προνηπιακής ηλικίας,  με 
αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης τους στην αγορά εργασίας 
, καθώς και η βελτίωση των υπηρεσιών 
πρόνοιας στη βρεφονηπιακή ηλικία. 
Στο πλαίσιο της δράσης δύναται να 

χρηματοδοτηθούν:
• Η δημιουργία νέων βρεφονηπιακών 
και παιδικών σταθμών για την κάλυψη 
αναγκών  σύμφωνα με τεκμηριωμένες 

ανάγκες .
Η τεκμηρίωση των αναγκών θα 
προκύπτει από  ανάλυση των 

υφιστάμενων υποδομών καθώς και  
χωροαναπτυξιακών και πληθυσμιακών 

στοιχείων.  

Gender 
Mainstreaming

2

02.77.01
.02

«Κατασκευή και 
ανάπτυξη 

υποδομών για τη 
φροντίδα παιδιών 
με αναπηρία» 

• Νέες κτιριακές υποδομές για τη 
φροντίδα των παιδιών με αναπηρία.
• Επέκταση /αναβάθμιση κτιριακών 

υποδομών 

- -
Gender 

Mainstreaming
2

02.69.01
.01

«Ενέργειες ενίσχυσης 
της κοινωνικής 
συνοχής και 
βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής 
ηλικιωμένων και 

ατόμων που χρήζουν 
κατ’ οίκον βοήθειας»

• Παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ’ 
οίκον σε ηλικιωμένα άτομα (άνδρες 
και γυναίκες) που χρήζουν κατ’ οίκον 
βοήθειας μέσω των «Μονάδων 

Βοήθειας στο Σπίτι».

3.749.416 1 14.700.000 - -

Παρεμβάσεις σχετικές με την παροχή 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, όπως 

"Βοήθεια στο Σπίτι" και" Κοινωνική Μέριμνα"
Πρόκειται να χρηματοδοτηθούν  δράσεις 
που εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του 
ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή παρεμβάσεις "τύπου 
ΕΚΤ"), με τη χρήση της «ρήτρας ευελιξίας» 
και ειδικότερα κατηγοριών παρεμβάσεων 
σχετικών με την παροχή υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο 
Σπίτι", "Κοινωνική Μέριμνα", οι οποίες 
εμπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής 

συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το  
στόχο του Άξονα Προτεραιότητας για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
της  Περιφέρειας και το γενικό στόχο 9 του 

ΕΣΠΑ,.      Η χρηματοδότηση των 
παραπάνω κατηγοριών παρεμβάσεων τύπου 
ΕΚΤ με χρήση της ρήτρας ευελιξίας θα γίνει 
σύμφωνα με τους όρους του θεσμικού 
πλαισίου, το οποίο εκπονήθηκε από το 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και το οποίο διασφαλίζει την 
εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς 
ωφελούμενους και αφορά μεταβατική 
περίοδο με καταληκτική ημερομηνία την 

31/12/2010.

Gender Mainstreamin 2

1

ΠΥ: 1.428.000.000 €

44.992.986,0044.992.986,00

ΚΩΔ
 Τίτλος Κατηγορίας 

Πράξεων

Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων 
και των Πράξεων/Έργων που 
εντάσσονται στη Κατηγορία

 Ενδεικτικός 
Π/Υ της Κ.Π 

Στάδιο Υλοποίησης
Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Εξειδίκευση Κ.Π

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013
Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος 

(1=μικρή 
συνάφεια, 

2=σημαντική 
συνάφεια, 3= 
απόλυτη 
συνάφεια)

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Aειφόρος Ανάπτυξη και Bελτίωση της Ποιότητας Ζωής»
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Πρόσκληση
 Π/Υ 

Πρόσκλησης 
Απόφ.Έν
ταξης

 Π/Υ Απόφ. 
Ένταξης 

04.61.01
.02

Πρόγραμμα 
"Πράσινη ζωή στην 

πόλη"

Το Πρόγραμμα «Πράσινη Ζωή στην 
Πόλη» (ΠΖΠ), χρηματοδοτεί ένα 

πλέγμα δράσεων / έργων στον βασικό 
οικιστικό ιστό των μεγάλων αστικών 
κέντρων, τα οποία εμφανίζουν 
προβλήματα πυκνοκατοίκησης, 

επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από 
οχλούσες δραστηριότητες, 

κυκλοφοριακή συμφόρηση, ελλείψεις 
σε ελεύθερους χώρους και χώρους 
πρασίνου και γενικότερα προβλήματα 
υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των 

πολιτών.
Στόχος του Προγράμματος «ΠΖΠ» 
είναι η βελτίωση του επιπέδου ζωής 
των κατοίκων των μεγάλων και 

πυκνοκατοικημένων αστικών κέντρων, 
με τη βελτίωση του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και 
την άμβλυνση των λειτουργικών 
προβλημάτων αυτών των αστικών 
κέντρων, μέσω καινοτόμων, σχετικά 
μικρής κλίμακας και αποτελεσματικών 

παρεμβάσεων.

100.000.000 1 100.000.000 - -
Gender 

mainstreaming
1

148.742.402 3 159.692.986ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Aναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών»
ΠΥ:  188.000.000€

ΚΩΔ
 Τίτλος Κατηγορίας 

Πράξεων

Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων 
και των Πράξεων/Έργων που 
εντάσσονται στη Κατηγορία

 Ενδεικτικός 
Π/Υ της Κ.Π 

Στάδιο Υλοποίησης

Εξειδίκευση Κ.Π

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος 

(1=μικρή 
συνάφεια, 

2=σημαντική 
συνάφεια, 3= 
απόλυτη 
συνάφεια)
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1.2.2.  ΤΟ ΠΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013»  

Η Χωρική Ενότητα (ΧΕ) Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (ΘΣΗ) περιλαμβάνει 

τρεις Περιφέρειες: Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου.  

Στη βάση των όρων που θέτει ο εθνικός και ευρωπαϊκός προγραμματισμός 

προσδιορίζονται οι άξονες προτεραιότητας του ΠΕΠ ΧΕ ΘΣΗ, οι κορμοί παρέμβασης 

(βλέπε πίνακα που ακολουθεί), καθώς και οι εξειδικευμένες δράσεις. 

 

 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η Συνολική Δημόσια Δαπάνη ανά Άξονα 

Προτεραιότητας του ΠΕΠ. 
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Α.Π ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

1 - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
142.050.000 € 

2 - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
171.726.000 € 

3 - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
116.353.810 € 

4 -  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
327.362.000 € 

5 -  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

310.362.000 € 

6 -  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

248.843.492 € 

7 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
122.700.000 € 

8 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
241.599.800 € 

9 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
110.102.698 € 

10 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
11.635.714 € 

11 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤ. 

ΕΛΛΑΔΑΣ 
10.312.200 € 

12 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 9.700.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.823.285.714 € 

 

Όσον αφορά την ανταπόκριση του ΠΕΠ «Θεσσαλία – Στ. Ελλάδα – Ήπειρος 2007- 

2013» στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, συμβάλλει άμεσα στον ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 

9: «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης» και ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 11: «Η 

ανάδειξη του οικονομικού,  κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων 

ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεση τους  με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές 
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προτεραιότητες (ανάπτυξη-απασχόληση-κοινωνική συνοχή)», οι οποίοι είναι συναφείς 

με τα θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων. 

 

Παρακάτω ακολουθεί  η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης (ενδεικτικός Π/Υ 

Κ.Π, προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης των έργων και οι αντίστοιχοι Π/Υ, το είδος 

δράσης υπέρ των γυναικών, αξιολόγηση ενδιαφέροντος) στους Άξονες 

προτεραιότητας, όπου υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα ισότητας μεταξύ 

των φύλων. Συγκεκριμένα: 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4, 5, 6: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» 

Έμμεσα ωφελούμενοι των παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας είναι ο 

συνολικός πληθυσμός της περιοχής ΧΕ. Έμμεσα ωφελούμενοι είναι ο συνολικός 

πληθυσμός της περιοχής, με αναλυτικότερη διάκριση των παρακάτω ομάδων στόχων: 

 

√ Γυναικείος πληθυσμός και μονογονεϊκές οικογένειες 

√ Μετανάστες και μειονότητες 

√ ΑΜΕΑ και ηλικιωμένοι 

√ Πληθυσμός σχολικής ηλικίας 

√ Άνεργοι 

 
 
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα 

ισότητας μεταξύ των φύλων παρουσιάζουν δύο (2) κατηγορίες πράξεων.  
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Κατηγορία πράξης 04_05_06.69.01.01.:  Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν κατ’ 

οίκον βοήθειας. 

 

ΑΠ 4: Π/Υ 14.760.000 € 

ΑΠ 5: Π/Υ 11.100.000 €  

ΑΠ 6: Π/Υ 10.600.000 €  

 

Οι παρεμβάσεις  της κατηγορίας πράξης αφορούν σε δημιουργία, ενίσχυση, 

αναβάθμιση υποδομών για δομές ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης και ημιαυτόνομης 

διαβίωσης, κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης, επέκταση και 

δημιουργία δομών βραχείας νοσηλείας, μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης & 

διαμόρφωσης κατάλληλων συνθηκών για την εφαρμογή καινοτόμων υποστηρικτικών 

υπηρεσιών (κέντρα αποτοξίνωσης, κέντρα φροντίδας πασχόντων από την νόσο 

Αλτσχάιμερ κλπ). Επίσης θα ενισχυθεί η ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιφέρειας 

 

Στο πλαίσιο της ως άνω κατηγορίας πράξης εκδόθηκαν από τις Ενδιάμεσες 

Διαχειριστικές Αρχές Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας – Ηπείρου, αντίστοιχα: 

- Πρόσκληση 2 με αρ. πρωτ. 14802/10-9-2008  και Π/Υ 14.760.000 €  

- Πρόσκληση 1 με αρ. πρωτ. 9462/15-9-2008  και Π/Υ 11.100.000 €  

- Πρόσκληση 3 με αρ. πρωτ. 9462/12-1-2008  και Π/Υ 10.600.000 €  

και  οι αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης: 

- αρ. πρωτ. 19561/14-11-2008  και Π/Υ 14.760.000 € 

- αρ. πρωτ. 200030/19-1-2009 και Π/Υ 11.100.000 € 

- αρ. πρωτ. 813/9-02-2009 (ορθή επανάληψη 4/3/2009) και Π/Υ 10.600.000 € 
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Κατηγορία πράξης 04_05_06.77.01.01.: « Υποδομές φροντίδας βρεφών και 

νηπίων» 

 

Π/Υ: 5.069.756 € 

 

Στην εν λόγω  δράση προβλέπεται η συμπλήρωση του δικτύου υποδομών πρόνοιας  

της περιφέρειας με τη δημιουργία νέων υποδομών για  τη φροντίδα βρεφών και 

νηπίων. Στόχος αυτής είναι  η απελευθέρωση των γυναικών από τη φροντίδα των 

παιδιών προνηπιακής ηλικίας,  με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της πρόσβασης τους 

στην αγορά εργασίας, καθώς και η βελτίωση των υπηρεσιών πρόνοιας στη 

βρεφονηπιακή ηλικία.  

Στο πλαίσιο της δράσης δύναται να χρηματοδοτηθούν: 

• Η δημιουργία νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών για την κάλυψη αναγκών  

σύμφωνα με τεκμηριωμένες ανάγκες. 

Στο πλαίσιο της ως άνω κατηγορίας πράξης εκδόθηκε από την Ενδιάμεση 

Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου: 

- Πρόσκληση 11 με αρ. πρωτ. 1764/18-3-2009  και Π/Υ 5.069.756 €  

Η απόφαση ένταξης δεν είναι διαθέσιμη. 

