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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

 

Εισαγωγή   

Αντικείμενο και σκοπιμότητα του Έργου 

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί το 3ο Παραδοτέο του Έργου «Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ 
σε  ότι  αφορά  την  εφαρμογή  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  στα  Ε.Π.  του  Γ’  ΚΠΣ  (gender 
mainstreaming και θετικές δράσεις)», το οποίο εκπονήθηκε από την REMACO A.E., με βάση την από 
1η Φεβρουαρίου 2011 σχετική σύμβαση που υπογράφθηκε με την ΕΥΣΕΚΤ.  

Το  ανωτέρω  έργο  αποτελεί  μια  αξιολόγηση  θεματικού  χαρακτήρα  (thematic  evaluation)  που 
αποσκοπεί στην ex post αξιολόγηση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας των φύλων, όπως αυτή 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μέσω των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ στα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ ’ΚΠΣ  (τρίτη Προγραμματική Περίοδος 2000‐2006). 

Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εν λόγω πολιτικής κρίθηκε 
σημαντική από  τη  Γ.Δ.  Απασχόλησης,  Κοινωνικών  Υποθέσεων  και  Κοινωνικής  Ένταξης  της  Ε.Ε.,  με 
δεδομένο  ότι  οι  σχετικές  παρεμβάσεις  του  ΕΚΤ  είχαν  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στα  Επιχειρησιακά 
Προγράμματα  της  τρίτης Προγραμματικής Περιόδου,  είτε  ενσωματώνοντας  την αρχή  του «gender 
mainstreaming», είτε έχοντας το χαρακτήρα των ειδικών – θετικών δράσεων. 

Τα  δύο  βασικά  αξιολογητικά  ερωτήματα  τα  οποία  απαντώνται  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  έργου 
είναι: 

 Σε ποιό βαθμό και με ποιούς τρόπους οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ παρεμβάσεις 
συνέβαλαν  στη  βελτίωση  της  πρόσβασης  και  της  συμμετοχής  των  γυναικών  στην  αγορά 
εργασίας,  συμπεριλαμβανομένων  των  προοπτικών  σταδιοδρομίας  τους,  της  πρόσβασής 
τους σε  νέες δυνατότητες απασχόλησης και στη δημιουργία επιχειρήσεων,  καθώς και στη 
μείωση των κάθετων και οριζόντιων διαχωρισμών στην αγορά εργασίας λόγω φύλου; 
[Καν. 1784/1999, άρθρο 2, παρ. 1ε] 

 Σε ποιό βαθμό και με ποιούς τρόπους εφαρμόστηκε η αρχή του gender mainstreaming σε 
όλα  τα  πεδία  πολιτικής  του  ΕΚΤ;  Σε  ποιες  περιπτώσεις  η  εφαρμογή  αυτή  υπήρξε 
επιτυχημένη;  
[Καν. 1784/1999, άρθρο 2, παρ. 2γ] 

Τα  συμπεράσματα  και  οι  προτάσεις  που  ενσωματώνονται  στο  παρόν παραδοτέο,  επιτρέπουν  την 
πληρέστερη  εξειδίκευση  των  νέων παρεμβάσεων,  καθώς  και  βελτιωτικές/διορθωτικές  κινήσεις σε 
θέματα οργάνωσης στρατηγικής και υλοποίησης, προκειμένου τα Προγράμματα του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 
να επιφέρουν περισσότερα θετικά αποτελέσματα και επιπτώσεις στον τομέα της ισότητας των δύο 
φύλων. 

Πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης αποτέλεσε το σύνολο των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στα ΕΠ του Γ’ 
ΚΠΣ στον τομέα προώθησης της ισότητας ανδρών και γυναικών και ειδικότερα η μελέτη καλύπτει τα 
ακόλουθα τομεακά και περιφερειακά ΕΠ που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ στο Γ’ ΚΠΣ: 

 Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 

 Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 

 Κοινωνία της Πληροφορίας 

 Ανταγωνιστικότητα 

 Υγεία – Πρόνοια 

 13 ΠΕΠ 
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Τρόπος υλοποίησης του Έργου – Οργάνωση των επιμέρους φάσεων 

Το έργο  της αξιολόγησης  των παρεμβάσεων  του ΕΚΤ σε ότι αφορά στην εφαρμογή  της αρχής  της 
ισότητας των φύλων στα ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ οργανώθηκε σε τέσσερις Φάσεις: 

 Φάση  Α:  Σχεδιασμός  της  Αξιολόγησης:  Περιλαμβάνει  την  εξειδίκευση  και  αναλυτική 
περιγραφή  της  μεθοδολογίας  αξιολόγησης  του  έργου,  το  σχεδιασμό  των  διαδικασιών 
συλλογής, επεξεργασίας και ελέγχου των στοιχείων και την ανάπτυξη του πληροφοριακού 
συστήματος αξιολόγησης.  

 Φάση  Β:  Συλλογή  και  ανάλυση  στοιχείων:  Περιλαμβάνει  τη  συλλογή,  οργάνωση  και 
επεξεργασία  των  απαιτούμενων  πρωτογενών  και  δευτερογενών  δεδομένων  για  την 
αξιολόγηση  των  παρεμβάσεων  του  ΕΚΤ  σε  ότι  αφορά  στην  εφαρμογή  της  αρχής  της 
ισότητας  των φύλων στα ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ.  Στο πλαίσιο  της Φάσης Β πραγματοποιήθηκαν οι 
ακόλουθες έρευνες πεδίου: 

Α.  Έρευνα  πεδίου  στα  στελέχη  των  Ειδικών  Υπηρεσιών  Διαχείρισης  (ΕΥΔ)  των  5 
Τομεακών  και 13  Περιφερειακών  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,  σε  στελέχη  των 
Υπηρεσιών  Συντονισμού  (ΕΥΣΕΚΤ,  ΕΥΣΣΑΑΠ),  καθώς  και  σε  στελέχη  της  ΓΔ 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της ΕΕ. 

Β.  Έρευνα πεδίου σε στελέχη – υπευθύνους Τελικών Δικαιούχων που ήταν αρμόδιοι 
για  σημαντικές  παρεμβάσεις  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  
συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ την περίοδο 2000‐2006. 

Γ.  Έρευνα πεδίου  στις   ΜΚΟ  /  φορείς  υλοποίησης  Σχεδίων  Ισότητας  των φύλων στο 
πλαίσιο  του Μέτρου  1.6  και  στους  συντονιστές  φορείς  υλοποίησης  Σχεδίων  του 
Μέτρου 5.3 του ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση. 

 Φάση  Γ:  Εκτέλεση  της  αξιολόγησης:  Περιλαμβάνει  την  απάντηση  των  βασικών  και 
ειδικότερων αξιολογητικών ερωτημάτων του έργου, με βάση τη μεθοδολογική προσέγγιση 
που αναπτύχθηκε στην Α’ Φάση  του  έργου,  αξιοποιώντας  τα πρωτογενή  και  δευτερογενή 
δεδομένα που συλλέχθησαν στο πλαίσιο της Β’ Φάσης του Έργου.  

 Φάση Δ:  Συνθετική Αξιολόγηση – Διαμόρφωση τελικών προτάσεων για την προώθηση της 
ισότητας  των  φύλων  στα  ΕΠ  του  ΕΣΠΑ  2007‐2013:  Περιλαμβάνει  τη  σύνθεση  των 
απαντήσεων  των  βασικών  και  ειδικότερων  αξιολογητικών  ερωτημάτων  του  έργου  της 
αξιολόγησης των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στην εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων 
στα Ε.Π.  του Γ’ ΚΠΣ, καθώς και τα τελικά συμπεράσματα και τις τελικές προτάσεις για την 
καλύτερη εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις συγχρηματοδοτούμενες από το 
ΕΚΤ παρεμβάσεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.  

Βασικά Συμπεράσματα 

Αξιολόγηση  της  καταλληλότητας  και  επικαιρότητας  της  Στρατηγικής  για  την  προώθηση  της 
ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

Κατά  την  τρίτη  Προγραμματική  Περίοδο  (2000‐2006)  η  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων 
αποτέλεσε βασική προτεραιότητα, η οποία σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς θα έπρεπε να 
διέπει  το σύνολο  των πολιτικών  και  παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από  τα  Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά  Ταμεία.  Η  προώθηση  της  εφαρμογής  της  αρχής  ισότητας  των  φύλων  στο  Γ’  ΚΠΣ 
επιδιώχθηκε, αφενός μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης των ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων 
σε  όλες  τις  πολιτικές  (εφαρμογή  της  αρχής  του  gender mainstreaming)  και  αφετέρου  με  ειδικές 
θετικές  δράσεις  για  τη  βελτίωση  της  πρόσβασης  και  της  συμμετοχής  των  γυναικών  στην  αγορά 
εργασίας.  
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Ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων στον προγραμματικό σχεδιασμό 

Η  ενσωμάτωση  της  διάστασης  του  φύλου  στις  παρεμβάσεις  του  ΕΚΤ  εμφανίζεται  ως  «τυπική 
δέσμευση» σε όλα τα ΕΠ, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις περιορίζεται σε γενικούς στόχους για 
την ισότητα των φύλων, χωρίς να προβλέπεται συγκεκριμένη στρατηγική ενσωμάτωσης. 

Σε  πολλά  Επιχειρησιακά  Προγράμματα  παρατηρείται  σαφές  κενό  ανάμεσα  στην  ανάλυση  της 
υφιστάμενης  κατάστασης  του  τομέα,  ή  της  περιοχής  παρέμβασης  του  Προγράμματος  και  της 
στρατηγικής  προγραμματισμού.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις  παρατηρείται  στα  έγγραφα 
προγραμματισμού  ανάλυση  των  διαφορών  στις  κοινωνικές  και  οικονομικές  συνθήκες  μεταξύ  των 
γυναικών και των ανδρών, έτσι ώστε να εντοπιστούν τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Όμως, 
ακόμα και στις περιπτώσεις που η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης οδηγεί στη διαπίστωση 
συγκεκριμένων ανισοτήτων  μεταξύ  των  δύο φύλων,  η  στρατηγική  που  υιοθετείται  για  τη  μείωση 
αυτών των διαφορών και για την επίτευξη ισότητας δεν συνδέεται πάντα με την αρχική ανάλυση.  

Η  απουσία  μιας  εκ  των  προτέρων  αποτίμησης  των  συνεπειών  των  σχεδιαζόμενων  πολιτικών  και 
παρεμβάσεων  στην  ισότητα  των  φύλων,  σε  οριζόντιο  επίπεδο,  κατά  το  σχεδιασμό  των 
Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  του  Γ’  ΚΠΣ,  σε  συνδυασμό  με  το  χαμηλό  βαθμό  ένταξης  της 
ισότητας των φύλων στις Ex Ante αξιολογήσεις των ΕΠ, περιόρισε το σχεδιασμό της ενδεδειγμένης 
στρατηγικής στον τομέα ισότητας των φύλων, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του τομέα, ή 
περιοχής,  παρέμβασης  του  εκάστοτε  ΕΠ  και  κατά  συνέπεια  και  την  μετέπειτα  επιτυχία  των 
πολιτικών αυτών.  

Σε  ό,τι  αφορά  τον αρχικό  σχεδιασμό,  βάσει  των  διαθέσιμων στοιχείων,  παρά  την  υποχρέωση  για 
ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στο σύνολο των παρεμβάσεων ΕΚΤ του Γ’ ΚΠΣ, 
το 1/5 περίπου των πόρων που δεσμεύθηκαν για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο Γ’ ΚΠΣ δεν ήταν 
επαρκώς προσανατολισμένοι στην επίτευξη του στόχου ισότητας των φύλων και στην μείωση των 
ανισοτήτων  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών,  ενώ  το  70%  περίπου  των  πόρων  αφορούσε  σε 
ενσωμάτωση της διάστασης των ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων σε όλες τις πολιτικές (εφαρμογή 
της αρχής του gender mainstreaming) και το 9,1% αφορούσε την υλοποίηση θετικών δράσεων υπέρ 
των γυναικών.  

Σε ότι αφορά τον τελικό σχεδιασμό, από το σύνολο των 130 Μέτρων ΕΚΤ του τελικού σχεδιασμού 
των  ΕΠ,  τα  18  Μέτρα  συμπεριέλαβαν  αμιγώς  θετικές  δράσεις  υπέρ  των  γυναικών,  οι  οποίες 
δέσμευσαν  το  9,9%  του  συνολικού  προϋπολογισμού  των Μέτρων  ΕΚΤ  (έναντι  8,8%  με  βάση  τον 
αρχικό σχεδιασμό).  Επιπλέον, 8 Μέτρα συμπεριέλαβαν κατά ένα ποσοστό και θετικές δράσεις, με 
αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός που δεσμεύθηκε για την υλοποίηση θετικών δράσεων να 
ανέρχεται σε 10,4%.  

Τέλος,  η  συμμετοχή  των  γυναικείων  οργανώσεων  και  Φορέων  Ισότητας  στο  πλαίσιο  του 
προγραμματικού σχεδιασμού των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ αποδείχτηκε αρκετά περιορισμένη.  

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κατανομή των πόρων 

Η  κατανομή των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις παρεμβάσεις 
ΕΚΤ  του  Γ΄  ΚΠΣ  δεν  είναι  εφικτό  να  αποτιμηθεί  επαρκώς,  δεδομένου  ότι  δεν  δεσμεύθηκαν 
συγκεκριμένοι πόροι για τις προσανατολισμένες στην ισότητα των φύλων παρεμβάσεις, σε αντίθεση 
με τις θετικές δράσεις όπου μέσω του τομέα παρέμβασης 25 διατέθηκαν συγκεκριμένοι πόροι για 
την υλοποίηση ειδικών δράσεων υπέρ των γυναικών. 

Ο βαθμός εφαρμογής της αρχής της ισότητας των φύλων (gender mainstreaming και θετικά Μέτρα) 
μειώθηκε στον τελικό σχεδιασμό των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ και ανήλθε σε 69,6% (έναντι 79,4% στον αρχικό 
σχεδιασμό),  λόγω  της μείωσης  του  βαθμού  εφαρμογής  της  αρχής  της  ισότητας  των φύλων  στα 
Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα οποία δέσμευσαν και το μεγαλύτερο μέρος των πόρων 
του  ΕΚΤ.  Ειδικότερα,  τα  τομεακά ΕΠ  εμφανίζουν μείωση στο βαθμό  εφαρμογής  της  ισότητας  των 
φύλων  στον τελικό σχεδιασμό τους κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες (από 79,7% με βάση τον αρχικό 
σχεδιασμό  μειώθηκε  σε 65,7%),  ενώ  αντίθετα στα ΠΕΠ  βελτιώθηκε  ο  βαθμός  ενσωμάτωσης  της 
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αρχής  της  ισότητας  των φύλων κατά 18,7  ποσοστιαίες μονάδες  (από 77,1%  με βάση  τον αρχικό 
σχεδιασμό αυξήθηκε σε 95,8%). 

Ενσωμάτωση  της  διάστασης  του  φύλου  κατά  την  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  των 
παρεμβάσεων 

Ο  αρχικός  προγραμματικός  σχεδιασμός  των  ΕΠ  του  Γ΄  ΚΠΣ  χαρακτηρίστηκε  από  σημαντικά 
κενά/ελλείψεις σε ότι αφορά την ποσοτικοποίηση των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των 
φύλων μέσω κατάλληλου μίγματος στόχων – δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, τα 
οποία  δεν αντιμετωπίσθηκαν αποτελεσματικά με  τις  μετέπειτα  τροποποιήσεις  και  παρέμειναν  σε 
προγραμματικό επίπεδο και στις τελευταίες αναθεωρήσεις των ΕΠ. 

Επίσης,  η  έλλειψη  ενός  αποτελεσματικού  μηχανισμού  παρακολούθησης  της  πορείας  υλοποίησης 
των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων (το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
–  ΟΠΣ,  και  οι  Ετήσιες  Εκθέσεις  των  ΕΠ  δεν  συνέβαλλαν  αποτελεσματικά  στην  ολοκληρωμένη 
παρακολούθηση  και  αποτίμηση  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων),  σε 
συνδυασμό με  τον περιορισμένο βαθμό αξιοποίησης συμπληρωματικών εργαλείων – μηχανισμών 
από  τους  φορείς  διαχείρισης  και  υλοποίησης  των  παρεμβάσεων,  ενδυνάμωσε  την  σημασία  των 
θεματικών μελετών / αξιολογήσεων στο τομέα αυτό. 

Η  διαθεσιμότητα  αναλυτικών  δεδομένων  κατά  φύλο  και  συστημάτων  παρακολούθησης  που  θα 
λαμβάνουν  υπόψη  τη  διάσταση  του  φύλου,  αποτελούν  βασικές  προϋποθέσεις  για  την 
αποτελεσματική  παρακολούθηση  και  αποτίμηση  της  πορείας  υλοποίησης  των  παρεμβάσεων 
προώθησης  της  ισότητας  των φύλων,  στις  οποίες  θα πρέπει  να δοθεί η απαιτούμενη βαρύτητα  / 
προσοχή. 

Διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής έργων 

Τα κριτήρια που εφαρμόσθηκαν για την αξιολόγηση και την επιλογή των έργων και σχετίζονται με 
την  προώθηση  της  ισότητα  των  φύλων  δεν  λειτούργησαν  ως  ένα  ισχυρό  μέσο  για  την 
βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ 
ανδρών  και  γυναικών.  Το  περιεχόμενό  τους  ήταν  κυρίως  ποιοτικό,  χωρίς  να  απαιτούν  την 
ποσοτικοποίηση  των  επιπτώσεων  στην  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων.  Είναι  ιδιαίτερα 
σημαντικό να διαμορφωθούν ειδικά και προσαρμοσμένα κριτήρια επιλογής έργων, η εφαρμογή των 
οποίων  θα μεγιστοποιεί τα οφέλη σε ότι αφορά στη μείωση των ανισοτήτων ανδρών – γυναικών. 

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις επιχειρησιακές αξιολογήσεις των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

Ο χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις επιχειρησιακές αξιολογήσεις των ΕΠ 
του Γ΄ ΚΠΣ (ex ante, ενδιάμεση και ενημέρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης), σε συνδυασμό με την 
έλλειψη μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης των προγραμμάτων από τη σκοπιά της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου, περιόρισε και τις δυνατότητες βελτίωσης του προγραμματικού σχεδιασμού 
στον  τομέα  αυτό.  Η  αντιμετώπιση  της  ισότητας  των  φύλων  ως  ένα  από  τα  οριζόντια  θέματα 
πολιτικής  στις  επιχειρησιακές  αξιολογήσεις,  δεν  αποδείχθηκε  αποτελεσματικό  εργαλείο  και  θα 
πρέπει να ειδωθεί εκ νέου η χρησιμότητα και αποτελεσματικότητά του.  

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και βιωσιμότητας των παρεμβάσεων ΕΚΤ 
για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ  

Αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων στο Γ’ ΚΠΣ   

Η αποτελεσματικότητα  των θετικών δράσεων υπέρ  των  γυναικών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
των  ΕΠ  του  Γ΄  ΚΠΣ,  όπως  αυτή  εκφράζεται  από  το  σταθμισμένο  δείκτη  αποτελεσματικότητας  με 
βάση  την  επίτευξη  των  δεικτών  εκροών,  ήταν  ιδιαίτερα  υψηλή  και  διαμορφώθηκε  σε  1,91, 
υποδηλώνοντας υπερεπίτευξη των στόχων του φυσικού αντικειμένου των θετικών δράσεων κατά 
91%, σε συνολικό επίπεδο.  
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Η  μέτρηση  της  αποτελεσματικότητας  των  θετικών  δράσεων  υπέρ  των  γυναικών  με  βάση  την 
επίτευξη  των  δεικτών  αποτελεσμάτων  και  επιπτώσεων  κατέστη  εφικτή  μόνο  σε  επίπεδο  θετικών 
Μέτρων ΠΕΠ (σε όσα είχαν τεθεί σχετικοί δείκτες) και όχι στο σύνολο των θετικών Μέτρων των ΕΠ, 
κυρίως δεδομένου του ότι τα ΤΕΠ δεν είχαν αντίστοιχους δείκτες.   

Σε  ότι  αφορά  την  αποτελεσματικότητα  των  προσανατολισμένων  στην  ισότητα  των  φύλων 
παρεμβάσεων,  δείκτη  αποτελεσματικότητας  μεγαλύτερο  της  μονάδας,  με  βάση  τους  δείκτες 
εκροών,  παρουσιάζουν  τα  32  από  τα  43  gender  mainstreaming  Μέτρα.  Αντίστοιχα,  η 
αποτελεσματικότητα  των  gender mainstreaming  Μέτρων  με  βάση  τους  δείκτες  αποτελεσμάτων, 
είναι  μεγαλύτερη,  ή  ίση  της  μονάδας  για  τα  3  από  τα  4  gender mainstreaming Μέτρα  των  ΠΕΠ, 
καθώς  τα  ΤΕΠ  δεν  διέθεταν  δείκτες  αποτελεσμάτων.  Τέλος,  η  αποτελεσματικότητα  με  βάση  τους 
δείκτες επιπτώσεων κατέστη ανέφικτη λόγω έλλειψης αντίστοιχων δεικτών στο σύνολο των ΕΠ του 
Γ΄ΚΠΣ.      

Για  τις  προσανατολισμένες  στην  ισότητα  παρεμβάσεις  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  δεν  είναι  εφικτός  ο 
υπολογισμός ενός συνολικού δείκτη αποτελεσματικότητας, δεδομένου του ότι δεν είναι δυνατός ο 
συσχετισμός  του  υλοποιηθέντος  φυσικού  αντικειμένου,  όπως  αποτυπώνεται  μέσω  των  δεικτών 
εκροών, με τους αντίστοιχους πόρους (δαπάνες) που αναλώθηκαν για την υλοποίησή του. 

Ο  βαθμός  οικονομικής  ολοκλήρωσης  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων 
διαμορφώθηκε στο 103% σε συνολικό επίπεδο Γ’ ΚΠΣ, με τη συνολική απορρόφηση των δράσεων 
που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ να ανέρχεται σε 102%. Υψηλότερο δείκτη χρηματοοικονομικής 
ολοκλήρωσης  παρουσιάζουν  οι  παρεμβάσεις  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  που 
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων. 

Οι  θετικές  δράσεις  υπέρ  των  γυναικών  που  υλοποιήθηκαν  στο  πλαίσιο  των  ΕΠ  του  Γ΄  ΚΠΣ 
απορρόφησαν  κατά  14%  περισσότερους  πόρους  από  τους  προγραμματισμένους,  στοιχείο  που 
ερμηνεύεται  από  την  υψηλή  απορρόφηση  των  θετικών  δράσεων  που  υλοποιήθηκαν  στο  πλαίσιο 
των  ΠΕΠ  (121%)  και  την  αντίστοιχη  απορρόφηση  των  θετικών  δράσεων  των  τομεακών  ΕΠ,  που 
ανήλθε στο 106%. 

Ο υψηλός  δείκτης  χρηματοοικονομικής  ολοκλήρωσης  των  θετικών  δράσεων  στο  σύνολο  του  Γ’ 
ΚΠΣ, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δαπάνη περισσότερων πόρων από τους προγραμματισμένους 
στα Μέτρα ενίσχυσης δομών κοινωνικής φροντίδας, όπου η απορρόφηση ξεπερνάει το 100% σε όλα 
τα σχετικά Μέτρα των ΕΠ.   

Οι προσανατολισμένες στην ισότητα παρεμβάσεις  των Τομεακών ΕΠ παρουσιάζουν απορρόφηση 
στα επίπεδα της συνολικής απορρόφησης των δράσεων ΕΚΤ (102%), ενώ στην περίπτωση των ΠΕΠ η 
απορρόφηση ανήλθε στο 100%. 

