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ΕΙΣΑΓΩΓΗ      

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

θεμάτων ισότητας των φύλων, το οποίο υλοποιήθηκε κατά το προγραμματικό έτος 

2008. Είναι η πρώτη που υποβάλλεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΠ 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», δεδομένου ότι το 2008 ξεκίνησε ουσιαστικά 

η υλοποίηση του. Η έκθεση συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής της 

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

έτος και μέχρι την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ απορρέει από την ΚΥΑ Σύστασης της ΕΥΕ, 

καθώς επίσης και από τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 & 1828/2006. 

 

ΤΟ ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»  

Το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» εγκρίθηκε στις 9.11.2007 με την αρ. 

Ε(2007) 5528/9.11.2007 Απόφαση της Ε.Ε. (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 

πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι τομείς αυτοί, προσδιορίσθηκαν από την Κυβερνητική 

Επιτροπή στις 19.6.2007, και είναι οι εξής: 
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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, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 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. 
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7. Δικαιοσύνη 

 Αναβάθμιση της Διοικητικής Ικανότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης 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.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» 

  

1.1. Ολοκλήρωση και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής των Αξόνων 

Προτεραιότητας ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013» 

 

1.1.1. Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013» και νομική βάση για την Ετήσια Έκθεση προόδου για 

την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

Ο Νόμος 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/2007) δημοσιεύθηκε στις 

3.12.2007.   

Ως ορίζεται δε στο  άρθρο 5 (β) «...Στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας 

συνιστάται ειδική υπηρεσία εφαρμογής επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών 

συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η ειδική αυτή υπηρεσία ασκεί καθήκοντα δικαιούχου στα 

ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά την 

έννοια του άρθρου 4, στα επιχειρησιακά προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» του ΕΣΠΑ, για πράξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Η ίδια ειδική υπηρεσία είναι 

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

αναφορικά με τα ανωτέρω προγράμματα, σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3...». 

Με την Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749 του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών θεσπίσθηκε το «Σύστημα Διαχείρισης» της 4ης προγραμματικής 

περιόδου (ΦΕΚ 540/Β/ 2008) ), και  δημοσιεύθηκε στις 27.3.2008. 

Η Κοινή Απόφαση Αριθμ. 131/18.4.2008 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας 

και Οικονομικών «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ  και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων 

επιχειρησιακών προγραμμάτων» στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου 

Εσωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007»  (ΦΕΚ 887/Β/2008)  

δημοσιεύθηκε στις 14.5.2008.  
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Στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 για την Ετήσια Έκθεση ορίζεται 

ότι  η ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης που συντάσσουν όλα τα κράτη μέλη, 

όπως προβλέπει το άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περιέχουν, 

εφόσον απαιτείται, συνοπτική περιγραφή της εφαρμογής της ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου καθώς και κάθε ειδικής δράσης που σχετίζεται με τα φύλα. 

Όσον αφορά στη σύνταξη  και τα περιεχόμενα της Ετήσιας Έκθεσης, το Παράρτημα 

XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 εξειδικεύει το περιεχόμενο της 

ετήσιας έκθεσης και ιδιαίτερα τις αναφορές του άρθρου 67 (2) του Καν.1083/2006 

για το περιεχόμενο της έκθεσης, με τη λεπτομερή παράθεση των απαιτούμενων 

πινάκων και πληροφοριών που θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτή, ενώ το Παράρτημα 

ΧΧΙΙΙ του ίδιου Κανονισμού, παραθέτει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, απαραίτητα στοιχεία ανά ομάδα – στόχο που θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται στην Έκθεση. 

Επιπλέον, σχετικά άρθρα και διατάξεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο της ετήσιας 

έκθεσης είναι επίσης τα άρθρα 9,34,50,57,67,68 και 86 του Γενικού Κανονισμού 

1083/2006, τα άρθρα 4,6,10 του Κανονισμού ΕΚΤ 1081/2006 καθώς και τα άρθρα 11 

και 40 του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006. 

Τέλος στο άρθρο 3 παρ. θ του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» αναφέρεται  

ότι « Η ΔΑ συντάσσει και μετά την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης υποβάλλει στην 

Επιτροπή τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού 

προγράμματος. Το πλαίσιο υποχρεώσεων και απαιτούμενων πληροφοριών για την υποβολή 

της ετήσιας και τελικής έκθεσης υλοποίησης καθορίζεται με σαφήνεια στο άρθρο 67 του 

Γενικού Κανονισμού 1083/2006». 

Γενικό πλαίσιο Περιεχομένων Ετήσιας Έκθεσης (Εγκύκλιος για την Ετήσια Έκθεση 

υλοποίησης των ΕΠ της περιόδου 2007-2013) 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο για την Ετήσια Έκθεση υλοποίησης των ΕΠ της περιόδου 

2007-2013, η ετήσια έκθεση υλοποίησης αποτελεί εξαιρετικής σημασίας κείμενο στη 

διαχείριση των Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Αποτελεί δε βασική πηγή 

πληροφόρησης παρέχοντας τη βάση για την ανταλλαγή απόψεων ΔΑ και Επιτροπής 

κατά την ετήσια συνάντηση και σε πιθανή αναθεώρηση των Προγραμμάτων. Η ΔΑ 

κάθε ΕΠ θα πρέπει να υποβάλει ετήσια έκθεση για πρώτη φορά το 2008 και στη 
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συνέχεια για κάθε χρόνο σε διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση του 

ημερολογιακού έτους εφαρμογής, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου έκαστου έτους. Η 

Έκθεση θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 66 του 

Γενικού Κανονισμού 1083/2006. Η τελική έκθεση συμπεριλαμβάνοντας και την 

αναφορά για το έτος 2015 θα πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή έως τις 31 

Μαρτίου 2017. 

Στο περιεχόμενο της έκθεσης (σύμφωνα με το παράρτημα ΧVΙΙΙ του Εφαρμοστικού 

Κανονισμού) πρέπει να υπάρχει επισκόπηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού 

προγράμματος σε φυσικούς και οικονομικούς όρους, τόσο για το σύνολο του 

Προγράμματος όσο και ανά άξονα προτεραιότητας. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν 

όλες οι αναλυτικές πληροφορίες για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τα βήματα 

που γίνονται για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 

εφαρμογής του Προγράμματος. 

 

1.1.2. Εξειδίκευση ΕΠ«Διοικητική Μεταρρύθμιση 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.  

Ειδικότερα για τον Γενικό Στόχο ΙΙΙ (Άξονες Προτεραιότητας 7,8 και 9) εξειδικεύτηκαν 

δράσεις ύψους 26.930.000,00 €, που καλύπτουν το 41,43% 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) και το ποσοστό εξειδίκευσής του. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΙΙΙ (Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9) 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΤΟΧΟ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΙΙΙ(ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8, 9): ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ 

ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

26.930.000,00 41,43% 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΤΗΚΑΝ 

3.1.1. Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των 

φύλων σε τομείς πολιτικής. 

3.1.2. Αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών στην ισότητα των φύλων.  

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

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. 

3.2.1. Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

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

της βίας. 

3.2.4. Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων).  

 
 

 

1.1.3. Εκχώρηση αρμοδιότητας άσκησης καθηκόντων ενδιάμεσων φορέων 

διαχείρισης  

Υπεγράφησαν τρεις (3) υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 1959/Β/23-09-2008) για την 

εκχώρηση αρμοδιοτήτων άσκησης καθηκόντων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 

(ΕΦΔ). Μία εκ των τριών αφορά στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000–2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, με 

αρ.πρωτ.οικ.280/16-09-2008. 
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1.1.4. Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών 

συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας 

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

του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η 

οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας, με 

την παράγραφο 5(β) του Άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 υπάγεται στη Γενική 

Γραμματεία Ισότητας. 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» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ, για πράξεις 

αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. 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. Η Ειδική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) 

μονάδες: 

 

ΜΟΝΑΔΑ Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης 

ΜΟΝΑΔΑ Β: Διαχείρισης και Επαληθεύσεων 

ΜΟΝΑΔΑ Γ: Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

ΜΟΝΑΔΑ Δ: Οργάνωσης και Υποστήριξης 

 
Αρμοδιότητες Μονάδων Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 

 

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής κατανέμονται μεταξύ των 

Μονάδων της ως εξής: 
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Μονάδα Α: Προγραμματισμού και αξιολόγησης 

(i) Διαμορφώνει θέσεις και κατευθύνσεις σχετικά με τις πολιτικές ισότητας που θα 

πρέπει να ενσωματώνονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ 

και του ΕΣΣΑΑΛ. 

(ii) Εξειδικεύει τους στρατηγικούς στόχους του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ για 

τον τομέα ισότητας, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις καθ’ ύλη 

αρμόδιες υπηρεσίες συντονισμού. Παρέχει στις εμπλεκόμενες Διαχειριστικές Αρχές τις 

εξειδικευμένες κατευθύνσεις και προτεραιότητες για την ικανοποίηση των 

στρατηγικών στόχων του τομέα ισότητας. 

(iii) Μεριμνά σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την ΕΥΣΕΚΤ και τις 

αρμόδιες διαχειριστικές αρχές για τη συνέργεια και συμπληρωματικότητα των 

δράσεων του ΕΣΠΑ, ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ στον τομέα της ισότητας των φύλων. 

(iv) Έχει την ευθύνη ενημέρωσης και παρακολούθησης της εφαρμογής των δράσεων 

στο πλαίσιο των πολιτικών ισότητας που υλοποιούνται στα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ. 

(v) Επεξεργάζεται και αναλύει τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από την εφαρμογή 

των δράσεων ισότητας στα ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ. Συνθέτει τις 

πληροφορίες αυτές και ενημερώνει την Εθνική Αρχή Συντονισμού και την ΕΥΣΕΚΤ για 

την πρόοδο επίτευξης των προτεραιοτήτων και στόχων του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του 

ΕΣΣΑΑΛ. 

(vi) Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας, για τους 

οποίους της εκχωρείται η διαχείριση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής 

Αρχής Συντονισμού, των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών συντονισμού και της 

Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013», και άλλων Διαχειριστικών Αρχών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

(vii) Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά 

με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω των αξόνων προτεραιότητας του ΕΠΔΜ ή 

άλλων ΕΠ τους οποίους διαχειρίζεται. Στο πλαίσιο αυτό εμπλέκει στα μέτρα 

πληροφόρησης και δημοσιότητας εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 

οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, κλαδικές και επαγγελματικές ενώσεις. 

(viii) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του άξονα προτεραιότητας «Ενδυνάμωση 

των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» του ΕΠΔΜ, καθώς 

και των αξόνων προτεραιότητας άλλων ΕΠ για τους οποίους της έχει εκχωρηθεί η 
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διαχείριση και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική πρόοδό του, τους 

ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής του και εισηγείται στην Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013» προτάσεις αναθεώρησής του. 

(ix) Συντάσσει την ετήσια έκθεση προόδου των θεμάτων ισότητας για το ΕΠ 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». 

(x) Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης 

των πράξεων που διαχειρίζεται στο πλαίσιο του ΕΠΔΜ καθώς και άλλων ΕΠ εφόσον 

απαιτείται. 

(xi) Υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ«Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013». εξαμηνιαίες εκθέσεις ποιοτικής ανάλυσης της προόδου που επιτεύχθηκε 

στους άξονες προτεραιότητας που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 

(xii) Προετοιμάζει σε συνεργασία με τη Μονάδα Β τις προσκλήσεις για την υποβολή 

αιτήσεων χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικότερους στόχους και 

δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν μέσω του άξονα, την πορεία των ήδη ενταγμένων 

πράξεων καθώς και τυχόν πρότερες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση 

πρόσκλησης. 

(xiii) Εκδίδει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τον 

άξονα προτεραιότητας που διαχειρίζεται και παρέχει προς τους δυνητικούς 

δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με: 

α) τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόμενες 

πράξεις προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 

επιχειρησιακού προγράμματος, 

β) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις 

σχετικές χρονικές περιόδους, 

γ) κριτήρια αξιολόγησης για την ένταξη των προς χρηματοδότηση πράξεων, 

δ) τα αρμόδια στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τα οποία μπορούν να 

παρέχουν πληροφορίες 

σχετικά με την πρόσκληση, 

ε) την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η πρόταση επιλεγεί, του τίτλου της 

πράξης, του δικαιούχου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που 

χορηγείται. 

(xiv) Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των προτάσεων που 

υποβάλλονται. 
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(xv) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια ένταξης. 

(xvi) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης των πράξεων που διαχειρίζεται 

στους άξονες προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος, μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας διατύπωσης γνώμης και την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας έκδοσης συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης, καθώς και για την έκδοση 

τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των σχετικών 

αποφάσεων στην οικεία ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής και της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής. 

(xvii) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων 

που καταχωρεί στο ΟΠΣ. 

 
 
 
Μονάδα Β: Διαχείρισης και Επαληθεύσεων 

(i) Μεριμνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών 

δικαιούχων των πράξεων που διαχειρίζεται, με βάση τα προβλεπόμενα στο σύστημα 

επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων. 

(ii) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και 

μεριμνά για την υλοποίηση τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες 

νομικές δεσμεύσεις, καθώς και για τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες 

κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης τους. Στο 

πλαίσιο αυτό: 

α) Συλλέγει τις περιοδικές εκθέσεις προόδου που υποβάλλουν οι δικαιούχοι, 

παρακολουθεί συστηματικά και μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων το 

χρονοδιάγραμμα και την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων. 

β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και μεριμνά 

για την έγκαιρη επίλυση τους. 

γ) Συντάσσει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα δελτία παρακολούθησης της προόδου 

των πράξεων. 

δ) Εξετάζει το βαθμό επίτευξης των ετήσιων ποσοτικών στόχων των πράξεων, 

σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις. Σε περίπτωση 

απόκλισης από τους όρους της απόφασης ένταξης ή χρονικών καθυστερήσεων 

μεγαλύτερων των έξι μηνών σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο, 

προβαίνει σε επανεξέταση της πράξης και στην περίπτωση αδικαιολόγητων 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 

 17 

αποκλίσεων, δύναται να εισηγηθεί την ανάκληση της απόφασης ένταξης. Οι 

αποφάσεις ένταξης πράξεων που ανακαλούνται δημοσιεύονται στην κεντρική 

ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. 

ε) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που 

έχουν αναλάβει, την πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη 

δημοσιότητα, την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής 

κωδικοποίησης και την τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. 

στ) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης της ολοκλήρωσης της πράξης. 

ζ) Τηρεί πλήρη φάκελο έργου κατά τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης 

και ελέγχου. 

(iii) Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά 

τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης, κατά τα 

προβλεπόμενα στο Ν. 3614/2007. 

(iv) Διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3614/2007 

προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων 

και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι 

δικαιούχοι καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και 

κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό: 

α) Συλλέγει τις δηλώσεις δαπανών (μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών) που 

υποβάλλονται από τους δικαιούχους και τις καταχωρεί στο ΟΠΣ, μετά από τη 

διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης σε κάθε δήλωση δαπάνης, κατά την οποία 

επιβεβαιώνεται με τα κατάλληλα έγγραφα, ότι: 

− η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική, 

− τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμφωνα με την απόφαση 

ένταξης, 

− οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς, 

− η πράξη και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, 

− τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης 

της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη 

προγραμματική περίοδο. 

Στην περίπτωση μεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να 

πραγματοποιούνται δειγματοληπτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου 

δειγματοληψίας κατά τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 
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β) Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις επιμέρους πράξεων κατά τις οποίες 

επαληθεύεται: ότι οι πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόμενα προϊόντα 

ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης 

σύμβασης ή απόφασης ένταξης, η φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση των 

κοινοτικών κανόνων όσον αφορά τη δημοσιότητα και η ακρίβεια των 

πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική και οικονομική 

πρόοδο της πράξης. Στα όργανα επιτόπιας επαλήθευσης δύναται να συμμετέχουν 

και στελέχη άλλων Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας. 

γ) Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει 

σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, 

ενημερώνει την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται ζητά την αναστολή 

χρηματοδότησης της πράξης από την αρμόδια υπηρεσία. 

(v) Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που 

πραγματοποιεί και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα 

πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Εάν οι επιτόπιες 

επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και 

τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις 

συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. 

(vi) Μεριμνά για την καταβολή στους δικαιούχους της δικαιούμενης δημόσιας 

ενίσχυσης, που ορίζεται στην απόφαση πληρωμής με την προσκόμιση των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

(vii) Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της 

πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει επαλήθευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στο άρθρο 26 του Ν. 3614/2007 και στις κανονιστικές πράξεις που 

εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές 

εγγραφές στο ΟΠΣ. 

(viii) Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί 

αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εισηγείται, στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής 

δαπάνης για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

 

Μονάδα Γ: Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

(i) Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013», καθώς και άλλες ΕΥΔ για την υλοποίηση των 

συγχρηματοδοτούμενων δράσεων των ΕΠ που αναλαμβάνει να εκτελέσει, σύμφωνα 
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με τους ειδικούς Στόχους και την εξειδίκευση πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας 

των ΕΠ. 

(ii) Συντάσσει και υποβάλλει στην ΕΥΔ ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και 

τις άλλες ΕΥΔ τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την ένταξη των 

πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

(iii) Προετοιμάζει τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των οποίων είναι δικαιούχος. Στο πλαίσιο αυτό: 

α) Προβαίνει σε προκηρύξεις ενεργειών προς τους υποψηφίους αναδόχους των 

πράξεων που της ανατίθενται από τα ΕΠ, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση 

ένταξης, εφαρμόζοντας τους κανόνες του εθνικού και κοινοτικού δικαίου. 

β) Οργανώνει σε συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΕΠ την 

διάδοση της πληροφορίας σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τις 

ωφέλειες που αποκομίζονται από αυτές, καθώς και την ενημέρωση των 

υποψήφιων αναδόχων για την υποβολή προτάσεων, σχετικά με τους στόχους και 

τη φύση των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

τον τρόπο υποβολής προτάσεων, το σύστημα αξιολόγησης και το σύστημα 

διαχείρισης των εν λόγω ενεργειών. 

γ) Οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προτάσεων που υποβάλλονται και μεριμνά ώστε η διαδικασία αξιολόγησης να 

είναι αποτελεσματική, διαφανής και συνεπής προς το ισχύον εθνικό και κοινοτικό 

θεσμικό πλαίσιο. 

iv) Παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου των υποέργων 

που έχουν αναλάβει οι ανάδοχοι φορείς μέσω διοικητικών ελέγχων των στοιχείων που 

οι ίδιοι δηλώνουν αλλά και επιτόπιων ελέγχων όπου απαιτείται. 

(v) Προβαίνει στην πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου των πράξεων 

(έργων/υποέργων) μέσω διοικητικού ελέγχου των στοιχείων που υποβάλλουν οι 

ανάδοχοι αλλά και των πορισμάτων των επιτόπιων ελέγχων, ο οποίος ολοκληρώνεται 

με τη σύνταξη του σχετικού εγγράφου πιστοποίησης. Κατόπιν της πιστοποίησης του 

φυσικού αντικειμένου προβαίνει στην έκδοση των 

εντύπων καταβολής χρηματοδότησης. 