Παρακάτω παρατίθεται ο συνολικός πίνακας των κατηγοριών πράξεων που αφορούν 

θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων του ΠΕΠ «Θεσσαλία –Στ. Ελλάδα –Ήπειρος 

2007- 2013». Σε αυτόν απεικονίζονται, εκτός από τα στοιχεία της κατηγορίας πράξης 

- το πλήθος & ο Π/Υ προσκλήσεων και των τυχόν αποφάσεων ένταξης, και μια στήλη 

που υποδεικνύει το αν είναι θετική δράση ή οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης 

του φύλου (gender mainstreaming), καθώς και μια αξιολόγηση/ διαβάθμιση του 

βαθμού συνάφειας της κάθε κατηγορίας πράξης με τα θέματα ισότητας μεταξύ των 

φύλων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με κλίμακα 1 έως 3, όπου: 

1=μικρή συνάφεια 

2=σημαντική συνάφεια 

3= απόλυτη συνάφεια 

 
Να σημειωθεί ότι αυτή η μεθοδολογία αξιολόγησης διατηρείται στο σύνολο της 

παρούσας Έκθεσης και αναφέρεται αποκλειστικά στις ΚΠ και τα ΕΠ που έχουν κατ’ 
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ελάχιστον μικρή συνάφεια με τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Οι ΚΠ και τα ΕΠ που 

δεν έχουν καθόλου συνάφεια δεν έχουν περιληφθεί καθόλου στην αξιολόγηση αυτή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΤΟΥ ΠΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ- ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ 

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

Πρόσκληση
 Π/Υ 

Πρόσκλησης 
Απόφ.Ένταξη

ς

 Π/Υ 
Απόφ. 
Ένταξης 

04.69.
01.01

Ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής και βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής 
ηλικιωμένων και ατόμων 
που χρήζουν κατ΄ οίκον 

βοήθειας

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε
δημιουργία, ενίσχυση, αναβάθμιση
υποδομών για δομές ανοικτής
φροντίδας, αυτόνομης και
ημιαυτόνομης διαβίωσης, κοινοτικών
ή διαδημοτικών δικτύων
υποστήριξης, επέκταση και
δημιουργία δομών βραχείας
νοσηλείας, μονάδες κοινωνικής
αποκατάστασης & διαμόρφωσης
κατάλληλων συνθηκών για την
εφαρμογή καινοτόμων
υποστηρικτικών πηρεσιών (κέντρα
αποτοξίνωσης, κέντρα φροντίδας
πασχόντων από την νόσο
Αλτσχάιμερ κλπ). Επίσης θα
ενισχυθεί η ανάπτυξη και λειτουργία
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με
στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της
περιφέρειας

6.110.723 1 14.760.000 1 14.760.000

Παρεμβάσεις σχετικές με την παροχή
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, όπως
"Βοήθεια στο Σπίτι" και" Κοινωνική
Μέριμνα". Πρόκειται να χρηματοδοτηθούν
δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο
συνδρομής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή
παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), με τη χρήση
της «ρήτρας ευελιξίας» και ειδικότερα
κατηγοριών παρεμβάσεων σχετικών με την
παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,
όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική
Μέριμνα", οι οποίες εμπίπτουν στην
πολιτική κοινωνικής συνοχής της
Περιφέρειας, ενισχύουν το στόχο του
Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της
Περιφέρειας και το γενικό στόχο 9 του
ΕΣΠΑ,. Η χρηματοδότηση των
παραπάνω κατηγοριών παρεμβάσεων
τύπου ΕΚΤ με χρήση της ρήτρας ευελιξίας
θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του
θεσμικού πλαισίου, το οποίο εκπονήθηκε
από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο
διασφαλίζει την εξατομικευμένη παροχή
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους
τελικούς ωφελούμενους και αφορά
μεταβατική περίοδο με καταληκτική
ημερομηνία την 31/12/2010.

Gender 
Mainstreaming

2

5.69.0
1.01.

Ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής 
ηλικιωμένων και ατόμων 
που χρήζουν κατ’ οίκον 

βοήθειας

βλέπε ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 4.036.276 1 11.100.000 1 11.100.000 βλέπε ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
Gender 

Mainstreaming
2

6.69.0
1.01

 Ενέργειες ενίσχυσης της 
κοινωνικής συνοχής και 
βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής ηλικιωμένων και 

ατόμων που χρήζουν κατ’ 
οίκον βοήθειας

βλέπε ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 10.256.750 1 10.600.000 1 10.600.000 βλέπε ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
Gender 

Mainstreaming
2

06.77.
01.01

 Υποδομές φροντίδας 
βρεφών και νηπίων

Η κάλυψη αναγκών σε υποδομές
φροντίδας βρεφών και νηπίων με
σκοπό την διευκόλυνση της
πρόσβασης των γυναικών στην
αγορά εργασίας.

5.069.756 1 5.069.756 Ν/Α Ν/Α

Στην εν λόγω δράση προβλέπεται η
συμπλήρωση του δικτύου υποδομών
πρόνοιας της περιφέρειας με τη
δημιουργία νέων υποδομών για τη
φροντίδα βρεφών και νηπίων. 
Στόχος αυτής είναι η απελευθέρωση των
γυναικών από τη φροντίδα των παιδιών
προνηπιακής ηλικίας, με αποτέλεσμα τη
διευκόλυνση της πρόσβασης τους στην
αγορά εργασίας , καθώς και η βελτίωση
των υπηρεσιών πρόνοιας στη
βρεφονηπιακή ηλικία. 
Στο πλαίσιο της δράσης δύναται να
χρηματοδοτηθούν:
• Η δημιουργία νέων βρεφονηπιακών και
παιδικών σταθμών για την κάλυψη
αναγκών σύμφωνα με τεκμηριωμένες
ανάγκες .
Η τεκμηρίωση των αναγκών θα προκύπτει
από ανάλυση των υφιστάμενων υποδομών
καθώς και  χωροαναπτυξιακών και 

Gender 
Mainstreaming

2

25.473.505 4 41.529.756 3 36.460.000ΣΥΝΟΛΟ

ΠΥ: 248.843.492 €

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντο

ς

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
ΠΥ: 310.362.000 €

ΚΩΔ
 Τίτλος Κατηγορίας 

Πράξεων

Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων 
και των Πράξεων/Έργων που 
εντάσσονται στην Κατηγορία

 Ενδεικτικός 
Π/Υ της Κ.Π 

Στάδιο Υλοποίησης

ΠΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013"

Εξειδίκευση Κ.Π

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
ΠΥ:  327.900.000€
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1.2.3.  ΤΟ ΠΕΠ «ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» 

Στη βάση των όρων που θέτει ο εθνικός και ευρωπαϊκός προγραμματισμός 

προσδιορίζονται οι άξονες προτεραιότητας του ΠΕΠ «Δυτ. Ελλάδος- Πελοποννήσου- 

Ιονίων Νήσων 2007-2013», (βλέπε πίνακα που ακολουθεί), καθώς και οι 

εξειδικευμένες δράσεις. 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

1 - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 

2 - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

3 - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

4 -  ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΤ. 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

5 -  ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

6 -  ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
7 - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 

8 - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

9 - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

10 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
 
 
 
 
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η Συνολική Δημόσια Δαπάνη ανά Άξονα 

Προτεραιότητας του ΠΕΠ. 
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Α.Π ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

1 - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

102.470.588 € 

2 - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

111.000.000 € 

3 - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 

67.476.500 € 

4 -  ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΤ. 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

85.669.000 € 

5 -  ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

32.900.000 € 

6 -  ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

34.352.747 € 

7 - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 
355.413.353 € 

8 - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
268.100.000 € 

9 - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
240.288.500 € 

10 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
17.329.312 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.315.000.000€ 

 
 
Όσον αφορά την ανταπόκριση του ΠΕΠ «Δυτ. Ελλάδος- Πελοποννήσου- Ιονίων 

Νήσων 2007-2013» στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, συμβάλλει άμεσα στον 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 9: «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης» και ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΤΟΧΟ 11: «Η ανάδειξη του οικονομικού,  κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα 

των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεση τους  με τις κυρίαρχες 
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εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη-απασχόληση-κοινωνική συνοχή)», οι 

οποίοι είναι συναφείς με τα θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων. 

 

Παρακάτω ακολουθεί  η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης (ενδεικτικός Π/Υ 

Κ.Π, προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης των έργων και οι αντίστοιχοι Π/Υ, το είδος 

δράσης υπέρ των γυναικών, αξιολόγηση ενδιαφέροντος) στους Άξονες 

προτεραιότητας, όπου υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα ισότητας μεταξύ 

των φύλων. Συγκεκριμένα: 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8, 9: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

 

Έμμεσα ωφελούμενοι των παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας είναι ο 

συνολικός πληθυσμός της περιοχής ΧΕ. Έμμεσα ωφελούμενοι είναι ο συνολικός 

πληθυσμός της περιοχής, με αναλυτικότερη διάκριση των παρακάτω ομάδων στόχων: 

 

√ Γυναικείος πληθυσμός και μονογονεϊκές οικογένειες 

√ Μετανάστες και μειονότητες 

√ ΑΜΕΑ και ηλικιωμένοι 

√ Πληθυσμός σχολικής ηλικίας 

√ Άνεργοι 
 
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα 

ισότητας μεταξύ των φύλων παρουσιάζουν δύο (2) κατηγορίες πράξεων.  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 07_08_9.69.01.01: «Ενίσχυση της λειτουργίας 

Κοινωνικών Δομών (Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι και Μονάδων Κοινωνικής 

Μέριμνας) των Περιφερειών Δυτ. Ελλάδος- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων 

2007-2013» 

 

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού των 

Περιφερειών Δυτ. Ελλάδος- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων 2007-2013 και θα 

περιλαμβάνουν την ενίσχυση της λειτουργίας Δομών φροντίδας Ηλικιωμένων 

(Μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι» και των Μονάδων «Κοινωνικής Μέριμνας»)    
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Στο πλαίσιο της ως άνω κατηγορίας πράξης εκδόθηκε από τις Ενδιάμεσες 

Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων: 

- Πρόσκληση με  αρ. πρωτ. 12309/16.09.2008 (Π/Υ: 10.754.203 €) 

- Πρόσκληση με  αρ. πρωτ. 5311/05.09.2008 (Π/Υ: 8.113.160 €) 

Δεν υπάρχουν αποφάσεις ένταξης διαθέσιμες. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 09.79.01.01: «Ανάπτυξη δομών για την προώθηση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης»  

 
Η κατηγορία πράξεων αφορά την  βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας, με στόχο τη 

θεμελίωση ενός αποδοτικού και βιώσιμου συστήματος Πρόνοιας που θα προσφέρει 

ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Η 

επίτευξη του παραπάνω στόχου επιδιώκεται πρωτίστως μέσω της επέκτασης και 

συμπλήρωσης του δικτύου των υποδομών και υπηρεσιών  για την υποστήριξη και 

προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και της δημιουργίας 

ενδιάμεσων δομών αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία ή 

ψυχικά νοσήματα που διαβιούν σε κλειστού τύπου προνοιακές ή νοσοκομειακές 

δομές.  

 Στο πλαίσιο της ως άνω κατηγορίας πράξης εκδόθηκε από την Ενδιάμεση 

Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: 

 
- Πρόσκληση 14 με αρ. πρωτ. 3652/03/07/2009 (Π/Υ: 4.204.566) 
 
Δεν υπάρχει διαθέσιμη απόφαση ένταξης. 
 

Παρακάτω παρατίθεται ο συνολικός πίνακας των κατηγοριών πράξεων που αφορούν 

θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων του ΠΕΠ «Δυτ. Ελλάδος- Πελοποννήσου- Ιονίων 

Νήσων 2007-2013». Σε αυτόν απεικονίζονται, εκτός από τα στοιχεία της κατηγορίας 

πράξης - το πλήθος & ο Π/Υ προσκλήσεων και των τυχόν αποφάσεων ένταξης, και 

μια στήλη που υποδεικνύει το αν είναι θετική δράση ή οριζόντια ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου (gender mainstreaming), καθώς και μια αξιολόγηση/ 

διαβάθμιση του βαθμού συνάφειας της κάθε κατηγορίας πράξης με τα θέματα 

ισότητας μεταξύ των φύλων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με κλίμακα 1 έως 3, 

όπου: 
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1=μικρή συνάφεια 

2=σημαντική συνάφεια 

3= απόλυτη συνάφεια 

 
Να σημειωθεί ότι αυτή η μεθοδολογία αξιολόγησης διατηρείται στο σύνολο της 

παρούσας Έκθεσης και αναφέρεται αποκλειστικά στις ΚΠ και τα ΕΠ που έχουν κατ’ 

ελάχιστον μικρή συνάφεια με τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Οι ΚΠ και τα ΕΠ που 

δεν έχουν καθόλου συνάφεια δεν έχουν περιληφθεί καθόλου στην αξιολόγηση αυτή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΤΟΥ ΠΕΠ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013», ΟΙ 

ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Πρόσκληση Π/Υ
Απόφ.Έν
ταξης

Π/Υ

07.69.01
.01

Ενίσχυση της 
λειτουργίας 

Κοινωνικών Δομών 
(Μονάδες Βοήθεια στο 
Σπίτι και Μονάδων 
Κοινωνικής Μέριμνας)

παροχή υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε 
ειδικές ομάδες του πληθυσμού της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα 

περιλαμβάνουν:
την ενίσχυση της λειτουργίας Δομών 

φροντίδας Ηλικιωμένων (Μονάδες «Βοήθεια 
στο Σπίτι» και των Μονάδων «Κοινωνικής 

Μέριμνας»)   έως 31/12/2010 

10.754.203 1 10.754.203 Ν/Α Ν/Α

Παρεμβάσεις σχετικές με την παροχή υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι" και" 

Κοινωνική Μέριμνα"
Πρόκειται να χρηματοδοτηθούν  δράσεις που εμπίπτουν 

στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή 
παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), με τη χρήση της «ρήτρας 
ευελιξίας» και ειδικότερα κατηγοριών παρεμβάσεων 
σχετικών με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική 

Μέριμνα", οι οποίες εμπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής 
συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το  στόχο του Άξονα 
Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της  Περιφέρειας και το γενικό στόχο 9 του 

ΕΣΠΑ,.      Η χρηματοδότηση των παραπάνω κατηγοριών 
παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ με χρήση της ρήτρας ευελιξίας 
θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του θεσμικού πλαισίου, 
το οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο διασφαλίζει την 

εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 
στους τελικούς ωφελούμενους και αφορά μεταβατική 
περίοδο με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2010.