Σε  ότι  αφορά  το  βαθμό  ολοκλήρωσης  του  φυσικού  αντικειμένου  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ    του  
Γ’ ΚΠΣ, επισημαίνονται τα εξής: 

 Οι 3 από τους 4 στόχους ισότητας που τέθηκαν στο ανώτερο επίπεδο προγραμματισμού (Γ’ 
ΚΠΣ) επιτεύχθηκαν.  

 Η πλειονότητα των δεικτών ισότητας που τέθηκαν σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας των 
ΕΠ  –  Γ’  ΚΠΣ  επιτεύχθηκαν.  Οι  ανωτέρω  δείκτες  δεν  αντιπροσωπεύουν  το  σύνολο  των  ΕΠ, 
δεδομένου ότι  σε 4  Επιχειρησιακά Προγράμματα και συγκεκριμένα στο ΕΠ ΚτΠ,  ΕΠ Υγεία – 
Πρόνοια,  ΕΠΕΑΕΚ  και  ΠΕΠ  ΑΜΘ  δεν  καθορίσθηκαν  στόχοι  ισότητας  σε  επίπεδο  Αξόνων 
Προτεραιότητας. 

 Το 64%  των δεικτών  ισότητας που είχαν  τεθεί στο επίπεδο  των Μέτρων  (163  δείκτες),  ή  το 
74% των δεικτών για τους οποίους κατέστη δυνατός ο υπολογισμός της απολογιστικής τιμής 
τους  επιτεύχθηκαν.  Επισημαίνεται  ότι  οι  περισσότεροι  δείκτες  ισότητας  στο  επίπεδο  των 
Μέτρων (59%) ποσοτικοποιούν θετικές δράσεις, ενώ περιορισμένος είναι ο αριθμός δεικτών 
ισότητας σε Μέτρα προσανατολισμένα στην ισότητα των φύλων. 
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Αποδοτικότητα της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων στο Γ’ ΚΠΣ   

Ο δείκτης  αποδοτικότητας  των θετικών δράσεων  στο  σύνολο  του  Γ’  ΚΠΣ  εκτιμήθηκε  σε 1,67,  με 
βάση το ποσοστό επίτευξης των δεικτών εκροών, γεγονός που καταδεικνύει έμμεσα ότι επετεύχθη 
μεγαλύτερο φυσικό αντικείμενο με τους ίδιους πόρους, ή το ίδιο φυσικό αντικείμενο υλοποιήθηκε 
οικονομικότερα (με λιγότερους πόρους).   

Επισημαίνεται  ότι  ο  δείκτης αποδοτικότητας  των  θετικών δράσεων υπέρ  των  γυναικών   αποτελεί 
μια ένδειξη της αποδοτικής ή μη υλοποίησης των σχετικών δράσεων στο πλαίσιο των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ, 
αλλά δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για τους ακόλουθους λόγους: 

 Η ποσοτικοποίηση των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων, μέσω των δεικτών 
εκροών,  αποτελεσμάτων  &  επιπτώσεων,  μεταβλήθηκε  διαχρονικά  μέσω  των  ενδιάμεσων 
αναθεωρήσεων  των  ΕΠ  με  βάση  τα  κατά  περίπτωση  στοιχεία  υλοποίησης  και  πιο 
συγκεκριμένα παρουσίασε διαχρονική μείωση στόχων σε σύγκριση με τους αρχικά τεθέντες.  

 Αντίστοιχα,  οι  αυξομειώσεις  των  δεσμευμένων  πόρων  σε  επίπεδο  Μέτρων  που 
παρατηρούνται στις ενδιάμεσες αναθεωρήσεις των ΕΠ, είχαν ως βασικό στόχο την αποφυγή 
απώλειας  πόρων  και  ως  εκ  τούτου  πραγματοποιήθηκαν  με  βασικό  κριτήριο  την  επιμέρους 
απορρόφηση στην εκάστοτε χρονική στιγμή. 

Για  τις  προσανατολισμένες  στην  ισότητα  παρεμβάσεις  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  δεν  είναι  εφικτός  ο 
υπολογισμός  του  δείκτη  αποδοτικότητας,  δεδομένου  ότι  δεν  είναι  δυνατός  ο  συσχετισμός  του 
υλοποιηθέντος  φυσικού  αντικειμένου,  όπως  αποτυπώνεται  μέσω  των  δεικτών  εκροών  – 
αποτελέσματος –  επιπτώσεων,  με  τους  αντίστοιχους  πόρους  (δαπάνες)  που  αναλώθηκαν  για  την 
υλοποίησή του. 

Βιωσιμότητα της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων στο Γ’ ΚΠΣ   

Με βάση σχεδόν όλες  τις μελέτες που έχουν διενεργηθεί  τα  τελευταία χρόνια για  τις    επιπτώσεις 
των Προγραμμάτων Κατάρτισης ανέργων  (στα οποία συμμετέχουν σε μεγάλο ποσοστό γυναίκες), 
είναι  φανερό  ότι  η  κατάρτιση,  όπως  υλοποιήθηκε  στο  πλαίσιο  του  
Γ΄  ΚΠΣ,  δεν  αποτέλεσε  την  πιο  ενδεδειγμένη  πολιτική  για  την  προώθηση  των  γυναικών,  στην 
αγορά εργασίας.  

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση που αναπτύχθηκε στη χώρα μας λειτούργησε στο πλαίσιο 
του Γ΄ ΚΠΣ με βάση πρώτα την λογική της απορρόφησης πόρων, χαρακτηρίζονταν ανέκαθεν από μια 
κλειστή  αγορά,  και  είχε  στο  επίκεντρο  την  επιδοματική  αντιμετώπιση  των  ανέργων,  χωρίς  ο 
σχεδιασμός  της  να  εδράζεται  σε  πραγματική  διάγνωση  αναγκών  της  αγοράς  εργασίας  και  να 
συνδέεται  με  μετρήσιμα  αποτελέσματα  και  επιπτώσεις,  ιδίως  στο  πεδίο  της  αγοράς  εργασίας. 
Αυτός  ο  τρόπος  λειτουργίας  στο  επίπεδο  της  καταπολέμησης  της  γυναικείας  ανεργίας  (που 
σχεδόν  καθ’  όλη  την  περίοδο  του  Γ’  ΚΠΣ  ήταν  διπλάσια  των  ανδρών)  είχε  πολύ  χαμηλά 
αποτελέσματα. 

Τα  Προγράμματα  Επιχορήγησης  Επιχειρήσεων  για  την  Απασχόληση  Ανέργων  μέσω  των  Νέων 
Θέσεων  Εργασίας  (ΝΘΕ)  του  ΟΑΕΔ,  αποτέλεσαν  μια  από  τις  πιο  κλασσικές  ενεργητικές  πολιτικές 
απασχόλησης  που  συνέβαλαν  στην  άμεση  δημιουργία  θέσεων  εργασίας,  τόσο  κατά  την  περίοδο 
εφαρμογής  τους  (18‐24  μήνες),  όσο  και  μετά  την  λήξη  τους,  με  την    δημιουργία  μόνιμης 
απασχόλησης  των  ωφελουμένων  πρώην  ανέργων,  οι  οποίοι  και  μετά  την  παρέλευση  της 
επιχορήγησης  συνέχισαν  να  εργάζονται  και  μάλιστα  όπως  δείχνουν  οι  σχετικές  μελέτες 
αξιολόγησης  του  προγράμματος  πλησιάζουν  τους  μισούς  εξ  αυτών  που  αρχικά  τοποθετούνται 
στις επιχειρήσεις. 

Υπήρξαν  σημαντικές  επιπτώσεις  στη  διατήρηση  της  γυναικείας  απασχόλησης  από  τη  λειτουργία 
των δομών  (φύλαξης βρεφών,  των ΚΗΦΗ και  των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι»). Οι Δομές 
αποδείχθηκε  ότι  συνέβαλλαν  στη  διεύρυνση  της  ικανότητας  και  στη  βελτίωση  της  ποιότητας  των 
υπηρεσιών  πρόνοιας  και  διευκόλυνσης  για  τη  φροντίδα  των  παιδιών,  των  ηλικιωμένων  και  των 
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ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες,  προκειμένου  να  υποστηριχθούν  οι  γυναίκες  στη  συμφιλίωση  του 
επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου και στην πρόσβαση‐παραμονή στην αγορά εργασίας. 

Αξιολόγηση ειδικών θεμάτων για την προώθηση της Ισότητας των φύλων  

Εις βάθος Αξιολόγηση Μέτρου 1.6 «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό 
συμμετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» του ΕΠΑΕΚ 2000‐2006 

Από  τη  διενέργεια  της  έρευνας  στο  πλαίσιο  του Μ1.6,  αν  και  προκύπτει  επίτευξη  των  στόχων 
αναφορικά με την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης, 
οι δημιουργούμενες / επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης στο πλαίσιο του έργου δε διατηρήθηκαν 
κατόπιν  ολοκλήρωσής  του.  Ωστόσο,  η  έρευνα  κατέδειξε  ότι  τα  υλοποιηθέντα  Σχέδια  Δράσης 
συντέλεσαν στην αύξηση της εμπειρίας και στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας των ΜΚΟ στον τομέα 
της  διαχείρισης  συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων,  γεγονός  που  θα  μπορούσε  να 
στοιχειοθετήσει μελλοντική πρόταση αναφορικά με το ΕΚΤ, για την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης 
της  διοικητικής  ικανότητας  των  MKO  (capacity  building)  η  οποία  να  συνεπάγεται  είτε  νέες 
προσλήψεις, είτε κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους υφιστάμενου στελεχιακού δυναμικού. 

Εις  βάθος  αξιολόγηση  Μέτρου  5.3  «Ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις  υπέρ  των  γυναικών 
(Εξειδικευμένη κατάρτιση, συμβουλευτική, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχειρηματικότητα, 
δίκτυα, ευαισθητοποίηση/ πληροφόρηση φορέων και δομών)» του ΕΠΑΕΚ 2000‐2006 

Από τη διενέργεια της έρευνας στο πλαίσιο του Μ5.3   προκύπτει επίτευξη των στόχων σε επίπεδο 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Σχεδίων Δράσης, καθώς ποσοστό άνω του 90% των 
ωφελούμενων γυναικών παρακολούθησαν πλήρη κύκλο συμβουλευτικής στο πλαίσιο υλοποίησής 
τους,  ενώ  στο  πλαίσιο  της  δράσης  της  συμβουλευτικής  των  Σχεδίων,  η  πλειοψηφία  των 
ωφελούμενων  των  Σχεδίων  Δράσης  απορροφήθηκε  σε  άλλες  μορφές  /  είδη  απασχόλησης,  όπως 
άλλο  επιδοτούμενο  πρόγραμμα,  δημιουργία  επιχειρήσεων,  χρηματοδότηση  έναρξη  επιχείρησης 
εκτός Μ5.3, κατάρτιση και μετά ένταξη στην αγορά εργασίας, εποχιακή/περιστασιακή απασχόληση, 
επιδότηση  μέσω  άλλων  ΕΠ.  Ωστόσο,  θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  παρατηρήθηκαν,  εν  γένει,  
προβλήματα  υλοποίησης  και  καθυστερήσεις  στην  ένταξη  των  ωφελουμένων  στα  προγράμματα 
απασχόλησης του ΟΑΕΔ. 

Επιπλέον, η έρευνα κατέδειξε ότι ο σχεδιασμός της στρατηγικής μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης 
απαιτεί  συνδυασμό  διαφόρων  προϋποθέσεων/εργαλείων  όπως  είναι  η  διαβούλευση  με  τις 
επιχειρήσεις  της  τοπικής  αγοράς,  η  ύπαρξη  στοιχείων  από  πρόσφατες  έρευνες  σχετικά  με  τις 
ανάγκες  των  γυναικών  αφενός  και  της  αγοράς  εργασίας  αφετέρου,  η  διαβούλευση  με  άλλους 
κοινωνικούς  φορείς  (άλλες ΜΚΟ,  γυναικείες  οργανώσεις  κλπ).  Σε  ό,τι  αφορά  την  προώθηση  των 
ωφελουμένων στην απασχόληση, η συνεργασία με τον ΟΑΕΔ πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά, και να 
γίνεται  με  πιο  «θεσμικό»  και  ολοκληρωμένο  τρόπο  (πχ  το  σύστημα  παρακολούθησης  των 
ωφελουμένων από τον ΟΑΕΔ να εξασφαλίζει  την αξιοπιστία και εγκυρότητα των στοιχείων,  και οι 
παρεχόμενες  από  τα  ΚΠΑ  υπηρεσίες  να  ανταποκρίνονται  σε  προκαθορισμένες  απαιτήσεις 
«εξυπηρέτησης ωφελουμένων» καθολικά και ενιαία σε όλη τη χώρα, ώστε να μην παρατηρείται το 
φαινόμενο η εξυπηρέτηση των ανέργων να διαφέρει από ΚΠΑ σε ΚΠΑ. 

Καλές πρακτικές υπέρ της Ισότητας των Φύλων  

Με βάση τα ευρήματα της μελέτης της ΕΥΣΕΚΤ «Δευτερογενής καταγραφή και αποτίμηση καλών 
πρακτικών  του  ΕΚΤ  κατά  την  Γ’  Προγραμματική  Περίοδο»  που  διενεργήθηκε  το  2008  και  τα 
συμπεράσματα  που  διατυπώθηκαν  στην  προηγούμενη  ενότητα,  ως  καλές  πρακτικές  για  την 
ενίσχυση της ισότητας των φύλων αναγνωρίσθηκαν οι εξής: 

 Οι Δομές κοινωνικής φροντίδας, ως πετυχημένα παραδείγματα δράσεων που συμβάλλουν στην 
συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των γυναικών. Οι Δομές στο πλαίσιο της Γ΄ 
προγραμματικής  περιόδου  έτυχαν  θετικής  υποδοχής  από  τις  ελληνικές  αρχές  και  τους 
ωφελούμενους,  ενώ  αδιαμφισβήτητη  είναι  η  αξία  που  προσέδωσαν  ‐μεταξύ  άλλων‐  και  σε 
θέματα κοινωνικής συνοχής. 
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 Το  Πρόγραμμα  «Ανάπτυξη  της  Γυναικείας  απασχόλησης  και  επιχειρηματικότητας»  που 
χρηματοδοτήθηκε στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)   2000‐2006 μέσω του 
ΕΟΜΜΕΧ,  κρίθηκε ως καλή πρακτική και ως ολοκληρωμένη παρέμβαση για  την ανάπτυξη  της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας και τη διατήρηση της απασχόλησης σε γυναικείες επιχειρήσεις 
πανελλαδικά.  

 Το  Δίκτυο  «ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ»,  το  οποίο  χρηματοδοτήθηκε  μέσω  του  Μέτρου  8.3  του  «ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 2000‐2006» συγκροτήθηκε με την συμμετοχή 97 ιδρυτικών μελών γυναικών 
εκπρόσωπων  ΑΕΙ,  Ερευνητικών  Κέντρων  και  τμημάτων  Έρευνας  και  Ανάπτυξης  των 
επιχειρήσεων.  

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Πεδίου Α, αναδείχθηκαν και οι ακόλουθες καλές πρακτικές: 

 Πρόγραμμα  «ΕΥΡΥΔΙΚΗ»,  Μέτρο  4.1:  Προγράμματα  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων,  με 
έμφαση  στην  υποστήριξη  της  αρχικής  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  των 
γυναικών, Πράξη 4.4.1.στ, του ΕΠΕΑΕΚ. Στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιήθηκαν δράσεις 
χορήγησης υποτροφιών σε μαθήτριες/ σπουδάστριες με στόχο τον προσανατολισμό της Αρχικής 
Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισής  τους  προς  ειδικότητες  που  παρουσιάζουν 
αυξημένη  ζήτηση στην αγορά εργασίας,  καθώς και δράσεις ενίσχυσης  της πρακτικής άσκησης 
μαθητριών/ σπουδαστριών των σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 
ώστε να ενδυναμωθεί η γυναικεία απασχολησιμότητα και επιχειρηματικότητα και η πρόσβασή 
τους στην αγορά εργασίας. 

 Πρόγραμμα  «Καλλιρρόη»:  Προωθώντας  την  ισότητα  των  φύλων  κατά  τη  μετάβαση  από  την 
εκπαίδευση  στην  αγορά  εργασίας:  Δράσεις  συμβουλευτικής  και  επαγγελματικού 
προσανατολισμού  με  την  οπτική  του  φύλου  στο  πλαίσιο  του    Μέτρου  4.1:  Προγράμματα 
προώθησης της ισότητας των φύλων, με έμφαση στην υποστήριξη της αρχικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  των  γυναικών,  Πράξη  4.4.1.β,  του  ΕΠΕΑΕΚ.  Αφορούσε  Δράσεις 
Επαγγελματικού  Προσανατολισμού  και  Συμβουλευτικής  στη  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση  και 
στην  Αρχική  Επαγγελματική  Κατάρτιση  που  προωθούν  την  ισότητα  των  φύλων  στην  αγορά 
εργασίας  και  την  κοινωνία  γενικότερα,  επιδιώκοντας  να παρέμβουν στον  τρόπο με  τον οποίο 
διαμορφώνεται η σχέση ανδρών και γυναικών με την αγορά εργασίας, αλλά και να προωθήσουν 
τη  συμφιλίωση  επαγγελματικής  και  οικογενειακής  ζωής,  ενσωματώνοντας  αξίες  στο  ανδρικό 
φύλο που συνδέονται με την οικογενειακή ζωή και τη φροντίδα.  

 «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα 
στην  εκπαιδευτική διαδικασία»,  του Μέτρου 4.1:  Προγράμματα προώθησης  της  ισότητας  των 
φύλων, με έμφαση στην υποστήριξη της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
των  γυναικών,  Πράξη  4.4.1.δ,  του  ΕΠΕΑΕΚ.  Αφορούσε  την  έντυπη  και  ηλεκτρονική  μορφή 
βοηθητικού  εκπαιδευτικού  υλικού,  το  οποίο  απευθυνόταν  σε  μαθητές  και  εκπαιδευτικούς 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  καθώς και σε  γονείς,  και  είχε ως στόχο  την 
προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων  στο  χώρο  της  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης εισάγοντας το σχετικό προβληματισμό στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Εφαρμογή ποσόστωσης υπέρ των γυναικών (gender mainstreaming) στις παρεμβάσεις του Ε.Π. 
«Απασχόληση  και  Επαγγελματική  Κατάρτιση»,  όπου  την  πλειοψηφία  των  παρεμβάσεων  του 
ΕΠΑΕΚ  στις  οποίες  εφαρμόσθηκε  κανόνας  ποσόστωσης  υπέρ  των  γυναικών,  επιτεύχθηκε 
ποσοστό  συμμετοχής  γυναικών  της  τάξεως  του  62,9%,  όπως  προκύπτει  από  τα  στοιχεία 
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. 

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Πεδίου Β, αναδείχθηκαν και οι ακόλουθες καλές πρακτικές: 

 Υπογραφή  Πρωτοκόλλου  συνεργασίας  της  ΓΓΙΦ  με  το  Δίκτυο  Κοινωνικής  Εταιρικής  Ευθύνης 
(φορέας υλοποίησης ΓΓΙΦ). Ισχύει από το 2006, δεν χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑΕΚ, αποτελεί 
πολιτική  πρωτοβουλία  της  ΓΓΙΦ,  και  συμβάλλει  ουσιαστικά  στην  ενσωμάτωση  της  αρχής  της 
Ισότητας υπέρ των γυναικών και στο σπάσιμο της γυάλινης οροφής, στο εργασιακό περιβάλλον. 

 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών 2000‐2006 του Μέτρου 5.3: Ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις  υπέρ  των  γυναικών  του  ΕΠ  Απασχόληση  και  Επαγγελματική  Κατάρτιση  (φορέας 
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υλοποίησης  ΓΓΙΦ).  Αφορούσε  την  υλοποίηση  ολοκληρωμένων  παρεμβάσεων  υπέρ  των 
γυναικών,  άνεργων  και  εργαζόμενων,  μέσα  από  την  παροχή  υπηρεσιών  εξειδικευμένης 
πληροφόρησης, συμβουλευτικής, ευαισθητοποίησης και κοινωνικής στήριξης. 

 Παροχή  υπηρεσιών  ηλεκτρονικής  μάθησης  σε  7.000  άνεργες  γυναίκες  και  500  άνεργους  από 
ευπαθείς  κοινωνικά  ομάδες,  του  Μέτρου  3.4:  Αναβάθμιση  των  δεξιοτήτων  του  ανθρώπινου 
δυναμικού  του  ΕΠ  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  2000‐2006  (φορέας  υλοποίησης  ΕΥΕ‐ΕΚΤ).  Το 
έργο  απευθυνόταν  σε  7.000  άνεργες  γυναίκες  και  500  άτομα  με  Ειδικές  Ανάγκες  (κυρίως  με 
κινητικά  προβλήματα)  και  υλοποιήθηκε  σε  όλες  τις  περιφέρειες  της  χώρας  από  τα 
πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα Προγράμματα είχαν συνολικά 100 ώρες 
διάρκεια το καθένα και ήταν επιδοτούμενα, με το ποσό να ανέρχεται στα 2 € (μικτό) ανά ώρα 
τηλε‐κατάρτισης (οι καταρτιζόμενοι που άνηκαν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες 
λάμβαναν εκπαιδευτικό επίδομα 5 € μικτά ανά ώρα τηλε‐κατάρτισης). 

 
Προτάσεις  

Για  την  αντιμετώπιση  των  ανωτέρω  κενών  και  προβλημάτων  που  προέκυψαν  στον  τομέα  της 
ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας των φύλων στις παρεμβάσεις του Γ΄ ΚΠΣ,   διατυπώνονται οι 
ακόλουθες γενικού χαρακτήρα προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό 
κύκλο σχεδιασμού και εφαρμογής δράσεων προώθησης της  ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των  
παρεμβάσεων ΕΚΤ: 

  Δέσμευση  συγκεκριμένων  πόρων    για  την  ενσωμάτωση  της  διάστασης  του φύλου  εντός  των 
Προγραμμάτων  και  δημιουργία  ενός  κοινού  πλαισίου  αξιολόγησης  της  χρηματοδοτικής 
προσπάθειας  σε  σύγκριση  με  τα  αποτελέσματα  στον  τομέα  της    μείωσης  των  ανισοτήτων 
μεταξύ ανδρών και γυναικών 

 Σχεδιασμός της Στρατηγικής για την προώθηση της ισότητας των φύλων στη βάση διασφάλισης 
της ύπαρξης αξιόπιστων στοιχείων που σχετίζονται με τα θέματα της ισότητας των φύλων για τη 
διαμόρφωση  τιμών  βάσης  και  άρα  τιμών  στόχου  (δυνατότητα  στοχοθεσίας  και 
ποσοτικοποίησης δεικτών ισότητας και δεικτών ανά φύλο) και αφετέρου στη βάση εκπόνησης 
Μελετών που να τεκμηριώνουν επαρκώς τις αιτίες (α) περιορισμένης πρόσβασης των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, στις θέσεις ευθύνης, στην επιχειρηματικότητα και (β) χαμηλών αμοιβών, 
προκειμένου να είναι δυνατή η διαμόρφωση ουσιαστικών προτάσεων.    

 Σαφής  διάκριση  μεταξύ  των  προσανατολισμένων  στην  ισότητα  των φύλων  παρεμβάσεων  και 
των θετικών ως προς την ισότητα παρεμβάσεων, μέσω της κατάρτισης και οριζόντιας τήρησης 
συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων δεικτών (ισότητας / ανά φύλο). 