(vi) Υποβάλλει στις ΕΥΔ όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία για την 

παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων καθώς και τα προβλεπόμενα 

από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στοιχεία που καταχωρούνται στο ΟΠΣ και 

στο φάκελο έργου. 
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(vii) Ενημερώνει για κάθε σοβαρό θέμα που ανακύπτει τις Ειδικές Υπηρεσίες 

Διαχείρισης των ΕΠ και εφαρμόζει τις υπ’ αυτές εκπορευόμενες οδηγίες και 

κατευθύνσεις, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

(viii) Έχει την ευθύνη για την ολοκλήρωση των δράσεων του Γ΄ΚΠΣ που υλοποιεί η 

Γενική Γραμματεία Ισότητας καθώς και για την διενέργεια των διαδικασιών που 

αφορούν το κλείσιμο του Γ΄ ΚΠΣ για τις δράσεις αυτές. 

(ix) Έχει την ευθύνη για την προετοιμασία, το συντονισμό και την υλοποίηση λοιπών 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στον τομέα της ισότητας των φύλων. 

 

Μονάδα Δ: Οργάνωσης και Υποστήριξης. 

(i) Μεριμνά για την υποβολή προτάσεων στη ΔΑ του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013» ή άλλων ΕΠ ενεργειών τεχνικής υποστήριξης. Εκτελεί τα έργα τεχνικής 

υποστήριξης της εφαρμογής με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής και τηρεί 

τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών. 

(ii) Καταρτίζει σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες και την ΕΥΔ και υποβάλλει στον 

Ειδικό Γραμματέα που εποπτεύει το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», μετά 

από έγκριση της Γενικής Γραμματέως Ισότητας, μέχρι την 30 Νοεμβρίου έκαστου 

έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος με ποσοτικούς και 

ποιοτικούς στόχους με βάση τον στρατηγικό προγραμματισμό της Διάσκεψης των 

Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης. Καταρτίζει τις περιοδικές εκθέσεις για 

τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους σε συνεργασία 

με τις άλλες Μονάδες. 

(iii) Μεριμνά για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Ειδική Υπηρεσία 

και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες. Προς τούτο συνεργάζεται με τη Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ή όποια άλλη 

ΕΥΔ απαιτείται. 

(iv) Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών για την παροχή άμεσης 

ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους ενδιαφερόμενους. 

(v) Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων 

βοηθημάτων για τις 

ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας. 

(vi) Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό 

και ειδικότερα ταδιοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης. 
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(vii) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης 

των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του 

προσωπικού της. 

(viii) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων 

που καταχωρεί στο ΟΠΣ. 

 

1.1.5. Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας της ΓΓΙ  

Στο πλαίσιο της επιβεβαίωσης  της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων του ΕΠ 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» κατά τη μεταβατική περίοδο, η Γενική 

Γραμματεία Ισότητας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013»  με αριθμ. πρωτ. 25/4-6-2008 (υποβολή με αρ. πρωτ. 

8716/24.11.08) αποκτώντας στις 3/12/2008 επιβεβαίωση της διαχειριστικής 

επάρκειας των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων: 

1. ΕΥΕ «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και  λοιπών 

συγχρηματοδοτούμενων ΕΠ»: Μονάδα Α, Γ & Δ 

2. Διεύθυνση Διοικητικού, Οικονομικού και Οργάνωσης: Τμήμα Οικονομικού και 

Διαχείρισης Υλικών 

 

1.1.6. Ενέργειες στελέχωσης και λειτουργίας 

 
Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΥΕ ανέρχεται έως 31/12/2008 σε επτά (7) άτομα, εκ 

των οποίων  τα τέσσερα (4) ήτοι το 57,2% είναι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι 

και τα τρία (3)  ήτοι 42,8% είναι υπάλληλοι της ΜΟΔ Α.Ε. Η διαδικασία στελέχωσης 

της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ Σύστασης (ΦΕΚ 887/Β/14-05-2008), 

θα ολοκληρωθεί το 2009. 

 

1.1.7. Οδηγός υλοποίησης πράξεων με ίδια μέσα  

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας συμμετείχε ως ΕΦΔ στη διαδικασία διαβούλευσης που 

διενήργησε η ΕΥΔ ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» για την κατάρτιση 

«Οδηγού υλοποίησης πράξεων με ίδια μέσα». 
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1.2. Ρυθμίσεις παρακολούθησης 

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, η παρακολούθηση του 

ΕΠΔΜ διενεργείται από τη Διαχειριστική Αρχή και την Επιτροπή Παρακολούθησης του 

προγράμματος, κυρίως με βάση τους δείκτες (χρηματοοικονομικούς και δείκτες 

εκροών και αποτελεσμάτων) που έχουν καθορισθεί για κάθε άξονα προτεραιότητας 

του ΕΠΔΜ σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1, περ. (γ) του ίδιου κανονισμού. 

Οι δείκτες του Άξονα Προτεραιότητας ΙΙΙ όπως και όλου του ΕΠΔΜ έχουν αναπτυχθεί 

και με βάση την προτεινόμενη από την Επιτροπή μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο 

σχετικό έγγραφο εργασίας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, «Δείκτες για 

την παρακολούθηση και την αξιολόγηση: Οδηγός Εφαρμογής».  

Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του 

Άξονα Προτεραιότητας ΙΙΙ, όπως και όλου του ΕΠΔΜ ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα του ΕΠΔΜ, στους στόχους του καθώς και στις κοινωνικοοικονομικές και 

περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του.  

Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό των τιμών των δεικτών κατά την 

υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας ΙΙΙ, όπως και όλου του προγράμματος 

συλλέγονται σε επίπεδο έργου και συναθροίζονται σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας, 

καθώς και σε επίπεδο προγράμματος.  

Στους κάτωθι πίνακες παρατίθεται  1) η χρηματοοικονομική πρόοδος των Αξόνων 

Προτεραιότητας ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ του ΕΠΔΜ, 2) στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της 

χρήσης των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής (σύμφωνα με τον πίνακα του 

παραρτήματος II του Kαν.1828/2006). 

 
Σημείωση: η φυσική πρόοδος των θεμάτων ισότητας στο ΕΠ «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση 2007-2013» απεικονίζεται στον Πίνακα του  Κεφαλαίου 3 σελ.61, 
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ (7,8,9) 

ΣΤΟ ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία των Αξόνων Προτεραιότητας 7,8,9, ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» 
  

  2   0   0   8  

Δαπάνες και δημόσια συνεισφορά 

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Π. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Δαπάνες που καταβλήθηκαν 
από δικαιούχους και 

συμπεριλαμβάνονται στις 
αιτήσεις πληρωμής που 
απεστάλησαν στη 
διαχειριστική αρχή 

Δημόσια 
συνεισφορά 

Ιδιωτικές 
δαπάνες 

(1) 

Δαπάνες που 
καταβλήθηκαν 
από το φορέα 
που είναι 

αρμόδιος για 
την καταβολή 

των 
πληρωμών 
στους 

δικαιούχους 

Σύνολο των 
πληρωμών 

που 
ελήφθησαν 
από την  
Επιτροπή 

7 Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος 
της δημόσιας διοίκησης - στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 

44.414.057               567.602 
 

8 Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος 
της δημόσιας διοίκησης - στις 3 περιφέρειες σταδιακής 
εξόδου 

33.737.049               431.152 
 

9 Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος 
της δημόσιας διοίκησης - στις 2 περιφέρειες σταδιακής 
εισόδου 

6.252.894               31.357 
 

   
84.404.000 

               1.030.111 

Σύνολο των μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου 39.989.943 
              

462.509 

Σύνολο των μη μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου 44.414.057               
 

567.602 
 

Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου όταν το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ(2)  

                
  

Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου όταν το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΚΑΝ. 1828/2006-ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

 
Κωδικός 
Διάσταση 1        
Θέμα 

Προτεραιότητας 

Κωδικός 
Διάσταση 2       
Μορφή 

χρηματοδότησης 

Κωδικός  
Διάσταση 3 
  Έδαφος 

Κωδικός 
Διάσταση         

4               
Οικονομική 

Δραστηριότητα 

Κωδικός Διάσταση         
5                       

Γεωγραφική Περιοχή 
Προϋπολογισμός 

Πραγματοποιηθεί
σες Δαπάνες 

69 01 00 17 
GR11, GR14, GR21, GR22, 
GR23, GR25, GR41, GR 43 

28.432.223,00   
 

0 
 

69 01 00 17 GR12, GR13, GR30 21.682.713,00   0 
69 01 00 17 GR24, GR42 1.689.500,00   0 

73 01 00 17 
GR11, GR14, GR21, GR22, 
GR23, GR25, GR41, GR 43 

344.893,00 
 

0 
73 01 00 17 GR12, GR13, GR30 203.052,00 0 
73 01 00 17 GR24, GR42 56.580,00 0 

 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 69: Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης 

της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας 

παιδιών και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων. 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 73: Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας δράσεις για μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα με διακρίσεις φύλου, και για διεύρυνση της πρόσβασης στα αντικείμενα και στην ποιότητα της 

υποχρεωτικής/ επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, 

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 

2.1 Συνεισφορά του Άξονα Προτεραιότητας ΙΙΙ του ΕΠ «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013» στο ΕΣΠΑ 

Ως αναλύεται στο ΕΠΔΜ οι σχεδιασθείσες παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν άμεση 

σημαντική συμβολή σε τέσσερις (4) γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ.  

 

Ειδικότερα: 

 

Η κατηγορία 3.1.1., «κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις νομοθετικών και 

κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων σε τομείς πολιτικής», 

αναμένεται να έχει άμεση σημαντική συμβολή στο γενικό στόχο 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).  

Η κατηγορία 3.1.2., «αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών στην ισότητα 

των φύλων», αναμένεται να έχει άμεση σημαντική συμβολή στο γενικό στόχο 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).  

Η κατηγορία 3.1.3., «προαγωγή της ενσωμάτωσης (gender mainstreaming)  της 

ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές», αναμένεται να έχει άμεση σημαντική 

συμβολή στο γενικό στόχο 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).  

Η κατηγορία 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», αναμένεται να έχει άμεση σημαντική 
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συμβολή στους γενικούς στόχους, Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των 

εργαζομένων των επιχειρήσεων, και ,Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.  

Η κατηγορία 3.2.1., «ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων» αναμένεται να έχει άμεση σημαντική συμβολή στο γενικό στόχο 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).  

Η κατηγορία 3.2.2., «δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του συνόλου της 

Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας των φύλων», 

αναμένεται να έχει άμεση σημαντική συμβολή στο γενικό στόχο 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).  

Η κατηγορία 3.2.3, «ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος 

των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας», αναμένεται να έχει άμεση σημαντική 

συμβολή στο γενικό στόχο 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). 

Η κατηγορία 3.2.4., υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων), αναμένεται να 

έχει άμεση σημαντική συμβολή στους γενικούς στόχους, Προώθηση της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και  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).  

 

Συνολικά, υπάρχει πλήρης ανταπόκριση του άξονα προτεραιότητας ΙΙΙ με το 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς όπως προκύπτει από τους παρακάτω Πίνακες. 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 

 27 

ΣΤΟΧΟΣ 1 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΠΑ 1. Η αύξηση 
της 

εξωστρέφειας 
και των 

εισροών ξένων 
άμεσων 

επενδύσεων 

2. Η ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας 
και η αύξηση της 
παραγωγικότητας 

3. Η 
διαφοροποίη
ση του 

τουριστικού 
προϊόντος 
της χώρας 

4. Η 
βελτίωση της 
ποιότητας και 
της έντασης 

των 
επενδύσεων 

στο 
ανθρώπινο 
κεφάλαιο για 

την 
αναβάθμιση 
του ελληνικού 
εκπαιδευτικού 
συστήματος 

5. Η ενίσχυση 
της έρευνας 

τεχνολογίας και 
η προώθηση της 
καινοτομίας σε 
όλους τους 
κλάδους ως 
βασικού 
παράγοντα 

αναδιάρθρωσης 
της ελληνικής 
οικονομίας και 
μετάβασης στην 
οικονομία της 
γνώσης 

6. Η ψηφιακή 
σύγκλιση της 
χώρας με την 

ενσωμάτωση και 
την συστηματική 
χρήση των 
τεχνολογιών 

πληροφορικής και 
επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στους 

τομείς κοινωνικής 
& οικονομικής 

δραστηριοποίησης 

7. Ενίσχυση της 
προσαρμοστικότητ

ας των 
εργαζόμενων των 
επιχειρήσεων 

8. Διευκόλυνση 
πρόσβασης στην 
απασχόληση 

9. Προώθηση της 
κοινωνικής 
ενσωμάτωσης 

10. Θεμελίωση ενός 
αποδοτικού και 

οικονομικά βιώσιμου 
συστήματος υγείας 
που θα προσφέρει 
ποιοτικές και 

εξατομικευμένες 
υπηρεσίες στους 
πολίτες και θα 

εστιάζει στη συνεχή 
βελτίωση των 
υπηρεσιών 
πρόληψης και 
φροντίδας 

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) 

12. Η βελτίωση 
της ποιότητας 
των δημόσιων 
πολιτικών και η 
αποτελεσματική 
εφαρμογή τους 

για τη 
διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής 
δράσης και την 
αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής 
των πολιτών 

13. Η 
ανάπτυξη 
και ο 

συγχρονισμ
ός των 
φυσικών 
υποδομών 
και των 
συναφών 
υπηρεσιών 

του 
συστήματος 
μεταφορών 
της χώρας 

14. Ο 
ασφαλής 
ενεργειακός 
εφοδιασμός 
της χώρας 
με γνώμονα 

την 
αειφορία 

15. Η αειφόρος 
διαχείριση του 
περιβάλλοντος 

16.Η 
άσκηση 

αποτελεσμα
τικής 

περιβαλλον
τικής 

πολιτικής 

17. 
Ανάδειξη 
του 

πολιτισμού 
ως ζωτικού 
παράγοντα 

της 
οικονομικής 
ανάπτυξης 
της χώρας 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ: 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

                 

3.1.1 Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις 
νομοθετικών και κανονιστικών 
ρυθμίσεων για την ισότητα των 
φύλων σε τομείς πολιτικής 

      
    Άμεση Συμβολή 

      

3.1.2 Αξιολόγηση των επιπτώσεων 
δημόσιων πολιτικών  στην ισότητα 
των φύλων 

      
    Άμεση Συμβολή 

      

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

      
    Άμεση Συμβολή 

      

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 

      

Άμεση Συμβολή Άμεση Συμβολή    

      

3.2.1 Ενίσχυση της συμμετοχής των 
γυναικών στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων 

      
    Άμεση Συμβολή 

      

3.2.2 Δράσεις ευαισθητοποίησης και 
κατάρτισης του συνόλου της 
Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας 
φύλων 

      

    Άμεση Συμβολή 

      

3.2.3 Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης προς όφελος των 
γυναικών 

      
    Άμεση Συμβολή 

      

3.2.4 Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων 
οργανώσεων) 

        Άμεση Συμβολή  Άμεση Συμβολή       

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 

 28 

ΣΤΟΧΟΣ 2 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΠΑ 1. Η αύξηση 
της 

εξωστρέφειας 
και των 

εισροών ξένων 
άμεσων 

επενδύσεων 

2. Η ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας 
και η αύξηση της 
παραγωγικότητας 

3. Η 
διαφοροποίη
ση του 

τουριστικού 
προϊόντος 
της χώρας 

4. Η 
βελτίωση της 
ποιότητας και 
της έντασης 

των 
επενδύσεων 

στο 
ανθρώπινο 
κεφάλαιο για 

την 
αναβάθμιση 
του ελληνικού 
εκπαιδευτικού 
συστήματος 

5. Η ενίσχυση 
της έρευνας 

τεχνολογίας και 
η προώθηση της 
καινοτομίας σε 
όλους τους 
κλάδους ως 
βασικού 
παράγοντα 

αναδιάρθρωσης 
της ελληνικής 
οικονομίας και 
μετάβασης στην 
οικονομία της 
γνώσης 

6. Η ψηφιακή 
σύγκλιση της 
χώρας με την 

ενσωμάτωση και 
την συστηματική 
χρήση των 
τεχνολογιών 

πληροφορικής και 
επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στους 

τομείς κοινωνικής 
& οικονομικής 

δραστηριοποίησης 

7. Ενίσχυση της 
προσαρμοστικότητ

ας των 
εργαζόμενων των 
επιχειρήσεων 

8. Διευκόλυνση 
πρόσβασης στην 
απασχόληση 

9. Προώθηση της 
κοινωνικής 
ενσωμάτωσης 

10. Θεμελίωση ενός 
αποδοτικού και 

οικονομικά βιώσιμου 
συστήματος υγείας 
που θα προσφέρει 
ποιοτικές και 

εξατομικευμένες 
υπηρεσίες στους 
πολίτες και θα 

εστιάζει στη συνεχή 
βελτίωση των 
υπηρεσιών 
πρόληψης και 
φροντίδας 

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) 

12. Η βελτίωση 
της ποιότητας 
των δημόσιων 
πολιτικών και η 
αποτελεσματική 
εφαρμογή τους 

για τη 
διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής 
δράσης και την 
αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής 
των πολιτών 

13. Η 
ανάπτυξη 
και ο 

συγχρονισμ
ός των 
φυσικών 
υποδομών 
και των 
συναφών 
υπηρεσιών 

του 
συστήματος 
μεταφορών 
της χώρας 

14. Ο 
ασφαλής 
ενεργειακός 
εφοδιασμός 
της χώρας 
με γνώμονα 

την 
αειφορία 

15. Η αειφόρος 
διαχείριση του 
περιβάλλοντος 

16.Η 
άσκηση 

αποτελεσμα
τικής 

περιβαλλον
τικής 

πολιτικής 

17. 
Ανάδειξη 
του 

πολιτισμού 
ως ζωτικού 
παράγοντα 

της 
οικονομικής 
ανάπτυξης 
της χώρας 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ: 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

                 

3.1.1 Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις 
νομοθετικών και κανονιστικών 
ρυθμίσεων για την ισότητα των 
φύλων σε τομείς πολιτικής 

      
    Άμεση Συμβολή 

      

3.1.2 Αξιολόγηση των επιπτώσεων 
δημόσιων πολιτικών  στην ισότητα 
των φύλων 

      
    Άμεση Συμβολή 

      

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

      
    Άμεση Συμβολή 

      

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 

      

Άμεση Συμβολή Άμεση Συμβολή    

      

3.2.1 Ενίσχυση της συμμετοχής των 
γυναικών στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων 

      
    Άμεση Συμβολή 

      

3.2.2 Δράσεις ευαισθητοποίησης και 
κατάρτισης του συνόλου της 
Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας 
φύλων 

      

    Άμεση Συμβολή 

      

3.2.3 Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης προς όφελος των 
γυναικών 

      
    Άμεση Συμβολή 

      

3.2.4 Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων 
οργανώσεων) 

        Άμεση Συμβολή  Άμεση Συμβολή       
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ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΠΑ 1. Η αύξηση 
της 

εξωστρέφειας 
και των 

εισροών ξένων 
άμεσων 

επενδύσεων 

2. Η ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας 
και η αύξηση της 
παραγωγικότητας 

3. Η 
διαφοροποίη
ση του 

τουριστικού 
προϊόντος 
της χώρας 

4. Η 
βελτίωση της 
ποιότητας και 
της έντασης 

των 
επενδύσεων 

στο 
ανθρώπινο 
κεφάλαιο για 

την 
αναβάθμιση 
του ελληνικού 
εκπαιδευτικού 
συστήματος 

5. Η ενίσχυση 
της έρευνας 

τεχνολογίας και 
η προώθηση της 
καινοτομίας σε 
όλους τους 
κλάδους ως 
βασικού 
παράγοντα 