Gender 
Mainstreaming

3

08.69.01
.01

Ενίσχυση της 
λειτουργίας 

Κοινωνικών Δομών 
(Μονάδες Βοήθεια στο 
Σπίτι και Μονάδων 
Κοινωνικής Μέριμνας)

παροχή υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε 
ειδικές ομάδες του πληθυσμού της 
ΠεριφέρειαςΠελοποννήσου και θα 

περιλαμβάνουν:
την ενίσχυση της λειτουργίας Δομών 

φροντίδας Ηλικιωμένων (Μονάδες «Βοήθεια 
στο Σπίτι» και των Μονάδων «Κοινωνικής 

Μέριμνας»)   έως 31/12/2010 

7.400.000 Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α ΒΛΕΠΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7
Gender 

Mainstreaming
3

09.69.01
.01

Ενίσχυση της 
λειτουργίας 

Κοινωνικών Δομών 
(Μονάδες Βοήθεια στο 
Σπίτι και Μονάδων 
Κοινωνικής Μέριμνας)

παροχή υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε 
ειδικές ομάδες του πληθυσμού της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και θα 

περιλαμβάνουν:
την ενίσχυση της λειτουργίας Δομών 

φροντίδας Ηλικιωμένων (Μονάδες «Βοήθεια 
στο Σπίτι» και των Μονάδων «Κοινωνικής 

Μέριμνας»)   έως 31/12/2010 

6.800.001 1 8.113.160 Ν/Α Ν/Α ΒΛΕΠΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7
Gender 

Mainstreaming
3

09.79.01
.01

Ανάπτυξη δομών για 
την προώθηση της 

κοινωνικής 
ενσωμάτωσης» 

Η κατηγορία πράξεων αφορά την  βελτίωση 
της κοινωνικής πρόνοιας, με στόχο:

- τη θεμελίωση ενός αποδοτικού και βιώσιμου 
συστήματος Πρόνοιας που θα προσφέρει 
ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες και θα 

εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας προς τις ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού.

Η επίτευξη του παραπάνω στόχου επιδιώκεται 
πρωτίστως μέσω της επέκτασης και 

συμπλήρωσης του δικτύου των υποδομών και 
υπηρεσιών  για την υποστήριξη και προστασία 
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά 
και της δημιουργίας ενδιάμεσων δομών 
αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης 

ατόμων με αναπηρία ή ψυχικά νοσήματα που 
διαβιούν σε κλειστού τύπου προνοιακές ή 

νοσοκομειακές δομές.
 

4.204.566 1 4.204.566 Ν/Α Ν/Α

Η κατηγορία πράξεων αφορά την  βελτίωση της 
κοινωνικής πρόνοιας, με στόχο:
- τη θεμελίωση ενός αποδοτικού και βιώσιμου 
συστήματος Πρόνοιας που θα προσφέρει ποιοτικές 
υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή 
βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 
προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Ενδεικτικά, προβλέπεται η δυνατότητα υλοποίησης 
παρεμβάσεων, όπως:
1. η ανάπτυξη δομών ανοικτής φροντίδας 
κοινωνικών ομάδων
2. η δημιουργία δομών ημιαυτόνομης διαβίωσης και 
κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης και 
φιλοξενίας για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, 
ηλικιωμένους, κ.λπ.
3. η δημιουργία Κέντρου αποκατάστασης ΜΚΕΑ
4. η επέκταση ή και δημιουργία δομών βραχείας 
φιλοξενίας οικογενειών που συνοδεύουν άτομα που 
νοσηλεύονται
5. Οικοτροφεία, ΚΑΠΗ, Γηροκομεία, Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί
6. Προστατευόμενα διαμερίσματα, Ξενώνες 
Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, Στέγες 
Υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ)
7. η δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής στήριξης 
γυναικών, η συμπλήρωση υποδομών σε οικισμούς 
τσιγγάνων κλπ

Gender 
Mainstreaming

2

39.912.973 3 23.071.929 Ν/Α Ν/ΑΣΥΝΟΛΟ

ΠΥ: 240.288.500 €

Εξειδίκευση

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος 

(1=μικρή 
συνάφεια, 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» 
ΠΥ: 268.100.000 €

ΠΕΠ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 
ΠΥ: 355.413.353 €

ΚΩΔ.
 Τίτλος Κατηγορίας 

Πράξεων

Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων και των 
Πράξεων/Έργων που εντάσσονται στη 

Κατηγορία

Ενδεικτικός 
Π/Υ

Στάδιο Υλοποίησης

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) 

 142

 
 
 
1.2.4.  ΤΟ ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» 

 
Η ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας – Θράκης απαρτίζεται από δύο διοικητικές 

περιφέρειες που ανήκουν στο στόχο σύγκλισης – phasing out (Κεντρική και Δυτική 

Μακεδονία) και μία περιφέρεια αμιγούς στόχου σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία – 

Θράκη). Το γεγονός αυτό επιφέρει διαφοροποιήσεις ως προς τις πηγές χορήγησης 

των κοινοτικών πόρων και συνεπώς ως προς τη στοχοθεσία κάθε διοικητικής 

περιφέρειας. Ειδικότερα, (α) για την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία δεν προβλέπεται 

η διάθεση πόρων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και χορηγούμενων μέσω των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη οι παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ θα 

υλοποιηθούν και μέσω Τομεακών Προγραμμάτων, (β) και στις τρεις διοικητικές 

περιφέρειες οι δράσεις που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό και τη 

διακυβέρνηση και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

υλοποιούνται κυρίως μέσω Τομεακών ΕΠ. 

 
 
 
Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζονται: ο Στρατηγικός Στόχος, οι Γενικοί Στόχοι, οι 

Άξονες Προτεραιότητας και οι Ειδικοί Στόχοι της κάθε επιμέρους περιφέρειας.



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) 

 143
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Η Συνολική δημόσια δαπάνη του ΠΕΠ « Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013 παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα. 
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Όσον αφορά την ανταπόκριση του ΠΕΠ «Μακεδονίας -Θράκης 2007- 2013» 

(συγκεκριμένα ο Γενικός Στόχος 3 στο ΕΠ) στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, 

συμβάλλει άμεσα στο ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 9: «Προώθηση της Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης» και στο ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 11: «Η ανάδειξη του οικονομικού,  

κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την 

άμεση σύνδεση τους  με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη-

απασχόληση-κοινωνική συνοχή)», οι οποίοι είναι συναφείς με τα θέματα ισότητας 

μεταξύ των φύλων. 

 

Παρακάτω ακολουθεί  η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης (ενδεικτικός Π/Υ 

ΚΠ, προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης των έργων και οι αντίστοιχοι Π/Υ, το είδος 

δράσης υπέρ των γυναικών, αξιολόγηση ενδιαφέροντος) στους Άξονες 

προτεραιότητας, όπου υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα ισότητας μεταξύ 

των φύλων. Συγκεκριμένα: 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8, 9: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ» 

 
 
Κατηγορία Πράξης 07_08_9.69.01.01: «Ενέργειες ενίσχυσης της 

κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και 

ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθεια» 

 
 
Οι παρεμβάσεις της ως άνω κατηγορίας πράξης αφορούν σε δημιουργία, ενίσχυση, 

αναβάθμιση υποδομών για δομές ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης και ημιαυτόνομης 

διαβίωσης, κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης, επέκταση και 

δημιουργία δομών βραχείας νοσηλείας, μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης & 

διαμόρφωσης κατάλληλων συνθηκών για την εφαρμογή καινοτόμων υποστηρικτικών 

υπηρεσιών (κέντρα αποτοξίνωσης, κέντρα φροντίδας πασχόντων από την νόσο 

Αλτσχάιμερ κλπ). Επίσης θα ενισχυθεί η ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιφέρειας. 
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Στο πλαίσιο της ως άνω κατηγορίας πράξης εκδόθηκαν από τις Ενδιάμεσες 

Διαχειριστικές Αρχές Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Δυτικής Μακεδονίας – Αν. 

Μακεδονίας & Θράκης, αντίστοιχα: 

- Πρόσκληση 2 με αρ. πρωτ. 13831/05-09-2008  και Π/Υ 21.892.800 €  

- Πρόσκληση 2 με αρ. πρωτ. 9852/04-09-2008  και Π/Υ  8.320.000€  

- Πρόσκληση 2 με αρ. πρωτ. 13420/19-9-2008  και Π/Υ 10.000.000 €  

και  οι αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης: 

- αρ. πρωτ. 20064/4-12-2008 και Π/Υ 21.892.800 € 

- εκδόθηκε αλλά δεν έχει δημοσιευτεί η απόφαση ένταξης και Π/Υ  8.320.000€ 

- αρ. πρωτ. 200061/27-02-2009 και Π/Υ 10.000.000 € 

 

 
Κατηγορία Πράξης 09.79.01.01: «Ανάπτυξη δομών για την προώθηση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων» 

 
 

Η κατηγορία πράξεων αφορά την  βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας, με στόχο: 

- τη θεμελίωση ενός αποδοτικού και βιώσιμου συστήματος Πρόνοιας που θα 

προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση 

των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

Ενδεικτικά, προβλέπεται η δυνατότητα υλοποίησης παρεμβάσεων, όπως: 

1. η ανάπτυξη δομών ανοικτής φροντίδας κοινωνικών ομάδων 

2. η δημιουργία δομών ημιαυτόνομης διαβίωσης και κοινοτικών ή διαδημοτικών 

δικτύων υποστήριξης και φιλοξενίας για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, 

ηλικιωμένους, κ.λπ. 

3. η δημιουργία Κέντρου αποκατάστασης ΜΚΕΑ 

4. η επέκταση ή και δημιουργία δομών βραχείας φιλοξενίας οικογενειών που 

συνοδεύουν άτομα που νοσηλεύονται 

5. Οικοτροφεία, ΚΑΠΗ, Γηροκομεία, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 

6. Προστατευόμενα διαμερίσματα, Ξενώνες Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, Στέγες 

Υποστηριζόμενης διαβίωσης  
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7. η δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής στήριξης γυναικών, η συμπλήρωση 

υποδομών σε οικισμούς τσιγγάνων κλπ 

 
Στο πλαίσιο της ως άνω κατηγορίας πράξης εκδόθηκαν από την Ενδιάμεση 

Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, αντίστοιχα: 

- Πρόσκληση 2 με αρ. πρωτ. 10059/02-09-2009  και Π/Υ 5.400.000 €  

Δεν έχει εκδοθεί  ακόμα η απόφαση ένταξης. 

 
 
 
Παρακάτω παρατίθεται ο συνολικός πίνακας των κατηγοριών πράξεων που αφορούν 

θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων του ΠΕΠ «Μακεδονίας -Θράκης 2007- 2013». Σε 

αυτόν απεικονίζονται, εκτός από τα στοιχεία της κατηγορίας πράξης - το πλήθος & ο 

Π/Υ προσκλήσεων και των τυχόν αποφάσεων ένταξης, και μια στήλη που υποδεικνύει 

το αν είναι θετική δράση ή οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender 

mainstreaming), καθώς και μια αξιολόγηση/ διαβάθμιση του βαθμού συνάφειας της 

κάθε κατηγορίας πράξης με τα θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων. Η αξιολόγηση 

πραγματοποιείται με κλίμακα 1 έως 3, όπου: 

1=μικρή συνάφεια 

2=σημαντική συνάφεια 

3= απόλυτη συνάφεια 

 
Να σημειωθεί ότι αυτή η μεθοδολογία αξιολόγησης διατηρείται στο σύνολο της 

παρούσας Έκθεσης και αναφέρεται αποκλειστικά στις ΚΠ και τα ΕΠ που έχουν κατ’ 

ελάχιστον μικρή συνάφεια με τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Οι ΚΠ και τα ΕΠ που 

δεν έχουν καθόλου συνάφεια δεν έχουν περιληφθεί καθόλου στην αξιολόγηση αυτή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΤΟΥ ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ 

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

Πρόσκληση Π/Υ Απόφ.Ένταξης Π/Υ

07.69.01.0
1

Ενέργειες ενίσχυσης της 
κοινωνικής συνοχής και 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής 
ηλικιωμένων και ατόμων που 
χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθεια, 

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε δημιουργία, 
ενίσχυση, αναβάθμιση υποδομών για δομές 

ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης και 
ημιαυτόνομης διαβίωσης, κοινοτικών ή 

διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης, επέκταση 
και δημιουργία δομών βραχείας νοσηλείας, 
μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης & 

διαμόρφωσης κατάλληλων συνθηκών για την 
εφαρμογή καινοτόμων υποστηρικτικών 
πηρεσιών (κέντρα αποτοξίνωσης, κέντρα 
φροντίδας πασχόντων από την νόσο 
Αλτσχάιμερ κλπ). Επίσης θα ενισχυθεί η 

ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας με στόχο την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιφέρειας

20.011.865 1 21.892.800 1/1/1900 21.892.000

Παρεμβάσεις σχετικές με την παροχή υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι" και" 

Κοινωνική Μέριμνα"
Πρόκειται να χρηματοδοτηθούν  δράσεις που εμπίπτουν 

στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή 
παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), με τη χρήση της «ρήτρας 
ευελιξίας» και ειδικότερα κατηγοριών παρεμβάσεων 
σχετικών με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική 

Μέριμνα", οι οποίες εμπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής 
συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το  στόχο του 
Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της  Περιφέρειας και το γενικό στόχο 

9 του ΕΣΠΑ,.      Η χρηματοδότηση των παραπάνω 
κατηγοριών παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ με χρήση της 
ρήτρας ευελιξίας θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του 
θεσμικού πλαισίου, το οποίο εκπονήθηκε από το 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και 
το οποίο διασφαλίζει την εξατομικευμένη παροχή 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς 
ωφελούμενους και αφορά μεταβατική περίοδο με 

καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2010.