 Έμφαση στις    θετικές    δράσεις  υπέρ  των  γυναικών  σε  τομείς  που αυτό απαιτείται  ‐βάσει  της 
σχεδιαζόμενης  στρατηγικής‐  δεδομένης  της  δυνατότητας  υποστήριξής  τους  από  σύστημα 
ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών ισότητας, καθώς  και της δυνατότητας εξειδίκευσής τους 
λόγω  του  στοχευμένου  χαρακτήρα  τους.  Τα  σαφώς  καθορισμένα  ποιοτικά  και  ποσοτικά 
χαρακτηριστικά  τους  διευκολύνουν  την  υλοποίηση  και  ολοκλήρωσή  τους  και  διασφαλίζουν 
υψηλά ποσοστά απορρόφησης. 

 Εφαρμογή  συνδυασμένων  δράσεων  κατάρτισης  /  εκπαίδευσης  /  παροχής  συμβουλευτικών 
υπηρεσιών  με  απόκτηση  εργασιακής  εμπειρίας,  ώστε  να  αξιοποιείται  το  αποτέλεσμα  της 
εκπαίδευσης  /  κατάρτισης  (δράσεις  που  συνδυάζουν  εκπαίδευση  –  κατάρτιση  και  απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας). 

 Έμφαση στις δράσεις υποστήριξης του συνδυασμού επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής, αλλά 
και  συμμετοχής  των  γυναικών  στη  δημιουργία  και  ανάπτυξη  επιχειρήσεων,  ως  βασικών 
πυλώνων  προώθησης  της  διάστασης  της  ισότητας  των  φύλων,  με  δεδομένο  ότι  έχουν 
πολλαπλασιαστικά οφέλη.  

 Υλοποίηση εξειδικευμένων μελετών  για  την υποστήριξη  του σχεδιασμού  και  της  εξειδίκευσης 
δράσεων προώθησης της ισότητας με καινοτόμο χαρακτήρα.  
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 Σχεδιασμός  και  διασφάλιση  της  ουσιαστικής  εφαρμογής  ειδικών  κριτηρίων  αξιολόγησης  της 
συμβολής  των  προτεινόμενων  έργων  στην  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων,  που  θα 
μεγιστοποιούν τα οφέλη σε ότι αφορά στη μείωση των ανισοτήτων ανδρών – γυναικών. 

 Για  την  αποτελεσματική  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  της  εφαρμοζόμενης  Στρατηγικής 
προτείνεται: 

Α.  Η  διασφάλιση  της  συνάφειας,  συνοχής  και  επάρκειας  του  πλέγματος 
ποσοτικοποιημένων στόχων / δεικτών μέτρησης των αποτελεσμάτων – επιπτώσεων 
των  παρεμβάσεων  στην  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων  στο  επίπεδο  του 
σχεδιασμού.  

Β.  Η  τήρηση  της  υποχρέωσης  από  πλευράς  φορέων  υλοποίησης  /  ωφελούμενων  της 
αποτύπωσης  δεικτών  εκροών,  αποτελεσμάτων  και  επιπτώσεων  στην  ισότητα  των 
φύλων και μετά την ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων.  

Γ.  Η  ανάπτυξη  εξειδικευμένου  εργαλείου  –  συστήματος  παρακολούθησης  των 
αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων.  

 Παγίωση  της  συμμετοχής  της  ΕΥΣΕΚΤ  και  της  ΓΓΙΦ,  τόσο  στο  σχεδιασμό,  όσο  και  στην 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεμβάσεων των ΕΠ. 

 Αξιοποίηση  του  υφιστάμενου  Παρατηρητηρίου  για  την  Ισότητα  ως  δομής  δημιουργίας  του 
απαραίτητου  υπόβαθρου  στοιχείων  και  δεδομένων  σχεδιασμού,  παρακολούθησης  και 
αξιολόγησης  των  παρεμβάσεων  των  ΕΠ  και  ενσωμάτωσή  του  στο  νέο  Παρατηρητήριο  / 
Μηχανισμό ‐ Δομή Παρακολούθησης της Ισότητας των φύλων1. 

 Διενέργεια ειδικών δράσεων δημοσιότητας, τόσο για τις προσανατολισμένες στην ισότητα των 
φύλων παρεμβάσεις, όσο και για τις θετικές ως προς την ισότητα παρεμβάσεις.  

 Εφαρμογή ειδικών θεματικών αξιολογήσεων για την αποτίμηση της ενσωμάτωσης της αρχής της 
ισότητας των φύλων σε συνδυασμό με οριζόντιου χαρακτήρα επιχειρησιακές  αξιολογήσεις. 

 Ενίσχυση της τεχνογνωσίας σχετικά το σχεδιασμό και εφαρμογή παρεμβάσεων προώθησης της 
ισότητας των φύλων στο επίπεδο των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης. 

   

                                                            
1
 MHXAΝΙΣΜΟΣ‐ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ στο πλαίσιο  του Έργου 
Σημαία  «Οργάνωση  υπηρεσιών   για  την  ενσωμάτωση,  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση   των  πολιτικών  ισότητας  σε  όλο  το  εύρος  της 
δημόσιας δράσης» της Κατηγορίας 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,  για  τις  8  Περιφέρειες  Σύγκλισης  (Άξονας  Προτεραιότητας  07),  τις  3  Περιφέρειες 
Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08)  και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 09)  του Ειδικού Στόχου 
3.1. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007‐2013» 
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EXECUTIVE SUMMARY  

 

Introduction  

Scope and Objectives of the Evaluation  

The current Report constitutes the 3rd Deliverable “Evaluation of the ESF interventions regarding the 
integration of equal opportunities between women and men  in the OPs within the CSF 2000‐2006”, 
carried out by REMACO S.A. under the service contract signed with the European Social Fund Actions 
Coordination and Monitoring Authority (ESFCMA).  

It  fulfills  the mandate  of  a  thematic  evaluation  having  the  scope  and  objectives  of  an  Ex  Post 
Evaluation  of  gender  mainstreaming  integration,  as  it  was  designed  and  implemented  in  the 
framework of the ESF co‐financed operational interventions within the CSF (2000‐2006).  

The  necessity  of  the  current  Evaluation  for  the  planning  and  implementation  of  the  policy  under 
consideration was considered significant by  the Directorate General  for Employment, Social Affairs 
and  Inclusion of EC, given  that  the  relative ESF  interventions were of particular  importance  in  the 
Operational Programmes within  the  third Programming Period,  in  terms of both equality oriented 
and equality positive interventions’ implementation.  

The two main evaluation questions (structured in 15 evaluation sub‐questions), answered within the 
framework of the present study are the following: 

 To which degree  and  in which ways  the  ESF  co‐financed  interventions  contributed  to  the 
improvement  of women  access  to  and  participation  in  the  labour market,  included  their 
career prospects, access in new possibilities of employment and creation of enterprises, and 
the reduction of vertical and horizontal gender segregations in the labour market? 
[Regulation (EC) 1784/1999, article 2, paragraph 1st]  

 
 To  which  degree  and  in  which  ways  was  gender  mainstreaming  integration  applied  / 

implemented  in  the  relevant  ESF  policy  fields?  In which  cases  did  gender mainstreaming 
integration fulfill its objectives?  
[Regulation (EC) 1784/1999, article 2, paragraph 2nd] 

 

The conclusions and proposals incorporated, give allowance to a more complete gaining expertise in 
future  interventions, as well as to counteractive movements on  issues of organization and strategy 
planning and  implementation, resulting to the creation of more positive  impacts  in gender equality 
by ESF interventions within the framework of National Strategic Reference Framework (NSRF).  

Field  of  application  of  the  current  Evaluation  study  constituted  the  overall  ESF  operational 
interventions within CSF 2000‐20006 in the sector of gender equality promotion. More precisely, the 
Evaluation covers  the  following Sectoral and Regional Operational Programmes co‐financed by  the 
ESF within CSF 2000‐2006: 

 Employment and Vocational Training  

 Education and Initial Vocational Training  

 Information Society  

 Competitiveness  

 Health & Social Welfare  

 13 Regional Operational Programmes  
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Methodological Approach – Evaluation’s Structural Analysis  

The Evaluation of ESF interventions as regards gender mainstreaming integration in the Operational 
Programmes within CSF 2000‐2006 was organized / formed / structured in four (4) Phases: 

 Phase A: Evaluation Planning:  It  includes  the  specialization  and  analytic description of  the 
Evaluation’s methodology, the planning of data collection, analysis and validation processes 
and the development of the relevant information system.  

 Phase B: Data collection and analysis: it comprises the collection, organization and analysis of 
the  required primary and secondary data  for  the evaluation of ESF  interventions  regarding 
gender equality promotion  issues  in Operational Programmes within CSF 2000‐2006. Within 
the framework of Phase B, the following field researches were undertaken:  

A. Field research – constructed representative sample: (1) executives in charge of the 18 

OPs’ Special Management Services  (of both  the Sectoral and Regional Operational 

Programmes), (2) executives in charge of Co‐ordination Services (ESFCMA, EYSSAAP) 

and  (3)  executives  of  Directorate  General  for  Employment,  Social  Affairs  and 

Inclusion of EC. 

B.  Field  research  –  constructed  representative  sample:  executives  in  charge  of  Final 

Beneficiaries  responsible  for  the  implementation  of  major  gender  equality 

promotion interventions co‐financed by ESF within CSF 2000‐2006.  

C. Field research – structured representative sample: (a) NGOs/ Institutions in charge of 

the  implementation  of  Equality  Plans  within  the  framework  of Measure  1.6  (OP 

Employment and Vocational Training) and (b) Institutions / Coordinators in charge of 

the  implementation  of  Action  Plans  within  the  framework  of  Measure  5.3  (OP 

Employment and Vocational Training).  

 Phase  C:  Evaluation  implementation:  it  comprises  the  findings  of  the  main  evaluation 
questions  and  the  relevant  sub‐questions,  according  to  the  methodological  approach 
developed  in  Phase  A,  along with  the  assessment  /  appraisal  of  the  overall  primary  and 
secondary data collected within the framework of Phase B. 

 Phase  D:  Evaluation  Synthesis  ‐  Configuration  of  final  proposals  for  gender  equality 
promotion  in the OPs within NSRF 2007‐2013:  It consists of the synthesis of the evaluation 
questions and sub‐questions findings of ESF interventions in terms of gender mainstreaming 
integration  in the OPs within CSF 2000‐2006, as well as the basic conclusions and proposals 
for the  improvement of gender mainstreaming  integration within the current Programming 
Period.   
 

Basic Conclusions  

Thematic Area A – Evaluation of the Strategy’s appropriateness and adequacy for gender equality 
promotion in the OPs within CSF 2000‐2006. 

During  the  3rd  Programming  Period  (2000  ‐  2006),  gender  equality  promotion  has  been  a  basic 
priority,  which,  according  to  the  relative  Regulations,  should  portray  the  overall  policies  and 
interventions co‐financed by the European Structural Funds. It has been promoted, on the one hand 
through the integration of equal opportunities between women and men in the overall policies and 
on the other hand through equality positive operations for the improvement of women access to and 
participation in the labour market.    
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Gender Mainstreaming Integration in the Programming Planning  

Gender mainstreaming integration in ESF interventions appears as a “formal engagement” in all the 

OPs, but in most cases, it is limited in the mentioning of general gender equality objectives, without 

forecasting a specific integration strategy.  

In a great number of OPs an explicit gap is observed between the analysis of the existing situation 

of the sectoral and/or regional operational policy fields and the planning strategy. In certain cases, 

the programming documents contain relevant analyses of the disparities between women and men 

related to the social and economic conditions, for the effective overcoming of the standing obstacles. 

However, even  in cases where  the existing situation analysis  leads to the ascertainment of specific 

gender  inequalities  existence,  the  strategy  adopted  for  their  reduction  and  the  achievement  of 

gender equality is not always interconnected with the initial analysis. 

The  absence  of  an  Ex‐Ante  assessment  of  gender  equality  policies  and  interventions  horizontally 

planned within  the CSF  initial operational planning,  in combination with  the  low degree of gender 

mainstreaming  integration  in  the  Ex‐Ante  Operational  Evaluations,  limited  the  advisable  strategy 

planning in gender equality issues for the encountering of the sectoral and/or regional problems and 

the applied policies’ achievement accordingly. 

As far as the Initial Planning is concerned and in accordance with the available data, it is obvious that, 

despite  the obligation  for gender mainstreaming  integration  in all  the ESF  interventions within  the 

CSF 2000‐2006, almost 1/5 of  the  resources  committed  for  the ESF  interventions’  implementation 

was  not  sufficiently  directed  in  gender  equality  promotion  achievement  and  the  reduction  of 

disparities between women  and men, while almost 70% of  the  resources were allocated  for  the 

implementation of equality oriented interventions in the overall policies applied and 9,1% for the 

implementation of equality positive interventions, respectively.  

As  for the Final Planning,  from the overall 130 ESF OP Measures, 18 ESF Measures  included purely 

equality positive interventions that committed 9,9% of the total budget of ESF Measures (instead of 

8,8%  according  to  the  initial  planning). Moreover,  8 Measures  included,  in  part,  equality  positive 

actions, increasing the total budget committed for equality positive interventions to 10,4%. 

Finally,  the  participation  of  women’s  organizations  and  gender  equality  institutes  within  the 

framework of the programming operational planning of the CSF 2000‐2006 was quite limited. 

Gender Mainstreaming Integration and Resources Allocation  

The allocation of the available resources  for gender equality promotion  in ESF  interventions within 

CSF 2000‐2006 is not feasible to be sufficiently appreciated / valued, since the amount of resources 

allocated  for  the  implementation  of  equality  oriented  interventions was  not  specific,  contrary  to 

equality  positive  interventions,  where  a  specific  amount  of  resources  was  allocated  for  the 

implementation of “specific measures in favor of women” falling within area of intervention “25”. 

The degree of  gender mainstreaming  integration was decreased  in  the  Final Operational Planning 

within the CSF 2000‐2006, amounting  in 69,6%  (instead of 79,4%  in the  initial planning), due to  its 

reduction  in  the  SOPs, which  committed  the most  important  share  of  the  ESF  resources. More 

specifically,  in  the  final programming planning,  the SOPs display  reduction  in  the degree of gender 

mainstreaming integration by 14 percentage units (from 79,7% in the initial planning to 65,7%), while 

the degree of gender mainstreaming integration in the ROPs was increased by 18,7 percentage units 

(from 77,1% in the initial planning to 95,8%).  
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Gender Mainstreaming Integration during Interventions’ Monitoring and Evaluation 

In the  initial operational planning within CSF 200‐2006 major deficiencies and gaps are detected in 
the determination of quantified objectives for the measurement of ESF interventions’ effectiveness 
on  gender  equality  issues,  in  terms  of  output,  result  and  impact  indicators,  which  were  not 
effectively encountered in the successive Operational Reviews. 

Furthermore,  the  lack of an effective mechanism  for  the monitoring of gender equality promotion 

interventions  (the Monitoring  Information System  ‐ MIS as well as the OPs Annual  Implementation 

Reports,  did  not  effectively  contribute  to  the  complete  monitoring  and  assessment  of  gender 

equality promotion interventions), in combination with the limited use of complementary systems – 

mechanisms  from  the  relevant  implementation  and  management  authorities,  strengthened  the 

importance / role of the thematic evaluation studies conducted in this field.  

The  availability  of  gender  analysis  data  and monitoring  systems  taking  into  consideration  gender 

mainstreaming  issues,  constitute basic prerequisites  for  the effective  follow‐up and assessment of 

gender equality promotion interventions, in which the required gravity / attention must be paid.  

Projects’ Evaluation and Selection Procedures  

The criteria applied for the evaluation and selection of projects and programmes related to gender 

equality promotion, did not operate as a powerful means of optimization of the ESF  interventions’ 

results  in  the  reduction of gender  inequalities. Their  content was  rather  formal, without  requiring 

impact quantification  in gender equality promotion. The  forecasting and  implementation of special 

and properly adapted equality  selection  criteria  is of particular  importance,  since  their application 

maximizes the advantages regarding the reduction of gender disparities.  

Gender Mainstreaming Integration in Operational Evaluations within CSF 2000‐2006 

The low degree of gender mainstreaming integration in the Operational Evaluations within CSF 2000‐
2006 (Ex Ante Evaluation, Mid Term Evaluation, Update of Mid Term Evaluation) in combination with 
the absence of an Integrated Evaluation in gender mainstreaming integration issues, limited also the 
possibilities of programming planning improvement in this field. The approach of gender equality as 
one of the horizontal policy themes in Operational Evaluations did not prove to be an effective tool 
and consequently, its usefulness and effectiveness should be reexamined / reconsidered.  

Thematic  Area  B  –  Evaluation  of  the  ESF  operations’  effectiveness,  efficiency  and  viability  for 
gender equality promotion in the OPs within CSF (2000‐2006). 

Gender Mainstreaming Integration Effectiveness within CSF 2000‐2006 

The  effectiveness  of  equality  positive  interventions  implemented  within  the  CSF  2000‐2006,  as 

expressed by the weighted effectiveness  indicator according to output  indicators achievement, has 

been  particularly  high  estimated  in  1,91,  implying  “overachievement”  of  the  equality  positive 

interventions objectives by 91%, in total. 

As for equality oriented interventions, the measurement of the effectiveness indicator is not feasible, 
given  that  the  correlation  between  physical  implementation  ‐through  output  indicators‐  and  the 
relevant resources (expenses) spent is not possible. 

The  effectiveness  of  equality  positive  interventions’ measurement  according  to  result  and  impact 

indicators’ achievement, was  feasible only  in  terms of equality positive ROPs’ Measures  (including 

result and impact indicators), but not in the overall OP equality positive Measures due to the lack of 

relevant indicators in the Sectoral Operational Programmes.  

Regarding  the  equality  oriented  interventions’  effectiveness  in  terms  of  output  indicators,  it  is 

observed  that  32  out  of  43  equality  oriented Measures  display  “overachievement”.  Respectively, 
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equality oriented  interventions’ effectiveness  in terms of result  indicators  is displayed  in 3 out of 4 

equality  oriented  ROP Measures,  since  SOPs’  equality  oriented Measures  did  not  include  result 

indicators. Finally, equality oriented  interventions’ effectiveness  in  terms of  impact  indicators was 

not  feasible  because  of  lack  of  relevant  indicators  in  the  overall  operational  planning within  CSF 

2000‐2006.  

The  degree  of  financial  completion  /  achievement  of  gender  equality  promotion  interventions 

flowed  to  103%  in  total  within  the  CSF  2000‐2006, with  the  total  ESF  interventions’  absorption 

amounting  in 102%. Higher financial completion  indicator  is observed  in gender equality promotion 

interventions implemented within the framework of ROPs.  

Equality  positive  interventions  implemented  within  CSF  2000‐2006  absorbed  by  14%  more 

resources than expected, due to high absorption of equality positive actions implemented within the 

framework  of ROPs  (121%)  and  the  relevant  absorption  of  equality  positive  actions  implemented 

within SOPs amounting in 106%. 

The high financial completion  indicator of equality positive  interventions within CSF 2000‐2006,  is 

mainly attributed to the expenses increase for the implementation of “specific measures to improve 

women's  access  to  and  participation  in  the  labour  market”  (policy  field  5)  –  support  for  the 

establishment  of  care  services,  where  the  absorption  exceeded  100%  in  all  the  relevant  OP 

Measures.  

The  SOPs  equality  oriented  interventions’  absorption  amounts  in  the  level  of  the  total  ESF 

interventions absorption (102%), while ROPs’ absorption amounts in 100%.  

As far as the physical completion degree of ESF interventions is concerned, the following are pointed 

out:  

 Three  (3) out of  four  (4) equality objectives  in  the superior  level planning  (CSF 2000‐2006) 
were achieved.  

 The  majority  of  equality  indicators  in  Priority  Axes  level  were  achieved.  The  specific 
indicators do not represent the total of OPs, since in 4 Operational Programmes (“Information 
Society”,  “Health  &  Social Welfare”,  “Education  and  Initial  Vocational  Training”  SOPs  and 
“Eastern Macedonia‐Thrace”  ROP)  equality  indicators were  not  determined  in  Priority Axes 
level. 

 64% of equality  indicators used  in Measures  level  (163  indicators), or 74% of  indicators  for 
which  performance measurement  was  possible,  were  achieved.  It  is  pointed  out  that  the 
majority of equality indicators in Measures level (59%) quantify equality positive interventions, 
while the number of equality indicators in equality oriented interventions is limited. 

Gender Mainstreaming Integration Efficiency within CSF 2000‐2006 

The efficiency indicator of equality positive interventions within CSF 2000‐2006 has been estimated 

in  1,67  according  to  the  output  indicators  achievement  rate,  implying  that  physical  targets were 

achieved with  less  resources  than  those  initially  prevented  /  committed,  or  that  higher  physical 

targets were achieved with the same level of resources. 

It is pointed out that the efficiency indicator of equality positive interventions constitutes an index of 

the efficient or not implementation of the relevant actions within CSF 2000‐2006. However, it cannot 

lead to secure conclusions due to the following reasons:  

 The  quantification  of  gender  equality  promotion  interventions,  through  output,  result  and 
impact indicators, was diachronically reformed via the OP Mid‐term Reviews according to the 
relevant  implementation data and more  specifically  it was  reduced according  to  the  initially 
defined physical objectives and targets.  
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 Respectively,  the  fluctuations of  the committed ESF resources  in Measures  level observed  in 
the OP Mid‐term Reviews mainly aimed at the avoidance of resources  loss and consequently 
were realized in favor of the interventions’ financial instead of physical completion. 

The  efficiency  indicator measurement  is  not  feasible  for  the  equality  oriented OP  interventions, 
since  the  correlation of physical monitoring  through output,  result and  impact  indicators with  the 
relevant resources spent is not possible. 

Gender Mainstreaming Integration Viability within CSF 2000‐2006 

According  to  the relevant study / report conducted  for  the  impact of  the Training Programmes  for 

unemployed  (with  the participation of a  great percentage of women),  it  is obvious  that  training 

measures, within CSF 2000‐2006 did not constitute the most effective policy for the promotion of 

women  in  the  labour market. Vocational  training measures  developed  in  national  level,  basically 

operated as a means of resources absorption,  lacking  in real diagnosis of  labour market needs and 

interconnection with measurable  results  and  impacts,  especially  in  the  labour market  field.  This 

approach did not lead to significant results in terms of female unemployment fighting. 

The  Enterprises’  Subsidy  Programmes  of OAED  for  the  Employability  of Unemployed  through  the 
employment’s  subsidy  of  New  Workplaces,  constituted  one  of  the  most  common  ALMP  that 
contributed to the direct creation of workplaces, both during the programmes’ implementation and 
afterwards, with  half  of  the  programmes’  recipients  keeping  their workplaces  after  the  subsidy 
expiration ‐according to the relevant thematic evaluations undertaken.   

There was an important impact in the field of female employment maintenance due to the support 
of care services operation. The care services proved to have contributed to the capacity expansion 
and  quality  improvement  of  social  care  of  children,  elderly  and  persons  with  special  needs, 
supporting women  in  the  fields  of  reconciliation  of work  and  personal  life  and  of  access  to  and 
participation in the labour market.  

1.1.1. In depth Analysis of Specific Measures – Best Practices  

In depth Evaluation of Measure 1.6 “Employment support actions for unemployed with the active 
participation  of  Non‐Governmental  Organizations  (NGOs)”  –  OP  “Employment  and  Vocational 
Training 2000‐2006 “ 

The field research carried out within the framework of Measure 1.6 displayed underachievement of 

the  objectives  forecasted  with  reference  to  the  employment  support  actions  for  unemployed 

women, since the jobs created during  implementation were not maintained after the interventions’ 

completion.  However,  the  research  showed  that  the  Action  Plans  implemented  contributed  in 

strengthening the NGOs experience and know‐how in the management of co‐financed programmes / 

projects’  field, a  fact  that  could be evaluated  for  the  launching of  future proposals  related  to  the 

implementation of ESF  interventions  for  the enforcement of NGOs capacity building  involving new 

engagements and/or financial support of the wage cost for the existing staff.   