αναδιάρθρωσης 
της ελληνικής 
οικονομίας και 
μετάβασης στην 
οικονομία της 
γνώσης 

6. Η ψηφιακή 
σύγκλιση της 
χώρας με την 

ενσωμάτωση και 
την συστηματική 
χρήση των 
τεχνολογιών 

πληροφορικής και 
επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στους 

τομείς κοινωνικής 
& οικονομικής 

δραστηριοποίησης 

7. Ενίσχυση της 
προσαρμοστικότητ

ας των 
εργαζόμενων των 
επιχειρήσεων 

8. Διευκόλυνση 
πρόσβασης στην 
απασχόληση 

9. Προώθηση της 
κοινωνικής 
ενσωμάτωσης 

10. Θεμελίωση ενός 
αποδοτικού και 

οικονομικά βιώσιμου 
συστήματος υγείας 
που θα προσφέρει 
ποιοτικές και 

εξατομικευμένες 
υπηρεσίες στους 
πολίτες και θα 

εστιάζει στη συνεχή 
βελτίωση των 
υπηρεσιών 
πρόληψης και 
φροντίδας 

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) 

12. Η βελτίωση 
της ποιότητας 
των δημόσιων 
πολιτικών και η 
αποτελεσματική 
εφαρμογή τους 

για τη 
διευκόλυνση της 
επιχειρηματικής 
δράσης και την 
αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής 
των πολιτών 

13. Η 
ανάπτυξη 
και ο 

συγχρονισμ
ός των 
φυσικών 
υποδομών 
και των 
συναφών 
υπηρεσιών 

του 
συστήματος 
μεταφορών 
της χώρας 

14. Ο 
ασφαλής 
ενεργειακός 
εφοδιασμός 
της χώρας 
με γνώμονα 

την 
αειφορία 

15. Η αειφόρος 
διαχείριση του 
περιβάλλοντος 

16.Η 
άσκηση 

αποτελεσμα
τικής 

περιβαλλον
τικής 

πολιτικής 

17. 
Ανάδειξη 
του 

πολιτισμού 
ως ζωτικού 
παράγοντα 

της 
οικονομικής 
ανάπτυξης 
της χώρας 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ: 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

                 

3.1.1 Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις 
νομοθετικών και κανονιστικών 
ρυθμίσεων για την ισότητα των 
φύλων σε τομείς πολιτικής 

      
    Άμεση Συμβολή 

      

3.1.2 Αξιολόγηση των επιπτώσεων 
δημόσιων πολιτικών  στην ισότητα 
των φύλων 

      
    Άμεση Συμβολή 

      

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

      
    Άμεση Συμβολή 

      

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 

      

Άμεση Συμβολή Άμεση Συμβολή    

      

3.2.1 Ενίσχυση της συμμετοχής των 
γυναικών στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων 

      
    Άμεση Συμβολή 

      

3.2.2 Δράσεις ευαισθητοποίησης και 
κατάρτισης του συνόλου της 
Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας 
φύλων 

      

    Άμεση Συμβολή 

      

3.2.3 Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης προς όφελος των 
γυναικών 

      
    Άμεση Συμβολή 

      

3.2.4 Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων 
οργανώσεων) 

        Άμεση Συμβολή  Άμεση Συμβολή       
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2.2. Συνεισφορά του Άξονα Προτεραιότητας ΙΙΙ του ΕΠ «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013» στο ΕΠΜ 

Όπως αναλύεται στο ΕΠΔΜ ο Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΙ αναμένεται να έχει άμεση 

σημαντική συμβολή σε δύο (2) προτεραιότητες του ΕΠΜ και έμμεση συμβολή σε 

άλλη μία (1) προτεραιότητα του.   

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΙΙΙ – Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε 

όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, άμεση σημαντική συμβολή στην προτεραιότητα, 

Αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από την αντιμετώπιση των 

διαρθρωτικών προβλημάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της κοινωνίας της γνώσης, 

αναμένεται να έχει η κατηγορία δράσης, ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Επίσης, άμεση σημαντική συμβολή στην προτεραιότητα Αύξηση της 

απασχόλησης, μείωση της ανεργίας, καθώς και αποτελεσματικότερη 

λειτουργία των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε μια σειρά από 

στοχευμένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του 

κοινωνικού αποκλεισμού, αναμένεται να έχουν οι κατηγορίες, αξιολόγηση των 

επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών στην ισότητα των φύλων, προαγωγή της 

ενσωμάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δημόσιες 

πολιτικές, δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του συνόλου της Δημόσιας 

Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας των φύλων, ενίσχυση 

των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την 

καταπολέμηση της βίας, και, Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων). 

Τέλος, και πάλι στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΙΙΙ- Ενδυνάμωση των 

πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, η κατηγορία δράσης, 

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, αναμένεται να έχει έμμεση συμβολή στην προτεραιότητα βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του ανταγωνισμού, άνοιγμα των 

αγορών, αύξησης της εσωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής 

θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων με 

προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. 
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Συνολικά, υπάρχει πλήρης ανταπόκριση του Άξονα Προτεραιότητας ΙΙΙ με το Εθνικό 

Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων,  όπως προκύπτει από τους παρακάτω Πίνακες. 
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ΣΤΟΧΟΣ 1 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ  ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 

ΓΝΩΣΗΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΩΣ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ 

ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

    

3.1.1 Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις νομοθετικών 
και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των 
φύλων σε τομείς πολιτικής 

    

3.1.2 Αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών  
στην ισότητα των φύλων 

 
  ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

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

 
  ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

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 

 

 ΕΜΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ  

3.2.1 Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων 

 
ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ   

3.2.2 Δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του 
συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας φύλων 

 
  ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

3.2.3 Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών 

 
  ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

3.2.4 Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων)  
  ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 
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ΣΤΟΧΟΣ 2 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ  ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 

ΓΝΩΣΗΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΩΣ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ 

ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

    

3.1.1 Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις νομοθετικών 
και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των 
φύλων σε τομείς πολιτικής 

    

3.1.2 Αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών  
στην ισότητα των φύλων 

 
  ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

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

 
  ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

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 

 

 ΕΜΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ  

3.2.1 Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων 

 
ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ   

3.2.2 Δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του 
συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας φύλων 

 
  ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

3.2.3 Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών 

 
  ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

3.2.4 Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων)  
  ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 
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ΣΥΝΟΛΟ 
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ΠΡΑΞΗΣ 
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ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ  ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 

ΓΝΩΣΗΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΩΣ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ 

ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

    

3.1.1 Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις νομοθετικών 
και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των 
φύλων σε τομείς πολιτικής 

    

3.1.2 Αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών  
στην ισότητα των φύλων 

 
  ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

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

 
  ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

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 

 

 ΕΜΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ  

3.2.1 Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων 

 
ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ   

3.2.2 Δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του 
συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας φύλων 

 
  ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

3.2.3 Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών 

 
  ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

3.2.4 Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων)  
  ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 
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2.3. Συνεισφορά του Άξονα Προτεραιότητας ΙΙΙ του ΕΠ «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013» στη Στρατηγική της Λισσαβόνας 

Στο Τελικό Κείμενο των Συστάσεων του Συμβουλίου προς την Ελλάδα (Μάρτιος 

2008) συνιστάται: «.....να υλοποιήσει τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησής της, 

με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού κανονιστικού, λεκτικού και κατασταλτικού 

πλαισίου, με τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής της όσον αφορά τους ανθρώπινους 

πόρους και με την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων...». 

 

Ως αναλύεται στο ΕΠΔΜ,  οι σχεδιασθείσες παρεμβάσεις αναμένεται να συμβάλουν 

στη Στρατηγική της Λισσαβόνας (κωδικούς earmarking) με ποσό κοινοτικής 

συνδρομής 408.996.342 ευρώ (ποσοστό 83,5%)  για το Στόχο 1.   Αντίστοιχα,  

για το Στόχο 2  οι σχεδιασθείσες  παρεμβάσεις του ΕΠΔΜ αναμένεται να συμβάλλουν 

στη Στρατηγική της Λισσαβόνας (κωδικούς earmarking) με ποσό κοινοτικής 

συνδρομής 12.277.750 ευρώ (ποσοστό 79,9%).  

 

Αναλυτικά και όσον αφορά τον άξονα προτεραιότητας ΙΙΙ, Ενδυνάμωση των 

πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, αναμένεται να συμβάλλει 

κατεξοχήν στον κωδικό 69 Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην 

εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της 

γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να 

εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων, και στον 

κωδικό 73 Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας δράσεις για μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από 

το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα με διακρίσεις φύλου, και για 

τη διεύρυνση της πρόσβασης στα αντικείμενα και στην ποιότητα της υποχρεωτικής/ 

επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτιση.  

Ειδικότερα, η κατηγορία πράξης 3.1.1, κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις 

νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων σε τομείς 

πολιτικής, αναμένεται να συμβάλλει στον κωδικό 69, Μέτρα για την βελτίωση της 

προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής 

συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην 

αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως οι 
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διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτημένων 

προσώπων.  

Η κατηγορία πράξης 3.1.2, αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών στην 

ισότητα των φύλων, αναμένεται να συμβάλλει στον κωδικό 69, Μέτρα για την 

βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης 

εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις 

φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, 

όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας 

εξαρτημένων προσώπων.  

Η κατηγορία πράξης 3.1.3, προαγωγή της ενσωμάτωσης (gender mainstreaming)  

της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές αναμένεται να συμβάλλει στον 

κωδικό 69, Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την 

ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να 

μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή 

με την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών 

και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων. 

Η 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, αναμένεται να συμβάλλει στον 

κωδικό 69, Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την 

ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να 

μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή 

με την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών 

και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων. 

Η κατηγορία πράξης 3.2.1, ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων, αναμένεται να συμβάλλει στον κωδικό 69, Μέτρα για την 

βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης 

εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις 

φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, 

όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας 

εξαρτημένων προσώπων. 

Η κατηγορία δράσης 3.2.2, δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του συνόλου 

της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας των 

φύλων αναμένεται να συμβάλλει στον κωδικό 73 Μέτρα για την αύξηση της δια βίου 
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συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας δράσεις για 

μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά 

αντικείμενα με διακρίσεις φύλου, και για τη διεύρυνση της πρόσβασης στα 

αντικείμενα και στην ποιότητα της υποχρεωτικής/ επαγγελματικής και τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και κατάρτιση. 

Η κατηγορία δράσης 3.2.3, ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς 

όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας, αναμένεται να συμβάλλει στον 

κωδικό 69, Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την 

ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να 

μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή 

με την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών 

και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων.  

Η κατηγορία δράσης 3.2.4, Υποστήριξη των ΜΚΟ, αναμένεται να συμβάλλει στον 

κωδικό 69, Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την 

ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να 

μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή 

με την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών 

και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ (ΣΤΟΧΟΣ 1) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
69 73 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

√ √ 

3.1.1 Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις νομοθετικών 
και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των 
φύλων σε τομείς πολιτικής 

√  

3.1.2 Αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών  
στην ισότητα των φύλων √  

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

√  

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 

√  

3.2.1 Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων √  

3.2.2 Δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του 
συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας φύλων 

 √ 

3.2.3 Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών √  

3.2.4 Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων) 
√  
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ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ (ΣΤΟΧΟΣ 2) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
69 73 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

√ √ 

3.1.1 Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις νομοθετικών 
και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των 
φύλων σε τομείς πολιτικής 

√  

3.1.2 Αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών  
στην ισότητα των φύλων √  

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

√  

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 

√  

3.2.1 Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων √  

3.2.2 Δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του 
συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας φύλων 

 √ 

3.2.3 Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών √  

3.2.4 Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων) 
√  
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ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ (ΣΥΝΟΛΟ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
69 73 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

√ √ 

3.1.1 Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις νομοθετικών 
και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των 
φύλων σε τομείς πολιτικής 

√  

3.1.2 Αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών  
στην ισότητα των φύλων √  

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

√  

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 

√  

3.2.1 Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων √  

3.2.2 Δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του 
συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας φύλων 

 √ 

3.2.3 Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών √  

3.2.4 Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων) 
√  
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2.4. Συμβολή του Άξονα Προτεραιότητα ΙΙΙ του ΕΠΔΜ στις  

Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε. για την Ανάπτυξη 

και την Απασχόληση 

Η Επιτροπή παρουσιάζει οκτώ (8) κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό τη βελτίωση της 

απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή ένωση. Αυτές αποτελούν το κύριο πολιτικό μέσο για 

την ανάπτυξη και την εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας. 

 

Ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2005-

2008) 

Μακροοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές 

(1) Να εξασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη 

(2) Να εξασφαλιστεί η οικονομική και δημοσιονομική βιωσιμότητα 

(3) Να προωθηθεί η αποτελεσματική κατανομή πόρων με προσανατολισμό την ανάπτυξη και την 

απασχόληση 

(4) Να εξασφαλιστεί ότι οι μισθολογικές εξελίξεις συμβάλλουν στην οικονομική σταθερότητα 

(5) Να προωθηθεί μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των μακροοικονομικών και των διαθρωτικών 

πολιτικών και των πολιτικών για την απασχόληση 

(6) Να ενισχυθεί ο δυναμισμός και η καλή λειτουργία της ΟΝΕ  

Μικροοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές 

(7) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ιδίως από 

τις επιχειρήσεις 

(8) Να διευκολυνθούν όλες οι μορφές καινοτομίας 

(9) Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγματική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδομηθεί μια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς 

(10) Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης 

(11) Να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη χρησιμοποίηση των πόρων και να ενισχυθεί η προστασία του 

περιβάλλοντος 

(12) Να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η εσωτερική αγορά 

(13) Να εξασφαλιστούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές για να αντεπεξέλθουν στην 

παγκοσμιοποίηση 

(14) Να δημιουργηθεί ανταγωνιστικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον 

(15) Να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις 

ΜΜΕ 

(16) Να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές  

Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση  

(17) Να εφαρμοστούν πολιτικές απασχόλησης οι οποίες να στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη 

βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής 

(18) Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής 
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Ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2005-

2008) 

(19) Να δημιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της 

εργασίας και να καταστεί αυτή αποδοτική για όσους αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένων των 

μειονεκτούντων ατόμων και των αέργων 

(20) Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας 

(21) Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια της απασχόλησης και να μειωθεί ο 

κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του ρόλου των κοινωνικών 

εταίρων 

(22) Να εξασφαλιστεί μια εξέλιξη του κόστους εργασίας και να θεσπιστούν μηχανισμοί καθορισμού των 

μισθών που να ευνοούν την απασχόληση 

(23) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

(24) Να προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες ανάγκες σε δεξιότητες.  

 

Ο Άξονας  Προτεραιότητα ΙΙΙ έχει άμεση σημαντική συμβολή (ΑΣ) στην ΟΚΓ 23 «Να 

αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο». Επίσης,  έχει 

έμμεση συμβολή (ΕΣ) στις ΟΚΓ 9 «Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγματική 

χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδομηθεί μια 

Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς», ΟΚΓ 14 «Να δημιουργηθεί 

ανταγωνιστικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον», ΟΚΓ 15 «Προώθηση μίας 

περισσότερο επιχειρηματικής νοοτροπίας και δημιουργία περιβάλλοντος που να 

στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)», και ΟΚΓ 24 «Να προσαρμοστούν τα 

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες». 

 

- Οι Άξονες Προτεραιότητας ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ θα συμβάλλουν στις ΟΚΓ 9 (ΕΣ), 

ΟΚΓ 14 (ΕΣ), ΟΚΓ 15 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 (ΕΣ). 

 

Σε επίπεδο ειδικού στόχου του ΕΠ: 

- Ο Ειδικός  Στόχος 3.1. θα συμβάλλει στην ΟΚΓ 15 (ΕΣ), ΟΚΓ 14 (ΕΣ). 

- Ο Ειδικός  Στόχος 3.2. θα συμβάλλει στις ΟΚΓ 9 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 

(ΕΣ). 
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2.5. Συνέπεια της στρατηγικής του Άξονα Προτεραιότητας ΙΙΙ με τις 

Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΣΚΓ) για την 

πολιτική συνοχής 2007-2013 

 

Συνολικά, ο Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΙ του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-

2013» συμβάλλει στις ΚΣΚΓ 1.2.3 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για 

όλους» (ΑΣ), ΚΣΚΓ 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω 

της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» (ΑΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.4 «Διοικητικές 

ικανότητες» (ΑΣ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, 

ΙΙΙΓ 

 

Κατωτέρω παρουσιάζονται τα στοιχεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των 

Γενικών Στόχων του ΕΠΔΜ.  

 

3.1. Υλοποίηση του Γενικού Στόχου ΙΙΙ - Άξονες προτεραιότητας 

ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ - «Η ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το 

εύρος της δημόσιας δράσης» 

 
Ο Γενικός Στόχος ΙΙI - Άξονες Προτεραιότητας ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ: «Η ενδυνάμωση των 

πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» περιλαμβάνει 

παρεμβάσεις που αφορούν στην ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το 

εύρος της δημόσιας δράσης και εξειδικεύεται στους κάτωθι δύο (2) Ειδικούς Στόχους: 

- Ειδικός Στόχος 3.1: Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 

των πολιτικών ισότητας, και των μηχανισμών και δομών εφαρμογής, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέματα ισότητας των φύλων.  

- Ειδικός Στόχος 3.2: Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δημόσιο και 

κοινωνικό τομέα. 

 

Τα Έργα Σημαία, δηλαδή τα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα, 

του Γενικού Στόχου ΙΙΙ είναι: 

- Ειδικός Στόχος 3.1:    

1. Διοικητική Κωδικοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων  στον 

τομέα της ισότητας των φύλων.  

2. Αποτίμηση των επιπτώσεων 100 νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων 

στην  πολιτική ισότητας των φύλων. 

3. Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση 

των  πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης. 
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3.1.1 Στοιχεία σχετικά με την φυσική και οικονομική πρόοδο του Γενικού 

Στόχου ΙIΙ - Άξονες Προτεραιότητας ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ - Αναβάθμιση των 

δημόσιων πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου 

και των δομών της δημόσιας διοίκησης.  

Στη διαδικασία της Εξειδίκευσης του Γενικού Στόχου ΙΙΙ, η Γενική Γραμματεία 

Ισότητας συνεργάστηκε με την ΕΥΔ και προχώρησε στην εξειδίκευση του ανά ειδικό 

στόχο σε ποσοστά: 

 

- Ειδικός Στόχος 3.1: 25,69% 

- Ειδικός Στόχος 3.2:  63,81% 

 
Στο Γενικό Στόχο ΙΙΙ «Ενδυνάμωση των Πολιτικών Ισότητας σε όλο το εύρος της 

Δημόσιας Δράσης»  και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΙΙIΑ, 

ΙΙIΒ, ΙΙIΓ, στον Ειδικό στόχο 3.1  και στην ΚΠ  3.1.1. «Κωδικοποιήσεις και 

απλουστεύσεις  νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των 

φύλων σε τομείς  πολιτικής» δημοσιεύτηκε μία πρόσκληση  από την ΕΥΔ ΕΠΔΜ 

συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000€, όπου  η ΓΓΙ κατέθεσε Τεχνικό Δελτίο 

Προτεινόμενης Πράξης με προτεινόμενη δημόσια δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 349.130,08 €. 