Gender 
Mainstreaming

2

08.69.01
.01

Ενέργειες ενίσχυσης της 
κοινωνικής συνοχής και 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής 
ηλικιωμένων και ατόμων που 
χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθεια, 

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε δημιουργία, 
ενίσχυση, αναβάθμιση υποδομών για δομές 

ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης και 
ημιαυτόνομης διαβίωσης, κοινοτικών ή 

διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης, επέκταση 
και δημιουργία δομών βραχείας νοσηλείας, 
μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης & 

διαμόρφωσης κατάλληλων συνθηκών για την 
εφαρμογή καινοτόμων υποστηρικτικών 
πηρεσιών (κέντρα αποτοξίνωσης, κέντρα 
φροντίδας πασχόντων από την νόσο 
Αλτσχάιμερ κλπ). Επίσης θα ενισχυθεί η 

ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας με στόχο την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιφέρειας

8.194.070 1 8.320.000 1 8.320.000

Παρεμβάσεις σχετικές με την παροχή υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι" και" 

Κοινωνική Μέριμνα"
Πρόκειται να χρηματοδοτηθούν  δράσεις που εμπίπτουν 

στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή 
παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), με τη χρήση της «ρήτρας 
ευελιξίας» και ειδικότερα κατηγοριών παρεμβάσεων 
σχετικών με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική 

Μέριμνα", οι οποίες εμπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής 
συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το  στόχο του 
Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της  Περιφέρειας και το γενικό στόχο 

9 του ΕΣΠΑ,.      Η χρηματοδότηση των παραπάνω 
κατηγοριών παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ με χρήση της 
ρήτρας ευελιξίας θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του 
θεσμικού πλαισίου, το οποίο εκπονήθηκε από το 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και 
το οποίο διασφαλίζει την εξατομικευμένη παροχή 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς 
ωφελούμενους και αφορά μεταβατική περίοδο με 

καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2010.

Gender 
Mainstreaming

2

ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:  «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ΠΥ: 327.978.000 €

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7:  «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ΠΥ: 1.711.000.000 €

ΚΩΔ  Τίτλος Κατηγορίας Πράξεων
Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων και των 
Πράξεων/Έργων που εντάσσονται στη 

Κατηγορία
Ενδεικτικός Π/Υ

Στάδιο Υλοποίησης

Εξειδίκευση

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming
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Πρόσκληση Π/Υ Απόφ.Ένταξης Π/Υ

09.79.01
.01

«Ανάπτυξη δομών για την 
προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης ειδικών 
κοινωνικών ομάδων» 

• Κτιριακές υποδομές για την ανέγερση νέων 
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών καθώς 
και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών.
• Επέκταση κτιριακών υποδομών

5.400.000 1 5.400.000 _ _

Η κατηγορία πράξεων αφορά την  βελτίωση της 
κοινωνικής πρόνοιας, με στόχο:

- τη θεμελίωση ενός αποδοτικού και βιώσιμου 
συστήματος Πρόνοιας που θα προσφέρει ποιοτικές 
υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή 

βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας προς τις 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Ενδεικτικά, προβλέπεται η δυνατότητα υλοποίησης 
παρεμβάσεων, όπως:

1. η ανάπτυξη δομών ανοικτής φροντίδας κοινωνικών 
ομάδων

2. η δημιουργία δομών ημιαυτόνομης διαβίωσης και 
κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης και 
φιλοξενίας για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, 

ηλικιωμένους, κ.λπ.
3. η δημιουργία Κέντρου αποκατάστασης ΜΚΕΑ
4. η επέκταση ή και δημιουργία δομών βραχείας 

φιλοξενίας οικογενειών που συνοδεύουν άτομα που 
νοσηλεύονται

5. Οικοτροφεία, ΚΑΠΗ, Γηροκομεία, Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί

6. Προστατευόμενα διαμερίσματα, Ξενώνες 
Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, Στέγες 

Υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ)
7. η δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής στήριξης 
γυναικών, η συμπλήρωση υποδομών σε οικισμούς 

τσιγγάνων κλπ

Gender 
Mainstreaming

2

09.69.01
.01

Ενέργειες ενίσχυσης της 
κοινωνικής συνοχής και 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής 
ηλικιωμένων και ατόμων που 
χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθεια

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε δημιουργία, 
ενίσχυση, αναβάθμιση υποδομών για δομές 

ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης και 
ημιαυτόνομης διαβίωσης, κοινοτικών ή 

διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης, επέκταση 
και δημιουργία δομών βραχείας νοσηλείας, 
μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης & 

διαμόρφωσης κατάλληλων συνθηκών για την 
εφαρμογή καινοτόμων υποστηρικτικών 
πηρεσιών (κέντρα αποτοξίνωσης, κέντρα 
φροντίδας πασχόντων από την νόσο 
Αλτσχάιμερ κλπ). Επίσης θα ενισχυθεί η 

ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας με στόχο την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιφέρειας

10.000.000 1 10.000.000 1/1/1900 10.000.000

Παρεμβάσεις σχετικές με την παροχή υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι" και" 

Κοινωνική Μέριμνα"
Πρόκειται να χρηματοδοτηθούν  δράσεις που εμπίπτουν 

στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή 
παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), με τη χρήση της «ρήτρας 
ευελιξίας» και ειδικότερα κατηγοριών παρεμβάσεων 
σχετικών με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική 

Μέριμνα", οι οποίες εμπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής 
συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το  στόχο του 
Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της  Περιφέρειας και το γενικό στόχο 

9 του ΕΣΠΑ,.      Η χρηματοδότηση των παραπάνω 
κατηγοριών παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ με χρήση της 
ρήτρας ευελιξίας θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του 
θεσμικού πλαισίου, το οποίο εκπονήθηκε από το 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και 
το οποίο διασφαλίζει την εξατομικευμένη παροχή 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς 
ωφελούμενους και αφορά μεταβατική περίοδο με 

καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2010.

Gender 
Mainstreaming

2

43.605.935 4 45.612.800 3 40.212.000ΣΥΝΟΛΟ

ΚΩΔ  Τίτλος Κατηγορίας Πράξεων
Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων και των 
Πράξεων/Έργων που εντάσσονται στη 

Κατηγορία
Ενδεικτικός Π/Υ

Στάδιο Υλοποίησης

Εξειδίκευση

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9:  «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ»

ΠΥ:  457.791.700€
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1.2.5.  ΤΟ ΠΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013» 

Το παρόν ΠΕΠ εκφράζει την αναπτυξιακή στρατηγική της Xωρικής Eνότητας «Κρήτης – 

Νήσων Αιγαίου», τους επιμέρους γενικούς και ειδικούς στόχους, καθώς και τις παρεμβάσεις 

και τα μέσα που εξειδικεύουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό για την προγραμματική περίοδο 

2007-2013 (βλέπε κάτωθι πίνακα). 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, 

ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) 

 152

Η Δημόσια Δαπάνη του ΠΕΠ «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013» ανέρχεται σε 

1.325.000.178 € και κατανέμεται ανά διοικητική Περιφέρεια ως εξής: 

 

 Κρήτη: 564.000.000 € ή το 42,5% του συνόλου.  

 Νότιο Αιγαίο: 350.000.178 € ή το 26,4% του συνόλου.  

 Βόρειο Αιγαίο: 411.000.000 € ή το 31,1% του συνόλου. 

 

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται όλο το χρηματοδοτικό σχέδιο του ΠΕΠ «Κρήτης – Νήσων 

Αιγαίου 2007-2013». 
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Όσον αφορά την ανταπόκριση του ΠΕΠ «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007- 2013» 

(συγκεκριμένα ο Γενικός Στόχος 3 στο ΕΠ) στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, 

συμβάλλει άμεσα στον ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 9: «Προώθηση της Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης» και ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 11: «Η ανάδειξη του οικονομικού,  κοινωνικού 

και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση 

σύνδεση τους  με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη-

απασχόληση-κοινωνική συνοχή)», οι οποίοι είναι συναφείς με τα θέματα ισότητας 

μεταξύ των φύλων. 

 

Παρακάτω ακολουθεί η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης (ενδεικτικός Π/Υ 

ΚΠ, προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης των έργων και οι αντίστοιχοι Π/Υ, το είδος 

δράσης υπέρ των γυναικών, αξιολόγηση ενδιαφέροντος) στους Άξονες 

προτεραιότητας, όπου υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα ισότητας μεταξύ 

των φύλων. Συγκεκριμένα: 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8, 9: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

 
 
Κατηγορία Πράξης 07_08_9.69.01.01: «Ενέργειες ενίσχυσης της 

κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και 

ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθεια» 

   
 
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε 

ηλικιωμένα άτομα και άτομα που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας μέσω των Μονάδων 

Βοήθεια στο Σπίτι και των Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας με την εξασφάλιση 

αξιοπρεπούς διαβίωσης με συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

 
Στο πλαίσιο της ως άνω κατηγορίας πράξης εκδόθηκαν από τις Ενδιάμεσες 

Διαχειριστικές Αρχές Περιφέρειας Κρήτης – Β. Αιγαίου και Ν. Αιγαίου, αντίστοιχα: 

- Πρόσκληση 01 με αρ. πρωτ. 8790/04-09-2008 & τροποποίηση αυτής 1957/18-

03-2009  και Π/Υ 12.997.580 €  

- Πρόσκληση 01 με αρ. πρωτ. 6885/12-09-2008  και Π/Υ  6.200.000 €  

- Πρόσκληση 2 με αρ. πρωτ. 10849/22-9-2008  και Π/Υ 4.000.000 €  



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) 
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και  οι αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης: 

- αρ. πρωτ. 2654/10-04-2008 και Π/Υ 12.997.580 € 

- αρ. πρωτ. 1933/30-03-2009 και Π/Υ  6.200.000 € 

- Δεν έχει εκδοθεί ακόμη 

 

Κατηγορία Πράξης 07_08_9.77.01.01: «Υποδομές Φροντίδας Παιδιών» 

 

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας με την αναβάθμιση 

των συνθηκών διαβίωσης (υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση, περιβάλλον) τόσο στα αστικά 

κέντρα, όσο και σε οικισμούς της υπαίθρου. Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που 

θα πραγματοποιηθούν θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αποδοτικού και 

οικονομικά βιώσιμου συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης, με στόχο την αναβάθμιση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας και την εξυπηρέτηση 

/αποδέσμευση του γυναικείου πληθυσμού της Περιφέρειας, προκειμένου να ενταχθεί 

στην αγορά εργασίας, καθώς και για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

φύλαξης παιδιών. 

Στο πλαίσιο της ως άνω κατηγορίας πράξης εκδόθηκαν από τις Ενδιάμεσες 

Διαχειριστικές Αρχές Περιφέρειας Κρήτης και Β. Αιγαίου, αντίστοιχα: 

- Πρόσκληση 05 με αρ. πρωτ. 4810/12-06-2008 και Π/Υ 6.000.000 €  

- Πρόσκληση 08 με αρ. πρωτ.4578/02-07-2009  και Π/Υ  1.031.950€  

και  οι αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης δεν έχουν εκδοθεί ακόμη. 

Παρακάτω παρατίθεται ο συνολικός πίνακας των κατηγοριών πράξεων που αφορούν 

θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων του ΠΕΠ «Μακεδονίας - Θράκης 2007- 2013». 

Σε αυτόν απεικονίζονται, εκτός από τα στοιχεία της κατηγορίας πράξης - το πλήθος & 

ο Π/Υ προσκλήσεων και των τυχόν αποφάσεων ένταξης, και μια στήλη που 

υποδεικνύει το αν είναι θετική δράση ή οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου (gender mainstreaming), καθώς και μια αξιολόγηση/ διαβάθμιση του βαθμού 

συνάφειας της κάθε κατηγορίας πράξης με τα θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων. Η 

αξιολόγηση πραγματοποιείται με κλίμακα 1 έως 3, όπου: 

1=μικρή συνάφεια 

2=σημαντική συνάφεια 

3= απόλυτη συνάφεια 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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Να σημειωθεί ότι αυτή η μεθοδολογία αξιολόγησης διατηρείται στο σύνολο της 

παρούσας Έκθεσης και αναφέρεται αποκλειστικά στις ΚΠ και τα ΕΠ που έχουν κατ’ 

ελάχιστον μικρή συνάφεια με τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Οι ΚΠ και τα ΕΠ που 

δεν έχουν καθόλου συνάφεια δεν έχουν περιληφθεί καθόλου στην αξιολόγηση αυτή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΤΟΥ ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ 

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

 

Πρόσκληση Π/Υ
Απόφ.Έν
ταξης

Π/Υ

07.77.01
.01.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας 
Κρήτης με την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης (υγεία, 
πρόνοια, εκπαίδευση, περιβάλλον) τόσο στα αστικά κέντρα, 
όσο καισε οικισμούς της υπαίθρου. Τα αποτελέσματα των 

παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν θα συμβάλλουν στη 
δημιουργία ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου 
συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης, με στόχο την 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας 
Κρήτης και την εξυπηρέτηση /αποδέσμευση του γυναικείου 
πληθυσμού της Περιφέρειας, προκειμένου να ενταχθεί στην 

αγορά εργασίας, καθώς και για την βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης παιδιών.