In  depth  Evaluation  of  Measure  5.3  “Integrated  Interventions  in  favor  of  women  (specialized 
training, consulting, acquisition of working experience, entrepreneurship, networking, awareness 
raising actions)” – OP “Employment and Vocational Training 2000‐2006”. 

The  field  research carried out within  the  framework of Measure 5.3 displayed achievement of  the 
objectives forecasted in terms of the Action Plans’ effectiveness and efficiency, since more than 90% 
of women – beneficiaries, attended a  complete  cycle of  counseling within  the  framework of  their 
implementation, while  the great majority of them was given  the possibility to  find an employment 
either  in  form  of  subsidized  programmes  or  of  enterprise  creation,  financial  support  for 
entrepreneurship,  training and  labour market  integration,  seasonal employment,  subsidy via other 
OPs. However, it should be reported that there were observed relevant implementation problems in 
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terms  of  women’  integration  delay  in  the  employment  programmes  of Manpower  Employment 
Organization (OAED). 

Moreover,  the  research  showed  that  the  strategy planning of a  “integrated  intervention”  requires 
the combination of various preconditions /  tools as the consultation with  local market enterprises, 
the existence of data deriving  from research with regard  to  the needs of women on  the one hand 
and  the market needs on  the other hand  as well  as  the  consultation with  social partners  (NGOs, 
women  organizations  etc.).  Regarding  beneficiaries’  promotion  in  the  labour  market,  the  co‐
operation with OAED should be considerably improved and be implemented in a more “institutional” 
and  complete way  (for  instance,  the  applied  interventions’ monitoring  system  should  ensure  the 
collected  data  reliability  and  validity, while  the  provided  services  of  the  Employment  Promotion 
Centers  (KPA)  should  correspond  horizontally  to  the  predetermined  requirements  of  the 
“beneficiaries’ service” in national level. 

Gender Equality Promotion Best Practices  

Given  the  findings of ESFCMA Study  “Reporting and Assessment of ESF Good Practices within 3rd 
Programming Period”  conducted  in 2008,  the  following gender equality promotion good practices 
are pointed out: 

 Social Care Services, as successful examples of interventions that contribute to the reconciliation 
of  professional  and  personal  life  of  women.  Care  Services  within  the  framework  of  3rd 
Programming  Period were welcomed  by  local  authorities  and  beneficiaries, while  their  added 
value in social cohesion issues was estimated as pretty essential. 

 The  programme  “Development  of  Female  Employment  and  Entrepreneurship”  of  EOMMEX 
within  the  framework  of  Regional  Operational  Programmes  2000‐2006,  as  an  integrated 
intervention  for  the  development  of  female  entrepreneurship  and  the  maintenance  of 
employment in female enterprises in national level.   

 “PERIKTIONI” network,  falling within Measure 8.3 of Operational Programme “Competitiveness 
2000‐2006”, with the participation of 97 founding members (women), representatives of higher 
education  institutions,  research  centers  and  enterprises’  research  and  development  
departments.  

 

According  to  field  research A  findings,  the  following gender equality promotion good practices are 
pointed out: 

 “EYRYDIKI” Programme, falling within Measure 4.1: “Programmes of gender equality promotion 
with  emphasis  to  the  support  of  initial  vocational  education  and  training  of  women”,  OP 
“Education and Initial Vocational Training” comprising  (a) scholarships to female students aiming 
at their Initial Vocational Education and Training orientation to work areas that present increased 
demand  in  the  labour market  and  (b)  apprenticeship  of  female  students  of  Initial  Vocational 
Education  and  Training  faculties,  for  the  strengthening  of  female  employability  and 
entrepreneurship and their access to the labour market. 

 
 “KALLIRROH”  Programme:  “Promoting  gender  equality  from  education  to  the  labour market: 

Counseling and professional orientation interventions with gender perspective”, within Measure 
4.1  “Programmes  of  gender  equality  promotion  with  emphasis  to  the      support  of  initial 
professional vocational education and training of women”, OP “Education and Initial Vocational 
Training”.  It  consists of professional orientation and  counseling  interventions  in  the  secondary 
education and  initial vocational training that promote gender equality  in the  labour market and 
the social context accordingly, seeking to  intervene  in the disparities between women and men 
concerning  labour market  and  to  promote  reconciliation  of  work  and  personal  life  for  both 
women and men.  
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 “Production of  support educational material  for  the  launching of  issues  related  to “gender”  in 

educational  procedure”,  Measure  4.1:  “Programmes  of  gender  equality  promotion  with 
emphasis  to  the support of  initial vocational education and vocational  training of women”, OP 
“Education and Initial Vocational Training”. It concerns the production of printed and electronic 
support  educational material,  addressed  to  students  and  teachers  of  Primary  and  Secondary 
Education, as well as to parents, aiming at gender equality promotion in the field of the Primary 
and Secondary Education and in educational process in general.   

 
 Quota  application  in  favor  of  women  (gender  mainstreaming)  in  the  interventions  of  OP 

“Employment and Vocational Training”, where  in  the majority of  interventions  in which quota 
was applied, the percentage of the participation of women amounted in 62,9%, according to the 
relevant data. 

 

According  to  field  research B  findings,  the  following gender equality promotion good practices are 
pointed out: 

 Collaboration Protocol between the GSGE with the Network of Social Corporate Responsibility. In 
force since 2006, not financed by “Education and Vocational Training OP,  it constitutes a policy 
initiative of GSGE and substantially contributes to gender mainstreaming  integration and  in the 
breaking of glass ceiling in the labour environment.  
 

 Integrated  interventions  in  favor  the  women  of  2000‐2006,  Measure  5.3:  “Integrated 
interventions in favor of women” of OP “Employment and Vocational Training” (implementation 
authority: GSGE). It concerns the implementation of integrated interventions in favor of women 
(unemployed  and  workers)  through  the  provision  of  specialized  information,  counseling, 
awareness raising and social support services.  

 
 Provision of e‐learning services to 7.000 unemployed women and 500 unemployed persons with 

special  needs, Measure  3.4:  “Human  capital  capacities  upgrade”  of OP  “Information  Society” 
(implementation authority: ESF Actions  Implementation Authority  ‐  ΕΥΕ‐ΕΚΤ). The Programmes 
were  implemented  in  all  regions  through  relevant  certified Vocational  Training  Centers  (KEK). 
They had a total 100 hour duration each, and were subsidized, with 2 € per hour (persons with 
special needs received an educational benefit of 5 € per hour). 

 

Proposals 

In  accordance  with  the  main  findings  of  the  Evaluation  study  and  the  aforementioned  basic 
conclusions,  the  following  general  proposals  should  be  taken  into  consideration  in  the  overall 
planning and implementation of gender equality promotion interventions within the ESF framework:  

 Specific amount of resources committed for gender mainstreaming  integration  interventions of 
the  overall  OPs  and  establishment  of  a  common  evaluation  framework  for  the  financing 
commitment  taking  into  account  the  results  for  the  reduction  of  disparities  between women 
men. 

 Strategy planning for gender equality promotion based on the existence of reliable data related 
to gender equality  issues for the quantification of the objectives, as well as on the studies that 
will sufficiently confirm the causes of (a) limited access of women in the labour market, in places 
of  responsibility,  in  entrepreneurship  and  (b)  pay  gap,  that  will  permit  the  configuration  of 
essential proposals. 
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 Explicit distinction between  equality oriented  and  equality positive  interventions,  through  the 
setting and horizontal application /  implementation of a quantified  indicators’ system  (equality 
indicators, indicators with analysis per gender).  

 Emphasis  in  equality  positive  interventions  in  the  required  sectors  ‐according  to  the  planned 
strategy‐ given the possibility to be supported by an equality  indicators system, as well as their 
possibility  of  specialization  because  of  their  targeted  character.  Their  specifically  determined 
qualified  and  quantified  characteristics  facilitate  their  implementation  and  completion  and 
ensure high rates of absorption.  

 Implementation  of  combined  training  /  education  /  counseling  interventions  along with work 
experience  acquisition,  so  that  the  provided  training  /  education  results  can  be  assessed 
(implementation of interventions that will combine education, training and labour experience).  

 Emphasis  in  the  implementation of  support  actions,  for  the  reconciliation of professional  and 
family life and in the participation of women in the creation and growth of enterprises, as basic 
pillars of gender equality promotion, given their multiplying profits.  

 Implementation  of  specific  studies  for  the  support  of  planning  and  specialization  of  equality 
promotion interventions with innovative character.  

 Development  and proper  application of  specific evaluation  criteria  for  the  contribution of  the 
proposed projects / programmes to gender equality promotion that will multiply the benefits of 
the disparities’ reduction between women and men.    

 For  the  effective monitoring  and  evaluation  of  the  implemented  strategy,  the  following  are 
suggested: 

A. Building of coherence, relevance and sufficiency of the equality indicators’ system for the 
measurement of the outputs, results and impacts of equality promotion interventions in 
the planning level.  

B. Commitment  of  implementation  authorities  for  the  reporting  of  outputs,  results  and 
impacts  related  to  gender  mainstreaming  interventions  not  only  during  the 
implementation but also after the completion of the co‐financed interventions. 

C. The  development  of  specific  tools  –  systems  for  the  monitoring  of  gender  equality 
promotion results.   

 Consolidation  of  the  ESFCMA  and  GSGE  participation  in  the  planning  as  well  as  in  the 
implementation and evaluation of the operational interventions.  

 Use  of  the  existing  Equality Observatory  as  a mechanism  for  data  background  of  operational 
interventions’ planning, monitoring and evaluation and  incorporation  in the new  Implementing 
Mechanism for gender equality monitoring (2007‐2013).  

 Implementation  of  focused  publicity  actions  for  both  equality  oriented  and  equality  positive 
interventions.  

 Implementation  of  specific  thematic  evaluations  for  gender  mainstreaming  integration 
assessment, along with the existing operational evaluations.  

 Know‐how  strengthening  concerning  gender equality promotion planning  and  implementation 
for both  management authorities and implementing bodies.  
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Acronyms 

ALMP: Active Labour Market Policies  

CSF: Community Support Framework 

ESF: European Social Fund 

ESFCMA: European Social Fund Actions Coordination and Monitoring Authority 

EOMMEX: Hellenic Organization of Small and Medium Sized Enterprises and Handicraft 

EC: European Commission  

ΕΥΕ‐ΕΚΤ: ESF Actions Implementation Authority 

EYSSAAP: Special Service for Strategy, Planning, and Evaluation of Development Programmes 

GSGE: General Secretariat for Gender Equality   

KEK: Vocational Training Centers 

KPA: Employment Promotion Centers  

NGO: Non‐Governmental Organization  

NSRF: National Strategic Reference Framework  

OAED: Manpower Employment Organization 

OP: Operational Programme 

ROP: Regional Operational Programme  

SOP: Sectoral Operational Programme 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1. Πλαίσιο και στόχοι του έργου 

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί το 3ο Παραδοτέο του Έργου «Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ 
σε  ότι  αφορά  την  εφαρμογή  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  στα  Ε.Π.  του  Γ’  ΚΠΣ  (gender 
mainstreaming και θετικές δράσεις)», το οποίο εκπονήθηκε από την REMACO A.E., με βάση την από 
1η Φεβρουαρίου 2011 σχετική σύμβαση που υπογράφθηκε με την ΕΥΣΕΚΤ.  

Το  ανωτέρω  έργο  αποτελεί  μια  αξιολόγηση  θεματικού  χαρακτήρα  (thematic  evaluation)  που 
αποσκοπεί στην ex post αξιολόγηση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας των φύλων, όπως αυτή 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μέσω των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ στα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ ’ΚΠΣ  (τρίτη Προγραμματική Περίοδος 2000‐2006). 

Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εν λόγω πολιτικής κρίθηκε 
σημαντική από  τη  Γ.Δ.  Απασχόλησης,  Κοινωνικών  Υποθέσεων  και  Κοινωνικής  Ένταξης  της  Ε.Ε.,  με 
δεδομένο  ότι  οι  σχετικές  παρεμβάσεις  του  ΕΚΤ  είχαν  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στα  Επιχειρησιακά 
Προγράμματα  της  τρίτης Προγραμματικής Περιόδου,  είτε  ενσωματώνοντας  την αρχή  του «gender 
mainstreaming», είτε έχοντας το χαρακτήρα των ειδικών – θετικών δράσεων. 

Τα  δύο  βασικά  αξιολογητικά  ερωτήματα,  τα  οποία  απαντώνται  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  έργου 
είναι: 

 Σε ποιό βαθμό και με ποιούς τρόπους οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ παρεμβάσεις 
συνέβαλαν  στη  βελτίωση  της  πρόσβασης  και  της  συμμετοχής  των  γυναικών  στην  αγορά 
εργασίας,  συμπεριλαμβανομένων  των  προοπτικών  σταδιοδρομίας  τους,  της  πρόσβασης 
τους σε  νέες δυνατότητες απασχόλησης και στη δημιουργία επιχειρήσεων,  καθώς και στη 
μείωση των κάθετων και οριζόντιων διαχωρισμών στην αγορά εργασίας λόγω φύλου; 

[Καν. 1784/1999, άρθρο 2, παρ. 1ε] 

 Σε ποιό βαθμό και με ποιούς τρόπους εφαρμόστηκε η αρχή του gender mainstreaming σε 
όλα  τα  πεδία  πολιτικής  του  ΕΚΤ;  Σε  ποιες  περιπτώσεις  η  εφαρμογή  αυτή  υπήρξε 
επιτυχημένη;  

[Καν. 1784/1999, άρθρο 2, παρ. 2γ] 

Η  παρούσα  αξιολόγηση  των  παρεμβάσεων  του  ΕΚΤ,  σε  ότι  αφορά  την  εφαρμογή  της  αρχής  της 
ισότητας των φύλων στα ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ συμβάλει: 

 στην ανάδειξη των ισχυρών και αδύνατων σημείων του σχεδιασμού και της εφαρμογής της 
πολιτικής προώθησης της ισότητας, 

 στον  τεκμηριωμένο  απολογισμό  και  ανάλυση  των  αποτελεσμάτων  και  επιπτώσεων  της 
εφαρμογής της αρχής του «gender mainstreaming» στα ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ και της υλοποίησης 
των θετικών δράσεων, 

 στην  ανάδειξη  καλών  πρακτικών  και  στην  παραγωγή  ουσιαστικής  τεχνογνωσίας  για  τη 
συστηματική ένταξη, εφαρμογή και παρακολούθηση της διάστασης της ισότητας των φύλων 
στις παρεμβάσεις της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, 

 στην  αξιοποίηση  της  εμπειρίας  και  των  διδαγμάτων  από  την  εφαρμογή  της  πολιτικής 
προώθησης  της  ισότητας  των φύλων  στο πλαίσιο  του  Γ΄  ΚΠΣ,  έτσι ώστε  να  αποφευχθούν 
πιθανά λάθη και αστοχίες στην Προγραμματική Περίοδο 2007‐2013. 

Τα  αποτελέσματα  του  έργου  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμα  σε  όλους  τους  φορείς  άσκησης  πολιτικής, 
διαχείρισης και υλοποίησης παρεμβάσεων ΕΚΤ, προκειμένου να κατανοήσουν σε ποιες περιπτώσεις 
η  υλοποίηση  των  επιμέρους  δράσεων  επέφερε  σημαντικά  αποτελέσματα  και  επιπτώσεις  στην 
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προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων.  Επιπλέον,  τα  συμπεράσματα  και  οι  προτάσεις  που 
ενσωματώνονται  στο  παρόν  παραδοτέο,  επιτρέπουν  την  πληρέστερη  εξειδίκευση  των  νέων 
παρεμβάσεων, καθώς και βελτιωτικές/διορθωτικές κινήσεις σε θέματα οργάνωσης στρατηγικής και 
υλοποίησης,  προκειμένου  τα Προγράμματα  του  ΕΚΤ  στο  ΕΣΠΑ  να  επιφέρουν  περισσότερα  θετικά 
αποτελέσματα και επιπτώσεις στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων. 

Πεδίο  εφαρμογής  της  αξιολόγησης  αποτέλεσε  το  σύνολο  των  παρεμβάσεων  του  ΕΚΤ  στα  ΕΠ  του  
Γ’ ΚΠΣ στον τομέα προώθησης της ισότητας ανδρών και γυναικών. Ειδικότερα, η μελέτη καλύπτει τα 
ακόλουθα τομεακά και περιφερειακά Ε.Π. που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ στο Γ’ ΚΠΣ: 

 ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 

 ΕΠ Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 

 ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας 

 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα 

 ΕΠ Υγεία – Πρόνοια 

 13 ΠΕΠ 

1.2. Διάρθρωση της μελέτης 

Η Τελική Έκθεση Αξιολόγησης έχει δομηθεί στα ακόλουθα Κεφάλαια: 

1. Εισαγωγή 

2. Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Β΄ Φάσης του Έργου 

3. Αξιολόγηση της καταλληλότητας και επικαιρότητας της στρατηγικής για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων στα ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

4. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και βιωσιμότητας των παρεμβάσεων 
του ΕΚΤ για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ 

5. Αξιολόγηση ειδικών θεματικών ενοτήτων 

6. Βασικά ευρήματα, συμπεράσματα και προτάσεις  

7. Βιβλιογραφία 
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2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης του έργου πραγματοποιήθηκαν από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης όλες οι 
απαιτούμενες  ενέργειες  για  τη  συλλογή,  οργάνωση  και  επεξεργασία  των  πρωτογενών  και 
δευτερογενών δεδομένων,  τα οποία  κρίθηκαν απαραίτητα  για  την αξιολόγηση  των παρεμβάσεων 
προώθησης  της  ισότητας  των φύλων  στο  πλαίσιο  των  ΕΠ  –  ΕΚΤ  του  Γ΄  ΚΠΣ.  Επισημαίνεται  ότι,  ο 
αρχικός  προσδιορισμός  των  απαιτούμενων  πρωτογενών  και  δευτερογενών  στοιχείων 
πραγματοποιήθηκε κατά την Α’ Φάση του Έργου και περιλαμβάνεται στο 1ο Παραδοτέο του Έργου 
«Μεθοδολογία Εκπόνησης της Μελέτης». 

Τα  βασικά  στάδια  της  Β’ Φάσης  του  Έργου αφορούσαν  στη  συλλογή,  οργάνωση  και  επεξεργασία 
δευτερογενών  δεδομένων,  καθώς  και  τη  συλλογή,  οργάνωση  και  επεξεργασία  πρωτογενών  
δεδομένων  και  παρουσιάζονται  συνοπτικά  στη  συνέχεια.  Παράλληλα,  παρουσιάζονται  και  τα 
βασικά  δεδομένα  –  στοιχεία  που  συλλέχθηκαν,  καθώς  και  τα  κύρια  ευρήματα  των  πρωτογενών 
ερευνών πεδίου που αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. 

2.1. Παρουσίαση των πηγών άντλησης δευτερογενών δεδομένων και των βασικών στοιχείων – 
ευρημάτων 

2.1.1. Σύστημα Παρακολούθησης των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

Το  επίσημο  Σύστημα  Παρακολούθησης  των  ΕΠ  του  Γ΄  ΚΠΣ  περιλαμβάνει  το  σύνολο  των 
πληροφοριών  που  τεκμηριώνουν  τη  διαχρονική  πορεία  υλοποίησης  των  συγχρηματοδοτούμενων 
παρεμβάσεων,  τόσο από άποψη φυσικού αντικειμένου,  όσο και από άποψη χρηματοδότησης και 
κόστους.  Ειδικότερα,  πηγές  άντλησης  στοιχείων  στο  πλαίσιο  της  «Ενδιάμεσης  Έκθεσης 
Αξιολόγησης» αποτέλεσαν: 

 Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Γ΄ ΚΠΣ 

 Οι Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

 Η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων του Γ’ ΚΠΣ 

 Οι Ετήσιες Εκθέσεις των ΕΠ 

 Οι Τελικές Εκθέσεις Υλοποίησης των ΕΠ 

 Σχετικές Εγκύκλιοι, Οδηγίες και Μεθοδολογικά Έγγραφα 

2.1.1.1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Γ΄ ΚΠΣ 

Από  το  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  (ΟΠΣ)  του  Γ΄  ΚΠΣ,  σε  συνεργασία  με  την 
Αναθέτουσα Αρχή και την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ), 
αντλήθηκαν  στοιχεία  σχετικά  με  τον  προγραμματισμό  των  ΕΠ,  που  αναφέρεται  στους  Άξονες 
Προτεραιότητας και τα Μέτρα των ΕΠ, καθώς και τους χρηματοδοτικούς πίνακες, την ταυτότητα και 
τα προγραμματικά στοιχεία των έργων και υποέργων, την πρόοδο υλοποίησης των έργων ως προς 
οικονομικό  και  φυσικό  αντικείμενο,  καθώς  και  τα  απολογιστικά  στοιχεία  υλοποίησης  των  έργων 
(προϋπολογισμός, συμβάσεις, δαπάνες, επίτευξη των τεθέντων στόχων – δεικτών των έργων).  

Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το ΟΠΣ  ‐ Γ’ ΚΠΣ αφορούσαν το σύνολο των Μέτρων ΕΚΤ των 18 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  της  παρούσας  αξιολόγησης 
και τροφοδότησαν το Πληροφοριακό Σύστημα Αξιολόγησης, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της  
Β’ Φάσης του Έργου.  

Με  τη  βοήθεια  του  Πληροφοριακού  Συστήματος  Αξιολόγησης  και  ειδικότερα  μέσω  του 
υποσυστήματος  αναφορών  που  διαθέτει,  πραγματοποιήθηκαν  επεξεργασίες  των  δεδομένων  και 
προέκυψαν τα ακόλουθα βασικά στοιχεία, που αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος έργου: 
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 Τελικός  Εγκεκριμένος  Προϋπολογισμός  των  Μέτρων  ΕΚΤ  (Κοινοτική  Συμμετοχή,  Εθνική 
Συμμετοχή, Ιδιωτική Συμμετοχή, Συνολικός Προϋπολογισμός) 

 Προϋπολογισμοί Ενταγμένων Έργων ανά Μέτρο ΕΚΤ (Δημόσια Δαπάνη, Ιδιωτική Συμμετοχή, 
Συνολικός Προϋπολογισμός) 

 Συμβάσεις  και  Δαπάνες  ανά Μέτρο  ΕΚΤ  (Δημόσια  Δαπάνη,  Ιδιωτική  Συμμετοχή,  Συνολικό 
Κόστος) 

 Πλήθος έργων και αντίστοιχος συνολικός προϋπολογισμός ανά Τελικό Δικαιούχο  

 Τιμές στόχος και τιμές επίτευξης των δεικτών ανά έργο 

Στα  ανωτέρω  στοιχεία  και  σε  σχετικές  επεξεργασίες  τους,  στηρίχθηκε  ένα  σημαντικό  μέρος  της 
αξιολόγησης των παρεμβάσεων  προώθησης της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των ΕΠ – ΕΚΤ του 
Γ΄ ΚΠΣ, όπως: 

 Η ανάλυση της κατανομής των πόρων ΕΚΤ ανά κατηγορία παρέμβασης (θετικές ως προς την 
ισότητα παρεμβάσεις, προσανατολισμένες στην  ισότητα παρεμβάσεις & ουδέτερες ως προς 
την ισότητα παρεμβάσεις) 

 Η  ανάλυση  της  κατανομής  των  πόρων  ΕΚΤ  ανά  πεδίο  πολιτικής  ΕΚΤ  και  κατηγορία 
παρέμβασης (θετικές ως προς την ισότητα παρεμβάσεις, προσανατολισμένες στην  ισότητα 
παρεμβάσεις & ουδέτερες ως προς την ισότητα παρεμβάσεις) 

 Η ανάλυση της κατανομής των πόρων ΕΚΤ ανά στόχο ισότητας 

 Ο υπολογισμός των δεικτών των Μέτρων με ανάλυση ανά φύλο 

 Ο υπολογισμός δεικτών έργων ανά φύλο και άθροισή τους στο επίπεδο των Μέτρων 

 Ο υπολογισμός των δαπανών έργων ΕΚΤ σε επίπεδο Μέτρου, Άξονα Προτεραιότητας, ΕΠ και 
στο Γ’ ΚΠΣ και ο προσδιορισμός του ποσοστού απορρόφησης σε επίπεδο έργων, Μέτρων, 
ΕΠ και Γ’ ΚΠΣ 

2.1.1.2. Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

Οι αποφάσεις σύστασης των Επιτροπών Παρακολούθησης των εξεταζόμενων ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ και τα 
Πρακτικά  των  συνεδριάσεών  τους,  αξιοποιήθηκαν  για  την  διερεύνηση  της  συμμετοχής  φορέων 
ισότητας και  γυναικείων οργανώσεων σε αυτές,  καθώς και  για  τον προσδιορισμό της συμμετοχής 
γυναικών  στις  επιμέρους  συνεδριάσεις  τους.  Επίσης,  τα  συμπεράσματα  των  Επιτροπών 
Παρακολούθησης των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ και το σχετικό υλικό των φακέλων των ΕΠΠΑ αξιοποιήθηκαν για 
την  άντληση  στοιχείων  σχετικά  με  την  πρόοδο  εφαρμογής  των  επιμέρους  παρεμβάσεων,  την 
αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων και προβλημάτων, καθώς και την τεκμηρίωση των αναθεωρήσεων 
και τροποποιήσεων των προγραμματικών κειμένων των ΕΠ. 