Κάτωθι αναπτύσσεται το περιεχόμενο του προαναφερθέντος ΤΔΠΠ.  

 

Πιο αναλυτικά, 

«Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις  νομοθετικών και κανονιστικών 

ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων σε τομείς  πολιτικής» 

 

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου πράξης 

Τις τελευταίες – τρεις με τέσσερις- δεκαετίες το αίτημα για την ισότητα των φύλων 

έχει αποτελέσει την έμπνευση πολλαπλών νομοθετικών παρεμβάσεων σε διαφορετικά 

επίπεδα και σε διαφορετικές θεματικές περιοχές. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

(ΟΗΕ), η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το Εθνικό Κοινοβούλιο και οι Κοινωνικοί Εταίροι έχουν προχωρήσει σε 

σημαντικές ρυθμίσεις που θέτουν τα θεσμικά θεμέλια για την επίτευξη της ισότητας 

και την άμβλυνση των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: O Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές Σύμφωνο για τα 

οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (ΟΗΕ, 1966), η Σύμβαση για την 

εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (Ν.2952/2001) και η 
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Διεθνής Σύμβαση περί καταστολής της Σωματεμπορίας των Γυναικών και των Παιδιών 

(Ν.Δ. 20/10/1992). 

Σημαντικές, ιδιαίτερα για τα θέματα εργασίας, είναι οι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 

του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, όπως η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 100 (1951) 

περί ισότητας της αμοιβής περί αρρένων και θηλέων εργαζομένων δια εργασίαν ίσης 

αξίας (επικύρωση με το Ν. 46/1975), η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 111 (1958) για τη 

διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα (επικύρωση με το Ν. 1424/1984), η 

Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 156 (1981) για εργαζόμενους με οικογενειακές 

υποχρεώσεις, η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 183 (2000) για την προστασία της 

μητρότητας.  

Οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη από το 1975 μέχρι σήμερα, έχουν ρυθμίσει 

σημαντικά θέματα, όπως ίσες ευκαιρίες σε θέματα εργασίας, ίση μεταχείριση στην 

πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες, στην επαγγελματική εκπαίδευση, για το 

δικονομικό βάρος απόδειξης σε περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου, για 

τα επαγγελματικά συστήματα ασφάλισης, τη γονική άδεια, την ασφάλεια των 

εγκύων, την προστασία της μητρότητας, την ισότητα των αμοιβών, Παράλληλα, 

υπάρχουν και εθνικοί νόμοι ή και όροι Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για 

επί μέρους θέματα.  

Αυτό το πλούσιο νομοθετικό έργο κυρίως των τελευταίων 30 ετών, προέρχεται από 

πολλές εθνικές και υπερεθνικές νομοθετικές πηγές, ρυθμίζει θέματα σε πολλούς 

τομείς πολιτικής και είδη δικαίου με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ζητήματα όπως:  

1. Καθώς ορίζονται βασικές έννοιες σε διάφορα και διάσπαρτα θεματικά και 

χρονολογικά νομοθετικά κείμενα, μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν 

ερμηνευτικές συγχύσεις για βασικές έννοιες, π.χ. για την έννοια της διάκρισης, 

της άμεσης και έμμεσης διάκρισης.  

2. Καθώς θεματικά συγγενείς διατάξεις ανευρίσκονται σε ποικιλία νομοθετικών 

κειμένων είναι δυσχερής η εποπτεία των ομοειδών ρυθμίσεων για τους 

εφαρμοστές του δικαίου και πολύ περισσότερο για άλλες αρχές που εποπτεύουν 

την ορθή τήρηση των νόμων και ακόμα περισσότερο για τις ομάδες των 

ενδιαφερομένων.  

3. Η διασπορά των διατάξεων που έχουν κοινό στόχο καθιστά δυσχερή οποιαδήποτε 

προσπάθεια αξιολόγησης των νομοθετικών ρυθμίσεων, ως προς τυχόν ατέλειες 

στη διατύπωση ή τυχόν ρυθμιστικών κενών.  
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4. Ακόμα πιο δυσχερής καθίσταται η συσχέτιση μεταξύ των νομοθετικών ρυθμίσεων 

(μέσων) και των στόχων που επιδιώκονται, όπως η μείωση του μισθολογικού 

χάσματος μεταξύ των φύλων μέσω της άμβλυνσης των μισθολογικών 

διακρίσεων, η μείωση του επαγγελματικού διαχωρισμού λόγω φύλου στους 

χώρους εργασίας, η άρση εμποδίων για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών 

στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ζωή και στη δημόσια σφαίρα εν γένει.  

 

Ο μεγάλος αριθμός επάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων, παρά τον όγκο σε σελίδες 

και την ευγενή φιλοδοξία, αντί να συμβάλει στην επίτευξη των διακηρυγμένων 

στόχων συνιστά τροχοπέδη στο να καταστεί η σχετική νομοθεσία κτήμα όχι μόνο 

των επαγγελματικά απασχολούμενων με τα σχετικά θέματα αλλά και της ευρύτερης 

κοινωνίας, καθώς στην περίπτωση αυτή η οικειοποίηση της νομοθεσίας από το 

σύνολο της κοινωνίας αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή της, 

σε αντίθεση π.χ. με τη νομοθεσία περί δημόσιων έργων για τα οποία δεν είναι εξίσου 

αναγκαία η ενεργή εμπλοκή ευρύτερων τμημάτων της κοινωνίας.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο στοχεύει στην κωδικοποίηση και απλούστευση της 

νομοθεσίας στο πεδίο της ισότητας των φύλων. Η κωδικοποίηση νομοθεσίας αποτελεί 

συστηματική ομαδοποίηση (με διαφορετικά κριτήρια) και ενοποίηση νομοθετικών 

ρυθμίσεων. Απευθύνεται κατ’ αρχήν σε νομικούς και έχει ως στόχο την έγκυρη και 

συστηματική παρουσίαση όλων των σχετικών διατάξεων σε ενιαίο κείμενο όπου 

παρατίθεται και πίνακας διατάξεων που ενοποιούνται και τις αντιστοιχίες με 

ενοποιούμενες διατάξεις.  

Η κλασική κωδικοποίηση μπορεί να γίνει με διάφορα κριτήρια όπως:  

α) κατά πηγές δικαίου (Διεθνές Δίκαιο, Εθνικό Δίκαιο, ρυθμίσεις από συλλογικές 

συμβάσεις) 

β) κατά τον παραδοσιακό καταμερισμό των νομικών επιστημών (Διατάξεις Αστικού 

Δικαίου, Ποινικού Δικαίου, Εργατικού Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

Οικονομικού Δικαίου, Δημοσίου Δικαίου, Πολιτικής Δικονομίας κλπ.) 

γ) κατά θεματικές περιοχές (λιγότερο κλασική), όπως εργασία, οικογένεια, κοινωνία, 

οικονομία, πολιτική ζωή, πολιτισμός, ατομικές ελευθερίες.  

δ) ανάλογα με τις ομάδες των ενδιαφερομένων στις οποίες επιδιώκει να κοινοποιήσει 

τα ισχύοντα (λιγότερο κλασική), π.χ. κωδικοποίηση με έμφαση στις εργαζόμενες, στις 

μετανάστριες, στις επιχειρήσεις και τον ρόλο τους σε θέματα ισότητας, στο Δημόσιο 

και στον ρόλο του σε θέματα ισότητας κλπ.  
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Η κωδικοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των 

φύλων έχει δυνάμει πολλαπλούς στόχους, όπως : 

 Να υπάρχει ένα ενιαίο σώμα κειμένων με όλες τις διατάξεις και τις κανονιστικές 

ρυθμίσεις για την ισότητα των φύλων ώστε οι εφαρμοστές του δικαίου (δικαστές, 

δικηγόροι, δημόσιες υπηρεσίες) να έχουν εύκολη πρόσβαση, χωρίς τον κίνδυνο να 

εμφιλοχωρήσουν νομικές συγχύσεις και παρερμηνείες.  

 Να διατυπωθούν κατά τον απλούστερο τρόπο – αλλά χωρίς επιπτώσεις στην νομική 

ακρίβεια – οι σχετικές διατάξεις ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν κτήμα της 

κοινωνίας καθώς οι σχετικές διατάξεις είναι γενικού ενδιαφέροντος.  

 Να διευκολυνθεί από τη δομή και τη μορφή της κωδικοποίησης η ενεργοποίηση 

όλων των εμπλεκομένων ενδιαφερομένων και η υπεύθυνη λογοδοσία, διαφάνεια 

και αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης της ισότητας κατά τομείς πολιτικής και 

κοινωνικούς χώρους.  

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Πράξης (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας 

υλοποίησης των επί μέρους Υποέργων της πράξης)   

 

Για την υλοποίηση της πράξης, σε πρώτο στάδιο (Υποέργο 1) θα εξετασθούν θέματα 

μεθοδολογίας για τη συλλογή, καταγραφή, κωδικοποίηση και απλούστευση των 

νομοθετικών ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα και την Ευρώπη 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί 

από Διεθνείς οργανισμούς ως συνολική πρόταση για την έγκυρη και τεκμηριωμένη 

ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τις ισχύουσες νομοθετικές και 

κανονιστικές ρυθμίσεις για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα και την Ευρώπη 

συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Συμβάσεων που έχουν προωθηθεί κυρίως από 

τον ΟΗΕ. 

Για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας αρχικά θα μελετηθούν διεθνείς καλές πρακτικές 

από χώρες, όπως ενδεικτικά η Αγγλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία ή άλλες 

χώρες.  Στο πλαίσιο της διερεύνησης αυτής θα εξεταστεί η πρακτική των χωρών 

αυτών και θα αναζητηθούν απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:  

1. Ποια είναι η κατάσταση από την άποψη των υφιστάμενων νομοθετικών 

ρυθμίσεων για θέματα ισότητας των φύλων; Εμφανίζονται προβλήματα 

αντίστοιχα με αυτά που επιδιώκει να επιλύσει στην Ελλάδα η κωδικοποίηση; Αν 
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δεν εμφανίζονται πώς προλαμβάνεται η δημιουργία παρόμοιων προβλημάτων; Αν 

εμφανίζονται με ποιο τρόπο γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισής τους; Ποιοι είναι οι 

στόχοι των κανονιστικών ρυθμίσεων και ποια νομοθετικά εργαλεία 

χρησιμοποιούνται; Πώς διασφαλίζουν οι χώρες αυτές το γενικό στόχο των 

κωδικοποιήσεων, δηλαδή να διευκολύνουν την πρόσβαση στη γνώση και την 

εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας;  

2. Πώς επιτυγχάνεται η ενεργός εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων πλευρών κατά 

το σχεδιασμό, τη διατύπωση, την εφαρμογή, την εποπτεία εφαρμογής και την 

αξιολόγηση εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας; Η εμπλοκή των 

ενδιαφερομένων διασφαλίζει ότι οι κωδικοποιήσεις θα διαθέτουν φιλικότητα 

στους χρήστες και δε θα γίνονται ερήμην τους με τρόπο και γλώσσα που θα 

καθιστά τις κωδικοποιήσεις ιερογλυφικά κείμενα για μυημένους;  

3. Τι πρακτικές – καινοτόμες και μη – που θα αναδειχθούν από τη διεθνή πρακτική 

αξίζει να ληφθούν υπόψη ώστε ενδεχομένως να ζητηθούν κατά την υλοποίηση 

της κωδικοποίησης (των κωδικοποιήσεων); 

 

Οι διεθνείς πρακτικές θα αντιπαραβληθούν με την ελληνική κατάσταση. Για το σκοπό 

αυτό θα πραγματοποιηθεί συστηματική καταγραφή όλων των ρυθμίσεων για την 

ισότητα των φύλων στα διάφορα πεδία δικαίου και σε τομείς πολιτικής. Από την 

ανάλυση και αντιπαραβολή της υφιστάμενης κατάστασης της νομοθεσίας στην 

Ελλάδα και σε άλλες χώρες διεθνώς, θα προσδιοριστούν πιο εξειδικευμένα:  

α) Η αναγκαιότητα για κωδικοποίηση (κωδικοποιήσεις) και απλούστευση των 

κανονιστικών ρυθμίσεων ή ενδεχομένως και άλλων ενεργειών λειτουργικά 

ισοδύναμων, 

β) Οι στόχοι της κωδικοποίησης (των κωδικοποιήσεων),  

γ) Θεματικές περιοχές και τομείς πολιτικής που πρέπει να περιληφθούν, καθώς και 

ομάδες χρηστών στις οποίες πρέπει να απευθύνεται η κωδικοποίηση 

(κωδικοποιήσεις), 

δ) Η αναγκαιότητα και οι δυνατότητες των ψηφιακών κωδικοποιήσεων, 

ε) Οι διαδικασίες εμπλοκής των ενδιαφερομένων μερών κατά την κωδικοποίηση (στα 

στάδια του σχεδιασμού, διατύπωσης, δημοσιοποίησης, εποπτεία εφαρμογής), 

στ) Οι ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης κωδικοποίησης έναντι άλλων (π.χ. της 

πολεοδομικής νομοθεσίας) με την έννοια ότι το θέμα της ισότητας των φύλων δεν 

αφορά κύρια κάποιους επαγγελματίες αλλά βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος 

όλης της κοινωνίας. 
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Το Έργο της κωδικοποίησης θα πλαισιωθεί και από ενέργειες Δικτύωσης ενός 

σημαντικού αριθμού φορέων, οργανώσεων, κλπ. με στόχο να πραγματοποιηθεί 

διαβούλευση και να αναπτυχθούν προτάσεις για την κωδικοποίηση και απλούστευση 

των νομοθετικών διατάξεων ή διαδικασιών για την ισότητα των φύλων. Επίσης, 

προβλέπεται να υλοποιηθεί και ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης 

φορέων και οργανώσεων και ενημέρωσης της κοινωνίας για τη νομοθεσία, την 

κωδικοποίηση και την απλούστευση των διατάξεων που έχουν ως στόχο την 

καταπολέμηση των διακρίσεων. 

 

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των Υποέργων που συνιστούν το παρόν Έργο: 

1. Ωρίμανση 

Το 1ο Υποέργο αφορά στην εκπόνηση της μελέτης ωρίμανσης και θα αποτελέσει μια 

ολοκληρωμένη ενέργεια διατύπωσης των  χαρακτηριστικών, των ζητημάτων 

μεθοδολογίας  για την κωδικοποίηση και απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσίας σε 

εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  

Κατά τη διεξαγωγή της μελέτης θα πραγματοποιηθεί διερεύνηση και παρουσίαση 

αντίστοιχων κωδικοποιήσεων και απλουστεύσεων της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκές και 

άλλες χώρες, ώστε να ληφθούν υπόψη σχετικές καλές πρακτικές. Στο πλαίσιο της 

μελέτης θα προσδιοριστεί το εύρος της νομοθεσίας και των λοιπών διατάξεων που θα 

συμπεριληφθούν στην κωδικοποίηση, θα προκύψουν οι διαδικασίες προώθησης των 

προτάσεων για τις αναγκαίες προτεινόμενες απλουστεύσεις  και ο βέλτιστος τρόπος 

υλοποίησής τους, οι τομείς πολιτικής για τους οποίους θα γίνει η κωδικοποίηση και οι 

διαδικασίες  διαβούλευσης για την υλοποίηση του έργου. Τη μελέτη ωρίμανσης την 

ανέλαβε το ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 

2. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας 

Το 2ο Υποέργο αφορά την καθ’ εαυτό κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την ισότητα 

των φύλων. H πραγματοποιούμενη κωδικοποίηση θα περιέχει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τα δικαιώματα των πολιτών και τις νομοθετικές διατάξεις που τα 

προστατεύουν και παράλληλα θα συνδράμει το έργο επαγγελματιών και φορέων που 

καλούνται να εφαρμόσουν, να προωθήσουν και να δημοσιοποιήσουν την προστασία 

των ανωτέρω δικαιωμάτων. Το εν λόγω Υποέργο θα περιλαμβάνει τη διαβούλευση 

κατά πεδία πολιτικής ως στοιχείο μεθοδολογίας και κατά τη συγκέντρωση της 

νομοθεσίας και κατά την παρουσίαση των προτάσεων για κωδικοποίηση. Θα γίνει 
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κατά τρόπο που να επιτρέπει τη δημιουργία υπο-κωδικοποιήσεων που θα 

περιλαμβάνει διατάξεις που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα ορισμένες ομάδες χρηστών. 

Αναφέρονται ενδεικτικά:  

1. Επιχειρήσεις και εργοδοτικές οργανώσεις 

2. Συνδικαλιστικές οργανώσεις  

3. Μη κυβερνητικές οργανώσεις  

4. Αλλοδαπές γυναίκες – μετανάστριες - πρόσφυγες 

5. Σώμα επιθεωρητών εργασίας (ΣΕΠΕ) 

6. Άλλοι χώροι του δημοσίου και επαγγελματίες (π.χ. δικαστικοί, δικηγόροι, 

πανεπιστήμια, άτομα με προβλήματα όρασης μέσω συστήματος Braille). 

 

Ιδιαίτερη προσέγγιση  θα δοθεί στη διερεύνηση των τομέων πολιτικής στους οποίους 

θα αφορά η πραγματοποιούμενη κωδικοποίηση των νομοθετικών ρυθμίσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι τομείς:  

- Διεθνές και Δημόσιο Δίκαιο  

- Αστικό Δίκαιο  

- Ποινικό Δίκαιο  

- Εμπορικό Δίκαιο  

- Ποινικό Δίκαιο  

- Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας  

- Νομοθεσία που αφορά στην Ελληνίδα αγρότισσα  

- Φορολογική νομοθεσία  

- Εργατική νομοθεσία  

- Νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση  

- Μεταναστευτική πολιτική  

- Νομικές ρυθμίσεις, ΠΔ, και Υπουργικές αποφάσεις εγκύκλιοι που αναφέρονται σε 

θέματα ισότητας των φύλων σε όλους τους  τομείς κοινωνικής και οικονομικής ζωής  

 

Όπως προαναφέρθηκε η κωδικοποίηση θα λάβει υπόψη αντίστοιχες κωδικοποιήσεις 

και απλουστεύσεις που έχουν γίνει, τόσο σε ευρωπαϊκές, όσο και σε άλλες χώρες.  

Μετά τη διερεύνηση των διεθνών πρακτικών θα ακολουθήσει: 
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- Καταγραφή των διατάξεων που αφορούν την ισότητα, ανά περιοχή δικαίου ή /και, 

κατά τομέα πολιτικής,  

- Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγηση της αναγκαιότητας 

κωδικοποίησης και απλούστευσης των νομοθετικών ρυθμίσεων για την ισότητα των 

φύλων ανά περιοχή δικαίου ή τομέα πολιτικής,  

- Κωδικοποίηση Νομοθετικών Ρυθμίσεων 

 

3. Απλούστευση Νομοθετικών και Κανονιστικών Διατάξεων 

Το 3ο Υποέργο αφορά στην απλούστευση της εφαρμογής των νομοθετικών και 

κανονιστικών διατάξεων με διαβούλευση κατά πεδία πολιτικής. Το Υποέργο αυτό θα 

έχει ως εισροή την κωδικοποιημένη νομοθεσία περί ισότητας για την καταπολέμηση 

των διακρίσεων λόγω φύλου και θα καταλήξει σε προτάσεις απλούστευσης 

νομοθετικών διατάξεων ή διαδικασιών ώστε να διευκολύνεται η άσκηση των 

δικαιωμάτων. Στο Υποέργο 2 περιλαμβάνεται και οργάνωση διαβούλευσης κατά πεδία 

πολιτικής και ομάδες χρηστών. Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα 

της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Στο πλαίσιο του Υποέργου θα γίνει προετοιμασία 

των αναγκαίων εργαλείων για τη διαβούλευση (πχ. ερωτηματολόγια προς υπηρεσίες 

κατά πεδία πολιτικής), θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς, θα 

συγκεντρωθούν σχετικές προτάσεις από φορείς ή/και οργανώσεις με γνώση του 

πεδίου της ισότητας των φύλων. Όλα τα ανωτέρω θα συντίθεται σε Εκθέσεις, ενώ η 

διαβούλευση μπορεί να λάβει φυσική ή ηλεκτρονική μορφή.  