6.000.000 1 6.000.000 _ -

Να αφορούν δράσεις δημιουργίας, επέκτασης ή / και 
βελτίωσης κοινωνικών υποδομών

(βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών) σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες αναγκαίες πληθυσμιακές
συγκεντρώσεις σε τοπικό επίπεδο

Gender Mainstreaming 2

07.69.01
.01

 «Ενέργειες ενίσχυσης της 
Κοινωνικής Συνοχής και 

βελτίωσης της
ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και 
ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον 
βοήθειας στην Περιφέρεια

Κρήτης»

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή
υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και άτομα που
χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας μέσω των Μονάδων Βοήθεια
στο Σπίτι και των Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας με την
εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης με συνέπεια τη

βελτίωση της ποιότητας ζωής τους

10.930.646 1 12.997.580 1 12.997.580

Παρεμβάσεις σχετικές με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι" και" Κοινωνική 

Μέριμνα"
Πρόκειται να χρηματοδοτηθούν  δράσεις που εμπίπτουν 

στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή 
παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), με τη χρήση της «ρήτρας 
ευελιξίας» και ειδικότερα κατηγοριών παρεμβάσεων 

σχετικών με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική Μέριμνα", οι οποίες 

εμπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της 
Περιφέρειας, ενισχύουν το  στόχο του Άξονα 

Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της  Περιφέρειας και το γενικό στόχο 9 του 

ΕΣΠΑ,.      Η χρηματοδότηση των παραπάνω κατηγοριών 
παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ με χρήση της ρήτρας ευελιξίας θα 
γίνει σύμφωνα με τους όρους του θεσμικού πλαισίου, το 
οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο διασφαλίζει την 

εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 
στους τελικούς ωφελούμενους και αφορά μεταβατική 
περίοδο με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2010.

Gender Mainstreaming 2

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος

Ενδεικτικός 
Π/Υ

Στάδιο Υλοποίησης

Εξειδίκευση

Θετική Δράση υπέρ 
των γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ- ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 
ΠΥ:  311.000.000€

Α/Α  Τίτλος Κατηγορίας Πράξεων
Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων και των 

Πράξεων/Έργων που εντάσσονται στη Κατηγορία
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Πρόσκληση
Απόφ.Έν
ταξης

Συμβασιοποί
ηση

08.77.01
.01

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας 
Β.Αιγαίου με την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης (υγεία, 
πρόνοια, εκπαίδευση, περιβάλλον) τόσο στα αστικά κέντρα, 
όσο και σε οικισμούς της υπαίθρου. Τα αποτελέσματα των 

παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν θα συμβάλλουν στη 
δημιουργία ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου 
συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης, με στόχο την 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας  
 και την εξυπηρέτηση /αποδέσμευση του γυναικείου 

πληθυσμού της Περιφέρειας, προκειμένου να ενταχθεί στην 
αγορά εργασίας, καθώς και για την βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης παιδιών.

1.031.950 1 1.031.950 _ -

Να αφορούν δράσεις δημιουργίας, επέκτασης ή / και 
βελτίωσης κοινωνικών υποδομών

(βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών) σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες αναγκαίες πληθυσμιακές
συγκεντρώσεις σε τοπικό επίπεδο

Gender Mainstreaming 2

08.69.01
.01

 «Ενέργειες ενίσχυσης της 
Κοινωνικής Συνοχής και 

βελτίωσης της
ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και 
ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον 

βοήθειας»

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή
υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και άτομα που
χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας μέσω των Μονάδων Βοήθεια
στο Σπίτι και των Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας με την
εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης με συνέπεια τη

βελτίωση της ποιότητας ζωής τους

6.200.000 1 6.200.000 1/1/1900 6.200.000

Παρεμβάσεις σχετικές με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι" και" Κοινωνική 

Μέριμνα"
Πρόκειται να χρηματοδοτηθούν  δράσεις που εμπίπτουν 

στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή 
παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), με τη χρήση της «ρήτρας 
ευελιξίας» και ειδικότερα κατηγοριών παρεμβάσεων 

σχετικών με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική Μέριμνα", οι οποίες 

εμπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της 
Περιφέρειας, ενισχύουν το  στόχο του Άξονα 

Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της  Περιφέρειας και το γενικό στόχο 9 του 

ΕΣΠΑ,.      Η χρηματοδότηση των παραπάνω κατηγοριών 
παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ με χρήση της ρήτρας ευελιξίας θα 
γίνει σύμφωνα με τους όρους του θεσμικού πλαισίου, το 
οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο διασφαλίζει την 

εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 
στους τελικούς ωφελούμενους και αφορά μεταβατική 
περίοδο με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2010.

Gender Mainstreaming 2

09.69.01
.01

 «Ενέργειες ενίσχυσης της 
Κοινωνικής Συνοχής και 

βελτίωσης της
ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και 
ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον 

βοήθειας »

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή
υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και άτομα που
χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας μέσω των Μονάδων Βοήθεια
στο Σπίτι και των Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας με την
εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης με συνέπεια τη

βελτίωση της ποιότητας ζωής τους

4.000.000 1 4.000.000 - -

Παρεμβάσεις σχετικές με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι" και" Κοινωνική 

Μέριμνα"
Πρόκειται να χρηματοδοτηθούν  δράσεις που εμπίπτουν 

στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή 
παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), με τη χρήση της «ρήτρας 
ευελιξίας» και ειδικότερα κατηγοριών παρεμβάσεων 

σχετικών με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική Μέριμνα", οι οποίες 

εμπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της 
Περιφέρειας, ενισχύουν το  στόχο του Άξονα 

Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της  Περιφέρειας και το γενικό στόχο 9 του 

ΕΣΠΑ,.      Η χρηματοδότηση των παραπάνω κατηγοριών 
παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ με χρήση της ρήτρας ευελιξίας θα 
γίνει σύμφωνα με τους όρους του θεσμικού πλαισίου, το 
οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο διασφαλίζει την 

εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 
στους τελικούς ωφελούμενους και αφορά μεταβατική 
περίοδο με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2010.

Gender Mainstreaming 2

28.162.596 5 30.229.530 2 6.200.000ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 
ΠΥ:  121.894.564€

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 
ΠΥ:  253.919.048€

Α/Α  Τίτλος Κατηγορίας Πράξεων
Περιγραφή Κατηγορίας Πράξεων και των 

Πράξεων/Έργων που εντάσσονται στη Κατηγορία
Ενδεικτικός 

Π/Υ

Στάδιο Υλοποίησης

Εξειδίκευση

Θετική Δράση υπέρ 
των γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΠ) 
ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΕΣΣΑΑΛ 
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1.3.1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013- 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 
 
 
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 

καλύπτει την επικράτεια της Ελλάδας και  αναπτύσσεται στους κάτωθι Στρατηγικούς 

Στόχους , Άξονες Προτεραιότητας και Ειδικούς στόχους. 

 
 
 

 

 

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται η δημόσια δαπάνη του ΠΑΑ και η χρηματοδοτική 

βαρύτητα του κάθε Άξονα και Μέτρου. 
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Παρακάτω ακολουθεί  η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης (ενδεικτικός Π/Υ 

Μέτρου, προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης των έργων και οι αντίστοιχοι Π/Υ, το είδος 

δράσης υπέρ των γυναικών, αξιολόγηση ενδιαφέροντος) στους Άξονες 

προτεραιότητας, όπου υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα ισότητας μεταξύ 

των φύλων. Συγκεκριμένα: 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 
 
Στο πλαίσιο του Άξονα 3 του ΠΑΑ συμπεριλαμβάνεται μία δέσμη Μέτρων και 

Δράσεων που αφορούν σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. 

 

Ιδιωτικές Επενδύσεις 

 

Μέτρο 3.1.1. : Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 

 

Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών 

δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της 

υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, 

γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, τη βελτίωση εισοδημάτων και τη 

συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.  

Το Μέτρο περιλαμβάνει την ενίσχυση επενδύσεων από μέλη του αγροτικού 

νοικοκυριού, οι οποίες διαφοροποιούν τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται 

στη γεωργική εκμετάλλευσή τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε 

σχετίζονται με τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός, βιοτεχνία κ.λ.π.). 

 

 Κοινοτική 
Συμμετοχή 

Εθνική 
Συμμετοχή 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

Συνολικό 
Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 
€ 75.564.774 29.450.760 105.015.534 105.000.000 210.015.534

% 71,96% 28,04% 50,00% 50,00% 100% 
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Μέτρο 3.1.2. : Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών 

επιχειρήσεων 

 

Στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία 

δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του 

πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών 

επιδράσεων στην τοπική οικονομία. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προώθηση 

ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού. 

 

 Κοινοτική 
Συμμετοχή 

Εθνική 
Συμμετοχή 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

Συνολικό 
Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 
€ 64.748.134 25.235.062 89.983.196 90.000.000 179.983.196

% 71,96% 28,04% 50,00% 50,00% 100% 

 

Μέτρο 3.1.3. : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  

Στόχοι είναι, η βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, η ενίσχυση της 

απασχόλησης, η αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, η συμβολή 

στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και η προβολή-προώθηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην 

προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού. 

 

 Κοινοτική 
Συμμετοχή 

Εθνική 
Συμμετοχή 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

Συνολικό 
Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 
€ 143.884.743 56.077.916 199.962.659 160.000.000 359.962.659

% 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 

 

Μέτρο 3.2.1. : Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό 

πληθυσμό 

Στόχοι του Μέτρου είναι:  

 η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου (εδαφικών και 

υδατικών) για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού 

και αγροτικού πληθυσμού. 
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 η παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό. Οι 

υπηρεσίες αυτές σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την 

ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών, καθώς και την ενίσχυση της 

τοπικής οικονομίας των περιοχών παρέμβασης. 

 

 Κοινοτική 
Συμμετοχή 

Εθνική 
Συμμετοχή 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

Συνολικό 
Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 
€ 79.136.609 30.842.854 109.979.463 23.000.000 132.979.463

% 71,96% 28,04% 82,70% 17,30% 100% 

 

Τα ως άνω Μέτρα έχουν Συνολικό Π/Υ: 661.694.633,00 € 

Στο πλαίσιο των ως άνω μέτρων εκδόθηκε από την ΕΥΔ ΠΑΑ Προκήρυξη με αρ. 

πρωτ 5868/ 2-7-2008 για υποβολή προτάσεων πράξεων προκειμένου να ενταχθούν 

και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Μέτρων 313, 321, 322,323 του ΠΑΑ.(Π/Υ: 

330.000.000). Η απόφαση ένταξης δεν είναι διαθέσιμη. 

 
 
 

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 

ΜΕΤΡΟ 4.1. : Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 

Οι παρεμβάσεις του μέτρου αφενός μεν εξυπηρετούν τις προτεραιότητες των Αξόνων 

1 και 3 και αφετέρου στηρίζουν την προτεραιότητα βελτίωσης της διακυβέρνησης 

μέσω της κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών 

περιοχών. 

Ειδικότερα, μέσω των παρεμβάσεων του μέτρου επιδιώκεται: 

 η προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε 

τοπικό επίπεδο 

 η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας της υπαίθρου 

 η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο 

 η μείωση των διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών και 

αστικών περιοχών 

 η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

 η δημιουργία θέσεων απασχόλησης (στρατηγική Λισσαβόνας) 

 η προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού 
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 η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε 

αγορές 

 η αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

 η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και νέας τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών 

Ειδικότερα, το Μέτρο περιλαμβάνει: 

 

 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

Ανταγωνιστικότητα 411 
Αύξηση της αξίας των γεωργικών και 

δασοκομικών προϊόντων 

123 

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές 

δραστηριότητες 

311 

Στήριξη της δημιουργίας και 

ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 

312 

Ενθάρρυνση τουριστικών 

δραστηριοτήτων 

313 

Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία 

και τον αγροτικό πληθυσμό 

321 

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 322 

Ποιότητα ζωής / 

Διαφοροποίηση 
413 

Διατήρηση και αναβάθμιση της 

αγροτικής κληρονομιάς 

323 

 
 
Αναλυτικότερα:  

Υπομέτρο 4.1.1.: Ανταγωνιστικότητα 

Στο πλαίσιο του υπομέτρου, θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην 

αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων. 

Ειδικότερα, ενισχύεται: 

 η στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης / εμπορίας δασοκομικών προϊόντων και 

γεωργικών προϊόντων προϊόντων που καλύπτονται από το Παράρτημα 1 της 

Συνθήκης, εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων (κωδικός Μέτρου 123). 

Τα ανωτέρω αφορούν μόνο: 

 πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 

Επιτροπής, 
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 παρεμβάσεις περιορισμένου ύψους και ειδικότερα μέχρι το ύψος των €500.000 

συνολικού επιλέξιμου κόστους.  

Για την εφαρμογή του Μέτρου ισχύουν λοιποί όροι και προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στο μέτρο 123 “ Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών 

προϊόντων” και οι οποίοι θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο του θεσμικού πλαισίου που θα 

διέπει την εφαρμογή του Άξονα. Επιπλέον, κατά την εφαρμογή του Μέτρου, θα 

καθορισθούν οι τομείς μεταποίησης στο πλαίσιο του Μέτρου 123, που θα είναι 

επιλέξιμοι στο πλαίσιο του Άξονα 4. 