2.1.1.3. Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων του Γ’ ΚΠΣ 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων του Γ’ ΚΠΣ και οι επιμέρους 
παρουσιάσεις –  εισηγήσεις αξιοποιήθηκαν για  την άντληση στοιχείων σχετικά με  την πρόοδο των 
παρεμβάσεων του ΕΚΤ καθώς και για την άντληση στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της 
ισότητας  των  φύλων  στα  ΕΠ,  δεδομένου  του  ότι  αποτέλεσε  ένα  από  τα  βασικά  θέματα  στις 
συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής. 

2.1.1.4. Ετήσιες Εκθέσεις των ΕΠ 

Οι  Ετήσιες  Εκθέσεις  των  ΕΠ  αξιοποιήθηκαν  για  την  άντληση  στοιχείων  σχετικά  με  το  είδος  των 
δράσεων που υλοποιήθηκαν και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου των έργων, τα προβλήματα 
που αντιμετωπίστηκαν, την πορεία επίτευξης των ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών, καθώς και 
ορισμένες  περιπτώσεις  για  την  τεκμηρίωση  των  τροποποιήσεων  του  Συμπληρώματος 
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Προγραμματισμού των ΕΠ. Επίσης, εξετάσθηκαν ως προς το βαθμό αντιμετώπισης του θέματος της 
ισότητας  των  φύλων  και  κάλυψης  της  απαίτησης  που  απορρέει  από  τον  γενικό  Κανονισμό 
1260/1999  της  ΕΕ,  σχετικά με  την αναφορά  των  μέτρων  που  ελήφθησαν  για  την  εξασφάλιση  της 
συμβατότητας  των  συγχρηματοδοτούμενων  παρεμβάσεων  με  την  οριζόντια  κοινοτική  πολιτική 
προώθησης της ισότητας των φύλων.   

2.1.1.5. Τελικές Εκθέσεις Υλοποίησης των ΕΠ 

Οι Τελικές Εκθέσεις  των ΕΠ αξιοποιήθηκαν για την άντληση απολογιστικών στοιχείων υλοποίησης 
των δράσεων των Προγραμμάτων σε όρους φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς επίσης 
και  για  την  άντληση  στοιχείων  σχετικά  με  την  επίτευξη  των  δεικτών  εκροών,  αποτελεσμάτων  και 
επιπτώσεων των Προγραμμάτων, σε επίπεδο Μέτρου και Άξονα Προτεραιότητας. 

2.1.1.6. Σχετικές Εγκύκλιοι, Οδηγίες και Μεθοδολογικά Έγγραφα 

Για την διερεύνηση των επιμέρους ειδικών αξιολογητικών ερωτημάτων αξιοποιήθηκαν εγκύκλιοι και 
οδηγίες  των  Υπηρεσιών  Συντονισμού  (ΕΥΣΕΚΤ,  ΕΥΣΣΑΑΠ)  σχετικά  με  το  σχεδιασμό,  διαχείριση, 
παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  συγχρηματοδοτούμενων  παρεμβάσεων  που  αναφέρονται  και  σε 
θέματα ισότητας των φύλων, καθώς και τα σχετικά μεθοδολογικά έγγραφα / κατευθύνσεις της ΕΕ 
για  την  ενσωμάτωση  της  ισότητας  των  φύλων  στις  παρεμβάσεις  των  Διαρθρωτικών  Ταμείων.  Σε 
πολλές  περιπτώσεις  τα  ανωτέρα  έγγραφα/οδηγίες  τροφοδότησαν  τα  βασικά  κριτήρια  στα  οποία 
στηρίχθηκε η αξιολόγηση των επιμέρους ΕΠ (στο πλαίσιο των ειδικών αξιολογητικών ερωτημάτων) 
και αναφέρονται σχετικά στα επιμέρους αξιολογητικά ερωτήματα στα οποία αξιοποιήθηκαν.   

2.1.2. Έγγραφα Προγραμματισμού των ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ 

Στην κατηγορία των εγγράφων προγραμματισμού των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ περιλαμβάνονται τα επίσημα 
προγραμματικά  κείμενα  των  ΕΠ  (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  και  Συμπλήρωμα Προγραμματισμού), 
καθώς και τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης των πράξεων/έργων. 

Κατά την Α’ Φάση του Έργου, συλλέχθηκε το μεγαλύτερο μέρος των προγραμματικών κειμένων των 
ΕΠ  (αρχικά  κείμενα  και  τροποποιήσεις  τους),  το  οποίο  και  αξιοποιήθηκε  για  την  αποτύπωση  της 
τυπολογίας  –  λογικής  των  παρεμβάσεων.  Η  εργασία  αυτή  συνεχίστηκε  και  κατά  τη  Β΄ Φάση  του 
Έργου  και  είχε  ως  αποτέλεσμα  τη  συλλογή  του  συνόλου  των  απαιτούμενων  προγραμματικών 
κειμένων, προκειμένου να αποτιμηθεί η διαχρονική μεταβολή της στρατηγικής των Προγραμμάτων 
στον τομέα προώθησης της ισότητας των φύλων. 

2.1.3. Εκθέσεις Αξιολόγησης ‐ Μελέτες 

Στο πλαίσιο της Γ΄ Φάσης του Έργου αξιοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές άντλησης στοιχείων: 

 Ex ante Αξιολογήσεις των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

 Ενδιάμεση Αξιολόγηση των ΕΠ, καθώς και ενημέρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης 

 Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Γ΄ ΚΠΣ και ενημέρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης 

 Εθνικές Μελέτες σχετικά με το θέμα της ισότητας των φύλων 

 Θεματικές Μελέτες – Αξιολογήσεις επιμέρους παρεμβάσεων του ΕΚΤ 

 Μελέτες & Εκθέσεις της ΕΕ που περιλαμβάνουν την Ελλάδα ως μελέτη περίπτωσης 
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2.1.4. Στατιστικά Στοιχεία 

Στο  πλαίσιο  της  Β’  Φάσης  του  Έργου  συλλέχθησαν  στατιστικά  στοιχεία  σχετικά  με  τα  κοινωνικο‐
οικονομικά  δεδομένα  που  αφορούν  την  εξέλιξη  του  τομέα  των  ανθρωπίνων  πόρων  και  της 
απασχόλησης στη χώρα μας, από τις ακόλουθες πηγές: 

 Ελληνική Στατιστική Αρχή  

 Eurostat 

 ΟΑΕΔ, Παρατηρητήριο Απασχόλησης 

 ΚΕΘΙ – Παρατηρητήριο για την Ισότητα στην Εκπαίδευση (ΠΙΕ) 

 Ίδρυμα Οικονομικών  και Βιομηχανικών Ερευνών  (ΙΟΒΕ)  ‐ Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) 

 Γενική Γραμματεία Ισότητας (http://www.isotita.gr/index.php/docs/c6/) 
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2.2. Παρουσίαση των Ερευνών Πεδίου και των βασικών ευρημάτων 

2.2.1. Έρευνα  Πεδίου  στις  Ειδικές  Υπηρεσίες  Διαχείρισης  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ,  στις  Υπηρεσίες 
Συντονισμού  (ΕΥΣΕΚΤ,  ΕΥΣΣΑΑΠ)  και  στη  ΓΔ  Απασχόλησης,  Κοινωνικών  Υποθέσεων  και 
Κοινωνικής Ένταξης της ΕΕ 

Η έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) των 5 Τομεακών 
και 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ ‐ ΕΚΤ 1, σε στελέχη των Υπηρεσιών 
Συντονισμού  (ΕΥΣΕΚΤ,  ΕΥΣΣΑΑΠ),  καθώς  και  σε  στελέχη  της  ΓΔ  Απασχόλησης,  Κοινωνικών 
Υποθέσεων  και  Κοινωνικής  Ένταξης  της  ΕΕ,  είχε  ως  σκοπό  την  άντληση  βασικών  πληροφοριών  / 
στοιχείων σχετικά με την στρατηγική που ακολουθήθηκε μέσω της διττής προσέγγισης του gender 
mainstreaming και των θετικών δράσεων για την ισότητα στα ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ, την αποδοτικότητα, την 
αποτελεσματικότητα  και  τις  επιπτώσεις  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων, 
καθώς  και  δεδομένα  που  αφορούν  το  σύστημα  διαχείρισης,  τα  κριτήρια  και  τις  διαδικασίες 
επιλογής  έργων,  την  εταιρική  σχέση  κλπ,  από  τους  άμεσα  εμπλεκόμενους  στο  σχεδιασμό, 
διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεμβάσεων ΕΚΤ κατά την τρίτη Προγραμματική 
Περίοδο.  

Για την παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια, ένα για τα Τομεακά και ένα για τα 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Η βασική δομή των δύο ερωτηματολογίων είναι κοινή 
και περιλαμβάνει τέσσερις βασικές ενότητες, εκ των οποίων οι τρεις αντιστοιχούν στις ενότητες της 
αξιολόγησης και η τέταρτη αφορά στη διερεύνηση προτάσεων για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο. 

Η βασική δομή των δύο ερωτηματολογίων περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

 Ενότητα Α: Εξέταση της καταλληλότητας της στρατηγικής του Προγράμματος για την προώθηση 
της ισότητας των φύλων  

Ακολουθεί  συνοπτική  παρουσίαση  των  επιμέρους  ερωτημάτων  και  των  συμπερασμάτων  / 
ευρημάτων της Ενότητας Α του ερωτηματολογίου: 
Α.1 Βαθμός  εξειδίκευσης  του  αρχικού  σχεδιασμού  ΕΠ/ΠΕΠ  σε  ό,τι  αφορά  την  εφαρμογή  της  αρχής  της 
ισότητας των φύλων (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

                                                            
1
 Στην έρευνα δεν συμμετείχαν, κατ’ επιλογή τους, οι Ειδικές Υπηρεσίες των ΠΕΠ Ηπείρου και Αττικής 
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Η  συνολικότερη  εκτίμηση  από  την  πλευρά  των  ΕΥΔ  των  ΠΕΠ  είναι  ότι  ο  αρχικός  σχεδιασμός 
εξειδικεύτηκε  αρκετά  τόσο  σε  επίπεδο  ΕΠ  όσο  και  σε  επίπεδο  ΣΠ  ως  προς  τη  διαμόρφωση 
στρατηγικής  ισότητας  και  τον  καθορισμό  συστήματος  ποσοτικοποιημένων  στόχων‐δεικτών,  ενώ 
λιγότερο  επιφυλακτικές  παρουσιάζονται  στις  εκτιμήσεις  τους  οι  ΕΥΔ  των  ΤΕΠ,  θεωρώντας  ότι  ο 
αρχικός σχεδιασμός εξειδικεύτηκε πολύ κυρίως σε επίπεδο Συμπληρώματος Προγραμματισμού και 
δευτερευόντως  σε  επίπεδο  Επιχειρησιακού Προγράμματος.  Γενικά,  στην  πλειοψηφία  τους  οι  ΕΥΔ 
αποδίδουν υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης τόσο του ΕΠ όσο και του ΣΠ ως προς τη διαμόρφωσης της 
αρχής της ισότητας.  

Τα ως άνω, ωστόσο, έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην Ενότητα 3 σύμφωνα με τα οποία 
ο  βαθμός  εξειδίκευσης  του  αρχικού  επιχειρησιακού  σχεδιασμού,  ως  προς  τον  καθορισμό  και  την 
ποσοτικοποίηση δεικτών, παρουσιάζει εν γένει σημαντικές ελλείψεις και αστοχίες αναφορικά με την 
αρχή της ισότητας των φύλων. 

Α.2 Βαθμός συμβολής σειράς προτεινόμενων παραγόντων στην εξειδίκευση των προσανατολισμένων στην 
ισότητα  παρεμβάσεων,  τόσο  κατά  τον  προγραμματικό  σχεδιασμό,  όσο  και  κατά  την  υλοποίηση  της 
στρατηγικής ΤΕΠ/ΠΕΠ 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Οι κεντρικές κατευθύνσεις και οδηγίες της ΕΥΣΕΚΤ αποτέλεσαν τον πλέον θετικό παράγοντα, καθώς 
το  93,3%  των  ερωτώμενων  χαρακτήρισαν  από αρκετά  έως πολύ  σημαντικό  το  βαθμό  συμβολής 
τους στη διαδικασία εξειδίκευσης των παρεμβάσεων της αρχής της  ισότητας των φύλων. Ομοίως, 
θετική  κρίθηκε η συμβολή  του Οδηγού Εφαρμογής  των πολιτικών  ισότητας  των φύλων  του ΚΕΘΙ, 
καθώς και οι κεντρικές κατευθύνσεις ‐ οδηγίες της ΓΓΙΦ για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων υπέρ 
της ισότητας των φύλων με τις κατευθυντήριες οδηγίες  της ΕΥΣΣΑΑΠ να ακολουθούν. 

Τα ως άνω συμπεράσματα, ωστόσο, αντιδιαστέλλονται με τα σχετικά αναφερόμενα στην Ενότητα 3 
βάσει των οποίων:  

‐ Στην  Ενημέρωση  της  Ενδιάμεσης  Αξιολόγησης  παρατηρείται  χαμηλός  βαθμός 
ενσωμάτωσης  της  διάστασης  της  ισότητα  των  φύλων,  ελλείψει  συγκεκριμένων 
προδιαγραφόμενων  απαιτήσεων  στα  Επιχειρησιακά  Προγράμματα,  με  αποτέλεσμα  να 
του αποδίδεται χαμηλός βαθμός συμβολής.  

‐ Ο συνολικός βαθμός ενσωμάτωσης των προτάσεων του Οδηγού του ΚΕΘΙ ανέρχεται σε 
16%, με μόνο 26 προτάσεις να έχουν αξιοποιηθεί σε κάποιο βαθμό κατά την ενδιάμεση 
αναθεώρηση των ΕΠ, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της στρατηγικής προώθησης 
της ισότητας των φύλων.  

20%

20%

40%

14%

7%

13%

13%

19%

40%

33%

53%

36%

14%

40%

40%

44%

27%

47%

7%

21%

29%

40%

40%

25%

13%

0%

0%

29%

50%

7%

7%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Κατευθύνσεις ‐ οδηγίες ΓΓΙ

Κατευθύνσεις ‐ οδηγίες ΕΥΣΣAΑΠ

Κατευθύνσεις‐ οδηγίες ΕΥΣΕΚΤ

Εκ των προτέρων αξιολόγηση

Προτάσεις γυναικείων οργανώσεων & 
ΜΚΟ

Ενδιάμεση αξιολόγηση

Ενημέρωση ενδιάμεσης αξιολόγησης

Οδηγός Εφαρμογής ΚΕΘΙ

Πολύ

Αρκετά

Μέτρια

Καθόλου



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
 

 
Σελίδα |9

 

‐ Ο συνολικός βαθμός ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων στην Εκ των 
προτέρων Αξιολόγηση δεν ξεπερνά το 39%.  

‐ Οι  γυναικείες  οργανώσεις  και  λοιπές  ΜΚΟ  θα  ανέμενε  κανείς  ότι  θα  συνέβαλαν  σε 
μεγαλύτερο  βαθμό  στην  εξειδίκευση  των  προσανατολισμένων  στην  ισότητα 
παρεμβάσεων. Στη βάση των σχετικών εκτιμήσεων περί χαμηλής συμβολής τους τίθεται 
δυνητικά θέμα ορθής ή μη αξιοποίησής τους ως κοινωνικών φορέων.  

Α.3 Ιεράρχηση των μεθόδων στις οποίες στηρίχθηκε ο προγραμματικός σχεδιασμός για τη διάγνωση των 
προβλημάτων αναφορικά με την ισότητα των φύλων. 

 

Παρατηρήσεις:  
 Η  ιεράρχηση  των  μεθόδων  πραγματοποιήθηκε  στην  κλίμακα  1‐4,  όπου  με  1  σημειώθηκε  από  τις  ΕΥΔ  που 

συμμετείχαν  στην έρευνα η μέθοδος στην οποία κυρίως στηρίχθηκε ο σχεδιασμός του αντίστοιχου ΕΠ 
 Οι αριθμοί που σημειώνονται μέσα στις μπάρες αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των ΕΠ  

Η γενική εκτίμηση που προκύπτει αποτιμά ως μετριοπαθή το βαθμό συμβολής των προτεινόμενων 
υπό  αξιολόγηση  μεθόδων  στήριξης  του  προγραμματικού  σχεδιασμού.  Συγκεκριμένα,  στο  σύνολό 
τους οι προτεινόμενες μέθοδοι φαίνεται να στήριξαν σε μικρό βαθμό τις Διαχειριστικές Αρχές των 
ΤΕΠ  και  ΠΕΠ.  Αν  θα  έπρεπε  ωστόσο  να  κατηγοριοποιήσουμε  τις  μεθόδους  αυτές  με  βάση  τη 
σημαντικότητά  τους,  θα  οδηγούμασταν  στην  παρατήρηση  ότι  η  πλέον  χρήσιμη  στην 
αποτελεσματικότερη  υποστήριξη  του  σχεδιασμού  αποδείχτηκε  η  αξιολόγηση  της 
αποτελεσματικότητας  προηγούμενων  προγραμμάτων  ‐  ανατροφοδότηση,  ενώ  η  εκπόνηση 
Μελετών  ‐  παροχή  εμπειρογνωμοσύνης  σε  θέματα  ισότητας  φαίνεται  να  αντιπροσωπεύεται 
οριακά.  

Α.4 Βαρύτητες των κυριότερων προβλημάτων που ανέκυψαν ως προς το θέμα της ισότητας των φύλων και 
τα οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι παρεμβάσεις ΕΚΤ των ΤΕΠ/ΠΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

 

Παρατηρήσεις: Οι αριθμοί που σημειώνονται μέσα στις μπάρες αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των ΕΠ  

Ως μείζονος σημασίας  πρόβλημα εκτιμάται η έλλειψη δομών  που υποστηρίζουν  τις  γυναίκες στο 
πλαίσιο  εξισορρόπησης  οικογενειακής  και  επαγγελματικής  ζωής  και  η  πρόσβαση  και  ισότιμη 
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συμμετοχή  των  γυναικών  στην αγορά  εργασίας,  καθώς  και  η  μειωμένη  συμμετοχή  γυναικών  στη 
δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων. Αντιθέτως, ελάσσονος σημασίας πρόβλημα φαίνεται 
να  συνιστούν  οι  ανισότητες  στην  εκπαίδευση  και  κατάρτιση,  δεδομένου  του  ότι  σημαντικός 
αριθμός ερωτηθέντων απέδωσαν χαμηλή βαρύτητα στο εν λόγω πρόβλημα.  

Αναφορικά με το εν λόγω ερώτημα, έχει ενδιαφέρον να παραθέσουμε την επισήμανση της ΕΥΔ του 
ΕΠ  Εκπαίδευση  και  Αρχική  Επαγγελματική  Κατάρτιση  στο  εν  λόγω  ερώτημα,  η  οποία  εκτιμά  ως 
επιπλέον  πρόβλημα  την  έλλειψη  /  μειωμένη  συμβουλευτική  υποστήριξη  των  μαθητριών  / 
σπουδαστριών στο οποίο και απέδωσε υψηλή βαρύτητα. 

Α.5 Επισήμανση ενδεχόμενων ελλείψεων ή/και αστοχιών του προγραμματικού σχεδιασμού (με απάντηση 
σε  σχετική  ερώτηση φίλτρου)  και  απόδοση αντίστοιχων  βαρυτήτων στους  παράγοντες  που  εκτιμάται  ότι 
συνιστούν πρόβλημα 

Παρατηρήσεις: Οι αριθμοί που σημειώνονται μέσα στις μπάρες αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των ΕΠ  

Από  σημαντικό  αριθμό  ερωτηθέντων  αποδόθηκε  σημαντική  βαρύτητα  στον  μη  επαρκή 
προγραμματικό  σχεδιασμό  σε  θέματα  ισότητας  των  φύλων  λόγω  έλλειψης  μελετών‐σχεδίου 
δράσης  και  στη  μη  επαρκή  τεκμηρίωση  των  προβλημάτων  ισότητας  των  φύλων  στους  τομείς 
παρέμβασης  ΕΚΤ.  Αντιθέτως,  χαμηλή  βαρύτητα  συγκέντρωσαν  οι  παράγοντες  εκείνοι  που 
σχετίζονται με την απουσία ή τη μη ποσοτικοποίηση δεικτών ισότητας και δεικτών ανά φύλο. Έχει 
σημασία να επισημανθεί ότι οι εν λόγω παράγοντες δε συνιστούν καν πρόβλημα για ένα αξιόλογο 
αριθμό  ερωτηθέντων,  γεγονός  το  οποίο  συνάδει  με  τα  μέχρι  στιγμής  συλλεχθέντα  από  την 
επεξεργασία  των  ερωτηματολογίων  στοιχεία,  αναφορικά  με  την  ποσοτικοποίηση  της  αρχής  της 
ισότητας των φύλων, αντιδιαστέλλεται ωστόσο σε σχέση με τα συνολικά συλλεχθέντα στοιχεία της 
αξιολόγησης,  καθώς  η  μη  ποσοτικοποίηση  της  εφαρμογής  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων 
επηρέασε ουσιωδώς την παρακολούθηση / αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της επιχειρησιακής 
στρατηγικής. 

Α.6 Πρόβλεψη/σχεδιασμός  ειδικών  εργαλείων  ή/και  διαδικασιών  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των 
φύλων 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Σημαντικός  αριθμός  ΕΥΔ  ΠΕΠ  (καθώς  και  το  σύνολο  των  ΕΥΔ  ΤΕΠ  που  χρηματοδοτήθηκαν  κατά 
κύριο  λόγο  από  το  ΕΤΠΑ  ‐ΕΠΚτΠ,  ΕΠΥΠ,  ΕΠΑΝ)  απάντησε  ότι  δεν  προβλέφθηκαν/σχεδιάστηκαν 
ειδικά  εργαλεία  ή/και  διαδικασίες  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων,  γεγονός  που 
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οδηγεί  με  τη σειρά  του στο συμπέρασμα ότι  η μη πρόβλεψη/σχεδιασμός  εργαλείων/μηχανισμών 
συνιστά απολογιστικά οριζόντια διαπίστωση.  