 

4. Διαβούλευση -Δικτύωση – Παρακολούθηση – Συντονισμός  

Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης της Κωδικοποίησης 

και της απλούστευσης της νομοθεσίας και των κανονιστικών διατάξεων για την 

ισότητα των φύλων θα υλοποιηθεί ένα έργο με στόχο τη δημιουργία κομβικών 

σημείων με ομάδες εργασίας ή άτομα και τη δικτύωση τους. Θα συμμετέχουν 

πρόσωπα και ομάδες εργασίας από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από διάφορους 

χώρους. Οι ενέργειες δημιουργίας δικτύου, η ανάπτυξη των εργαλείων δικτύωσης, η 

υλοποίηση ενεργειών μέσω του δικτύου θα εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία 

Ισότητας και θα εκτελούνται με ίδια μέσα. Στόχος του δικτύου και των ενεργειών 

δικτύωσης είναι να καταγραφούν τα σημεία και οι διαδικασίες που εμπλέκονται στη 

δημιουργία διακρίσεων λόγω φύλου καθώς και οι σχετικές διατάξεις, νόμοι ή 

κανονιστικές ρυθμίσεις γενικότερα. Θα συγκεντρωθούν οι απόψεις διαφόρων 
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ενδιαφερόμενων τμημάτων της κοινωνίας – ενδεικτικά αναφέρονται, οργανώσεις 

κοινωνικών εταίρων, σημαντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις του πεδίου, 

ερευνητικοί φορείς του πεδίου, επαγγελματικές οργανώσεις, εμπειρογνώμονες κλπ. Η 

τελική επιλογή των φορέων που θα συμμετάσχουν στη διαβούλευση, η διαδικασία 

συγκέντρωσης των απόψεων (ερωτηματολόγια, συναντήσεις, γραπτές τοποθετήσεις) 

η σύνθεση και η παρουσίαση των στοιχείων ως έκθεση, η ανάρτηση στο διαδίκτυο θα 

γίνεται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Ένας ακόμα στόχος του 

υποέργου θα είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των 

υποέργων. Αντίστοιχος θα είναι ο ρόλος του δικτύου κατά την υλοποίηση του έργου 

της απλούστευσης νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.  

 

 

5. Ευαισθητοποίηση – Δημοσιότητα – Διάχυση 

Παράλληλα με τα τέσσερα Υποέργα που παρουσιάστηκαν θα υλοποιηθεί και ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σε δύο φάσεις. 

 Φάση Ι. Η πρώτη φάση θα αφορά στη δημοσιότητα του έργου καθώς και  στην 

ευαισθητοποίηση φορέων, κοινωνικών ομάδων ώστε να ενεργοποιηθούν και να 

συμβάλλουν στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των 

διακρίσεων λόγω φύλου και να συμμετάσχουν στη σχετική διαβούλευση.  

Φάση ΙΙ. Η δεύτερη φάση θα αφορά την ενημέρωση των φορέων, κοινωνικών 

ομάδων και πολιτών για να γνωρίσουν τα αποτελέσματα του έργου, τις δυνατότητες 

που αυτό προσφέρει για την καλύτερη άσκηση των δικαιωμάτων τους. Απαραίτητο 

μεθοδολογικό στοιχείο αποτελεί η ενεργοποίηση των κοινωνικών οργανώσεων των 

κοινωνικών εταίρων, ΜΚΟ, συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες γνωρίζουν τις 

πρόσφορες μορφές επικοινωνίας και διαθέτουν δικές τους επικοινωνιακές δομές. 

Η υλοποίηση της Προτεινόμενης Πράξης θα συμβάλλει στη βελτίωση της 

προσβασιμότητας δεδομένου ότι θα προβλεφθεί μέρος των διατάξεων που θα 

κωδικοποιηθούν (τουλάχιστον οι πλέον σημαντικές) θα είναι προσπελάσιμες και από 

άτομα με προβλήματα όρασης μέσω της  χρήσης του συστήματος Braille. 
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Παραδοτέα Πράξης 

 

Υποέργο 1 

Μελέτη ωρίμανσης 

 

Υποέργο 2 

Κείμενο με κωδικοποιημένη τη Νομοθεσία για την Ισότητα των Φύλων 

 

Υποέργο 3 

Κείμενο Προτάσεων για την απλούστευση της εφαρμογής των νομοθετικών 

διατάξεων ή διαδικασιών με στόχο τη διευκόλυνση των γυναικών για την άσκηση των 

δικαιωμάτων τους 

 

Υποέργο 4 

Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια,  Εκθέσεις κατά χώρο ή κατά θέμα 

 

 

Υποέργο 5 

- Διοργάνωση Εκδηλώσεων Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για την προώθηση της 

κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

- Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Αναπαραγωγή Έντυπου υλικού που θα αφορά τα διάφορα 

στάδια της κωδικοποίησης. Αναπαραγωγή υλικού που θα είναι προσπελάσιμο και 

από άτομα με προβλήματα όρασης μέσω της  χρήσης του συστήματος Braille. 
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Δείκτες Παρακολούθησης 
 
  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

 

Αριθμός θετικών ενεργειών για την προαγωγή της 

ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες 

πολιτικές 

Αριθμός Ενεργειών 2 

 Μελέτες  Αριθμός  2 + 1 ωρίμανση 

 Εκδηλώσεις ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης Αριθμός εκδηλώσεων 3 

 
Εκπόνηση και διάθεση έντυπου, διαφημιστικού και 

προωθητικού υλικού 
Πλήθος έντυπου υλικού 10.000 

 
Εκπόνηση και διάθεση ηλεκτρονικού (cd rom), 

διαφημιστικού και προωθητικού υλικού 
Πλήθος cd rom 3.000 

    
 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης της πράξης 

Ισοδύναμα ανθρωποέτη 

12μηνης διάρκειας 7 

 
 
 
Σκοπιμότητα Πράξης 

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η προτεινόμενη πράξη μέσω της κωδικοποίησης της 

νομοθεσίας στο πεδίο της ισότητας των φύλων είναι ιδιαίτερα σημαντικό. 

Συγκεκριμένα, η μείωση του όγκου και η απλούστευση των νομοθετικών και 

κανονιστικών ρυθμίσεων θα καταστήσει ευκολότερη και αποτελεσματικότερη την 

εφαρμογή τους και συνεπώς θα διευκολύνει την επίτευξη των ιδιαίτερα σημαντικών 

στόχων που επιδιώκονται μέσω αυτών των ρυθμίσεων, όπως η μείωση του 

μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων μέσω της άμβλυνσης των μισθολογικών 

διακρίσεων, η μείωση του επαγγελματικού διαχωρισμού λόγω φύλου στους χώρους 

εργασίας, η άρση εμποδίων για την ισότιμη συμμετοχή των φύλων στην οικονομική, 

κοινωνική, και πολιτιστική ζωή.  

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της Πράξης αφορούν στη βελτίωση της 

ποιότητας και αποτελεσματικότητας των μηχανισμών εφαρμογής πολιτικών ισότητας. 

Συγκεκριμένα, η απλούστευση και κωδικοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών 

ρυθμίσεων που αφορούν την ισότητα των φύλων θα οδηγήσουν σε βελτίωση της 

διαχείρισης των εν λόγων ρυθμίσεων, σημαντική ελάττωση του όγκου τους και 
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συνεπώς σε αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους από τη διοίκηση, τα δικαστήρια και 

τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. 

Οι άμεσα ωφελούμενοι από την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης είναι οι 

μηχανισμοί χάραξης, προώθησης και εφαρμογής πολιτικών ισότητας των φύλων, 

καθώς επίσης και οι δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. Έμμεσα 

επωφελούμενοι είναι άνδρες και γυναίκες, καθώς επίσης και οι ευπαθείς ομάδες 

γυναικών (που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις), ΜΚΟ, κοινωνικοί εταίροι και 

επιχειρήσεις. 

 
 
Αναμενόμενες Επιπτώσεις 
 
 
Επιπτώσεις στην απασχόληση 

 

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας 

εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στην άρση εμποδίων στην απασχόληση των γυναικών, 

τόσο ποσοτικά (ποσοτική βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση 

και την αγορά εργασίας) όσο και ποιοτικά (μείωση του χάσματος στις αμοιβές, 

εμπόδια επαγγελματικής εξέλιξης, κλπ.) ως αποτέλεσμα της άρσης τυχόν αθέμιτων 

διακρίσεων λόγω φύλου. 

 
Επιπτώσεις στην ισότητα και μη διάκριση 

 

Το αντικείμενο της Προτεινόμενης Πράξης στοχεύει ουσιαστικά στην προώθηση της 

αρχής των ίσων ευκαιριών και της μη διάκρισης μέσω της βελτίωσης της ποιότητας 

και αποτελεσματικότητας των πολιτικών ισότητας των φύλων που διαμορφώνονται 

και εφαρμόζονται στη χώρα. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για 

την ισότητα των φύλων  αναμένεται να υποστηρίξει την ένταξη στην αγορά εργασίας 

γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και κατ’ επέκταση να οδηγήσει σε 

μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. 

 

Επιπτώσεις στην προσβασιμότητα 

 

Η υλοποίηση της Προτεινόμενης Πράξης θα συμβάλει στη βελτίωση της 

προσβασιμότητας δεδομένου ότι θα προβλεφθεί μέρος των διατάξεων που θα 

κωδικοποιηθούν (τουλάχιστον οι πλέον σημαντικές) θα είναι προσπελάσιμες και από 

άτομα με προβλήματα όρασης μέσω της  χρήσης του συστήματος Braille.  
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Επιπτώσεις στο περιβάλλον 

 

Το έργο δεν επηρεάζει το περιβάλλον καθώς περιορίζεται αποκλειστικά  σε ενέργειες 

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο. 

 

Συνέργεια με επιμέρους τομεακές πολιτικές 

 

Με βάση την αρχή του Gender Mainstreaming, η διάσταση της ισότητας θα πρέπει να 

διατρέχει το σύνολο των τομεακών πολιτικών και δράσεων.  

Η προτεινόμενη Πράξη έχει στόχο την κωδικοποίηση και απλούστευση της 

νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών από τους αρμόδιους φορείς 

και κατ’ επέκταση σε ουσιαστικότερη προώθηση της ισότητας των φύλων σε 

διαφόρους τομείς πολιτικής. Το γεγονός αυτό εκτιμάται ότι δύναται να βελτιώσει την 

εφαρμογή τομεακών πολιτικών όπως: 

 τις πολιτικές απασχόλησης, στις οποίες η ισότητα των φύλων αποτελεί έναν εκ 

των βασικών στόχων, 

 τις πολιτικές για τη βασική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στις 

οποίες η ισότητα αποτελεί βασικό συστατικό των αρχών που διέπουν την 

εκπαίδευση για όλους,  

 τις πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας, στις οποίες η 

ισότητα των φύλων αποτελεί την σημαντικότερη προϋπόθεση για την επίτευξη 

του στόχου της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής δικαιοσύνης.  

τις πολιτικές ανταγωνισμού (περιλαμβανομένων των πολιτικών έρευνας και 

τεχνολογίας), στις οποίες η πλήρης και ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού της οικονομίας αποτελεί πηγή ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. 

 

Ωριμότητα Πράξης 
 

Η Προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης ωρίμανσης του Έργου 

της κωδικοποίησης και απλούστευσης των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων 

για την ισότητα των φύλων. Η μελέτη ωρίμανσης θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη 

διαδικασία για τη διατύπωση των χαρακτηριστικών, των προδιαγραφών και της 

μεθοδολογίας για την κωδικοποίηση και απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσίας στο 
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πεδίο της ισότητας των φύλων. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία θα καταστεί δυνατή η 

κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών για την προκήρυξη των Υποέργων 2 έως 5 με 

την εκπόνηση των σχετικών σχεδίων Τευχών Δημοπράτησης. 

 
 
Έναρξη-λήξη Πράξης και Προτεινόμενο Χρηματοδοτικό σχέδιο 
 

 
  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Άμεσες Δαπάνες 349.130,08 66.334,72 0 0             
68.552   

           
115.291    

         
102.308    

           
72.706   

         
22.331   

         
22.331    

         
11.945   

2. Έμμεσες Δαπάνες            

ΣΥΝΟΛΟ  349.130,08 66.334,72 0 0             
68.552   

           
115.291    

         
102.308    

           
72.706   

         
22.331   

         
22.331    

         
11.945   

 
 
 
 
Συγκεντρωτικά στοιχεία προόδου των δράσεων των Αξόνων ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ 

παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. Συγκεκριμένα, στον πρώτο πίνακα 

παρουσιάζονται στοιχεία φυσικής προόδου Αξόνων ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ  σύμφωνα με τον 

πίνακα του παραρτήματος XVIII του Καν. 1828/2006, ενώ στον δεύτερο πίνακα 

στοιχεία οικονομικής προόδου. 

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19/12/2008 ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/2015 
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Φυσική Πρόοδος του Γενικού Στόχου ΙIΙ - Άξονες Προτεραιότητας ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ 
ΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Ολοκλήρωση 0                √   

Στόχος                 31*   ΔΕΙΚΤΗΣ 27  [ΕΚΡΟΗΣ]        
Αριθμός θετικών ενεργειών για 

την προαγωγή της 
ενσωμάτωσης της ισότητας των 
φύλων στις δημόσιες πολιτικές.  Αφετηρία 

Μηδέν – νέου τύπου 
παρέμβαση 

                 

Ολοκλήρωση 0               √    

Στόχος                14*     ΔΕΙΚΤΗΣ 28 [ΕΚΡΟΗΣ]        
Αριθμός δράσεων  για την 

ενίσχυση των συμβουλευτικών, 
συντονιστικών και ελεγκτικών 
μηχανισμών της ισότητας των 

φύλων. 
Αφετηρία 

Μηδέν – νέου τύπου 
παρέμβαση. Υπάρχουν 13 
Περιφερειακές Επιτροπές 
και μια κεντρική δομή. 

                 

Ολοκλήρωση  0                √   

Στόχος                6*    ΔΕΙΚΤΗΣ 29 [ΕΚΡΟΗΣ]     
Αριθμός ετήσιων εκθέσεων για 
την πρόοδο της εφαρμογής των 

πολιτικών ισότητας.   Αφετηρία 
Μηδέν – νέου τύπου 

παρέμβαση. Έξι εκθέσεις 
(έναρξη το 2008) 

                 

Ολοκλήρωση  0                √   

Στόχος                 85%   
ΔΕΙΚΤΗΣ 30 

[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ] Ποσοστό 
των δημόσιων φορέων της 
κεντρικής κυβέρνησης  που 

προάγουν την ενσωμάτωση της 
πολιτικής της ισότητας.  

Αφετηρία 
Μηδέν – νέου τύπου 

παρέμβαση. Υπάρχουν 17 
Υπουργεία 

                 

* Οι δείκτες αφορούν το σύνολο της χώρας 
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ΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Ολοκλήρωση 0               √    

Στόχος                40*    

ΔΕΙΚΤΗΣ 31 [ΕΚΡΟΗΣ]      
Αριθμός ενεργειών για την 
ενίσχυση της θέσης των 
γυναικών στο δημόσιο και 

κοινωνικό τομέα. Αφετηρία 

Μηδέν (νέου τύπου παρέμβαση). Οι 
δυνητικά ωφελούμενοι από αυτές τις 

οριζόντιες δράσεις είναι 17 
Υπουργεία, 13 Γενικές Γραμματείες 
Περιφερειών, 56 Νομαρχίες και 900 

Δήμοι) 

                 

Ολοκλήρωση  0                √   

Στόχος                
1.00
0*  

  

 ΔΕΙΚΤΗΣ 32  [ΕΚΡΟΗΣ]      
Αριθμός καταρτιζομένων σε 
θέματα ισότητας των φύλων. 

Αφετηρία 

Μηδέν (νέου τύπου παρέμβαση). Οι 
δυνητικά ωφελούμενοι από αυτές τις 

οριζόντιες δράσεις είναι 17 
Υπουργεία, 13 Γενικές Γραμματείες 
Περιφερειών, 56 Νομαρχίες και 900 

Δήμοι) 

                 

Ολοκλήρωση 0               √    

Στόχος                20*    
ΔΕΙΚΤΗΣ 33 [ΕΚΡΟΗΣ]       

Αριθμός ενεργειών για την 
πρόληψη και την 

καταπολέμηση της βίας με 
θύματα γυναίκες. Αφετηρία 

Μηδέν (νέου τύπου 
παρέμβαση).Υπάρχουν 228 Δήμοι με 
πληθυσμό πάνω από 10.000 άτομα 

                 

* Οι δείκτες αφορούν στο σύνολο της χώρας 
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ΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Ολοκλήρωση 0               √   

Στόχος                72*   

ΔΕΙΚΤΗΣ 34 [ΕΚΡΟΗΣ]     
Αριθμός ενεργειών για την 
υποστήριξη των ΜΚΟ 

(γυναικείων οργανώσεων) ως 
προς την ικανότητά τους να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων και για την 

εφαρμογή δράσεων 
υποστήριξης των γυναικών. 

Αφετηρία 52                 

Ολοκλήρωση 0               √   

Στόχος                46%*   
ΔΕΙΚΤΗΣ 35 

[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ] Ποσοστό 
υψηλόβαθμων θέσεων του  

Δημοσίου που 
καταλαμβάνονται από 

γυναίκες. 
Αφετηρία 

43% (Προϊστάμενοι Μονάδων και 
Διευθύνσεων) 

                

Ολοκλήρωση 0               √   

Στόχος                10%*   ΔΕΙΚΤΗΣ 36 
[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ] Ποσοστό 
αύξησης του λόγου των 

γυναικών που κατέχουν κάποια 
υψηλή θέση στη Δημόσια 
Διοίκηση προς το συνολικό 
αριθμό των γυναικών στη 

Δημόσια Διοίκηση. 

Αφετηρία 

Μηδέν (νέου τύπου παρέμβαση). 
Μετριέται ο αριθμός των 
Προϊσταμένων σε θέσεις 

Διευθύνσεων. 

                

* Οι δείκτες αφορούν στο σύνολο της χώρας 
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Οικονομική Πρόοδος των Αξόνων Προτεραιότητας ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ 

ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ 

ΕΚΤ ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΛΛΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

1 6 11a 12=1+6+11a 
  Άξονες Προτεραιότητας / Κωδικοί παρέμβασης 

    
% 

   
 

ΙΙΙ   ΙΙΙΑ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ- στις 
8 περιφέρειες σύγκλισης 28.663.908 5.058.337 85,00% 10.691.812 44.414.057 0 

  69 

Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής 
συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας και να 

εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών 
και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων. 