 Κοινοτική 
Συμμετοχή 

Εθνική 
Συμμετοχή 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

Συνολικό 
Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 
€ 22.837.628 7.189.510 30.027.138 30.000.000 60.027.138

% 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 

 
Ομάδα υπομέτρων 4.1.3. Βελτίωση ποιότητας ζωής / διαφοροποίηση:  

Για τα υπομέτρα της ομάδας αυτής, σύμφωνα με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, 

ισχύουν τα αναφερόμενα στα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία του Άξονα 3 ως προς:  

- το πεδίο εφαρμογής και τις δράσεις 

- τους δικαιούχους 

- τους καλυπτόμενους τομείς 

- τις εντάσεις ενίσχυσης 

- το είδος ενίσχυσης 

Επιπλέον: 

 Ως προς το υπομέτρο «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών 

επιχειρήσεων» (312), οι κλάδοι ΣΤΑΚΟΔ είναι ενδεικτικοί.  

 Ως προς τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο υπομέτρο 

«Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», αυτές μπορούν να υλοποιηθούν και 

εντός περιοχών Natura 2000. 

 Ως προς το υπομέτρο «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς», η 

δράση «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών» εφαρμόζεται σε 

τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας, καθώς και σε περιοχές Natura 2000.  

 Οι σχετικές παρεμβάσεις υλοποιούνται σε Δημοτικά Διαμερίσματα έως 5.000 

κατοίκους ή και σε μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους  ή και σε εκτός σχεδίου 

περιοχές Δημοτικών/Τοπικών Διαμερισμάτων με πληθυσμό έως και 10.000 

κατοίκους.  

 Η επιλογή των έργων (ιδιωτικών και δημοσίων) πραγματοποιείται από τις ΟΤΔ. 
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 Κοινοτική 
Συμμετοχή 

Εθνική 
Συμμετοχή 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

Συνολικό 
Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 
€ 152.250.847 47.930.068 200.180.915 150.000.000 350.180.915

% 76,06% 23,94% 57,16% 42,84% 100% 

 
 
Στο πλαίσιο των ως άνω μέτρων εκδόθηκε από την ΕΥΔ  Leader του ΠΑΑ μία (1) 

Προκήρυξη (28.08.09) για την υποβολή  Σχεδίων Τοπικών Προγραμμάτων (Π/Υ: 

12.300.000 €). Η απόφαση ένταξης δεν είναι διαθέσιμη. 

 
Παρακάτω παρατίθεται ο συνολικός πίνακας των κατηγοριών πράξεων που αφορούν 

θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων του ΠΑΑ. Σε αυτόν απεικονίζονται, εκτός από τα 

στοιχεία της κατηγορίας πράξης - το πλήθος & ο Π/Υ προσκλήσεων και των τυχόν 

αποφάσεων ένταξης, και μια στήλη που υποδεικνύει το αν είναι θετική δράση ή 

οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming), καθώς και 

μια αξιολόγηση/ διαβάθμιση του βαθμού συνάφειας της κάθε κατηγορίας πράξης με 

τα θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με κλίμακα 1 

έως 3, όπου: 

1=μικρή συνάφεια 

2=σημαντική συνάφεια 

3= απόλυτη συνάφεια 

 
Να σημειωθεί ότι αυτή η μεθοδολογία αξιολόγησης διατηρείται στο σύνολο της 

παρούσας Έκθεσης και αναφέρεται αποκλειστικά στις ΚΠ και τα ΕΠ που έχουν κατ’ 

ελάχιστον μικρή συνάφεια με τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Οι ΚΠ και τα ΕΠ που 

δεν έχουν καθόλου συνάφεια δεν έχουν περιληφθεί καθόλου στην αξιολόγηση αυτή.



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) 

 168

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΩΝ  ΤΟΥ «ΠΑΑ 2007-2013», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

Πρόσκληση Π/Υ
Απόφ.Έν
ταξης

Π/Υ

ΜΕΤΡΟ 311:
 Διαφοροποίηση προς μη 
γεωργικές δραστηριότητες

Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή δυνατοτήτων 
δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και 
απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη 
μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό 

τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, 
γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, τη 

βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του 
αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο. 

ΜΕΤΡΟ 312: 
Στήριξη της δημιουργίας και 
ανάπτυξης πολύ μικρών 

επιχειρήσεων

Στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της 
τοπικής οικονομίας, η δημιουργία δυνατοτήτων 
απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, 
προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση 
του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη 

ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων 
στην τοπική οικονομία. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα 
δοθεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, 

γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού.

ΜΕΤΡΟ 313: 
Ενθάρρυνση τουριστικών 

επιχειρήσεων

Στόχοι είναι, η βελτίωση και οργάνωση του 
τουριστικού προϊόντος, η ενίσχυση της 

απασχόλησης, η αύξηση της επισκεψιμότητας των 
περιοχών παρέμβασης, η συμβολή στην 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και 
η προβολή-προώθηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των περιοχών. Ιδιαίτερη 
βαρύτητα θα δοθεί στην προώθηση ίσων 

ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες 
πληθυσμού

ΜΕΤΡΟ 321:

 Βασικές Υπηρεσίες για την 
οικονομία και τον αγροτικό 

πληθυσμό 

Στόχος του μέτρου: 
Προστασία και αξιοποίηση των  φυσικών πόρων 
της υπαίθρου για τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης του πληθυσμού 
Παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον 

αγροτικό και τοπικό πληθυσμό 
Δράσεις του μέτρου: 

Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά 
εγγειοβελτιωτικά, αγροτική οδοποιία) 

Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, 
δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων(προμήθεια 

μουσικών οργάνων στολών)

  ΜΕΤΡΟ 41:         
           411        
&   413

 Στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης                                   
                                                     
        Ανταγωνιστικότητα       

Ποιότητα ζωής / 
διαφοροποίηση

    Μέσω των παρεμβάσεων του μέτρου 
επιδιώκεται μεταξύ άλλων, η προώθηση ίσων 
ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες 

πληθυσμού.Στο διαγωνισμό μπορούν να 
συμμετάσχουν  Ομάδες Τοπικής Δράσης. Οι ΟΤΔ 
πρέπει να ορίσουν, επίπεδο λήψης αποφάσεων, 
στο οποίο  οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι 
της περιοχής, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της 

κοινωνίας των πολιτών της περιοχής (π.χ. ενώσεις 
αγροτών, γυναικών, νέων) πρέπει να αποτελούν 

τουλάχιστον το 50%

          410.208.053,00 € 1         12.300.000,00 € Ν/Α Ν/Α Ν/Α Gender Maistreaming 1

1.071.902.686,00 €   2 342.300.000,00 €   Ν/Α Ν/Α Ν/Α

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας
ΠΥ:  966.652.025€

Κωδ.Μετρου Εξειδίκευση

Θετική Δράση υπέρ 
των γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση 
ενδιαφέροντος (1=μικρή 
συνάφεια, 2=σημαντική 
συνάφεια,  3= απόλυτη 

συνάφεια)

Gender Maistreaming 1Ν/Α Ν/Α Ν/Α

ΣΥΝΟΛΟ

      330.000.000,00 € 

 Τίτλος Μέτρου Περιγραφή Μέτρου Ενδεικτικός Π/Υ

Στάδιο Υλοποίησης

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader
ΠΥ: 447.766.850 €

          661.694.633,00 € 1
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1.3.2. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 
 
Στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ της νέας προγραμματικής περιόδου και αναφορικά με τον 

τομέα της Αλιείας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, οι Άξονες 

Προτεραιότητας και τα αντίστοιχα μέτρα τους παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: 

 
ΑΞΟΝΑΣ 1 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ 2 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, 

ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤ. 
ΥΔΑΤΩΝ, 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ 
& 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 3 
ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 4 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΑΞΟΝΑΣ 5 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ 

Μέτρο 1.1 
Μόνιμη παύση 
αλιευτικών 
δραστηριοτήτων 

Μέτρο 2.1 
Μέτρα για τις 
παραγωγικές 
επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια 

Μέτρο 3.1 
Συλλογικές 
δράσεις 

Μέτρο 4.1 
Αειφόρος ανάπτυξη 
αλιευτικών 
περιοχών 

Μέτρο 1.2 
Προσωρινή παύση 
αλιευτικών 
δραστηριοτήτων 

Μέτρο 2.2 
Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων 
 

Μέτρο 3.2 
Μέτρα 
προστασίας και 
ανάπτυξης της 
υδρόβιας πανίδας 
και χλωρίδας 

Μέτρο 1.3 
Επενδύσεις επι 
αλιευτικών σκαφών 
και επιλεκτικότητας 
των αλιευτικών 
σκαφών και 
επιλεκτικότητας των 
αλιευτικών εργαλείων 

Μέτρο 2.3 
Επενδύσεις στον 
τομέα της 
μεταποίησης και 
εμπορίας 

Μέτρο 3.3 
Αλιευτικοί λιμένες 
τόποι 
εκφόρτωσης και 
καταφύγια 

Μέτρο 1.4  
Παράκτια αλιεία μικρή 
κλίμακας 

 Μέτρο 3.4 
Ανάπτυξη νέων 
αγορών και 
εκστρατείες 
προώθησης 

Μέτρο 1.5 
Κοινωνικοοικονομική 
αποζημίωση για τη 
διαχείριση του 
στόλου 

 Μέτρο 3.5 
Πιλοτικά σχέδια 

  Μέτρο 3.6 
Τροποποίηση 
αλιευτικών 
σκαφών γι άλλες 
δραστηριότητες 

 

Μέτρο 5.1 
Τεχνική Βοήθεια 

 
 
 
Παρακάτω ακολουθεί  η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης (ενδεικτικός Π/Υ 

Μέτρου, προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης των έργων και οι αντίστοιχοι Π/Υ, το είδος 
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δράσης υπέρ των γυναικών, αξιολόγηση ενδιαφέροντος) στους Άξονες 

προτεραιότητας, όπου υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα ισότητας μεταξύ 

των φύλων. Συγκεκριμένα: 

 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Μέτρο 3.1 

Έχει σαν στόχο μεταξύ άλλων, τη δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ οργανώσεων που προάγουν την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών 

και γυναικών και άλλων ενδιαφερομένων. 

 

Στο πλαίσιο του ως άνω μέτρου δεν έχουν εκδοθεί προσκλήσεις, οι οποίες να 

αφορούν θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 

Μέτρο 4.1 

Έχει ως στόχο  εκτός των άλλων  δράσεων περιλαμβάνει και: Επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών (π.χ. εγκατάσταση επαγγελματιών όπως υπηρεσίες συντήρησης και 

επισκευής  αλιευτικών σκαφών, μηχανών και εξοπλισμού αλιείας, επισκευή ειδών 

ατομικής και οικιακής χρήσης, υπηρεσίες τροφοδοσίας, υπηρεσίες φωτογραφικών 

τεχνών, παιδότοποι, παιδικοί - βρεφονηπιακοί σταθμοί, κουρεία, κομμωτήρια, κλπ)     

 

Με την αριθ. 2924/13/10/2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων ( προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή Τοπικών 

Προγραμμάτων στα πλαίσια του Άξονα 4: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» (ΕΠΑΛ). 

Η εκτιμώμενη Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 45.000.000 €, ενώ η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 18η Δεκεμβρίου 2008. 

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Διαχείρισης 

www.alieia.gr, ενώ η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και σε 4 οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες. 

 

Ο Διαγωνισμός αυτός αποσκοπούσε στην επιλογή: 
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 Των αλιευτικών περιοχών που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Άξονα 4 του 

ΕΠΑΛ 2007 -2013, 

 Των τοπικών προγραμμάτων που θα εφαρμοστούν στις περιοχές αυτές. 

 Των τοπικών εταιρικών σχημάτων (Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας), που θα 

σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν τα τοπικά προγράμματα στις περιοχές 

αναφοράς τους 

 

Παρακάτω παρατίθεται ο συνολικός πίνακας των κατηγοριών πράξεων που αφορούν 

θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων του ΕΠΑΛ. Σε αυτόν απεικονίζονται, εκτός από 

τα στοιχεία της κατηγορίας πράξης - το πλήθος & ο Π/Υ προσκλήσεων και των τυχόν 

αποφάσεων ένταξης, και μια στήλη που υποδεικνύει το αν είναι θετική δράση ή 

οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming), καθώς και 

μια αξιολόγηση/ διαβάθμιση του βαθμού συνάφειας της κάθε κατηγορίας πράξης με 

τα θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με κλίμακα 1 

έως 3, όπου: 

1=μικρή συνάφεια 

2=σημαντική συνάφεια 

3= απόλυτη συνάφεια 

 
Να σημειωθεί ότι αυτή η μεθοδολογία αξιολόγησης διατηρείται στο σύνολο της 

παρούσας Έκθεσης και αναφέρεται αποκλειστικά στις ΚΠ και τα ΕΠ που έχουν κατ’ 

ελάχιστον μικρή συνάφεια με τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Οι ΚΠ και τα ΕΠ που 

δεν έχουν καθόλου συνάφεια δεν έχουν περιληφθεί καθόλου στην αξιολόγηση αυτή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΩΝ  ΤΟΥ «ΕΠΑΛ 2007-2013», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

 
 

Πρόσκληση Π/Υ
Απόφ.Έν
ταξης

Π/Υ

3.1 Συλλογικές Δράσεις

Έχει σαν στόχο μεταξύ άλλων, τη δικτύωση και 
ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
οργανώσεων που προάγουν την ισότητα ευκαιριών 

μεταξύ ανδρών και γυναικών και άλλων 
ενδιαφερομένων

        3.000.000,00 € _ _ _ _ Ν/Α
Gender 

Mainstreaming
1

4.1. Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών ( Ιδιωτικές Επενδύσεις)