Α.7 Βαθμός  χρησιμότητας  της  εφαρμογής  του  οριζόντιου  κριτηρίου  «Συνέπεια  και  συνεκτικότητα  της 
προτεινόμενης πράξης με την κοινοτική πολιτική για την ισότητα των φύλων» 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Τα βασικά στοιχεία που αντλούνται από  το συγκεκριμένο  ερώτημα έγκεινται στο ότι η  εφαρμογή 
του  εν  λόγω  κριτηρίου αξιολογήθηκε ως λίγο  χρήσιμη από  την  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων με 
τους περισσότερους εξ αυτών να προέρχονται από τις Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ. Σε αντίθεση με 
τις ΕΥΔ των ΠΕΠ, σχετική ισοκατανομή των απαντήσεων παρατηρείται στις απαντήσεις των ΕΥΔ των 
ΤΕΠ. 

Α.8 Εφαρμογή επιπλέον ειδικών κριτηρίων αξιολόγησης /  επιλογής έργων αναφορικά με  την προώθηση 
της ισότητας των φύλων 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν εφαρμόστηκαν ειδικά κριτήρια αξιολόγησης / 
επιλογής έργων με τους δέκα από τους δώδεκα να εκπροσωπούν ΕΥΔ των ΠΕΠ. Θετικά αποδόθηκε 
το  ερώτημα  κυρίως  από  τους  ερωτηθέντες  των  ΕΥΔ  των  ΤΕΠ,  αλλά  και  πάλι  μικρό  μέρος  των 
ερωτηθέντων απάντησαν καταφατικά.   

Οι  τέσσερις  ερωτηθέντες  εκπρόσωποι  ΕΥΔ που απάντησαν θετικά,  προχώρησαν στη συμπλήρωση 
του  υποερωτήματος  β)  Πόσο  αυστηρές  ήταν  οι  διαδικασίες  επιλογής  των  έργων  που  εφαρμόσατε 
αναφορικά με τα ανωτέρω κριτήρια; ως ακολούθως:  

‐ ΕΥΔ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα: Πολύ Αυστηρές  

‐ ΕΥΔ ΕΠ Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση: Αυστηρές  

‐ ΕΥΔ ΕΠ Υγεία‐Πρόνοια: Χαλαρές 

‐ ΕΥΔ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου: Κατά Περίπτωση 
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Α.9 Αξιοποίηση  συμπληρωματικών  συστημάτων/μηχανισμών  συγκέντρωσης  ποσοτικών  στοιχείων  ‐εκτός 
του ΟΠΣ‐Γ' ΚΠΣ‐ για την παρακολούθηση των ωφελούμενων των παρεμβάσεων ΕΚΤ ανά φύλο 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε πως δεν αξιοποιήθηκαν συμπληρωματικά συστήματα 
με  τις  περισσότερες  αρνητικές  απαντήσεις  να  προέρχονται  από  τις  ΕΥΔ  των  ΠΕΠ  και  πάλι,  ενώ 
αντιθέτως,  με  ναι  απέδωσε  το  συγκεκριμένο  ερώτημα  η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων 
εκπροσώπων των ΕΥΔ των ΤΕΠ.  

Α.10  Αξιολόγηση  της  αποτελεσματικότητας  της  εφαρμογής  του  συστήματος  παρακολούθησης 
ωφελουμένων  που  ανέπτυξε  η  ΕΥΣΕΚΤ  για  τις  ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις  των  ΠΕΠ,  σε  σχέση  με  την 
παρακολούθηση επίτευξης της ισότητας των φύλων 

 

Παρατηρήσεις: 
 Το συγκεκριμένο επιμέρους ερώτημα απευθύνεται μόνο στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΠΕΠ 
 Η ΕΥΔ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας δεν απάντησε στο συγκεκριμένο επιμέρους ερώτημα 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αποτίμησε ως μέτρια την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του 
συστήματος  παρακολούθησης  των  ωφελουμένων  που  ανέπτυξε  η  ΕΥΣΕΚΤ,  ενώ  μέρος  αυτών  την 
έκρινε ικανοποιητική. Γενικά, φαίνεται ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος είχε εν γένει 
θετική επίδραση / συμβολή στην παρακολούθηση επίτευξης των στόχων της ισότητας.  
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Α.11  Ανάπτυξη  εργαλείων  ‐  πρακτικών  στοχευμένων  στη  διάδοση  και  προβολή  των  παρεμβάσεων 
προώθησης  της  ισότητας  των φύλων  στο  πλαίσιο  του  Επικοινωνιακού  Σχεδίου  για  την  δημοσιότητα  των 
ΤΕΠ/ΠΕΠ 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  δήλωσε  ότι  η  ανάπτυξη  των  εν  λόγω  εργαλείων  –  πρακτικών 
συνέβαλε μερικώς  με  τις  περισσότερες  απαντήσεις  να  προέρχονται  από  τις  Διαχειριστικές  Αρχές 
των  ΠΕΠ.  Μέρος  των  ερωτηθέντων  αποφάνθηκε  αρνητικά,  ενώ  δεν  έλειψαν  και  οι  θετικές 
απαντήσεις.  Επί  του  συγκεκριμένου  ερωτήματος  έχει  ενδιαφέρον  να  επισημάνουμε  ότι  η 
πλειοψηφία  των  προερχόμενων  από  τις  ΕΥΔ  τόσο  των  ΠΕΠ  όσο  και  των  ΤΕΠ  απαντήσεων 
κυμάνθηκαν μεταξύ του μερικώς και του όχι. 

Α.12  Αξιολόγηση  του  βαθμού  επίτευξης  της  ευαισθητοποίησης  των  γυναικών  μέσα  από  τις  δράσεις 
δημοσιότητας του Προγράμματος 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Όπως παρατηρείται σχετικά, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αποφάνθηκε θετικά αποτιμώντας ως 
ικανοποιητικό  το  βαθμό  επίτευξης  της  ευαισθητοποίησης  των  γυναικών,  ενώ  εξίσου  σημαντικός 
αριθμός  ερωτηθέντων  τον  χαρακτήρισε  μέτριο.  Συνολικότερα,  ο  βαθμός  επίτευξης  της 
ευαισθητοποίησης των γυναικών αποτιμήθηκε από μέτριος έως ικανοποιητικός. 

Α.13  Διενέργεια σχετικών Μελετών για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων αναφορικά με την 
ισότητα των φύλων στο πλαίσιο αξιολόγησης των ΤΕΠ/ΠΕΠ  

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ναι

Μερικώς

Όχι

Αριθμός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΠΕΠ

ΤΕΠ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ικανοποιητικό

Μέτριο

Χαμηλό

Αριθμός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΠΕΠ

ΤΕΠ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ναι

Όχι

Αριθμός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΠΕΠ

ΤΕΠ



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
 

 
Σελίδα |14

 

Από  τα  συλλεχθέντα  στοιχεία  προκύπτει  ότι  στην  πλειονότητά  τους  οι  ερωτηθέντες  έδωσαν 
αρνητική απάντηση στο ερώτημα αυτό, με τέσσερις μόνο Διαχειριστικές Αρχές να έχουν διενεργήσει 
σχετικές  Μελέτες,  οι  οποίες  αναφέρονται  στο  Παράρτημα  Α  του  2ου  Παραδοτέου  «Ενδιάμεση 
Έκθεση Αξιολόγησης».  

Α.14  Επίπεδο  εμπειρογνωμοσύνης  των  ΕΥΔ  ΤΕΠ/ΠΕΠ  σε  θέματα  ισότητας  των  φύλων  κατά  την  τρίτη 
Προγραμματική Περίοδο  

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Οι  συλλεχθείσες  απαντήσεις  καθιστούν  σαφή  τη  διαμορφούμενη  τάση,  με  την  πλειοψηφία  των 
συνολικά  ερωτηθέντων  και  κυρίως  του υποσυνόλου  των  ερωτηθέντων  εκπροσώπων  των  ΕΥΔ  των 
ΤΕΠ  να  χαρακτηρίζουν ως  ικανοποιητικό  το  επίπεδο  εμπειρογνωμοσύνης  των Υπηρεσιών  τους σε 
θέματα ισότητας των φύλων. Με περιορισμένο αριθμό απαντήσεων πριμοδοτήθηκαν οι υπόλοιπες 
εναλλακτικές (πολύ ικανοποιητικό, μέτριο, χαμηλό). 

Α.15  Πραγματοποίηση από τις ΕΥΔ των ΤΕΠ/ΠΕΠ ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης των στελεχών τους 
σε θέματα ισότητας των φύλων κατά την τρίτη Προγραμματική Περίοδο 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Από  τη σχηματική απεικόνιση  καθίσταται σαφές ότι  εντός πλαισίου  του  Γ’  ΚΠΣ, σε καμία από  τις 
συμμετέχουσες στην έρευνα Διαχειριστικές Αρχές δεν πραγματοποιήθηκαν ειδικά προγράμματα 
επιμόρφωσης σε θέματα ισότητας των φύλων. 

Α.16  Ορισμός συγκεκριμένου στελέχους από τις ΕΥΔ των ΤΕΠ/ΠΕΠ ως Υπεύθυνου για θέματα ισότητας των 
φύλων κατά την τρίτη Προγραμματική Περίοδο 
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Παρατηρήσεις: ‐ 

Η  πλειοψηφία  των  ΕΥΔ  είχε  ορίσει  συγκεκριμένο  στέλεχος  στο  οποίο  είχε  αναθέσει  τις  σχετικές 
αρμοδιότητες. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι η πλειοψηφία των ΕΥΔ ΤΕΠ ήταν που 
αποφάνθηκε  αρνητικά  στο  σχετικό  ερώτημα,  έναντι  της  πλειοψηφίας  των  ΕΥΔ  ΠΕΠ  που 
πλειοψήφησαν ως προς τα ναι.   

Α.17 Συμμετοχή  των  γυναικών  στη  στελέχωση  των  ΕΥΔ  των  ΤΕΠ/ΠΕΠ  κατά  την  τρίτη  Προγραμματική 
Περίοδο 

 

Παρατηρήσεις:  
 Οι τιμές αναφέρονται στον μέσο όρο των ποσοστών συμμετοχής των γυναικών ανά ΤΕΠ/ΠΕΠ για τα έτη 2001‐

2009 

Παρατηρείται  οι  ΕΥΔ  των  ΤΕΠ  να  στελεχώνονται  με  υψηλότερο  ποσοστό  γυναικών  από  τις 
αντίστοιχες  ΕΥΔ  των  ΠΕΠ,  καθώς  κατά  μέσο  όρο  το  60,7%  των  στελεχών  των  ΕΥΔ  ΤΕΠ  ήταν 
γυναίκες,  έναντι  39%  των  στελεχών  των  ΕΥΔ  ΠΕΠ.  Ωστόσο,  ο  μέσος  όρος  εκπροσώπησης  των 
γυναικών  στη  στελέχωση  των  Ειδικών  Υπηρεσιών  κυμαίνεται  στο  46,63%,  ποσοστό  σχετικά 
ικανοποιητικό, αφού σηματοδοτεί οριακά την κατά το ήμισυ εκπροσώπησή τους.  

Α.18 Βαθμός συμβολής  της  επικοινωνίας – συνεργασίας   με  τις Υπηρεσίες  Συντονισμού  (ΕΥΣΕΚΤ/ΕΥΣΣΑΑΠ 
στην  αποτελεσματικότερη  υλοποίηση  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  και  στη 
βελτίωση της ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας των φύλων στα ΤΕΠ/ΠΕΠ 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 
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Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  δήλωσε  ότι η  συνεργασία  με  την  ΕΥΣΕΚΤ  συνέβαλε  σε  μεγάλο 
βαθμό  στην  αποτελεσματικότερη  υλοποίηση  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των 
φύλων και στη βελτίωση της ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας των φύλων, σε αντίθεση με τη 
μέτρια συμβολή που αποδόθηκε στην ΕΥΣΣΑΑΠ για το αντίστοιχο θέμα.  

 

 Ενότητα  Β:  Εξέταση  της  αποτελεσματικότητας,  αποδοτικότητας  και  βιωσιμότητας  των 
παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Ακολουθεί  συνοπτική  παρουσίαση  των  επιμέρους  ερωτημάτων  και  των  συμπερασμάτων  / 
ευρημάτων της Ενότητας Β του ερωτηματολογίου: 

Β.1 Επάρκεια κινήτρων για  την προώθηση  της  ισότητας  των φύλων στις επιμέρους παρεμβάσεις gender 
mainstreaming των ΤΕΠ / ΠΕΠ 

 

Παρατηρήσεις:  
 Η συνοδευτική  των απαντήσεων  τεκμηρίωση παρατίθεται στο Παράρτημα Α  του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση 

Έκθεση Αξιολόγησης» 

Όπως προκύπτει, με ναι απέδωσε το ερώτημα το 50% των ερωτηθέντων αξιολογώντας ως επαρκή 
τα  κίνητρα  που  τέθηκαν  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων,  ενώ  ικανό  μέρος  των 
ερωτηθέντων έκρινε μερικώς επαρκή την εφαρμογή των σχετικών κινήτρων.  

Β.2 Επάρκεια  του  Προϋπολογισμού  που  τελικώς  διατέθηκε  για  τις  θετικές  δράσεις  προώθησης  της 
ισότητας των φύλων στις επιμέρους παρεμβάσεις των ΤΕΠ / ΠΕΠ 

 

Παρατηρήσεις:  
 Ο συνοδευτικός των απαντήσεων σχολιασμός παρατίθεται στο Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση 

Έκθεση Αξιολόγησης» 

Όπως  παρατηρείται  σχετικά,  η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  αποφάνθηκε  θετικά  στο  ερώτημα 
αυτό, με τις περισσότερες δηλαδή των απαντήσεων να συγκεντρώνει το ναι και εξίσου σημαντικό 
αριθμό απαντήσεων να συγκεντρώνει το μερικώς στην κλίμακα των προτεινόμενων απαντήσεων.  
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Β.3 Βαθμός  επίτευξης  στόχων  των  γενικών  κατηγοριών  δράσεων  στο  πλαίσιο  των  παρεμβάσεων 
ΤΕΠ/Μέτρων ΠΕΠ  που συγχρηματοδοτήθηκαν στο Γ' ΚΠΣ ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων 

 

Παρατηρήσεις:  
 Οι τιμές που παρατίθενται αναφέρονται στον μέσο όρο των ποσοστών των κατηγοριών Μέτρων / Παρεμβάσεων 

ΤΕΠ και ΠΕΠ 

Από τις κατηγορίες Μέτρων/παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν συνολικά από τις ΕΥΔ ΤΕΠ και ΠΕΠ, 
το 36,5%  πέτυχε πολύ  τους  τεθέντες ως  προς  την  ισότητα  των φύλων στόχους,  ενώ  το 40%  τους 
πέτυχε αρκετά. Η εικόνα σε ότι αφορά ξεχωριστά τα ΤΕΠ και τα ΠΕΠ διαφοροποιείται σημαντικά. 
Συγκεκριμένα, από το σύνολο των δράσεων που υλοποιήθηκαν από τα ΤΕΠ,  το 60,7%  κρίθηκε ότι 
πέτυχε πολύ τους στόχους του ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων, ενώ το 28,6% ότι 
τους πέτυχε αρκετά.  Τα αντίστοιχα ποσοστά για  τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από τα ΠΕΠ ήταν 
24,6% και 45,6%.  

Β.4 Βαρύτητες  των  προβλημάτων  που  αντιμετώπισε  η  ενσωμάτωση  της  διάστασης  της  ισότητας  των 
φύλων στο πλαίσιο του προγραμματικού σχεδιασμού κατά την Γ' Προγραμματική Περίοδο 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 
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Όπως παρατηρούμε σχετικά, μεταξύ των θεμάτων που αποτέλεσαν πολύ σημαντικό πρόβλημα τις 
περισσότερες  απαντήσεις  συγκεντρώνει  η  Έλλειψη  μηχανισμών  –  συστημάτων  παρακολούθησης 
δεικτών  ισότητας  από  δικαιούχους,  ενώ  μεταξύ  των  θεμάτων  που  αποτέλεσαν μέτρια  σημαντικό 
πρόβλημα,  τις περισσότερες απαντήσεις συγκεντρώνει η Έλλειψη συστήματος επιβραβεύσεων και 
κινήτρων για την εφαρμογή της ισότητας των φύλων. Τέλος, το θέμα που συγκέντρωσε ικανό αριθμό 
απαντήσεων στην κλίμακα από μέτρια σημαντικό έως πολύ σημαντικό ήταν η Έλλειψη μηχανισμών 
αποτίμησης και αξιολόγησης της επίτευξης της ισότητας των φύλων στις επιμέρους παρεμβάσεις. 

Αναφορικά με το εν λόγω ερώτημα, έχει ενδιαφέρον και είναι άξιο λόγου να αναφερθεί το γεγονός 
ότι η ΕΥΔ ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας διατύπωσε επιπλέον παρατηρήσεις (η μόνη Διαχειριστική Αρχή που 
εντόπισε  και  συμπεριέλαβε  θέματα  /  προβληματικές  που  αντιμετώπισε  κατά  τη  διάρκεια 
υλοποίησης  του Προγράμματος πλέον  των περιλαμβανομένων στο ερωτηματολόγιο),  τα οποία και 
αξιολόγησε ως πολύ σημαντικά ως ακολούθως: έλλειψη επαρκούς συντονισμού μεταξύ ΕΥΣΕΚΤ και 
ΕΥΣΣΑΑΠ, έλλειψη σχεδιασμού κεντρικών δράσεων και παρεμβάσεων, πολύπλοκο και δύσκαμπτο 
θεσμικό  πλαίσιο  λειτουργίας  δράσεων  και  έλλειψη  επαρκούς  εξατομικευμένης  ενημέρωσης 
ωφελουμένων γυναικών. 

Β.5 Διαφοροποίηση  μοναδιαίου  κόστους  σε  όρους  δημόσιας  δαπάνης ανά φύλο  σε  προσανατολισμένες 
στην ισότητα παρεμβάσεις 

 

Παρατηρήσεις:  
 Η  διατύπωση  σχετικών  σχολιασμών  στο  παρόν  επιμέρους  ερώτημα  παρατίθενται  στο  Παράρτημα  Α  του  2ου 

Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης» 

Όπως  παρατηρείται  σχετικά,  η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  απάντησε  αρνητικά  στο  σχετικό 
ερώτημα,  ενώ  οι  ερωτηθέντες  των  ΕΥΔ  ΕΠΕΑΕΚ,  ΕΠΑΕΚ,  ΕΠΑΝ,  ΕΠΚτΠ,  ΠΕΠ  Δυτικής Μακεδονίας, 
ΠΕΠ  Δυτικής  Ελλάδας  και  ΠΕΠ  Στερεάς  Ελλάδας  προέβησαν  σε  περαιτέρω  σχολιασμό  επί  του 
ερωτήματος.  

Β.6 Σημαντικότερες επιπτώσεις από την υλοποίηση των θετικών ως προς την ισότητα παρεμβάσεων

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Όπως προκύπτει,  το 61,5%  των απαντήσεων απέδωσε εξίσου σημαντικές επιπτώσεις σε τρεις από 
τις  τέσσερις  κατηγορίες  θετικών  ως  προς  την  ισότητα  παρεμβάσεων  και  συγκεκριμένα  στη 
Διευκόλυνση  της  πρόσβασης  και  ισότιμης  συμμετοχής  των  γυναικών  στην  αγορά  εργασίας,  στη 
Συμμετοχή  των  γυναικών  στη  δημιουργία  και  ανάπτυξη  επιχειρήσεων,  καθώς  και  στη Δημιουργία 
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δομών  που  υποστηρίζουν  τις  γυναίκες  στο  πλαίσιο  εξισορρόπησης  της  οικογενειακής  και  της 
επαγγελματικής ζωής.  

 Ενότητα Γ: Εξέταση καλών πρακτικών παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων  

Ακολουθεί  συνοπτική  παρουσίαση  των  επιμέρους  ερωτημάτων  και  των  συμπερασμάτων  / 
ευρημάτων της Ενότητας Γ του ερωτηματολογίου: 

Γ.1 Ανάπτυξη μηχανισμού για τη συλλογή καλών πρακτικών αναφορικά με την    ισότητα των φύλων στο 
πλαίσιο αξιολόγησης των ΤΕΠ/ΠΕΠ 

 

Παρατηρήσεις:  
 Η  διατύπωση  σχετικών  σχολιασμών  στο  παρόν  επιμέρους  ερώτημα  παρατίθεται  στο  Παράρτημα  Α  του  2ου 

Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης» 

Όπως παρατηρούμε, με  εξαίρεση τους ερωτηθέντες  των ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ και ΕΠΑΝ,  δεν αναπτύχθηκε 
μηχανισμός για τη συλλογή καλών πρακτικών αναφορικά με την ισότητα των φύλων.   

Γ.2 Αναφορά  σε  παρεμβάσεις  ΤΕΠ/ΠΕΠ  που  θεωρείται  ότι  αποτελούν  καλές  πρακτικές  ενίσχυσης  της
ισότητας των φύλων 

 

Παρατηρήσεις:  
 Οι  παρεμβάσεις  που  δηλώθηκαν  ως  καλές  πρακτικές  ενίσχυσης  της  ισότητας  των  φύλων  παρατίθενται  στο 

Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης» 

Όπως  προκύπτει  σχετικά,  κύριο  χαρακτηριστικό  του  συγκεκριμένου  ερωτήματος  είναι  η 
περιορισμένη  τροφοδότηση  αναφορικά  με  τη  ζητούμενη  πληροφόρηση.  Ωστόσο,  μέρος  των 
ερωτηθέντων  αναφέρθηκε  σε  συγκεκριμένες  δράσεις‐κατηγορίες  παρεμβάσεων,  προτείνοντας 
συνολικά εννέα καλές πρακτικές, εκ των οποίων οι έξι ανήκουν στην κατηγορία των θετικών ως προς 
την  ισότητα  παρεμβάσεων  και  οι  τρείς  ανήκουν  στην  κατηγορία  των  προσανατολισμένων  στην 
ισότητα παρεμβάσεων.  
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Γ.3 Βαρύτητες θετικών επιπτώσεων καλών πρακτικών ενίσχυσης της ισότητας των φύλων 

 

Παρατηρήσεις: 

 Οι βαρύτητες των θετικών επιπτώσεων δίνονται στην κλίμακα 1‐5, όπου 5 είναι το άριστα.  

Από  τη διαμορφούμενη  τάση προκύπτει ότι  ιδιαίτερα ως αρκετά σημαντικές  χαρακτηρίστηκαν οι 
επιπτώσεις αναφορικά με τα θέματα της Διατήρησης της Γυναικείας απασχόλησης ‐ Εξισορρόπησης  
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής  (νέες δομές, νέα συστήματα οργάνωσης της εργασίας) και 
της Βελτίωσης  των  προσόντων  των  γυναικών  για  την  πρόσβαση  τους  στην  αγορά  εργασίας  ή  την 
προσαρμοστικότητά  τους.  Αντίθετα,  λιγότερο  ως  καθόλου  σημαντικές  χαρακτηρίστηκαν  οι 
επιπτώσεις  αναφορικά  με  τα  θέματα  της  Ενίσχυσης  της  Γυναικείας  απασχόλησης  με  άμεση 
δημιουργία  επιχειρήσεων  και  της  Αύξησης  της  Γυναικείας  απασχόλησης  με  άμεση  δημιουργία 
θέσεων  εργασίας. 