28.319.647 4.997.585 85,00% 10.563.400 43.880.632 0 

  73 

Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας 
δράσεις για μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα με 

διακρίσεις φύλου, και για διεύρυνση της πρόσβασης στα αντικείμενα και στην ποιότητα της 
υποχρεωτικής/επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

344.261 60.752 85,00% 128.412 533.425 0 

    ΙΙΙΒ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ- στις 
3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 21.773.189 3.842.328 85,00% 8.121.532 33.737.049 0 

  69 

Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής 
συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας και να 

εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών 
και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων. 

21.570.137 3.806.496 85,00% 8.045.793 33.422.426 0 

  73 

Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας 
δράσεις για μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα με 

διακρίσεις φύλου, και για διεύρυνση της πρόσβασης στα αντικείμενα και στην ποιότητα της 
υποχρεωτικής/επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

203.052 35.832 85,00% 75.739 314.623 0 

    ΙΙΙΓ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ- στις 2 
περιφέρειες σταδιακής εισόδου 1.583.504 4.078.733 27,97% 590.657 6.252.894 0 

  69 

Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής 
συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας και να 

εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών 
και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων. 

1.526.924 3.933.025 27,97% 569.557 6.029.506 0 

  73 

Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας 
δράσεις για μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα με 

διακρίσεις φύλου, και για διεύρυνση της πρόσβασης στα αντικείμενα και στην ποιότητα της 
υποχρεωτικής/επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

56.580 145.708 27,97% 21.100 223.388 0 

    ΣΥΝΟΛΟ 52.020.601 12.979.398 80,03% 19.404.001 84.404.000 0 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Ι, ΙΙ, ΙV) ΤΟΥ ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» 

 

4.1. Γενική αναφορά σε θέματα ισότητας των φύλων στον Άξονα 

Προτεραιότητας Ι. 

 
Σε κάθε πρόσκληση  που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο των  Αξόνων Προτεραιότητας ΙΑ, 

ΙΒ, ΙΓ  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. 

 
 
4.2. Ειδική αναφορά σε θέματα ισότητας των φύλων στους Άξονες 

Προτεραιότητας  ΙΙ & ΙV 

 
4.2.1. Άξονας Προτεραιότητας ΙΙ 
 
Το 2008 υπήρξε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)  στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων Progress. 

 
Ειδική αναφορά  αποτυπώνεται  στην πρόσκληση 432/12-11-2008 (με κωδικό 

04_05_06.73.02.01_02.01) «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: 
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 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. 

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 

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». 

 

 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 

 
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» γίνεται 

μνεία 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. 

 

 

 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 

 65 

 
4.2.2. Άξονας Προτεραιότητας ΙV 
 
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΙVΑ, ΙVΒ, ΙVΓ, έχουν υποβληθεί συνολικά 

δέκα (10) Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενης Πράξης κατά το 2008. Συγκεκριμένα,: 

 στον Ειδικό Στόχο 4.2 και στην Κ.Π. 4.2.1 «Δράσεις υποστήριξης της 

προετοιμασίας, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και των επιθεωρήσεων του 

προγράμματος»  υποβλήθηκαν τα εξής έξι (6) έργα, 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€) 

 

 

 

Πιο αναλυτικά, 

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

Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου  

Οι δράσεις του Άξονα ΙΙΙ του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» στο βαθμό 

που εφαρμόζονται για πρώτη φορά με συστηματικό και αυτόνομο τρόπο συνθέτουν 

ένα νέο τοπίο και μια τομή στη λογική και στη λειτουργία των μέχρι σήμερα 

υλοποιούμενων  συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Αυτή η καινοτομία δεν 

μπορεί να αντιμετωπισθεί αν τα στελέχη που θα αναλάβουν την εφαρμογή των 

δράσεων δεν γνωρίσουν σε βάθος τα δεδομένα και τις απαιτήσεις τόσο του 

Επιχειρησιακού αλλά και τις ανάγκες και απαιτήσεις του ευρύτερου δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, τις ανάγκες και απαιτήσεις του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα, αλλά και τις εθνικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, όπως αυτές 

διαμορφώνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αυτοί οι λόγοι κάνουν 

απαραίτητη την εκπαίδευση των στελεχών της ΓΓΙ και των δικαιούχων του άξονα ΙΙΙ.   

Η ενέργεια αφορά την Εκπαίδευση στελεχών ΓΓΙ και δικαιούχων για την υλοποίηση 

του Άξονα ΙΙΙ του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». 
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Μεθοδολογία Υλοποίησης Πράξης  

 Η εκπαίδευση των στελεχών της  ΓΓΙ και δικαιούχων του Άξονα ΙΙΙ οφείλει να 

στηριχτεί σε δυο πυλώνες.  

Ο πρώτος θα αφορά την πρόσληψη γνώσεων για τον τρόπο λειτουργίας των 

δημόσιων διοικητικών υπηρεσιών, τόσο εκείνων που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων όσο και εκείνων που 

δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

  Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών από στελέχη του 

ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων κυρίως σε έργα ΕΚΤ και σε θέματα υψηλής εξειδίκευσης.  

 

Παραδοτέα πράξης  

Για κάθε σεμινάριο τα παραδοτέα θα είναι α) οι αποτυπωμένες σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή εισηγήσεις, β) παρουσιολόγιο, γ)φωτογραφίες κλπ. 

 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

 Αριθμός Προγραμμάτων Κατάρτισης Πλήθος 1 

 

Σκοπιμότητα Πράξης 

Με την προτεινόμενη πράξη επιδιώκεται η ομογενοποίηση των γνώσεων μεταξύ 

στελεχών ΕΥΕ ΓΓΙ και δικαιούχων ώστε οι εκτελούμενες δράσεις  να υλοποιούν 

ουσιαστικά τις πολιτικές ισότητας των φύλων αλλά και η διοικητική / διαχειριστική 

σχέση μεταξύ τους να εξελίσσεται χωρίς προβλήματα 

Άμεσα ωφελούμενοι θα είναι τα στελέχη των δικαιούχων με τις πρόσθετε γνώσεις 

που θα αποκομίσουν και τα στελέχη της ΕΥΕ ΓΓΙ με τη διευκόλυνση άσκησης των 

αρμοδιοτήτων τους.  

Έμμεσα και εν δυνάμει ωφελούμενοι θα είναι οι τελικοί αποδέκτες / ανάδοχοι του 

Άξονα ΙΙΙ του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». 
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Ωριμότητα Πράξης 

α) Καταγραφή των εκπαιδευτικών θεμάτων που απαιτείται να αναλυθούν 

Καταγραφή των αναγκών σε επιμόρφωση / εκπαίδευση των στελεχών των 

δικαιούχων σε θέματα Πολιτικών Ισότητας και Διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.  

β)   -  Ενσωμάτωση της πράξης στο ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών 

 - Έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για υλοποίηση πράξης με ίδια 

μέσα(σε εξέλιξη) 

 

 

Χρηματοδοτικό Σχέδιο 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Άμεσες Δαπάνες 8.403,35 1.596,65   10.000,00       
2. Έμμεσες 
Δαπάνες 

           

ΣΥΝΟΛΟ      10.000,00       
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2. Εκπαίδευση του Προσωπικού ΕΥΔ / ΕΔΑ / ΕΦΔ (Συνολικός 

Π/Υ:10.000,00€) 

Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου  

Οι δράσεις του Άξονα ΙΙΙ του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» στο βαθμό 

που εφαρμόζονται για πρώτη φορά με συστηματικό και αυτόνομο τρόπο συνθέτουν 

ένα νέο τοπίο και μια τομή στη λογική και στη λειτουργία των μέχρι σήμερα 

υλοποιούμενων  συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Αυτή η καινοτομία δεν 

μπορεί να αντιμετωπισθεί αν τα στελέχη που θα αναλάβουν την εφαρμογή των 

δράσεων δεν γνωρίσουν σε βάθος τα δεδομένα και τις απαιτήσεις τόσο του 

Επιχειρησιακού, τις ανάγκες και απαιτήσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ,  αλλά και τις εθνικές ανάγκες, όπως 

αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αυτοί οι λόγοι κάνουν 

απαραίτητη την εκπαίδευση των στελεχών της ΕΥΔ/ΕΔΑ/ΕΦΔ. 

Η ενέργεια αφορά  

 α)  την Εκπαίδευση  του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της ΓΓΙ  

ως προς την εκτέλεση  του ρόλου της ως ΕΦΔ και ως Τελικού Δικαιούχου.  

β) την Εκπαίδευση στελεχών των ΕΥΔ/ ΕΔΑ με αρμοδιότητα και την 

παρακολούθηση των θεμάτων ισότητας  για την υλοποίηση των δράσεων 

ισότητας στα επιμέρους επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Πράξης  

 Η εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ οφείλει να στηριχτεί σε δυο πυλώνες: 

O πρώτος θα αφορά την πρόσληψη γνώσεων για τον τρόπο λειτουργίας του 

δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, τόσο εκείνου που δραστηριοποιείται στο 

χώρο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων όσο και εκείνου που 

δραστηριοποιείται εκτός αυτών.  

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών από στελέχη του 

ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων κυρίως σε έργα ΕΚΤ.  

 

Παραδοτέα Πράξης 

Για κάθε σεμινάριο τα παραδοτέα θα είναι α) οι αποτυπωμένες σε έντυπα εισηγήσεις, 

β) παρουσιολόγιο, γ) φωτογραφίες κλπ. 
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Δείκτες παρακολούθησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

 Αριθμός Προγραμμάτων Κατάρτισης Πλήθος 1 

 

Σκοπιμότητα Πράξης 

Με την προτεινόμενη πράξη επιδιώκεται η κατά το δυνατόν άριστη κατάρτιση των 

στελεχών της Ε.Υ.Ε. ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις αρμοδιότητες 

τους. 

Άμεσα ωφελούμενοι θα είναι τα στελέχη της Ε.Υ.Ε. με τις πρόσθετε γνώσεις που θα 

αποκομίσουν. 

Έμμεσα και εν δυνάμει ωφελούμενοι θα είναι οι τελικοί δικαιούχοι του Άξονα ΙΙΙ του 

ΕΠΔΜ και οι τελικοί αποδέκτες / ανάδοχοι. 

 

 

Ωριμότητα Πράξης 

α)  -    Καταγραφή των εκπαιδευτικών θεμάτων που απαιτείται να αναλυθούν, 

- Καταγραφή των αναγκών σε επιμόρφωση / εκπαίδευση των στελεχών της 

Ε.Υ.Ε.  σε θέματα Πολιτικών Ισότητας και Διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.  

β)  -    Ενσωμάτωση της πράξης στο ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών, 

-   Έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για υλοποίηση πράξης με ίδια 

μέσα(σε εξέλιξη). 

 

Χρηματοδοτικό Σχέδιο 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Άμεσες Δαπάνες 8.403,35 1.596,65   10.000,00       
2. Έμμεσες 
Δαπάνες 

           

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

 

Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου  

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στις δημοσιεύσεις που απαιτούνται από τους 

διαχειριστικούς κανόνες του ΕΣΠΑ για εκτέλεση έργων όπως επίσης στις ανακοινώσεις 

δημοσιοποίησης των δράσεων του Άξονα ΙΙΙ του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013» σύμφωνα με το άρθρο 4.4 του εγκριθέντος επιχειρησιακού 

προγράμματος. 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Πράξης  

 Η πράξη θα υλοποιείται σταδιακά, κατά την εξέλιξη των έργων που περιλαμβάνονται 

στο εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα της ΕΥΕ ΓΓΙ. 

 

Παραδοτέα πράξης  

Αντίγραφα των δημοσιεύσεων (δημοσίευμα, μέσον, ημερομηνία). 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

 Εκπόνηση και διάθεση έντυπου υλικού Πλήθος 1 

 

Σκοπιμότητα Πράξης 

Με την προτεινόμενη πράξη καλύπτεται η υποχρέωση δημοσίευσης ανακοινώσεων 

διαγωνισμών και δημοσιοποίησης δράσεων της ΕΥΕ ΓΓΙ.  

Ωφελούμενος πληθυσμός : Οι εν δυνάμει δικαιούχοι, ανάδοχοι και ενδιαφερόμενοι 

πολίτες 

 

Ωριμότητα Πράξης 

-   Ενσωμάτωση της πράξης στο ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών 

-  Έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για υλοποίηση πράξης με ίδια 

μέσα(σε εξέλιξη) 
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Χρηματοδοτικό Σχέδιο 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Άμεσες Δαπάνες 8.403,35 1.596,65   10.000,00       
2. Έμμεσες 
Δαπάνες 

           

ΣΥΝΟΛΟ      10.000,00       

 

 

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

 

Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου  

Οι δράσεις του Άξονα 3 του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» στο βαθμό 

που εφαρμόζονται για πρώτη φορά με συστηματικό και αυτόνομο τρόπο συνθέτουν 

ένα νέο τοπίο και μια τομή στη λογική και στη λειτουργία των μέχρι σήμερα 

υλοποιούμενων  συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Αυτή η καινοτομία δεν 

μπορεί να αντιμετωπισθεί αν τα στελέχη που θα αναλάβουν την εφαρμογή των 

δράσεων δεν γνωρίσουν σε βάθος τα δεδομένα και τις απαιτήσεις τόσο του 

Επιχειρησιακού, τις ανάγκες και απαιτήσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ,  αλλά και τις εθνικές ανάγκες, όπως 

αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αυτοί οι λόγοι κάνουν 

απαραίτητη την εκπαίδευση των στελεχών της ΕΥΔ/ΕΔΑ/ΕΦΔ. 

 Η δράση αναφέρεται σε ενέργειες προμήθειας ή και υπηρεσιών που συνδέονται με 

την υλοποίηση των εκδηλώσεων, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω στη 

μεθοδολογία. 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Πράξης  

α. Μία (1) Τεχνική Συνάντηση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της ΓΓΙ με 

Εμπειρογνώμονες  της Ε.Ε. και τρίτων χωρών για την μεταφορά /ανταλλαγή  

τεχνογνωσίας και  καλών πρακτικών.  

β.  Δύο ( 2) συσκέψεις ή τεχνικές συναντήσεις  με στελέχη των ΕΥΔ / ΕΔΑ που έχουν 

και την ευθύνη παρακολούθησης των θεμάτων ισότητας με  τη συμμετοχή ειδικών 
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εμπειρογνωμόνων καθώς και εκπροσώπων ΑΕΙ των αντιστοίχων Τμημάτων ή και 

Εργαστηρίων γυναικείων σπουδών / θεμάτων. 

 γ.  Μία ( 1 ) εκδήλωση / forum με εκπροσώπους ΚΕΔΚΕ , ΕΝΑΕ ,ΠΕΠΙΣ , καθώς και 

εκπροσώπους ΜΚΟ  & και της κοινωνίας των πολιτών για την ανταλλαγή απόψεων ως 

προς την εφαρμογή / υλοποίηση / των δράσεων του Ειδικού Στόχου 2. 

 

Παραδοτέα πράξης  

Για κάθε διοργάνωση παραδοτέα ορίζονται: α) ο πίνακας αποδεκτών της πρόσκλησης, 

β) η ημερήσια διάταξη, όπου υπάρχει, με τον κατάλογο ομιλητών / συντονιστών, γ) 

παρουσιολόγιο δ) φωτογραφίες κλπ. 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

 Εκδηλώσεις - Συνεδριάσεις Πλήθος 3 

 

Σκοπιμότητα Πράξης 

Με την προτεινόμενη πράξη επιδιώκεται η εναρμόνιση και ο συντονισμός των 

ενεργειών των εμπλεκομένων φορέων με στόχο τα βέλτιστα αποτελέσματα από την 

εκτέλεση των έργων του Άξονα ΙΙΙ του ΕΠΔΜ. 

Άμεσα ωφελούμενοι θα είναι τα στελέχη της ΕΥΕ ΓΓΙ και τα στελέχη των Ε.Υ. που 

παρακολουθούν τα θέματα ισότητας που θα έχουν τη δυνατότητα 

αλληλοενημέρωσης και συντονισμού της μεταξύ τους συνεργασίας. 

αποτελέσματος των συντονισμένων δράσεων. 

Έμμεσα και εν δυνάμει ωφελούμενοι θα είναι οι πολίτες ως τελικοί αποδέκτες του. 

 

Ωριμότητα Πράξης 

α) - Καταγραφή των προβλημάτων που εμφανίστηκαν μέχρι τώρα στην 

συντονισμένη εφαρμογή των πολιτικών Ισότητας 

      -   Καταγραφή της θεματολογίας των συναντήσεων 

β)   -   Ενσωμάτωση της πράξης στο ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών 
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Χρηματοδοτικό Σχέδιο 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Άμεσες Δαπάνες 37.815,13 7.184,87   45.000,00       
2. Έμμεσες 
Δαπάνες 

           

ΣΥΝΟΛΟ      45.000,00       

 

 

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

 

Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου  

Προμήθεια βασικών μηχανογραφικών εφαρμογών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία 

της Ε.Υ. και κυρίως την αποτελεσματική υλοποίηση των Δράσεων του Άξονα ΙΙΙ του 

ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Οι εφαρμογές που απαιτούνται είναι : α)  

Λογιστικής παρακολούθησης έργων Άξονα ΙΙΙ και Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΔΜ, β) 

Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, γ) Παρακολούθηση θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού 

(άδειες, παρουσίες κλπ)  και παράλληλη υποστήριξη των παραπάνω εφαρμογών για 

διάστημα 12 μηνών. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης πράξης 

 Καθορισμός των αναγκών, διερεύνηση των εγκατεστημένων σε άλλες Ε.Υ. 

εφαρμογών, αξιολόγηση των συμπερασμάτων και περιγραφή των προδιαγραφών. 

 

Παραδοτέα Πράξης 

Η εγκατάσταση κάθε εφαρμογής , ο έλεγχος λειτουργίας της , συνοπτικό εγχειρίδιο 

χρήστη. 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

 Προμήθεια/Ανάπτυξη πληροφοριακού 
συστήματος Πλήθος 3 
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Σκοπιμότητα Πράξης 

Με την προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζεται η συνολική και αξιόπιστη  λογιστική 

παρακολούθηση των εκτελούμενων πράξεων και η διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού της ΕΥΕ ΓΓΙ. 

Με την προτεινόμενη πράξη προσδοκάται η ορθολογιστική λειτουργία των υπηρεσιών 

της ΕΥΕ ΓΓΙ. 

Άμεσα ωφελούμενοι από την πράξη είναι τα στελέχη της Ε.Υ.Ε. και έμμεσα τα 

στελέχη των λοιπών συνεργαζομένων τοπικών, περιφερειακών κλπ. Φορέων. 

 

Ωριμότητα Πράξης 

α)  -    Καταγραφή των αναγκών της Υπηρεσίας σε εφαρμογές λογισμικού οι οποίες 

να συντελέσουν στην εύρυθμη και κυρίως αποτελεσματική λειτουργίας της 

ΕΥΕ ΓΓΙ, διερεύνηση και αξιολόγηση των εγκατεστημένων σε ΕΥ αντίστοιχων 

εφαρμογών. 

β)   -   Ενσωμάτωση της πράξης στο ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών, 

      -   Έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για υλοποίηση πράξης με ίδια 

μέσα(σε εξέλιξη). 
 