 Έχει ως στόχο  εκτος των άλλων  δράσεων 
περιλαμβάνει και: Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
(π.χ. εγκατάσταση επαγγελματιών όπως υπηρεσίες 
συντήρησης και επισκευής  αλιευτικών σκαφών, 
μηχανών και εξοπλισμού αλιείας, επισκευή ειδών 

ατομικής και οικιακής χρήσης, υπηρεσίες τροφοδοσίας, 
υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών, παιδότοποι, παιδικοί 
- βρεφονηπιακοί σταθμοί, κουρεία, κομμωτήρια, κλπ)   

      45.000.000,00 € 1       45.000.000,00 € 1 45.000.000 Ν/Α
Gender 

Mainstreaming
1

48.000.000,00 €   1 45.000.000,00 €   1 45.000.000,00 €   

Περιγραφή Μέτρου Ενδεικτικός Π/Υ

Στάδιο Υλοποίησης

ΣΥΝΟΛΟ

Εξειδίκευ
ση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Αειφόρος ανάπτυξη
αλιευτικών περιοχών

ΠΥ: 45.000.000 €

Θετική Δράση 
υπέρ των 
γυναικών ή 

Gender 
Mainstreaming

Αξιολόγηση ενδιαφέροντος   
(1=μικρή συνάφεια, 

2=σημαντική συνάφεια,         
3= απόλυτη συνάφεια)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Μέτρα Κοινού ενδιαφέροντος
ΠΥ: 43.676.000 €

Κωδ. 
Μετρου

 Τίτλος Μέτρου
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΤΟΥ 
ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
2007-2009) 
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Στην Ενότητα 2 αποτυπώνονται  συγκεντρωτικά, τα συμπεράσματα της υπάρχουσας 

κατάστασης όσον αφορά στα θέματα  ισότητας μεταξύ των φύλων στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 

(τομεακά και περιφερειακά), του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ που αναφέρθηκαν στην 

Ενότητα 1 της παρούσας Έκθεσης. Τα συμπεράσματα αποτύπωσης της υπάρχουσας 

κατάστασης εξήχθησαν με κριτήριο τον τρόπο ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου, που χαρακτηρίζεται είτε ως θετική δράση ισότητας, είτε ως οριζόντια 

ενσωμάτωση στις δράσεις των ΕΠ. Στο τέλος της ενότητας παρατίθεται 

συγκεντρωτικός πίνακας με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και 

του ΕΣΣΑΑΛ,  στον οποίο αποτυπώνονται συνοπτικά τα εξής: 

 ο προϋπολογισμός των ΕΠ, 

 οι κατηγορίες πράξης ενδιαφέροντος ισότητας μεταξύ των φύλων, καθώς και ο 

αντίστοιχος προϋπολογισμός τους, 

 το πλήθος και ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί για 

κατηγορίες πράξης ενδιαφέροντος ισότητας μεταξύ των φύλων, 

 το πλήθος και ο προϋπολογισμός των αποφάσεων ένταξης που έχουν εκδοθεί για 

προσκλήσεις κατηγοριών πράξης ενδιαφέροντος ισότητας μεταξύ των φύλων, 

 ανά ΕΠ, το πλήθος  των κατηγοριών δράσεων ενδιαφέροντος ισότητας μεταξύ 

των φύλων, χαρακτηρισμένο ως προς τον τρόπο ενσωμάτωσης της διάστασης 

του φύλου, είτε ως θετική δράση ισότητας, είτε ως δράση οριζόντιας 

ενσωμάτωσης, 

  ανά ΕΠ, επισήμανση της αναφοράς ή μη σε αυτό σχετικά με τη δέσμευση πόρων 

για δράσεις προώθησης της ισότητας μεταξύ των φύλων. 

 

 

Τα κύρια σημεία της συνολικής αυτής επισκόπησης είναι τα εξής: 

 

 Με εξαίρεση το ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων 2007-2013» και το ΕΠ 

«Ενίσχυση Προσπελασιμότητας», σε όλα τα άλλα ΕΠ του ΕΣΠΑ (τομεακά και 

περιφερειακά), καθώς και στα ΕΠ του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ, υπάρχει σαφής 

αναφορά για δέσμευση πόρων που θα διατεθούν για δράσεις προώθησης της 

ισότητας των φύλων. 
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 Επί του συνόλου των ΕΠ του ΕΣΠΑ (τομεακών και περιφερειακών) και των ΕΠ 

ΕΣΣΑΑ και ΕΣΣΑΑΛ, των οποίων ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 

36.704.775.139€, οι κατηγορίες πράξης ενδιαφέροντος ισότητας μεταξύ των 

φύλων αποτελούν το 8,45% και ανέρχονται σε 3.101.432.851,02 €. 

 Μεταξύ των τριών τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, των οποίων οι συνολικοί πόροι 

ανέρχονται σε 5.903.333.333 €, οι κατηγορίες πράξης ενδιαφέροντος ισότητας 

μεταξύ των φύλων αποτελούν το 17,01% και ανέρχονται σε 

1.003.950.08,02€. Μεταξύ των ΕΠ του ΕΚΤ, ο προϋπολογισμός των 

κατηγοριών πράξεων ενδιαφέροντος ισότητας των φύλων στο ΕΠΔΜ αποτελεί το 

31,01% του συνολικού του προϋπολογισμού, ενώ αντίστοιχα, στο ΕΠΑΝΑΔ το 

19,29% και στο ΕΠ ΕΔΒΜ το 9,64%. Ωστόσο, σε επίπεδο πόρων που διατίθενται 

για κατηγορίες πράξεων ενδιαφέροντος ισότητας των φύλων από όλα τα ΕΠ του 

ΕΚΤ, οι περισσότεροι διατίθενται μέσω του ΕΠΑΝΑΔ (581.153.127,00 € ή 57,9% 

του συνόλου των αντίστοιχων πόρων των ΕΠ του ΕΚΤ). 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ΕΠ του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ, στα οποία 

ο προϋπολογισμός των κατηγοριών πράξεων ενδιαφέροντος ισότητας αφορούν 

στο 21,1% και 17,51% των συνολικών προϋπολογισμών των αντίστοιχων ΕΠ. 

 Ο συνολικός αριθμός των κατηγοριών πράξης ενδιαφέροντος ισότητας των 

φύλων ανέρχεται σε 65. Από αυτές, οι 54 προωθούν με τον έναν ή τον άλλο 

τρόπο, την οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εφαρμογή των 

προτεινόμενων δράσεων, ενώ οι 11 έχουν σαφείς αναφορές σε ανάπτυξη θετικών 

δράσεων, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι όλος ο προβλεπόμενος 

προϋπολογισμός τους κατευθύνεται σε θετικές δράσεις.  

 Στα τομεακά ΕΠ του ΕΚΤ ο συνολικός αριθμός των κατηγοριών πράξης 

ενδιαφέροντος ισότητας των φύλων ανέρχεται σε 30, εκ των οποίων 10 

περιέχουν σαφείς αναφορές σε ανάπτυξη θετικών δράσεων και οι υπόλοιπες 20 

αφορούν σε μέτρα οριζόντιας ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των 

φύλων. 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός των κατηγοριών πράξεων ενδιαφέροντος ισότητας 

των φύλων,  που προωθούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, την οριζόντια 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) ανέρχεται σε 

2.450.694.557,02€ και αποτελεί το 79,02% των συνολικών πόρων των 

κατηγοριών πράξεων ενδιαφέροντος ισότητας των φύλων. Αντίστοιχα, ο 

συνολικός προϋπολογισμός των κατηγοριών πράξεων ενδιαφέροντος ισότητας 

των φύλων, με πρόβλεψη ανάπτυξης θετικών δράσεων, ανέρχεται σε 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) 

 176

650.738.294,00 € και αποτελεί το 20,98% των συνολικών πόρων των 

κατηγοριών πράξεων ενδιαφέροντος ισότητας των φύλων.  

 Στα τομεακά ΕΠ του ΕΚΤ ο προϋπολογισμός των κατηγοριών πράξης 

ενδιαφέροντος ισότητας των φύλων,  που προωθούν την οριζόντια ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) ανέρχεται σε 426.896.960,02 

€ και αποτελεί το 42,5% των συνολικών πόρων των κατηγοριών πράξης 

ενδιαφέροντος ισότητας των φύλων. Αντίστοιχα, ο συνολικός προϋπολογισμός 

των κατηγοριών πράξεων ενδιαφέροντος ισότητας των φύλων με πρόβλεψη 

ανάπτυξης θετικών δράσεων, ανέρχεται σε 577.053.120,00 € και αποτελεί το 

57,5% των συνολικών πόρων των κατηγοριών πράξεων ενδιαφέροντος ισότητας 

των φύλων. 

 Ο βαθμός ενεργοποίησης για κατηγορίες πράξης ενδιαφέροντος ισότητας των 

φύλων θεωρείται αρκετά χαμηλός. Συγκεκριμένα, ενώ έχουν ήδη εκδοθεί 

προσκλήσεις για 44 κατηγορίες πράξης ενδιαφέροντος ισότητας των φύλων (68% 

του συνόλου των κατηγοριών πράξεων ενδιαφέροντος ισότητας μεταξύ των 

φύλων), ο προϋπολογισμός των σχετικών προσκλήσεων ανέρχεται μόλις σε 

1.177.055.001,00 € (37,95% του συνολικού προϋπολογισμού των κατηγοριών 

πράξεων ενδιαφέροντος ισότητας των φύλων). Ο βαθμός ενεργοποίησης είναι 

καλύτερος στα ΕΠ του ΕΚΤ, δεδομένου ότι αφορά 19 επί συνόλου 30 κατηγοριών 

πράξεων και το 47,1% (473.358.000,00 €) του αντίστοιχου προϋπολογισμού των 

κατηγοριών πράξεων ενδιαφέροντος ισότητας των φύλων. 

 Επί του συνόλου των προαναφερθέντων προσκλήσεων έχουν εκδοθεί συνολικά 

85 αποφάσεις ένταξης με συνολικό προϋπολογισμό 283.527.498,55 €, ο οποίος 

αντιστοιχεί στο 24,09% του προϋπολογισμού των αντίστοιχων προσκλήσεων. 

Στα ΕΠ του ΕΚΤ, ο προϋπολογισμός των σχετικών αποφάσεων ένταξης ανέρχεται 

σε 139.655.498,55 € και αντιστοιχεί στο 29,5% του προϋπολογισμού των 

αντίστοιχων προσκλήσεων. Τα ποσά αυτά είναι ιδιαίτερα χαμηλά δεδομένου ότι 

αποτελούν μόλις το 9,1% του συνολικού προϋπολογισμού των κατηγοριών 

πράξης ενδιαφέροντος ισότητας όλων των ΕΠ Για τα ΕΠ του ΕΚΤ ο 

προϋπολογισμός των αποφάσεων ένταξης ανέρχεται στο 13,9% του αντίστοιχου 

προϋπολογισμού των κατηγοριών πράξης ενδιαφέροντος ισότητας των ΕΠ του 

ΕΚΤ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ  

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
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Τα κύρια σημεία της επισκόπησης όσον αφορά την πρόβλεψη ανάπτυξης θετικών δράσεων 

στις κατηγορίες πράξης ενδιαφέροντος ισότητας μεταξύ των φύλων στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 

(τομεακά και περιφερειακά), του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ είναι τα εξής: 

 

 Ο συνολικός αριθμός των κατηγοριών πράξης ενδιαφέροντος ισότητας των φύλων 

ανέρχεται σε 65. Από αυτές, οι 11 έχουν σαφείς αναφορές σε ανάπτυξη θετικών δράσεων, 

χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι όλος ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός τους 

κατευθύνεται σε θετικές δράσεις.  

 Στα τομεακά ΕΠ του ΕΚΤ ο συνολικός αριθμός των κατηγοριών πράξης ενδιαφέροντος 

ισότητας των φύλων ανέρχεται σε 30, εκ των οποίων 10 περιέχουν σαφείς αναφορές σε 

ανάπτυξη θετικών δράσεων. 

 Μεταξύ των ΕΠ του ΕΚΤ, οι κατηγορίες πράξης ενδιαφέροντος ισότητας με σαφείς 

αναφορές στην ανάπτυξη θετικών δράσεων απαντώνται στα ΕΠΑΝΑΔ και ΕΠΔΜ. Στο ΕΠ 

ΕΔΒΜ δεν απαντώνται κατηγορίες πράξης με πρόβλεψη θετικών δράσεων. 

 Μεταξύ των υπολοίπων (πλην ΕΚΤ) ΕΠ, κατηγορίες πράξης ενδιαφέροντος ισότητας με 

σαφείς αναφορές στην ανάπτυξη θετικών δράσεων απαντώνται μόνο στο ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός των κατηγοριών πράξεων ενδιαφέροντος ισότητας των 

φύλων με πρόβλεψη ανάπτυξης θετικών δράσεων, ανέρχεται σε 650.738.294,00 € και 

αποτελεί το 20,98% των συνολικών πόρων των κατηγοριών πράξεων ενδιαφέροντος 

ισότητας των φύλων.  

 Στα τομεακά ΕΠ του ΕΚΤ ο προϋπολογισμός των κατηγοριών πράξης ενδιαφέροντος 

ισότητας των φύλων με πρόβλεψη ανάπτυξης θετικών δράσεων, ανέρχεται σε 

577.053.120,00 € και αποτελεί το 57,5% των συνολικών πόρων των κατηγοριών 

πράξεων ενδιαφέροντος ισότητας των φύλων. 

 Στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» η μοναδική κατηγορία πράξης 

ενδιαφέροντος ισότητας των φύλων περιέχει θετικά μέτρα υπέρ των γυναικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ 
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Τα κύρια σημεία της επισκόπησης όσον αφορά την οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης 

του φύλου στις κατηγορίες πράξης ενδιαφέροντος ισότητας μεταξύ των φύλων στα ΕΠ του 

ΕΣΠΑ (τομεακά και περιφερειακά), του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ είναι τα εξής: 

 

 Ο συνολικός αριθμός των κατηγοριών πράξης ενδιαφέροντος ισότητας των φύλων 

ανέρχεται σε 65. Από αυτές, οι 54 προωθούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, την οριζόντια 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων. 

 Στα τομεακά ΕΠ του ΕΚΤ ο συνολικός αριθμός των κατηγοριών πράξης ενδιαφέροντος 

ισότητας των φύλων ανέρχεται σε 30, εκ των οποίων  20 αφορούν σε οριζόντια μέτρα 

ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων. 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός των κατηγοριών πράξεων ενδιαφέροντος ισότητας των 

φύλων,  που προωθούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, την οριζόντια ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) ανέρχεται σε 2.450.694,557,02€ και 

αποτελεί το 79,02% των συνολικών πόρων των κατηγοριών πράξεων ενδιαφέροντος 

ισότητας των φύλων.   

 Στα τομεακά ΕΠ του ΕΚΤ ο προϋπολογισμός των κατηγοριών πράξης ενδιαφέροντος 

ισότητας των φύλων,  που προωθούν την οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

(gender mainstreaming) ανέρχεται σε 426.896.960,02 € και αποτελεί το 42,5% των 

συνολικών πόρων των κατηγοριών πράξης ενδιαφέροντος ισότητας των φύλων.  
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ 

Σύνολο 
Πρόσκλησεων 

κ.π. 
ενδιαφέροντος 
ισότητας

 Σύνολο Π/Υ Πρόσκλησεων 
κ.π. ενδιαφέροντος 

ισότητας 

Σύνολο 
Απόφ.Ένταξης 

σε κ.π. 
ενδιαφέροντος 
ισότητας

 Σύνολο Π/Υ Απόφ. 
Ένταξης σε προσκλήσεις 
κ.π. ενδιαφέροντος 

ισότητας 

ΠΛΗΘΟΣ Κ.Π. ΜΕ 
GENDER 

MAINSTREAMING

1 2 3 4 5 6 7=6/4 8 9 10=9/6 11 12 13=12/9 14 15 16

Ε
Σ
Π
Α

1. Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού και 
εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης  
2.Ενδυνάμωση και προσαρμογή των 
δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του 
ανθρώπινου δυναμικού  στις διαρθρωτικες 
αλλαγές                                                    
3.Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις 
νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων 
για ισότητα των φυλων                              
4.Αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων 
πολιτικών στην ισότητα των φύλων             
5. Προαγωγή της ενσωμάτωσης (gender 
mainstreaming) της ισότητας των φύλων 
στις δημόσιες πολιτικές                              
6.Αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων 
πολιτικών στην ισότητα των φύλων.           
7.Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας 
του πυρήνα παραγωγής της πολιτικής και 
των μέτρων ισότητας καθώς  και των 
δομών εφαρμογής και ελέγχου τους σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.                 
8. Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων   

9. Δράσεις ευαισθητοποίησης και 
κατάρτισης του συνόλου της Δημόσιας 
Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε 
θέματα ισότητας των φύλων.   10.Ενίσχυση 
των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών και την 
καταπολέμηση της βία                      11. 
Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων 
οργανώσεων)                                            
12.Δράσεις υποστήριξης της προετοιμασίας, 
της εφαρμογής, της παρακολούθησης και 
των επιθεωρήσεων του προγράμματος.        
13. Δράσεις πληροφόρησης και 
επικοινωνίας.                                             
14. Δράσεις εκπόνησης μελετών, 
εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων.     

ΕΠ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

                    3.013.333.333,00 € 

1.Προώθηση της προσαρμοστικότητας και 
της εξέλιξης των εργαζομένων
γυναικών, μέσω της παροχής κινήτρων στις 
επιχειρήσεις και της κινητοποίησης των
κοινωνικών εταίρων                                   
2. Διευκόλυνση της πρόσβασης των 
γυναικών  στην απασχόληση                       
3.Δράσεις προώθησης στην απασχόληση 
προσωπικού υψηλού επιπέδου     
4.Ενίσχυση της απασχόλησης και της 
επιχειρηματικότητας νέων και γυναικών και 
ανάπτυξη δικτύων πληροφόρησης και 
συμβουλευτικής με την ενεργό συμμετοχή 
ΜΚΟ                                                        
5.Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής                     
6.Κατάργηση του επαγγελματικού 
διαχωρισμού                                     
7.Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν 
βοήθειας                                                   
8. Πληροφόρηση – Δημοσιότητα

                     581.153.127,00 € 19,29% 4                    322.150.000,00 € 55,43% 4                    47.150.000,00 € 14,64% 6 2 ΝΑΙ

                   38.088.498,55 € 930,35% 59,95%62

ΠΛΗΘΟΣ Κ.Π. 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 

ENΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΦΥΛΩΝ (ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Στάδιο Υλοποίησης

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ, ΕΣΣΑΑ & ΕΣΣΑΑΛ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

ΕΠ

ΕΙΔΟΣ

                     209.322.339,02 € ΝΑΙ9                      63.538.000,00 € 4

Π/Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

31,01%                       675.000.000,00 € 

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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Σύνολο 
Πρόσκλησεων 

κ.π. 
ενδιαφέροντος 
ισότητας

 Σύνολο Π/Υ Πρόσκλησεων 
κ.π. ενδιαφέροντος 

ισότητας 

Σύνολο 
Απόφ.Ένταξης 

σε κ.π. 
ενδιαφέροντος 
ισότητας

 Σύνολο Π/Υ Απόφ. 
Ένταξης σε προσκλήσεις 
κ.π. ενδιαφέροντος 

ισότητας 

ΠΛΗΘΟΣ Κ.Π. ΜΕ 
GENDER 

MAINSTREAMING

1 2 3 4 5 6 7=6/4 8 9 10=9/6 11 12 13=12/9 14 15 16

ΕΠ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ» 
                    2.215.000.000,00 € 

1.Η υλοποίηση προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης/επιμόρφωσης  
2.Επανασχεδιασμός και επέκταση του 
θεσμού  Σ.Ε.Π στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και την αρχική επαγγελματική 
κατάρτιση                                                 
2. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων                
3. Χορήγηση Υποτροφιών με έμφαση στις 
οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

                     213.474.614,00 € 9,64% 6                      87.670.000,00 € 41,07% 9                    54.417.000,00 € 62,07% 0 9 ΝΑΙ

ΕΠ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 
                    1.147.000.000,00 € 

1.Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις 
(Χρηματοδότηση εξοπλισμού σε 
εργαζόμενες μητέρες για την εξ' 
αποστάσεως εργασία)                          
2.Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των 
ΤΠΕ στην Ελληνική
Οικονομία                                                 
3. Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε 
τομείς που
αξιοποιούν ΤΠE. ( Οι παρεμβάσεις  του 
ειδικού στόχου θα
περιλαμβάνουν δράσεις προώθησης και 
ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων και
ισότητας των ευκαιριών σε περιπτώσεις 
όπου παρατηρείται καταγεγραμμένη 
υστέρηση)

                     547.500.000,00 € 47,73% 0  _ _ 0  _ _ 0 3 ΝΑΙ

ΕΠ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

                    1.721.000.000,00 € 
Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης
Επιχειρηματικότητας(Γυναικεία 
Επιχειρηματικότητα)

                       73.685.174,00 € 4,28% 1                      16.000.000,00 € 21,71% 1                    16.000.000,00 € 100,00% 1 0 ΝΑΙ

ΕΠ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
                    2.769.000.000,00 € 

Ενέργειες περιβαλλοντικής ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης γενικού πληθυσμού και
ειδικών ομάδων - στόχων (π.χ μαθητών,
γυναικών,

                       70.237.500,00 € 2,54% 0  _ _ 0  _ _ 0 1 ΝΑΙ

ΕΠ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

                       211.733.870,00 € 

1. Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την σε 
βάθος αποτίμηση των μεσοπρόθεσμων 
συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών 
του 2007                                    2. 
Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για τον 
προσδιορισμό συστήματος αξιολόγησης και 
διαχείρισης κρίσεων, τη δημιουργία ειδικού 
κανονιστικού και εφαρμοστικού πλαισίου, 
στο πλαίσιο ταχείας και αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης των απρόβλεπτων κρίσεων 

                           260.000,00 € 0,12% 2                          260.000,00 € 100,00% _  _ _ 0 2 ΌΧΙ

ΕΠ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
                    7.400.321.728,00 € δεν περιέχουν κατηγορίες πράξεων που να έχουν συνάφεια με θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων ΌΧΙ

Στάδιο Υλοποίησης

ΠΛΗΘΟΣ Κ.Π. 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΦΥΛΩΝ (ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Ε
Σ
Π
Α

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΟΣ
 ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Π/Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 

ENΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
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Σύνολο 
Πρόσκλησεων 

κ.π. 
ενδιαφέροντος 
ισότητας

 Σύνολο Π/Υ Πρόσκλησεων 
κ.π. ενδιαφέροντος 

ισότητας 

Σύνολο 
Απόφ.Ένταξης 

σε κ.π. 
ενδιαφέροντος 
ισότητας

 Σύνολο Π/Υ Απόφ. 
Ένταξης σε προσκλήσεις 
κ.π. ενδιαφέροντος 

ισότητας 

ΠΛΗΘΟΣ Κ.Π. ΜΕ 
GENDER 

MAINSTREAMING

1 2 3 4 5 6 7=6/4 8 9 10=9/6 11 12 13=12/9 14 15 16

ΠΕΠ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗΣ»
                    3.561.000.000,00 € 

1. Κατασκευή και ανάπτυξη υποδομών 
φροντίδας παιδιών και παιδιών με 
αναπηρία»                                              
2.Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής 
συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής 
ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ 
οίκον βοήθειας                                          
3. Πρόγραμμα "Πράσινη ζωή στην πόλη"

                     148.742.402,00 € 4,18% 3                    159.692.986,00 € 107,36% Ν/Α  Ν/Α _ 0 4 ΝΑΙ

ΠΕΠ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. 

ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ» 
                    1.823.285.714,00 € 

1.Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων 
και ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον 
βοήθειας                                   2. 
Υποδομές φροντίδας βρεφών και νηπίων

                       25.473.505,00 € 1,40% 4                      41.529.756,00 € 163,03% 3                    36.460.000,00 € 87,79% 0 4 ΝΑΙ

ΠΕΠ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 

                    1.315.000.000,00 € 

1.Ενίσχυση της λειτουργίας Κοινωνικών 
Δομών   2. Ανάπτυξη δομών για την 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
ειδικών κοινωνικών ομάδων

                       39.912.973,00 € 3,04% 3                      23.071.929,00 € 57,81% Ν/Α  Ν/Α _ 0 4 ΝΑΙ

ΠΕΠ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΡΑΚΗΣ»
                    4.176.000.000,00 € 

1.Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής 
συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής 
ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄ 
οίκον βοήθει   2. Ανάπτυξη δομών για την 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
ειδικών κοινωνικών ομάδων

                       43.605.935,00 € 1,04% 4                      45.612.800,00 € 104,60% 3                    40.212.000,00 € 88,16% 0 4 ΝΑΙ

ΠΕΠ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

ΑΙΓΑΙΟΥ»
                    1.325.000.178,00 € 

1.Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων 
και ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον 
βοήθειας                                   2. 
Υποδομές φροντίδας βρεφών και νηπίων

                       28.162.596,00 € 2,13% 5                      30.229.530,00 € 107,34% 2                      6.200.000,00 € 20,51% 0 5 ΝΑΙ

Ε
Σ
Σ
Α
Α

ΕΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                     5.077.995.173,00 € 

1. Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές 
δραστηριότητες                                    
2.Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης 
πολύ μικρών επιχειρήσεων                          
3. Ενθάρρυνση τουριστικών επιχειρήσεων  
4.Βασικές Υπηρεσίες για την οικονομία και 
τον αγροτικό πληθυσμό                              
5. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης  
α)Ανταγωνιστικότητα      β) Ποιότητα ζωής 
/ διαφοροποίηση

                  1.071.902.686,00 € 21,11% 2                    342.300.000,00 € 31,93% Ν/Α  Ν/Α _ 0 5 ΝΑΙ

Ε
Σ
Σ
Α
Α

Λ ΕΠ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΛΙΕΙΑΣ 
                       274.105.143,00 € 

1. Συλλογικές Δράσεις                                
2. Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών               
( Ιδιωτικές Επενδύσεις)

                       48.000.000,00 € 17,51% 1                      45.000.000,00 € 93,75% 1                    45.000.000,00 € 100,00% 0 2 ΝΑΙ

        36.704.775.147,00 €       3.101.432.863,02 € 8,45% 60 1.177.055.019,00 €    37,95% 107 283.527.522,55 €     24,09% 39 84

Στάδιο Υλοποίησης

ΠΛΗΘΟΣ Κ.Π. 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΦΥΛΩΝ (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΟΣ

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Π/Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 

ENΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Ε
Σ
Π
Α

ΣΥΝΟΛΟ
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