 Ενότητα Δ: Προτάσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ  

Ακολουθεί  συνοπτική  παρουσίαση  των  επιμέρους  ερωτημάτων  και  των  συμπερασμάτων  / 
ευρημάτων της Ενότητας Δ του ερωτηματολογίου: 

Δ.1 Προτεραιότητες του ΕΚΤ κατά τη Δ΄ Προγραμματική Περίοδο σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων στο 
πλαίσιο του ΕΠ/στην Περιφέρειά σας 

‐ 

Παρατηρήσεις:  
 Οι  προτάσεις  που  διατυπώθηκαν  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  ερωτήματος  παρατίθενται  σε  μορφή  πίνακα  στο 

Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης» 

Κατόπιν συλλογής και επεξεργασίας των προτάσεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος 
επιμέρους ερωτήματος, κύρια διαπίστωση ως προς τις ΕΥΔ ΠΕΠ συνιστά το γεγονός ότι κατά κύριο 
λόγο  διατυπώθηκαν  προτάσεις  για  την  υλοποίηση  δράσεων  /  παρεμβάσεων  που  έχουν  ήδη 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και των οποίων η υλοποίηση είχε θετικά αποτελέσματα. Ως προς 
τις ΕΥΔ ΤΕΠ, εκείνο που κυρίως χαρακτηρίζει τις απαντήσεις τους είναι το γεγονός ότι διατυπώθηκαν 
προτάσεις  για  την  υλοποίηση  δράσεων  /  παρεμβάσεων  που  ήδη  υλοποιούνται  στο  πλαίσιο  του 
ΕΣΠΑ ή/και πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα.   

2.2.2. Έρευνα Πεδίου σε Τελικούς Δικαιούχους 

Η  έρευνα  πεδίου  που  πραγματοποιήθηκε  σε  Τελικούς  Δικαιούχους  των  πράξεων  /  παρεμβάσεων 
ΕΚΤ του Γ’ ΚΠΣ, αποσκοπούσε στην άντληση πρωτογενών δεδομένων και πληροφοριών, ποιοτικού 
κυρίως χαρακτήρα, αναφορικά με τη στρατηγική που ακολουθήθηκε μέσω της διττής προσέγγισης 
του gender mainstreaming και των θετικών δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε 
όλα τα στάδια προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των παρεμβάσεων ΕΚΤ στο Γ’ 
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ΚΠΣ,  καθώς  και  την  αποδοτικότητα,  αποτελεσματικότητα  και  τις  επιπτώσεις  τους  στο  θέμα  της 
ισότητας των φύλων κατά την τρίτη Προγραμματική Περίοδο.   

Η  παρούσα  έρευνα  περιλαμβάνει  τις  ακόλουθες  επιμέρους  έρευνες,  οι  οποίες  διενεργήθηκαν  με 
διαφοροποιημένη μεθοδολογία και ερωτηματολόγιο, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στη συνέχεια: 

 Έρευνα Πεδίου στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) 
 Έρευνα Πεδίου στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)  
 Έρευνα  Πεδίου  στην  Ειδική  Υπηρεσία  Εφαρμογής  Συγχρηματοδοτούμενων  Ενεργειών 

από το ΕΚΤ  (ΕΥΕ‐ΕΚΤ) 
 Έρευνα Πεδίου στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  

Σημειώνεται  ότι  σχετική  Έρευνα  Πεδίου  που  σχεδιάσθηκε  για  το  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο,  με 
επιλογή του φορέα, δεν πραγματοποιήθηκε.   

Για την έρευνα πεδίου στους Τελικούς Δικαιούχους εκπονήθηκε ενιαίο σχέδιο ερωτηματολογίου, το 
οποίο στη συνέχεια διαμορφώθηκε ανά Τελικό Δικαιούχο ανάλογα με το είδος των παρεμβάσεων 
που  διαχειρίστηκε  έκαστος,  με  διαφοροποίηση  των  επιμέρους  ερωτημάτων  ανά  μεθοδολογική 
ενότητα  αξιολόγησης  ή  με  ενσωμάτωση  νέων  επιμέρους  ερωτημάτων.  Ο  κορμός  των 
ερωτηματολογίων είναι κοινός και περιλαμβάνει τέσσερις βασικές ενότητες, εκ των οποίων οι τρεις 
αντιστοιχούν στις ενότητες  της αξιολόγησης και η  τέταρτη αφορά στη διερεύνηση προτάσεων για 
την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο.  

Η βασική δομή των ερωτηματολογίων αναλύεται στις ακόλουθες ενότητες: 

 Ενότητα Α: Εξέταση της καταλληλότητας της στρατηγικής του Προγράμματος για την προώθηση 
της ισότητας των φύλων.  

Ακολουθεί  συνοπτική  παρουσίαση  των  επιμέρους  ερωτημάτων  και  των  συμπερασμάτων  / 
ευρημάτων της Ενότητας Α του ερωτηματολογίου: 

Α.1  Βαθμός αξιολόγησης του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού των ΤΕΠ/ΠΕΠ ως προς τη στρατηγική και 
τα διακριτά μέσα ‐ δράσεις για την προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων (gender mainstreaming 
και θετικές δράσεις)  

 

Παρατηρήσεις:  
 Το επιμέρους ερώτημα Α1 απευθύνεται στη ΓΓΙΦ και στο ΚΕΘΙ  

Όπως  προκύπτει  χαρακτηριστικά,  οι  ερωτηθέντες  φορείς  αξιολόγησαν  γενικά  θετικά  τον  αρχικό 
επιχειρησιακό  σχεδιασμό  των  Προγραμμάτων  που  υλοποίησαν  αναφορικά  με  την  προώθηση  της 
εφαρμογής  της αρχής  της  ισότητας  των φύλων,  με  τη  ΓΓΙΦ  να  χαρακτηρίζει ως πλέον  εύστοχο  το 
σχεδιασμό των ΕΠΑΕΚ και ΕΠΑΝ και το ΚΕΘΙ αντίστοιχα το σχεδιασμό του ΕΠΕΑΕΚ.  
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Α.2  Αξιολόγηση  ελλείψεων/κενών/αστοχιών  στον  προγραμματικό  σχεδιασμό  των  ΤΕΠ/ΠΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ 
αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων 

 

Παρατηρήσεις:  
 Το επιμέρους ερώτημα Α2 απευθύνεται στη ΓΓΙΦ και στο ΚΕΘΙ 
 Οι αριθμοί που σημειώνονται μέσα στις μπάρες αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των ΕΠ 

Όπως προκύπτει σχετικά, οι ερωτηθέντες απέδωσαν εξίσου σημαντική βαρύτατα στους παράγοντες 
Μη επαρκής προγραμματικός σχεδιασμός σε θέματα ισότητας των φύλων λόγω έλλειψης μελετών ‐ 
σχεδίου δράσης και Απουσία ή μη ποσοτικοποίηση δεικτών ισότητας στο πλαίσιο των Μέτρων ΕΚΤ 
των  ΤΕΠ/ΠΕΠ.  Ως  παράγοντες  σημαντικής  ή  και  μέτριας  βαρύτητας  εκτίμησαν  τη  Μη  επαρκή 
τεκμηρίωση των προβλημάτων ισότητας των φύλων στους τομείς παρέμβασης ΕΚΤ των ΤΕΠ/ΠΕΠ και 
τη Μη επαρκή ενημέρωση και κατανόηση των προβλημάτων ισότητας των φύλων.  

Α.3  Βαθμός  συμβολής  στην  προώθηση  της  εφαρμογής  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  (gender 
mainstreaming και θετικές δράσεις) στο πλαίσιο του σχεδιασμού των ΤΕΠ/ΠΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

 

Παρατηρήσεις:  
 Το επιμέρους ερώτημα Α3 απευθύνεται στη ΓΓΙΦ και στο ΚΕΘΙ 

Οι  ερωτηθέντες  αποτίμησαν  εν  γένει  θετικά  τη  συμβολή  τους  αναφορικά  με  την  προώθηση  της 
αρχής  της  ισότητας  των φύλων στο επίπεδο του προγραμματικού σχεδιασμού των ΕΠ του Γ’  ΚΠΣ. 
Τόσο η ΓΓΙΦ, όσο και το ΚΕΘΙ απέδωσαν πολύ υψηλό το βαθμό συμβολής τους στο σχεδιασμό των 
ΕΠΑΕΚ  και  ΕΠΕΑΕΚ στα οποία συμμετείχαν  και  οι  δύο ως  τελικοί  δικαιούχοι.  Η  ΓΓΙΦ  χαρακτήρισε 
πολύ  σημαντική  τη  συμβολή  της  και  στο  σχεδιασμό  του  ΕΠΑΝ,  ενώ  μέτρια  τη  χαρακτήρισε 
αναφορικά με τα ΠΕΠ.  
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Α.4  Αποτίμηση  βαθμού  συμβολής  των  κατευθυντήριων  οδηγιών  που  οι  ερωτηθέντες  φορείς  έδωσαν 
σχετικά με την προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο υλοποίησης των 
ΤΕΠ/ΠΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

 

Παρατηρήσεις:  
 Το επιμέρους ερώτημα Α4 απευθύνεται στη ΓΓΙΦ και στο ΚΕΘΙ 

Οι ερωτηθέντες φαίνονται περισσότερο συγκρατημένοι στο παρόν ερώτημα, με τις εκτιμήσεις τους 
να  εντοπίζονται  στην  περιοχή  του μέτρια  ως  προς  το  βαθμό  συμβολής  τους  στην  προώθηση  της 
εφαρμογής της αρχής της ισότητας των φύλων, μέσω των κατευθυντήριων οδηγιών που εκπόνησαν 
/ παρείχαν στο πλαίσιο υλοποίησης των ΤΕΠ/ΠΕΠ του Γ΄ΚΠΣ.  

Α.5  Ιεράρχηση μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν από τη ΓΓΙΦ και το ΚΕΘΙ για την προώθηση της αρχής της
ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των ΤΕΠ/ΠΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

 

Παρατηρήσεις:  
 Το επιμέρους ερώτημα Α5 απευθύνεται στη ΓΓΙΦ και στο ΚΕΘΙ 

Από  την ανάγνωση  του διαγράμματος διαπιστώνουμε ότι υψηλή σημαντικότητα  από  την πλευρά 
της  ΓΓΙΦ  αποδόθηκε  στη  χρήση  των  μεθόδων: Διατύπωση  ουσιαστικών  προτάσεων  σε  επιτροπές 
παρακολούθησης  και Διαβούλευση με  τις  ΕΥΔ  των  ΕΠ  και  βασικούς  Τελικούς Δικαιούχους  (ΟΑΕΔ, 
ΕΚΕΠΙΣ,  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο  κλπ),  ενώ  από  την  πλευρά  του  ΚΕΘΙ,  στην  μέθοδο:  Εκπόνηση 
μελετών – παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ισότητας.  

Σχετικά με τη μέθοδο «Εκπόνηση Μελετών – παροχή εμπειρογνωμοσύνης» η ΓΓΙΦ ανέφερε ότι στο 
πλαίσιο του έργου 5.3 ΕΠΑΕΚ «Επιχορήγηση για την Παροχή Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ 
των  Γυναικών»  (Μ.5.3.  με  κωδικό  Ο.Π.Σ.  80608)  διενεργήθηκαν  μελέτες  για  την  κατάσταση  των 
γυναικών  σε  τοπικό  ή  περιφερειακό  επίπεδο,  ενώ  το  ΚΕΘΙ  παρέθεσε  τις  κάτωθι  διενεργηθείσες 
Μελέτες: 
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 Οριζόντια  Μελέτη.  «Συλλογή,  Κριτικός  Σχολιασμός  και  Οργάνωση  της  Ψηφιοποίησης  της 
Υπάρχουσας Ερευνητικής Παραγωγής στον Τομέα της Ισότητας στην Εκπαίδευση» (2008) 

 «Σειρά Παρακολούθησης  και Αξιολόγησης  των Επιπτώσεων  των Εκπαιδευτικών Πολιτικών στο 
Φύλο» (2008) 

 «Σειρά  Παρακολούθησης  και  Αξιολόγησης  των  Επιπτώσεων  στο  Φύλο  των  Δράσεων  του 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ» (2008) 

 «Σειρά  Παρακολούθησης  και  Αξιολόγησης  των  Δράσεων  και  Πολιτικών  για  τη  Βελτίωση  της 
Πρόσβασης των Γυναικών στην Αγορά Εργασίας μέσω Εκπαιδευτικής Προετοιμασίας» (2008)  

 «Αξιολόγηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν τις γυναίκες στη συμμετοχή 
τους στην τοπική ανάπτυξη» (2007) 

 «Η γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα» (2006) 

 «Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων στην Ελλάδα» (2006) 

 «Ο ρόλος των πατέρων στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και οικογενειακής/προσωπικής 
ζωής» (2006) 

 «Εθνικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην απασχόληση» (2005) 

 «Η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας» (2004) 

 «Οι γυναίκες στη σημερινή Ελλάδα: Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις» (2003) 

 «Ενδο‐οικογενειακή  βία  κατά  των  γυναικών:  Πρώτη  πανελλαδική  επιδημιολογική  έρευνα» 
(2003) 

 «Μελέτη  –  προτάσεις  στο  τελικό  σχέδιο  νόμου  του  ΥΠΕΣΔΔΑ  “Για  την  πρόληψη  και  την 
αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας”» (2002) 

 «Διακρατικός οδηγός για τη μονογονεϊκότητα» (2002) 

 «Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980‐2000» (2001) 

 «Ευέλικτες μορφές απασχόλησης και ανισότητες στον εργασιακό χώρο» (2001) 

 «Γυναίκες και πολιτική» (2001 

 «Φύλο και εκπαίδευση» (2001) 
 

Α.6  Αναφορά των σημαντικότερων δράσεων /  έργων προώθησης της  ισότητας των φύλων που οι φορείς 
υλοποίησαν κατά την περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ (είτε ήταν θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών, είτε ήταν δράσεις 
που απευθύνονταν τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, αλλά ήταν προσανατολισμένες στην ισότητα των 
φύλων) και ο ρόλος τους στον σχεδιασμό τους. 

 

Παρατηρήσεις:  
 Οι  προτάσεις  που  διατυπώθηκαν  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  ερωτήματος  παρατίθενται  σε  μορφή  πίνακα  στο 

Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης» 

Όπως  προκύπτει  από  τη  συλλογή  και  επεξεργασία  των  στοιχείων,  διαπιστώνεται  η  σε  ποσοστό 
24,2%  ουσιαστική  συμμετοχή  των  φορέων  στο  σχεδιασμό  δράσεων  /  έργων  προώθησης  της 
ισότητας των φύλων.  
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Α.7  Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των δράσεων δημοσιότητας ως προς την προώθηση της ισότητας των 
φύλων 

 

Παρατηρήσεις:  
 Το επιμέρους ερώτημα Α7 απευθύνεται στη ΓΓΙΦ, στον ΟΑΕΔ και στην ΕΥΕ‐ΕΚΤ 

Όπως  προκύπτει,  περισσότερο  ικανοποιημένος  από  την  αποτελεσματικότητα  του  σχεδίου  / 
δράσεων δημοσιότητας αναφορικά με την προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων φαίνεται ο 
ΟΑΕΔ με τις εκτιμήσεις  του να κυμαίνονται στην κλίμακα ικανοποιητική – πλήρης κάλυψη στόχων 
για τα ΕΠ στα οποία έχει συμμετάσχει ως τελικός δικαιούχος. Πιο συγκρατημένες παρουσιάζονται οι 
εκτιμήσεις των λοιπών φορέων, με την ΕΥΕ‐ΕΚΤ να αποδίδει ικανοποιητική κάλυψη στόχων στα ΕΠ 
στα  οποία  εμπίπτει  η  δικαιοδοσία  της,  ενώ  ιδιαίτερα  φειδωλή  στις  εκτιμήσεις  δείχνει  η  ΓΓΙΦ 
αποδίδοντας χαμηλή κάλυψη στόχων στα ΕΠ που την αφορούν.  

Α.8  Ανάπτυξη  οδηγιών  ‐ κατευθύνσεων  ή/και  εργαλείων  ‐ πρακτικών που αποσκοπούν  στη  διάδοση  και 
προβολή των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του Επικοινωνιακού Σχεδίου 
για τη δημοσιότητα των ΤΕΠ/ΠΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

‐ 

Παρατηρήσεις:  
 Το επιμέρους ερώτημα Α8 απευθύνεται στη ΓΓΙΦ, στον ΟΑΕΔ και στην ΕΥΕ‐ΕΚΤ 
 Η  διατύπωση  σχετικών  σχολιασμών  στο  παρόν  επιμέρους  ερώτημα  παρατίθεται  στο  Παράρτημα  Α  του  2ου 

Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης» 

Εκ των απαντήσεων προκύπτει ότι και οι τρεις εναλλακτικές απαντήσεις επιλέχθηκαν εξίσου, με τη 
ΓΓΙΦ  να  εκτιμά  ότι  τα  μέσα  προβολής  και  διάδοσης  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας 
αναπτύχθηκαν μερικώς, τον ΟΕΑΔ να επιλέγει το ναι ως απάντηση και την ΕΥΕ‐ΕΚΤ να απαντά όχι.  

Α.9  Βαθμός  επίτευξης  της  ευαισθητοποίησης  των γυναικών μέσα από δράσεις δημοσιότητας στο πλαίσιο 
των έργων ευθύνης των τελικών δικαιούχων 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 
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Οι  εκτιμήσεις  των  ερωτηθέντων  αναφορικά  με  το  βαθμό  επίτευξης  της  ευαισθητοποίησης  των 
γυναικών  κυμάνθηκαν  στην  κλίμακα  μέτριος  ‐  ικανοποιητικός  με  εξαίρεση  την  ΕΥΕ‐ΕΚΤ  που  δεν 
έδωσε  απάντηση  στο  εν  λόγω,  προέβη ωστόσο  σε  χαρακτηριστική  παρατήρηση  που  παρατίθεται 
μαζί  με  τις  παρατηρήσεις  και  των  λοιπών  φορέων  στο  Παράρτημα  Α  του  2ου  Παραδοτέου 
«Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης».  

Α.10  Διενέργεια  σχετικών  μελετών  αναφορικά  με  την  παρακολούθηση  της  επίτευξης  των  στόχων  της 
εφαρμογής της ισότητας των φύλων, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν 

‐ 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Σύμφωνα  με  τα  συλλεχθέντα  στοιχεία  και  με  εξαίρεση  τη  ΓΓΙΦ  η  οποία  απάντησε  αρνητικά 
επικαλούμενη  ανεπάρκεια  διαθέσιμων  πόρων  από  τα  Μέτρα  Τεχνικής  Βοήθειας  ΕΚΤ  των  ΕΠ,  οι 
λοιποί  ερωτηθέντες  φορείς  απάντησαν  θετικά,  με  τον  ΟΕΑΔ  να  συμπληρώνει  αναφορικά  με  τα 
Προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων στο πλαίσιο του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας ότι οι γυναίκες 
σε σχέση με τους άνδρες συμμετείχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό  (71%) στο πρόγραμμα αλλά και ως 
προς το ποσοστό συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης. Επιπλέον, η ΕΥΕ‐ΕΚΤ ανέφερε ως σχετικά 
διενεργηθείσα μελέτη την «Μελέτη Αποτίμησης Πιλοτικού Έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 
συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας στα 
πλαίσια του ΕΠ ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’» 

Α.11 Ανάπτυξη  και  εφαρμογή  συστημάτων/μηχανισμών  συγκέντρωσης  ποσοτικών  στοιχείων  για  την 
παρακολούθηση των ωφελούμενων των παρεμβάσεων ΕΚΤ ανά φύλο 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Όπως παρατηρούμε σχετικά, το ΚΕΘΙ και ο ΟΑΕΔ αποφάνθηκαν θετικά, με τον μεν πρώτο φορέα να 
αναφέρει  τη  χρησιμοποίηση  του «Οδηγού διαδικασιών για  την    επίτευξη  των μετρίσιμων δεικτών 
του έργου για την ένταξη των γυναικών στην απασχόληση» προς το σκοπό αυτό, τον δε δεύτερο να 
σημειώνει ότι διέθετε σύστημα συγκέντρωσης ποσοτικών στοιχείων ανά φύλο. Η ΕΥΕ‐ΕΚΤ ανέφερε 
ότι τα συστήματα συγκέντρωσης ποσοτικών στοιχείων για την παρακολούθηση των ωφελούμενων 
αναπτύχθηκαν μερικώς.  Τέλος, αρνητική  απάντηση  στο  ερώτημα  αποδόθηκε  από  τη  ΓΓΙΦ,  χωρίς 
περαιτέρω σχολιασμό.  

Α.12  Αποτελεσματικότητα  της  διττής  στρατηγικής  θετικών  και  προσανατολισμένων  στην  ισότητα 
παρεμβάσεων ως «εργαλείου» εφαρμογής στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ 

‐ 

Παρατηρήσεις:  
 Το επιμέρους ερώτημα Α12 απευθύνεται στη ΓΓΙΦ και στο ΚΕΘΙ 

Στο εν λόγω ερώτημα παρουσιάζεται ταύτιση απόψεων, καθώς οι δύο φορείς αξιολόγησαν ως πολύ 
αποτελεσματική την εφαρμογή της  διττής στρατηγικής θετικών και gender mainstreaming  δράσεων 
προχωρώντας  και  σε  σχετικές  επισημάνσεις  που  παρατίθενται  στο  Παράρτημα  Α  του  2ου 
Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

 

 

Μερικώς 

Ναι

Ναι 

Όχι 

ΓΓΙΦ ΚΕΘΙ ΟΑΕΔ ΕΥΕ‐ΕΚΤ
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Α.13  Βαθμός προστιθέμενης αξίας του ΕΚΤ στην εθνική στρατηγική για την ισότητα

‐ 

Παρατηρήσεις:  
 Το επιμέρους ερώτημα Α13 απευθύνεται μόνο στη ΓΓΙΦ  

Το ερώτημα Α13 σχετικά με το βαθμό προστιθέμενης αξίας του ΕΚΤ στην εθνική στρατηγική για την 
ισότητα, απευθύνεται αποκλειστικά στη ΓΓΙΦ. Ο φορέας αποτιμά ως μέτρια την προστιθέμενη αξία 
του  ΕΚΤ,  υποστηρίζοντας  ότι  η  δέσμευση  περισσότερων  πόρων  και  η  ευαισθητοποίηση 
ωφελουμένων  και  φορέων  υλοποίησης  έργων,  μέσα  από  μια    πιο  μεθοδευμένη  και  συνεκτική 
στρατηγική  ενημέρωσης ‐ δημοσιότητας θα βοηθούσε προς  αυτό τον σκοπό. 

 

 Ενότητα  Β:  Εξέταση  της  αποτελεσματικότητας,  αποδοτικότητας  και  βιωσιμότητας  των 
παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του Προγράμματος  

Ακολουθεί  συνοπτική  παρουσίαση  των  επιμέρους  ερωτημάτων  και  των  συμπερασμάτων  / 
ευρημάτων της Ενότητας Β του ερωτηματολογίου: 

Β.1 Επάρκεια των κινήτρων που εφαρμόστηκαν για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις επιμέρους 
παρεμβάσεις των ΤΕΠ/ΠΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

‐ 

Παρατηρήσεις:  
 Το επιμέρους ερώτημα Β1 απευθύνεται στη ΓΓΙΦ και στο ΚΕΘΙ 

Στο συγκεκριμένο ερώτημα και οι δύο συμμετέχοντες τελικοί δικαιούχοι έδωσαν θετική απάντηση, 
προβαίνοντας  ακολούθως  σε  σχετικό  σχολιασμό.  Συγκεκριμένα,  κατά  την  εκτίμηση  της  ΓΓΙΦ  τα 
κίνητρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων συνεισέφεραν σε σημαντικό βαθμό στη μείωση 
της  ανεργίας  των  γυναικών  και  στην  ενίσχυση  της  γυναικείας  επιχειρηματικότητας.  Αντίστοιχα  το 
ΚΕΘΙ υποστήριξε ότι η εφαρμογή των εν λόγω κινήτρων ήταν που συντέλεσε στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων. 