Χρηματοδοτικό Σχέδιο 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Άμεσες Δαπάνες 8.403,35 1.596,65   10.000,00       
2. Έμμεσες 
Δαπάνες 

           

ΣΥΝΟΛΟ      10.000,00       
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6. Συμμετοχή σε ημερίδες-συνέδρια (Συνολικός Π/Υ:17.000,00€) 

 

Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου  

Το έργο προβλέπει τη συμμετοχή στελεχών της ΕΥΕ ΓΓΙ σε ημερίδες, σεμινάρια, 

συνέδρια, τεχνικές συσκέψεις και άλλες εκδηλώσεις στην Ελλάδα, σε χώρες της Ε.Ε. 

και σε τρίτες χώρες, που διοργανώνονται από φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο 

Ο.Ο.Σ.Α, και άλλοι εθνικοί και διεθνείς φορείς σε θέματα που αφορούν τις 

αρμοδιότητες της ΕΥΕ ΓΓΙ με σκοπό την ενημέρωση και τη συλλογή πληροφοριών 

σχετικά με τις πολιτικές ισότητας των φύλων, την πορεία υλοποίησης, τις καλές 

πρακτικές και τις καινοτόμες δράσεις στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε. 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Πράξης  

Η συμμετοχή των στελεχών θα προσδιοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα 

προκύπτουν και τις διοργανώσεις που θα προγραμματιστούν. 

 

Παραδοτέα πράξης 

Για κάθε συμμετοχή παραδοτέα ορίζονται: α) η απόφαση συμμετοχής του στελέχους, 

β) τα παραστατικά του φορέα διοργάνωσης της εκδήλωσης περί συμμετοχής γ) 

έντυπα κλπ πληροφοριακό υλικό με το περιεχόμενο της διοργάνωσης, δ)βεβαιώσεις 

παρακολούθησης. 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

 Συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια κλπ Πλήθος 30 

 

Σκοπιμότητα Πράξης 

Με την προτεινόμενη πράξη επιδιώκεται συνεχής ενημέρωση / επιμόρφωση των 

στελεχών της ΕΥΕ ΓΓΙ στις διαμορφούμενες πολιτικές ισότητας των φύλων, στις 

εφαρμοζόμενες πρακτικές και καινοτόμες δράσεις και γενικά στις κατευθύνσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Άμεσα ωφελούμενοι θα είναι τα στελέχη της ΕΥΕ ΓΓΙ με τις πρόσθετες γνώσεις που 

θα αποκτούν. 

Έμμεσα και εν δυνάμει ωφελούμενοι θα είναι οι τελικοί δικαιούχοι και οι τελικοί 

αποδέκτες / ανάδοχοι του Άξονα ΙΙΙ του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». 

 

Ωριμότητα Πράξης 

α) - Παρακολούθηση των προγραμματιζόμενων διοργανώσεων και των 

προγραμμάτων των οργανισμών επιμόρφωσης της ΕΕ (ΕΙΡΑ κλπ)  

β)    -    Ενσωμάτωση της πράξης στο ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών 

      -   Έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για υλοποίηση πράξης με ίδια 

μέσα (σε εξέλιξη). 

 

Χρηματοδοτικό Σχέδιο 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Άμεσες Δαπάνες 14.288,72 2.714,28   17.000,00       
2. Έμμεσες 
Δαπάνες 

           

ΣΥΝΟΛΟ      17.000,00       
 

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

υποβλήθηκε το έργο: 

 Εκπόνηση και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης (Συνολικός 

Π/Υ:100.000,00€) 

 

Πιο αναλυτικά, 

1. Εκπόνηση και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης (Συνολικός 

Π/Υ:100.000,00€) 

 

Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου  

Οι ενέργειες προβολής και δημοσιότητας είναι απαραίτητες προκειμένου να υπάρχει 

πλήρης , έγκαιρη, υπεύθυνη και αποτελεσματική ενημέρωση τόσο των δυνητικών 

δικαιούχων, των άμεσα ωφελούμενων, όσο και του συνολικού πληθυσμού σχετικά με 

τις δράσεις ισότητας στην Δ Προγραμματική Περίοδο. Ο στόχος είναι η παροχή 

εξειδικευμένης πληροφόρησης σχετικά με την υλοποίηση δράσεων ισότητας, η 

ανάδειξη της συμβολής του ΕΣΠΑ και του ΕΠΔΜ, η προώθηση και εφαρμογή των 
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πολιτικών ισότητας, η ανάδειξη της συμβολής της Ε.Ε. στην προώθηση και εφαρμογή 

των πολιτικών ισότητας. 

Η δημοσιότητα-Προβολή θα στηριχτεί στην : 

Εκπόνηση και Εφαρμογή ενός Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης  που θα περιλαμβάνει 

την παρουσίαση και την ανάλυση των παρακάτω : 

α. Ενέργειες προς ΜΜΕ (όπως καταχωρήσεις στον τύπο, διαφημιστικά ραδιοφωνικά 

και τηλεοπτικά μηνύματα ) για την δημοσιότητα και προβολή των δράσεων του 

Άξονα της ισότητας καθώς των δράσεων ισότητας που θα υλοποιηθούν στο σύνολο 

των ΕΠ (Τομεακών και Περιφερειακών ) και του ΕΣΠΑ 

β. Ενέργειες πληροφόρησης προς τους Τελικούς Δικαιούχους του Άξονα ΙΙΙ του ΕΠΔΜ 

γ. Ενέργειες πληροφόρησης προς τους τελικούς αποδέκτες /αναδόχους όπως  

συναντήσεις, ημερίδες κλπ. 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Πράξης  

Η ΕΥΕ ΓΓΙ λόγω του αυστηρά εξειδικευμένου χαρακτήρα της επικοινωνίας θα 

υποστηριχτεί από σύμβουλο επικοινωνίας. 

Ο σύμβουλος θα αναλάβει την εξειδίκευση και την υλοποίηση των προτεινόμενων 

ενεργειών πληροφόρησης με εστίαση στους στόχους, όπως αναφέρονται παρακάτω 

και ταυτόχρονα θα εκπονήσει την επικοινωνιακή στρατηγική της ΕΥΕ ΓΓΙ  η οποία θα 

συνδέεται με το επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠΔΜ. 

 

Ενέργειες πληροφόρησης 

 Δημοσιοποιήσεις-ανακοινώσεις –προσκλήσεις στον τύπο  

 Εκδόσεις εντύπου υλικού πληροφόρησης  

 Διοργάνωση ημερίδων  

 

Ενέργειες δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ  

 Τύπος, Ραδιόφωνο , Τηλεόραση  

 

   Ενέργειες προώθησης         

 Εκδηλώσεις και συμμετοχή σε εκθέσεις  
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Ενέργειες γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων  

 συνεντεύξεις τύπου  

 δελτία τύπου  

 ανακοινώσεις στον τύπο  

 

Παραδοτέα πράξης 

1. Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης 

2. Επιμέρους ενέργειες δημοσιότητας, πληροφόρησης , επικοινωνίας  μέσα από 

σποτ, δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις, ανακοινώσεις κ.λπ.  

 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

 Επικοινωνιακό σχέδιο Πλήθος 3 
 Εκδηλώσεις – ημερίδες Πλήθος 9 

 Εκπόνηση και διάθεση εντύπου 
διαφημιστικού και προωθητικού υλικού 

Πλήθος 
έντυπου υλικού 30.000 

 Εκπόνηση και διάθεση ηλεκτρονικού (spot) 
διαφημιστικού και προωθητικού υλικού Πλήθος (spot) 3 

 

 

Σκοπιμότητα Πράξης 

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην εκπόνηση και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου  

των δράσεων των ΕΠ του ΕΣΠΑ οι οποίες προωθούν την ισότητα των φύλων. Η 

πράξη αφορά στην εφαρμογή του Κανονισμού 1828/2006 και συγκεκριμένα του 

τμήματος 1 και των άρθρων 2-10 αυτού που αναφέρονται στις υποχρεώσεις 

δημοσιότητας των ΕΠ στην νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013. Η εκπόνηση και 

άμεση εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για 

διαφάνεια στην υλοποίηση των δράσεων του Άξονα ΙΙΙ του ΕΠΔΜ. Ταυτόχρονα, 

θεωρούμε ότι το επικοινωνιακό σχέδιο και οι δράσεις δημοσιότητας θα 

δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την αποτελεσματική υλοποίηση 

των έργων του Άξονα ΙΙΙ. 

Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στην ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στην 

υλοποίηση και εφαρμογή των δράσεων ισότητας στα ΕΠ του ΕΣΠΑ  ώστε να 

εξασφαλιστεί η καλύτερη  δυνατή πληροφόρηση και διαφάνεια  στους δυνητικούς 
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δικαιούχους ή αναδόχους των  δράσεων ισότητας.(Κοινωνικοί εταίροι, Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ κλπ). 

Ταυτόχρονα αποσκοπεί στην ενημέρωση των ωφελουμένων γυναικών, και των 

φορέων αυτών ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες και τα 

αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση των δράσεων ισότητας. 

 

Ωριμότητα Πράξης 

α) Η ΕΥΕ-ΓΓΙ  έχει εκπονήσει σχέδιο προδιαγραφών για το επικοινωνιακό σχέδιο και 

τις απαιτούμενες ενέργειες  Δημοσιότητας των δράσεων ισότητας των ΕΠ του ΕΣΠΑ . 

β) Ενσωμάτωση της πράξης στο ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών 

 

 

Χρηματοδοτικό Σχέδιο 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Άμεσες Δαπάνες 83.193,28 16.806,72   100.000,00       
2. Έμμεσες 
Δαπάνες 

           

ΣΥΝΟΛΟ      100.000,00       
 

 

 στον Ειδικό Στόχο 4.2 και στην Κ.Π. 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€) 
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Πιο αναλυτικά, 

1. 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€) 

 

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου: 

Σε κάθε περιφέρεια συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, Περιφερειακή 

Επιτροπή Ισότητας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3 και 4 

του Νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196Α/12.9.2000).  

 Στις  αρμοδιότητες  των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας, σύμφωνα με τον 

κανονισμό λειτουργίας τους (ΦΕΚ 1433/Β/ περιλαμβάνονται  τα παρακάτω θέματα:   

 Η εισήγηση προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας, καθώς και 

στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την 

προώθηση και κατοχύρωση της ισότητας των δύο φύλων σε όλους του 

τομείς. 

 Η διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων και 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, με στόχο την ισότητα των φύλων στην 

Περιφέρεια και τη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική και οικονομική 

ζωή.  

 Η καταγραφή σε περιφερειακό επίπεδο των φορέων και δομών που προωθούν 

θέματα ισότητας των φύλων.  

 Συντονισμός δράσεων που αναφέρονται σε θέματα Ισότητας των δύο φύλων.  

 Η εισήγηση προτάσεων προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας για 

την ένταξη έργων στα Προγράμματα της Περιφέρειας, των Νομαρχιών και 

των Δήμων με αντικείμενο την κατοχύρωση των ίσων ευκαιριών και για τα 

δύο φύλα.  

 Η ενημέρωση και η πληροφόρηση των πολιτών της Περιφέρειας σε θέματα 

που αφορούν την ισότητα των φύλων.  
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 Η συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με το 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας.  

 Η συμμετοχή σε κάθε είδους προγράμματα που διασφαλίζουν την μείωση της 

ανεργίας και την αύξηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών.  

    

Μεθοδολογία  και Στόχοι 

Οι περιφερειακές επιτροπές ισότητας αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο να 

συγκεκριμενοποιούν τις γενικές πολιτικές για την ισότητα σε τοπικό επίπεδο και να 

καταθέτουν τις προτάσεις τους τόσο στα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας, όσο και 

στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου εσωτερικών. Για να ανταπεξέλθουν 

στην αποστολή τους οι επιτροπές χρειάζεται να γνωρίζουν την υπάρχουσα 

κατάσταση και τις ανάγκες σε  τοπικό επίπεδο και να οργανωθούν σε υψηλό επίπεδο.  

Γι’ αυτούς τους λόγους κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή μελέτης. 

Η μελέτη θα γίνει στις 13 Περιφέρειες της χώρας και θα έχει ως αντικείμενο την 

καταγραφή και αξιολόγηση των παρεμβάσεων των κοινωνικών φορέων που 

συνδέονται με την υλοποίηση δράσεων ισότητας  σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο. 

Την καταγραφή και αξιολόγηση των παρεμβάσεων των Περιφερειακών Επιτροπών 

ισότητας  (ΠΕΠΙΣ) μέχρι σήμερα  και ειδικότερα το βαθμό της υλοποίησης των 

αρμοδιοτήτων τους στο χώρο ευθύνης τους, καθώς επίσης και την έκταση  

εφαρμογής των  πολιτικών ισότητας  στη Περιφέρεια ευθύνης τους. 

Ταυτόχρονα θα μελετηθούν και θα παρουσιαστούν περιπτώσεις καλών πρακτικών 

εφαρμογής πολιτικών ισότητας σε περιφερειακό επίπεδο (τύποι παρεμβάσεων και 

δομές) από άλλες χώρες της ΕΕ. 

Απώτερος στόχος της μελέτης είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων για 

την αποτελεσματική διοίκηση και οργάνωση των περιφερειακών  επιτροπών ισότητας.  

Μέσα από τη μελέτη θα αναδειχτούν οι περιπτώσεις που έχουν πετύχει τα καλύτερα 

αποτελέσματα, θα προσδιορισθούν οι ειδικοί παράγοντες που επιδρούν θετικά ή 

αρνητικά, θα διατυπωθούν προτάσεις για αλλαγές σε διαδικασίες ή στο θεσμικό 

πλαίσιο και θα διατυπωθεί συγκροτημένη πρόταση οργάνωσης και λειτουργίας 13 

διοικητικών υπηρεσιών  με στόχο να ενταχθούν στο διοικητικό μηχανισμό της κάθε 

Περιφέρειας και να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στις ΠΕΠΙΣ. 
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Παραδοτέα μελέτης 

Προβλέπεται η προτεινόμενη μελέτη να περιλαμβάνει δυο παραδοτέα:   

 

 Το πρώτο Παραδοτέο  πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής :  

 

 Παρουσίαση εμπειριών και καλών πρακτικών  εφαρμογής των πολιτικών ισότητας 

της ΕΕ  σε περιφερειακό επίπεδο σε άλλα κράτη-μέλη και συγκεκριμένα:  

 Αναλυτική Περιγραφή των δράσεων ισότητας σε περιφερειακό επίπεδο σε  

τουλάχιστον οκτώ  κράτη της Ε.Ε και εκτός Ε.Ε. 

 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων περιφερειακών 

δράσεων ισότητας στη βάση σειράς δεικτών οι οποίοι θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν και στη χώρα μας. 

 Παρουσίαση  των  Φορέων (οργάνωση-λειτουργία-δικτύωση κλπ) που δρουν σε 

περιφερειακό  επίπεδο και διαμορφώνουν ή υλοποιούν  πολιτικές ισότητας στις  

χώρες αυτές.  

 Παρουσίαση, καταγραφή και αξιολόγηση ενδεικτικών παρεμβάσεων των 

κοινωνικών φορέων που συνδέονται με την υλοποίηση δράσεων ισότητας  σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στη χώρα μας  

 Καταγραφή και αξιολόγηση των παρεμβάσεων των Περιφερειακών Επιτροπών 

Ισότητας στη χώρα μας  μέχρι σήμερα.  

 Συγκριτική παρουσίαση και αξιολόγηση  περιφερειακών παρεμβάσεων  και 

ανάλογων με τις ΠΕΠΙΣ δομών, από άλλα κράτη-μέλη με τις παρεμβάσεις που 

υλοποιούνται στη χώρα μας, διατύπωση προτάσεων και συμπερασμάτων.  

 

 Το δεύτερο και  τελικό Παραδοτέο του έργου πρέπει να περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

 Διατύπωση προτάσεων για την ενσωμάτωση διαδικασιών, μεθοδολογικών και 

διοικητικών βημάτων και μέτρων σε εθνικό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο  

που θα ενισχύουν τις 13 Περιφερειακές Επιτροπές. 

 Διατύπωση ολοκληρωμένου σχεδίου οργάνωσης και λειτουργίας διοικητικών 

υπηρεσιών που θα ενταχθούν λειτουργικά στην οργανωτική δομή των 

Περιφερειών και θα συμβάλλουν στην υποστήριξη της λειτουργίας των ΠΕΠΙΣ, 

καθώς και στην διασύνδεση τους με την Γενική Γραμματεία Ισότητας και το 
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Παρατηρητήριο Ισότητας  στην κατεύθυνση της εφαρμογής πολιτικών ισότητας  

σε Περιφερειακό επίπεδο.  

 Πιθανές προτάσεις αλλαγών του θεσμικού πλαισίου για την καλύτερη και 

αποτελεσματική λειτουργία των δημιουργούμενων δομών και των  Περιφερειακών 

Επιτροπών Ισότητας. 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

 Μελέτες, έρευνες και αξιολογήσεις Πλήθος 3 
 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

 

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά 
την διάρκεια υλοποίησης της πράξης 

 Ισοδύναμα 
ανθρωποέτη 
12μηνης 
διάρκειας 

0,56 

 

Σκοπιμότητα Πράξης 

Η προτεινόμενη πράξη χαρακτηρίζεται υψηλής κρισιμότητας για την αντιμετώπιση 

των δυσλειτουργιών που εμφανίζονται στην εφαρμογή των πολιτικών ισότητας σε 

περιφερειακό επίπεδο καθώς επίσης και την προετοιμασία και διατύπωση ενός νέου 

μοντέλου διοικητικών μονάδων προώθησης και παρακολούθησης εφαρμογής των 

πολιτικών ισότητας  σε περιφερειακό επίπεδο και σε διασύνδεση με την Γενική 

Γραμματεία Ισότητας και το Παρατηρητήριο Ισότητας 

Από την υλοποίηση της πράξης θα προκύψουν οφέλη που συνδέονται με την 

αποτελεσματική  οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών Ισότητας και των ΠΕΠΙΣ σε 

περιφερειακό επίπεδο και κατά συνέπεια στην καλύτερη εφαρμογή των  πολιτικών 

ισότητας σε κάθε Περιφέρεια. 

Ωφελούμενες από την ανωτέρω αναδιοργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών θα 

είναι οι γυναίκες και οι κοινωνικοί φορείς που ασχολούνται με θέματα ισότητας σε 

περιφερειακό επίπεδο. 

 

Ωριμότητα Πράξης 

Α) Η ΕΥΕ-ΓΓΙ έχει συντάξει σχέδιο προδιαγραφών-αναμενόμενων αποτελεσμάτων και 

παραδοτέων για την άμεση προκήρυξη της  μελέτης αυτής.  
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Β) Η προτεινόμενη πράξη συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο (2008) εγκεκριμένο 

πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας στήριξης της ΕΥΔ του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013». 

 

Χρηματοδοτικό Σχέδιο 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Άμεσες Δαπάνες 33.613,45 6.386,55   40.000,00       
2. Έμμεσες 
Δαπάνες 

           

ΣΥΝΟΛΟ      40.000,00       
 

 

 

2. Μελέτη για τη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος – βάσης 

Δεδομένων για τις 13 Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας (Συνολικός 

Π/Υ:45.000,00€) 

 

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου 

Σε κάθε περιφέρεια συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, Περιφερειακή 

Επιτροπή Ισότητας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3 και 4 

του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196Α/12.9.2000). Ο κύριος σκοπός αυτών των Επιτροπών 

είναι η καταγραφή και ο συντονισμός σε περιφερειακό επίπεδο των (τωρινών και 

νέων) δράσεων που σχετίζονται με την ισότητα και η εισήγηση σχετικών προτάσεων 

προς όλα τα αρμόδια όργανα.  

Ο όγκος και η ποιότητα της πληροφορίας που διαχειρίζεται κάθε Περιφερειακή 

Επιτροπή Ισότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο σε τοπικό (αποτελεσματικότερη 

λειτουργία της κάθε επιτροπής), όσο και σε εθνικό επίπεδο και συγκρότηση δικτύου 

των ΠΕΠΙΣ με τη ΓΓΙ (ανταλλαγή τεχνογνωσίας δεδομένων και συμπερασμάτων 

μεταξύ των διαφόρων επιτροπών). 

Δεδομένων των παραπάνω, η εκπόνηση μελέτης για τις δυνατότητες 

μηχανογράφησης και αποτύπωσης σε πληροφοριακό σύστημα όλης της διαθέσιμης 

πληροφορίας θεωρείται ιδιαζούσης σημασίας. Μέσω της μελέτης θα διερευνηθεί ο 

βέλτιστος τρόπος συλλογής, καταγραφής και δομημένης αποθήκευσης των στοιχείων 

σε βάση δεδομένων.  
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Θα δημιουργηθεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την επεξεργασία, 

δικτύωση   και διάχυσης πληροφοριών. Παράλληλα θα εξεταστούν οι απαραίτητες 

τεχνολογικές και υπολογιστικές δομές, για την υποστήριξη του όλου συστήματος. 

Τέλος, ιδιαίτερη βάση πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια του συστήματος που θα 

περιγραφεί. 

 

Μεθοδολογία  και Στόχοι 

Οι περιφερειακές επιτροπές ισότητας αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο να 

συγκεκριμενοποιούν τις γενικές πολιτικές για την ισότητα σε τοπικό επίπεδο και να 

καταθέτουν τις προτάσεις τους τόσο στα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας, όσο και 

στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Για να ανταπεξέλθουν στην αποστολή τους οι επιτροπές χρειάζεται να γνωρίζουν την 

υπάρχουσα κατάσταση και τις ανάγκες σε τοπικό επίπεδο και να οργανωθούν σε 

υψηλό επίπεδο. Επίσης, είναι σημαντική η δυνατότητα ανταλλαγής των διαθέσιμων 

στοιχείων και πρακτικών μεταξύ τόσο των διαφόρων επιτροπών, όσο και με την 

Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Βασικός στόχος της μελέτης που θα εκπονηθεί είναι η περιγραφή της διαθέσιμης 

πληροφορίας, οι δυνατοί τρόποι καταχώρησης και επεξεργασίας της, ο τρόπος 

διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων των Περιφερειακών Επιτροπών και της ΓΓΙ, οι 

απαραίτητες (τεχνολογικές και υπολογιστικές) υποδομές για την υποστήριξή του όλου 

συστήματος και οι απαιτήσεις ασφάλειας για το νέο σύστημα. 

 Έτσι, θα δημιουργηθεί το βασικό πλαίσιο, βάσει του οποίου θα αναπτυχθεί το νέο 

Πληροφοριακό Σύστημα και η Βάση Δεδομένων. 

 

Παραδοτέα μελέτης 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε δυο φάσεις  

      Α’ Φάση 

Εκπόνηση Μελέτης στην οποία θα αποτυπώνονται: 

 

 Τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται να καταχωρούνται 

 Τους τρόπους συλλογής, καταγραφής και κωδικοποίησης της διαθέσιμης 

πληροφορίας 

 Τους φορείς και τους τρόπους πληροφόρησης 

 Τις μεθόδους και τον τρόπο διάθεσης και ανταλλαγής της πληροφορίας  
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 Τις βασικές ανάγκες σε υποδομή (δίκτυο, συνδέσεις, εξοπλισμός 

πληροφορικής, κλπ) 

 Τις μεθόδους επεξεργασίας της πληροφορίας 

 Την ασφαλή και δομημένη πρόσβαση στα δεδομένα της βάσης από τους 

ενδιαφερόμενους φορείς  

 

Β’ Φάση 

 

    - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα- Βάση δεδομένων 

    - Διαχείριση των εφαρμογών – εγχειρίδιο 

    - Εκπαίδευση χρηστών 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

 Μελέτες, έρευνες και αξιολογήσεις Πλήθος 3 
 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

 

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά 
την διάρκεια υλοποίησης της πράξης 

 Ισοδύναμα 
ανθρωποέτη 
12μηνης 
διάρκειας 

0,62 

 

 

 

Σκοπιμότητα Πράξης 

Οι περιφερειακές επιτροπές ισότητας (ΠΕΠΙΣ) αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο να 

συγκεκριμενοποιούν τις γενικές πολιτικές για την ισότητα σε περιφερειακό επίπεδο,  

να συγκεντρώνουν  στοιχεία των τοπικών αναγκών, να ανταλλάσουν πληροφοριακό 

υλικό και σχετικά στοιχεία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας και το Παρατηρητήριο 

Ισότητας . 

Για να ανταπεξέλθουν στην οργάνωση και διαχείριση των  παραπάνω, απαιτείται η 

εκπόνηση μελέτης για τις δυνατότητες μηχανογράφησης και αποτύπωσης σε 

πληροφοριακό σύστημα όλης της διαθέσιμης πληροφορίας Μέσω της μελέτης θα 

διερευνηθεί ο βέλτιστος τρόπος συλλογής, καταγραφής και δομημένης αποθήκευσης 
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των στοιχείων σε βάση δεδομένων και θα δημιουργηθεί ένα Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα για την επεξεργασία, δικτύωση   και διάχυση  πληροφοριών. 

Από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα υποστηριχθούν και θα ωφεληθούν 

οι περιφερειακές δομές προώθησης των πολιτικών ισότητας. Μέσω δε της 

αποτελεσματικής οργάνωσης συστήματος συλλογής, καταγραφής, διάθεσης και 

ανταλλαγής του συνόλου της διαθέσιμης πληροφορίας θα ωφεληθούν επίσης οι 

γυναίκες, οι φορείς των ΟΤΑ ,οι κοινωνικοί και άλλοι φορείς  στις 13 περιφέρειες της 

χώρας. 

 

 

Ωριμότητα Πράξης 

Α) Η ΕΥΕ-ΓΓΙ έχει συντάξει σχέδιο προδιαγραφών-αναμενόμενων αποτελεσμάτων και 

παραδοτέων για την άμεση προκήρυξη της  μελέτης αυτής.  

Β) Η προτεινόμενη πράξη συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο (2008) εγκεκριμένο 

πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας στήριξης της ΕΥΔ του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013». 

 

Χρηματοδοτικό Σχέδιο 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Άμεσες Δαπάνες 37.815,13 7.184,87   45.000,00       
2. Έμμεσες 
Δαπάνες 

           

ΣΥΝΟΛΟ      45.000,00       
 

 

3. Σύμβουλοι - Εμπειρογνώμονες (Συνολικός Π/Υ:100.000€) 

 

Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου  

Ο συστηματικός και οργανωμένος συντονισμός δράσης όλων των φορέων που 

εμπλέκονται στην εφαρμογή του Προγράμματος προϋποθέτει τη στήριξη της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής της ΓΓΙ από Σύμβουλο και Εμπειρογνώμονα για εξειδικευμένα 

θέματα και απαιτήσεις που απορρέουν από το σύνθετο ρόλο της υπηρεσίας.  

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

του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων 

συστάθηκε με τον Ν.3614/07 και είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, τη 
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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, και μεταξύ άλλων ασκεί 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. 

Οι  υπηρεσίες του Σύμβουλου και του Εμπειρογνώμονα  κρίνονται απαραίτητες 

προκειμένου να υπάρχει πλήρης, έγκαιρη, υπεύθυνη και αποτελεσματική υποστήριξη 

τόσο της υπηρεσίας, όσο και των δικαιούχων και ωφελουμένων καθώς και του 

συνολικού πληθυσμού σχετικά με το πρόγραμμα της ισότητας. Ο στόχος είναι η 

παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που θα αφορούν την υποστήριξη της 

επιχειρησιακής  ικανότητας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών  και αφετέρου την 

περαιτέρω  εξειδίκευση και προσαρμογή  των δράσεων του άξονα ισότητας. 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Πράξης  

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δυο υποέργα:  

α. Στο πρώτο υποέργο θα ανατεθούν υπηρεσίες Συμβούλου ο οποίος θα αναλάβει:   

την οργάνωση, υποστήριξη και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας και 

αποτελεσματικότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της ΓΓΙ, ώστε να επιτελέσει 

αποδοτικά το έργο του σχεδιασμού και της διοίκησης της εφαρμογής των 

παρεμβάσεων για την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του Άξονα ΙΙΙ  ως ΕΦΔ 

προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες που πηγάζουν από τις 

υποχρεώσεις του μέσα στα συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια και με τον 

αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο. 

β. Στο δεύτερο υποέργο θα ανατεθούν υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα ο οποίος θα 

αναλάβει:   

την περαιτέρω εξειδίκευση των θεμάτων ισότητας και την εμβάθυνση τόσο των 

δράσεων  του Άξονα ΙΙΙ όσο και των δράσεων ισότητας των  άλλων Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων για δράσεις που θα υλοποιήσει η υπηρεσία είτε ως ΕΦΔ είτε ως 

δικαιούχος, αλλά και την υποστήριξη και τον συντονισμό των δράσεων ισότητας στα 

ΕΠ και στο ΕΣΠΑ καθώς και την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης. 

 

Παραδοτέα πράξης 

Ο Σύμβουλος αναλαμβάνει τη διαρκή και μόνιμη υποστήριξη της επιχειρησιακής 

λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της ΓΓΙ, όσον αφορά τις αρμοδιότητες 
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και απαιτήσεις της Μονάδας Β΄, όπως καταγράφονται στην ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής της ΓΓΙ. Για την καλύτερη υλοποίηση του έργου του 

υποχρεούται να παραδώσει οδηγό λειτουργιών  και δράσεων με εξειδίκευση στις 

ανάγκες της συγκεκριμένης Υπηρεσίας ως ΕΦΔ. 

 

Ο εμπειρογνώμονας υποχρεούται να παραδώσει σχέδιο και προτάσεις για την 

εξειδίκευση των θεμάτων ισότητας, πέραν της υφιστάμενης εξειδίκευσης του άξονα 

του ΕΠΔΜ. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί επίσης μια έρευνα πεδίου στους 

δικαιούχους του προγράμματος, η οποία θα αποσκοπεί  στην καταγραφή των 

απόψεων τους σχετικά με τη δομή, τις ανάγκες προσαρμογής και εξειδίκευσης του. 

Επίσης θα προβεί σε αναλυτική προσέγγιση των άλλων ΕΠ ως προς τις δράσεις 

ισότητας και θα εκπονήσει την απαιτούμενη ετήσια έκθεση για θέματα ισότητας στο 

ΕΣΠΑ. 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

 Εμπειρογνωμοσύνη Πλήθος 3 
 

 

 

 

Σκοπιμότητα Πράξης 

Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί αφενός στην αποτελεσματική υποστήριξη της ΕΥΕ- 

ΓΓΙ  ως ΕΦΔ για την καλύτερη δυνατή λειτουργία αυτής και την διαχείριση και 

εφαρμογή  δράσεων ισότητας σε ΕΠ του ΕΣΠΑ και αφετέρου στην καλύτερη 

εξειδίκευση σχεδιασμό και εμβάθυνση των δράσεων ισότητας  που υλοποιηθούν κατά 

την προγραμματική περίοδο  2007-2013. 

Από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης αναμένεται να ενισχυθεί η 

επιχειρησιακή ικανότητα και αποτελεσματικότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 

της ΓΓΙ, ώστε να επιτελέσει αποδοτικά το έργο του σχεδιασμού και της διοίκησης της 

εφαρμογής των παρεμβάσεων για την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του Άξονα 

ΙΙΙ  του ΕΠΔΜ ως ΕΦΔ. 

Ταυτόχρονα αναμένεται η αποτελεσματική εξειδίκευση των θεμάτων ισότητας 

εμβάθυνση τόσο των δράσεων του Άξονα ΙΙΙ όσο και των δράσεων ισότητας των  
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άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο ΕΣΠΑ. Από τα παραπάνω θα ωφεληθούν 

τόσο οι δυνητικοί δικαιούχου των δράσεων ( φορείς ΟΤΑ, Κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ, 

δημόσιοι φορείς κλπ) όσο και οι ομάδες των ωφελουμένων γυναικών από τις  δράσεις 

ισότητας. 

 

Ωριμότητα Πράξης 

Α) Η ΕΥΕ ΓΓΙ έχει συντάξει σχέδιο προδιαγραφών για τις απαιτούμενες υπηρεσίες και 

τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης και των υποέργων αυτής (Υπηρεσίες 

Συμβούλου- παραδοτέα και Υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα –παραδοτέα), 

Β) Ενσωμάτωση της πράξης στο ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών. 

 

Χρηματοδοτικό Σχέδιο 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Άμεσες Δαπάνες 83.193,28 16.806,72   100.000,00       
2. Έμμεσες 
Δαπάνες 

           

ΣΥΝΟΛΟ      100.000,00       
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4.3 Συμπεράσματα 

 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, οι αναφορές σε θέματα ισότητας μεταξύ των φύλων 

στους υπόλοιπους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠΔΜ διακρίνονται σε γενικές και 

ειδικές. 

 

Γενικές αναφορές εντοπίστηκαν στις προσκλήσεις του Άξονα Προτεραιότητας Ι του 

ΕΠΔΜ και συγκεκριμένα στα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων (κατηγορία κριτηρίων Γ4). 

 

Ειδικές αναφορές εντοπίστηκαν στον Άξονα Προτεραιότητας ΙΙ και στην πρόσκληση 

432/12-11-2008, με δυνητικό δικαιούχο το ΕΚΔΔΑ για την υλοποίηση των 

κατηγοριών πράξης: 

 2.2.1 «Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασμού και εφαρμογής των 

προγραμμάτων κατάρτισης στη δημόσια διοίκηση» και  

 2.2.2 «Δράσεις ενδυνάμωσης και προσαρμογής των δεξιοτήτων και της 

τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσια διοίκησης στις διαθρωτικές 

και θεσμικές αλλαγές».  

Τέλος, ειδικές αναφορές εμφανίζονται και στον Άξονα Προτεραιότητας IV, στο 

πλαίσιο του οποίου κατά το 2008 υποβλήθηκαν συνολικά δέκα (10) Τεχνικά Δελτία 

Προτεινόμενων Πράξεων. Συγκεκριμένα, όλα υποβλήθηκαν στον Ειδικό Στόχο 4.2 

«Δράσεις τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος» και στις ακόλουθες ΚΠ: 

 

 ΚΠ 4.2.1 έξι (6) έργα συνολικού Π/Υ 102.000,00€ 
 
 ΚΠ 4.2.2                                 ένα (1) έργο συνολικού Π/Υ 100.000,00€ 
 
 ΚΠ 4.2.3                                 τρία (3) έργα συνολικού Π/Υ 128.900,00€ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

 

Στο πλαίσιο της ωρίμανσης  των έργων σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας κατά 

το 2008 πραγματοποιήθηκαν πρόδρομες ενέργειες όπως: α) Μελέτες Ωρίμανσης των 

δράσεων και β) Ενέργειες Διαβούλευσης - Δημοσιότητας   

 

 

5.1. Μελέτες Ωρίμανσης του Άξονα ΙΙΙ του ΕΠ «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013» 

 
Η ΕΥΕ ΓΓΙ προχώρησε σε συμβασιοποίηση των κάτωθι τριών (3) μελετών ωρίμανσης: 

 «Μελέτη ωρίμανσης για την Ίδρυση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Ισότητας» 

(Α’ 1, Β’ & Γ’ Έκθεση), που ανατέθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των 

Φύλων στην εταιρεία Γνώση Αναπτυξιακή, Συμβουλευτική Επενδύσεων & 

Ανάπτυξης, σύμφωνα με την  προκήρυξη 

(ΔΙΟΙΚ/Φ.370/ΙΣ/4/1/27566/17.10.2007),  

 «Μελέτη ωρίμανσης για το έργο «Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις  

νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων σε τομείς  

πολιτικής» που ανατέθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στο 

ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

 «Μελέτη για την ανάπτυξη ενός πρότυπου ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων της 

τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της 

βίας» που ανατέθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στο Κέντρο 

Γυναικείων Μελετών και Ερευνών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Σημειώνεται ότι  η Α’ Έκθεση της Μελέτης Ωρίμανσης ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε τον Σεπτέμβριο 
του 2008 
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5.2. Ενέργειες Διαβούλευσης - Δημοσιότητας 
 
Η πληροφόρηση και η δημοσιότητα αποτελούν σημαντικές παραμέτρους στη  

διαδικασία εφαρμογής των ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Κατά 

το 2008 η ΕΥΕ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας προέβη στις ακόλουθες ενέργειες 

διαβούλευσης και δημοσιότητας: 

 
1. Ημερίδα διαβούλευσης  που έλαβε χώρα την  1/4/2008 στην Αθήνα με θέμα: 

«Άξονας Ισότητας του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 – Η 

Ενδυνάμωση των  πολιτικών Ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας 

δράσης». 

 

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Για εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β βαθμού 

 

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Για  εκπροσώπους Συνδικαλιστικών Φορέων και ΜΚΟ 

 
 

2. Συμμετοχή και παρουσίαση του Άξονα Ισότητας του ΕΠ «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013» στη 3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αιρετών 

Γυναικών Αυτοδιοίκησης που συνδιοργάνωσαν η Κεντρική Ένωση Δήμων και 

Κοινοτήτων Ελλάδος και η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, 

που έλαβε χώρα στις 3-4 Απριλίου στην Αθήνα. 

 

3. Ημερίδα με θέμα «Θέματα ισότητας των φύλων και ο ρόλος των ΚΕΠ» που 

έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο 2008, στο πλαίσιο του Άξονα 

ΙΙΙ του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», για την ενδυνάμωση των θεμάτων 

ισότητας στη Δημόσια Διοίκηση. 

 

 Οι εισηγήσεις, οι προτάσεις  καθώς και οι προβληματισμοί που 

διατυπώθηκαν κατά την  συζήτηση και τα πορίσματα της ημερίδας θα 

συμβάλλουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου 

«Διεύρυνση του πεδίου δράσης των ΚΕΠ  με την ανάπτυξη υπηρεσιών 

πληροφόρησης και εξυπηρέτησης σε θέματα ισότητας (κατηγορία 

πράξης 3.1.4) 
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4. Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους  ΜΚΟ (Δεκέμβριος 2008) σχετικά με 

την  οργάνωση γραπτής διαβούλευσης για την ενεργοποίηση της κατηγορίας 

πράξης 3.2.4. Η γραπτή διαδικασία διαβούλευσης ολοκληρώθηκε εντός του 

2009 και σε αυτή συμμετείχαν 22 ΜΚΟ γυναικείες οργανώσεις. 

 

5. Δημοσίευση στον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας (πολιτικές για 

την ισότητα ανδρών και γυναικών) του άξονα ΙΙΙ του ΕΠ «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013», καθώς και όλων των προκηρύξεων που αφορούν 

έργα του άξονα αυτού.  

 
 
 