Β.2 Επάρκεια  του  προϋπολογισμού  που  τελικώς  διατέθηκε  για  τις  θετικές  δράσεις  προώθησης  της 
ισότητας των φύλων στις επιμέρους παρεμβάσεις των ΤΕΠ/ΠΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

‐ 

Παρατηρήσεις:  
 Το επιμέρους ερώτημα Β2 απευθύνεται στη ΓΓΙΦ και στο ΚΕΘΙ 

Στο  συγκεκριμένο  ερώτημα  παρατηρείται  σχετική  διαφοροποίηση  στις  απαντήσεις  των 
ερωτηθέντων, καθώς η ΓΓΙΦ υποστηρίζει ότι ο προϋπολογισμός που τελικά  διατέθηκε ήταν μερικώς 
επαρκής, ενώ το ΚΕΘΙ επέλεξε ως απάντηση το ναι, αποτιμώντας τον ως επαρκή. Και από τους δύο 
φορείς δεν υπήρξε περαιτέρω σχολιασμός για την υποστήριξη/ενίσχυση της απάντησής τους. 

Β.3 Βαρύτητα προβλημάτων στην εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ‐ΕΚΤ 
ανά ΤΕΠ/ΠΕΠ 

 

Παρατηρήσεις:  
 Το επιμέρους ερώτημα Β3 απευθύνεται στη ΓΓΙΦ και στο ΚΕΘΙ 

Πολύ σημαντικό 

Πολύ σημαντικό 

Μέτρια σημαντικό 

Πολύ σημαντικό 

Ελάχιστα σημαντικό 

Ελάχιστα σημαντικό 

Ελάχιστα σημαντικό 

ΕΠΑΕΚ

ΕΠΕΑΕΚ

ΕΠΑΝ 

ΠΕΠ

ΓΓΙΦ ΚΕΘΙ
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Με βάση τα ως άνω, παρατηρούμε σημαντική απόκλιση στις εκτιμήσεις των  ερωτηθέντων φορέων. 
Συγκεκριμένα,  με  εξαίρεση  το ΕΠΑΝ  στο οποίο συμμετείχε ως  τελικός δικαιούχος μόνο η  ΓΓΙΦ,  οι 
εκτιμήσεις  για  τα  λοιπά  Επιχειρησιακά  Προγράμματα  (ΕΠΑΕΚ,  ΕΠΕΑΕΚ,  ΠΕΠ)  διαφοροποιούνται 
σημαντικά,  με  τη  ΓΓΙΦ  να  χαρακτηρίζει  τα  προβλήματα  που  εντοπίστηκαν  αναφορικά  με  την 
εφαρμογή  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  ως  πολύ  σημαντικά  και  το  ΚΕΘΙ  να  τα  θεωρεί 
ελάχιστα σημαντικά.  

Β.4 Αξιολόγηση  αποτελεσμάτων  των  σημαντικότερων  δράσεων  /  έργων  προώθησης  της  ισότητας  των 
φύλων των φορέων υλοποίησης του Γ΄ ΚΠΣ‐ΕΚΤ ανά ΤΕΠ/ΠΕΠ 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Όπως διαπιστώνεται σχετικά,  η συνολική αποτίμηση  των ΤΕΠ  / ΠΕΠ που υλοποιήθηκαν από  τους 
ερωτηθέντες τελικούς δικαιούχους τα κατατάσσει στην κλίμακα απόλυτα επιτυχή – ικανοποιητικά, 
ενώ αναφορικά με την αξιολόγηση της ΓΓΙΦ παρατηρούμε μια περισσότερο συγκρατημένη εκτίμηση 
και  στο  παρόν  ερώτημα,  με  την  αξιολόγησή  της  για  τα  αποτελέσματα  των  ΤΕΠ/ΠΕΠ  που  την 
αφορούν τα κυμαίνεται στην κλίμακα ικανοποιητικά – μέτρια.     

Β.5 Επάρκεια προϋπολογισμού που διατέθηκε για τις δράσεις προώθησης της ισότητας των φύλων 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Με  βάση  τα  συλλεχθέντα  στοιχεία  προκύπτει  ότι  για  την  πλειονότητα  των  υλοποιηθεισών 
παρεμβάσεων ΤΕΠ/ΠΕΠ ο προϋπολογισμός που τελικώς  διατέθηκε ήταν επαρκής. Αναφορικά με 
τους  λοιπούς  φορείς,  σημαντική  διαφοροποίηση  παρατηρήθηκε  στην  αποτίμηση  επάρκειας 
προϋπολογισμού δράσεων / έργων του ΕΠ Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση με το 
ΚΕΘΙ  να  αναφέρει  επάρκεια  του  προϋπολογισμού  και  τη  ΓΓΙΦ  να  επισημαίνει  ότι  ο  τελικά 
διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν ήταν επαρκής. Εξίσου αποκλίνουσες ήταν οι εκτιμήσεις αναφορικά 
με  την  επάρκεια  του  προϋπολογισμού  των  δράσεων  /έργων  ΠΕΠ,  καθώς  σύμφωνα  με  το  ΚΕΘΙ  ο 
διαθέσιμος προϋπολογισμός ήταν επαρκής, όχι όμως και κατά την εκτίμηση του ΟΑΕΔ.  

Μέτρια

Ικανοποιητικά 

Απολύτως επιτυχή

Απολύτως επιτυχή

Ικανοποιητικά 

Ικανοποιητικά

Απολύτως επιτυχή

Ικανοποιητικά 

Απολύτως επιτυχή

ΕΠΑΕΚ

ΕΠΕΑΕΚ

ΕΠΚΤΠ

ΕΠΥΠ

ΠΕΠΑΜΘ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΓΙΦ ΚΕΘΙ ΟΑΕΔ ΕΥΕ‐ΕΚΤ

Ναι

Οχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Οχι

ΕΠΑΕΚ 

ΕΠΕΑΕΚ 

ΕΠΚΤΠ 

ΕΠΥΠ

13 ΠΕΠ 

Επάρκεια προϋπολογισμού που διατέθηκε για τις δράσεις πορώθησης της ισότητας των φύλων

ΓΓΙΦ ΚΕΘΙ ΟΑΕΔ
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Β.3 Εφαρμογή συγκεκριμένων κινήτρων για τη συμμετοχή των γυναικών σε έργα / δράσεις ευθύνης των 
τελικών δικαιούχων (ανά έργο / δράση) και βαθμός συμβολής τους στην επίτευξη του στόχου προώθησης 
της ισότητας των φύλων 

‐ 

Παρατηρήσεις:  
 Το συγκεκριμένο επιμέρους ερώτημα απευθύνεται στην ΕΥΕ‐ΕΚΤ και στον ΟΑΕΔ και παρατίθεται με την 

αρίθμηση που φέρει στα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για τους φορείς αυτούς 

Όπως προκύπτει, η ΕΥΕ‐ΕΚΤ επιφυλάχθηκε να απαντήσει στο ερώτημα, προέβη ωστόσο σε σχετικό 
σχολιασμό  ως  ακολούθως:  Για  την  αξιολόγηση  των  κινήτρων  συμμετοχής  των  καταρτιζομένων 
γυναικών  απαιτείται  ποιοτική  ανάλυση  της  συμπεριφοράς  των  καταρτιζομένων,  τέτοιου  τύπου 
ανάλυση δεν πραγματοποιήθηκε. Ο ΟΑΕΔ αποτίμησε ως πολύ ικανοποιητικά τα αποτελέσματα των 
κινήτρων που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας, 
ενώ  εν  γένει  ικανοποιητική  χαρακτήρισε  την  εφαρμογή  κινήτρων  που  ίσχυσαν  στο  πλαίσιο 
υλοποίησης έργων των ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση, ΕΠ Υγεία‐Πρόνοια και ΠΕΠ.  

Β.4 Ανάδειξη σημαντικότερων προβλημάτων και δυσκολιών και αντιμετώπισή τους, προκειμένου για την 
επίτευξη των στόχων συμμετοχής των γυναικών στα προγράμματα που υλοποιήθηκαν 

‐ 

Παρατηρήσεις:  
 Το συγκεκριμένο επιμέρους ερώτημα απευθύνεται μόνο στον ΟΑΕΔ και παρατίθεται με την αρίθμηση που φέρει 

στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για το φορέα αυτό 

Όπως προκύπτει σχετικά, ο φορέας αντιμετώπισε κάποιας μορφής δυσκολία σε όλο το εύρος των 
παρεμβάσεων που υλοποίησε. Μεταξύ  των προβλημάτων που ανέκυψαν από την υλοποίηση των 
Προγραμμάτων  επιχορήγησης  Νέων  Ελεύθερων  Επαγγελματιών  (ΝΕΕ)  και  επιδότησης  της 
απασχόλησης  (ΝΘΕ),  καθώς  και  των Προγραμμάτων απόκτησης  εργασιακής  εμπειρίας  (Stage)  και 
ολοκληρωμένων  παρεμβάσεων  για  ανέργους,  αναφέρεται  η  «δυσκολία  αναφορικά  με  την 
κατανόηση τήρησης των όρων συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα».  

Επιπλέον,  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  των  Προγραμμάτων  κατάρτισης  αυτοαπασχολούμενων, 
αναφέρθηκε ως πρόβλημα η «μειωμένη  συμμετοχή  των  γυναικών που  οφείλεται  πιθανότατα  στη 
μικρή διείσδυση του γυναικείου φύλλου σε ένα μεγάλο αριθμό ελεύθερων επαγγελμάτων, όπως για 
παράδειγμα  στα  τεχνικά  και  μηχανολογικά  επαγγέλματα,  γραφειοκρατικές  διαδικασίες  για  την 
ένταξη  στο  πρόγραμμα,  στην  υλοποίηση  της  πρακτικής  άσκησης  και  στην  καταβολή  της  ιδιωτικής 
συμμετοχής».  

Τέλος,  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  των  Προγραμμάτων  κατάρτισης  ανέργων,  ο  φορέας  ανέφερε  ότι 
«εντοπίστηκαν δυσκολίες σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής, εκπαιδευτικού υλικού, ωραρίου του 
προγράμματος,  χαμηλού  επιπέδου  εκπαιδευτών,  καθώς  και  στις  γραφειοκρατικές  διαδικασίες  για 
την ένταξη στα εν λόγω προγράμματα». 

 Ενότητα Γ: Εξέταση καλών πρακτικών παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων  

Ακολουθεί  συνοπτική  παρουσίαση  των  επιμέρους  ερωτημάτων  και  των  συμπερασμάτων  / 
ευρημάτων της Ενότητας Γ του ερωτηματολογίου: 

Γ.1 Ανάπτυξη  μηχανισμών  για  τη  συλλογή  καλών  πρακτικών  αναφορικά  με  την  ισότητα  των  φύλων  στο 
πλαίσιο των δράσεων / έργων που υλοποιήθηκαν στο Γ’ ΚΠΣ 

‐ 

Παρατηρήσεις:  
 Η  διατύπωση  σχετικών  σχολιασμών  στο  παρόν  επιμέρους  ερώτημα  παρατίθεται  στο  Παράρτημα  Α  του  2ου 

Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης» 

Διαπιστώθηκε  σχεδόν  πλήρης  ταύτιση  στις  απαντήσεις  των  ερωτηθέντων  που  συνοδεύτηκε  από 
αντίστοιχα  σχόλια.  Συγκεκριμένα,  η  ΕΥΕ‐ΕΚΤ  δεν  επέλεξε  κάποια  από  τις  προτεινόμενες 
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εναλλακτικές απαντήσεις, ωστόσο προχώρησε σε σχετικό σχολιασμό. Αναφορικά με  τους λοιπούς 
ερωτηθέντες τελικούς δικαιούχους, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν αρνητικές. 

Γ.2  Παρεμβάσεις  (Μέτρα  ή/και  έργα)  οι  οποίες  υλοποιήθηκαν  στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  και 
θεωρούνται καλές πρακτικές, πέραν εκείνων που δηλώθηκαν ως καλές πρακτικές ενίσχυσης της  ισότητας 
των φύλων στο πλαίσιο της Μελέτης «Δευτερογενής καταγραφή και αποτίμηση καλών πρακτικών του ΕΚΤ 
κατά την Γ’ προγραμματική περίοδο». 

‐ 

Παρατηρήσεις:  
 Οι  παρεμβάσεις  που  δηλώθηκαν  ως  καλές  πρακτικές  ενίσχυσης  της  ισότητας  των  φύλων  παρατίθενται  στο 

Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης» 

Όπως  προκύπτει  σχετικά,  κύριο  χαρακτηριστικό  του  συγκεκριμένου  ερωτήματος  είναι  η 
περιορισμένη τροφοδότηση αναφορικά με τη ζητούμενη πληροφόρηση. Συγκεκριμένα, μέρος των 
ερωτηθέντων αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες δράσεις –  ενέργειες,  υποδεικνύοντας συνολικά  τρεις 
καλές  πρακτικές,  εκ  των  οποίων  η  μία  ανήκει  στην  κατηγορία  των  θετικών  ως  προς  την  ισότητα 
παρεμβάσεων  και  οι  δύο  ανήκουν  στην  κατηγορία  των  προσανατολισμένων  στην  ισότητα 
παρεμβάσεων. 

Γ.3 Βαρύτητες θετικών επιπτώσεων καλών πρακτικών ενίσχυσης της ισότητας των φύλων 

 

Παρατηρήσεις:  
 Οι βαρύτητες των θετικών επιπτώσεων των καλών πρακτικών ενίσχυσης της ισότητας των φύλων δίνονται στην 

κλίμακα 1‐5, όπου 5 είναι το άριστα. 

Όπως  προκύπτει,  ιδιαίτερα  σημαντικές  χαρακτηρίστηκαν  οι  επιπτώσεις  από  την  εφαρμογή  δύο 
καλών  πρακτικών  αναφορικά  με  το  θέμα  της  Αύξησης  της  Γυναικείας  απασχόλησης  με  άμεση 
δημιουργία θέσεων    εργασίας.  Ιδιαίτερα  έως αρκετά σημαντικές  χαρακτηρίστηκαν οι  επιπτώσεις 
από την εφαρμογή του συνόλου των καλών πρακτικών αναφορικά με τα θέματα της Διατήρησης της 
Γυναικείας απασχόλησης ‐ Εξισορρόπησης  οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (νέες δομές, νέα 
συστήματα  οργάνωσης  της  εργασίας),  και  Βελτίωσης  των  προσόντων  των  γυναικών  για  την 
πρόσβαση  τους  στην  αγορά  εργασίας  ή  την  προσαρμοστικότητά  τους.  Επίσης,  από  ιδιαίτερα  έως 
αρκετά σημαντικές επιπτώσεις αποδίδονται σε δύο καλές πρακτικές αναφορικά με τα θέματα της 
Ενίσχυσης  της  Γυναικείας  απασχόλησης  με  άμεση  δημιουργία  επιχειρήσεων.  Μια  επιπλέον 
ενδιαφέρουσα  παρατήρηση  που  προκύπτει  από  την  επεξεργασία  των  στοιχείων  έγκειται  στο 
γεγονός  ότι  η  τάση  που  διαμορφώνεται  από  τους  ερωτηθέντες  τελικούς  δικαιούχους  των 
έργων/δράσεων  ΤΕΠ/ΠΕΠ  στο  πλαίσιο  του  Γ’  ΚΠΣ‐ΕΚΤ  στο  παρόν  ερώτημα παρουσιάζει  υψηλό 
βαθμό σύγκλισης με την αντίστοιχα διαμορφούμενη από τους ερωτηθέντες των ΕΥΔ ΤΕΠ/ΠΕΠ στο 
πλαίσιο της έρευνας Α.  

 Ενότητα Δ: Προτάσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ  

Ακολουθεί  συνοπτική  παρουσίαση  των  επιμέρους  ερωτημάτων  και  των  συμπερασμάτων  / 
ευρημάτων της Ενότητας Δ του ερωτηματολογίου: 

Δ.1 Προτεραιότητες του ΕΚΤ κατά τη Δ΄ Προγραμματική Περίοδο σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων 

‐ 

0 1 2 3

Αύξηση της Γυναικείας Απασχόλησης με άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας

Ενίσχυση της Γυναικείας Απασχόλησης με άμεση δημιουργία επιχειρήσεων

Βελτίωση των προσόντων των γυναικών για την πρόσβαση τους στην αγορά 
εργασίας ή την προσαρμοστικότητά τους

Διατήρηση γυναικείας απασχόλησης ‐ εξισορρόπηση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής μέσω της αξιοποίησης νέων δομών ή και συστημάτων 

οργάνωσης της εργασίας

5 4 3 2 1
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Παρατηρήσεις:  
 Το επιμέρους ερώτημα Δ1 απευθύνεται στη ΓΓΙΦ και στο ΚΕΘΙ 
 Οι  προτάσεις  που  διατυπώθηκαν  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  ερωτήματος  παρατίθενται  σε  μορφή  πίνακα  στο 

Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης» 

Κατόπιν συλλογής και επεξεργασίας των προτάσεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος 
ερωτήματος, προκύπτουν τα κάτωθι: 

Η  Γενική  Γραμματεία  Ισότητας  των  Φύλων  δίνει  προτεραιότητα  κατά  την  4η  Προγραμματική 
Περίοδο  στην  υλοποίηση  δράσεων  στο  πλαίσιο  των  ΕΠ Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού  και  ΕΠ 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα  Ισότητας  αποδίδει  επίσης υψηλή βαρύτητα στις  δράσεις  των  ΕΠ 
Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού  και  Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου  Μάθηση.  Για  το  ΕΠ  Διοικητική 
Μεταρρύθμιση  αναφέρει  τη  δράση  «Δημιουργία  μηχανισμού  παρακολούθησης  των  πολιτικών 
ισότητας σε όλες τις ενέργειες και τις δράσεις της δημόσιας διοίκησης» και την ξεχωρίζει με υψηλό 
βαθμό προτεραιότητας. 

Δ.2 Αξιολόγηση  του  ρόλου  της  ΓΓΙΦ  σε  επίπεδο  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  των  δυνητικά 
ωφελούμενων γυναικών στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ. 

‐ 

Παρατηρήσεις:  
 Το επιμέρους ερώτημα Δ2 απευθύνεται μόνο στη ΓΓΙΦ  

Όπως διατείνεται ο φορέας, είναι σκόπιμο να αναλάβει κεντρικό ρόλο στα θέματα ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης  των  γυναικών  άμεσα/έμμεσα  ωφελούμενων  των  δράσεων  ΕΚΤ  του  ΕΣΠΑ  και 
προβαίνει  σε  σχετικές  προτάσεις  που  παρατίθενται  στο  Παράρτημα  Α  του  2ου  Παραδοτέου 
«Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης».  

 
Δ.1 Έργα  /  δράσεις  στο  πλαίσιο  των  οποίων  θα  πρέπει  να  δοθεί  έμφαση  ή/και  κίνητρα  με  στόχο  την 
προώθηση της ισότητας των φύλων και είδος των κινήτρων αυτών 

‐ 

Παρατηρήσεις:  
 Το  συγκεκριμένο  επιμέρους  ερώτημα  απευθύνεται  στην  ΕΥΕ‐ΕΚΤ  και  στον  ΟΑΕΔ  και  παρατίθεται  με  την 

αρίθμηση που φέρει στα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για τους φορείς αυτούς. 

Ο Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  θεωρεί  ότι  θα  πρέπει  να  δοθεί  έμφαση  στο 
Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα ανέργων γυναικών ηλικίας 22‐64», το οποίο απευθύνεται σε νέες 
ελεύθερες επαγγελματίες ηλικίας 22‐64 ετών (4.000 ωφελούμενες).  

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής  Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από  το ΕΚΤ  αναφέρει ότι  στα 
Έργα «Κατάρτιση  ανέργων  σε  πιστοποιημένα  Κέντρα  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  με  υποχρεωτική 
απασχόληση  σε  θέσεις  συναφείς  με  θέματα  αειφόρου  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  (πράσινα 
επαγγέλματα)»  και «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης με 
υποχρεωτική  απασχόληση  σε  θέσεις  συναφείς  με  θέματα  κατασκευαστικών/τεχνικών  έργων», 
επειδή από  τα αντικείμενα κατάρτισης  του έργου προκύπτει ότι απευθύνεται  κυρίως στο αντρικό 
φύλο,  θα  πρέπει  να  γίνει  κατάλληλος  σχεδιασμός,  ώστε  να  προκύψουν  ειδικότητες  που  να 
απευθύνονται  και  σε  γυναίκες,  συμβάλλοντας  έτσι  στην  κατάργηση  των φυλετικών στερεοτύπων. 
Στο  έργο  «Κατάρτιση  σε  δεξιότητες  Τεχνολογιών  Πληροφορίας  και  Επικοινωνίας»  προτείνει 
σχεδιασμό και εφαρμογή δράσης αντίστοιχη με την δράση της τηλε‐κατάρτισης των 7000 γυναικών 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2000‐2006), ώστε να προωθηθεί η ισότητα των δύο 
φύλων.  Τέλος,  στις  δράσεις  κατάρτισης  ευπαθών  κοινωνικά  ομάδων  προτείνει  τη  σύνδεση  της 
ισότητας  των  φύλων  με  την  ισότητα  των  ευκαιριών  μέσω  του  σχεδιασμού  δράσεων  κατάρτισης 
ή/και  ολοκληρωμένων  παρεμβάσεων  για  γυναίκες  των  ευπαθών  κοινωνικά  ομάδων  (π.χ. 
μετανάστριες, τσιγγάνες και γυναικών όλων των ηλικιών) με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, 
που πλήττονται ιδιαίτερα από κοινωνικό αποκλεισμό. 
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Δ.2 Στόχευση προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών που υλοποιούνται εντός πλαισίου εφαρμογής ΕΣΠΑ

‐ 

Παρατηρήσεις:  
 Το συγκεκριμένο επιμέρους ερώτημα απευθύνεται μόνο στον ΟΑΕΔ και παρατίθεται με την αρίθμηση που φέρει 

στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για το φορέα αυτό 

Όπως εκτιμά ο φορέας, τα προγράμματα ενεργητικών πολιτικών για την απασχόληση θα πρέπει να 
είναι περισσότερο στοχευμένα προσμετρώντας βασικές παραμέτρους όπως το φύλο, το μορφωτικό 
επίπεδο, την ηλικία, την εθνικότητα κλπ και παρατηρεί σχετικά:  

Προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων (και τουλάχιστον το 30% των συνολικών θέσεων) έχουν  οι 
άνεργοι που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, ήτοι: 

 Άνεργες γυναίκες, μητέρες ανηλίκων τέκνων 

 Άνεργοι άνω των 50 ετών. 

 Άτομα που είναι μακροχρόνια άνεργα (ήτοι για 12 από τους 16 προηγούμενους μήνες πριν την 
πρόσληψή τους, αν είναι άνω των 25 ετών ή για 6 από τους 8 τελευταίους μήνες στην περίπτωση 
ατόμων κάτω των 25 ετών). 

 Άνεργοι που ολοκλήρωσαν μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

 Άτομα κάτω των 25 ετών που δεν έχουν απασχοληθεί καθόλου και έχουν παρέλθει τουλάχιστον 
δύο (2) έτη από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. 

2.2.3. Έρευνα Πεδίου σε Φορείς Υλοποίησης 

Στο  πλαίσιο  της  παρούσας  μελέτης    και  κατόπιν  συμφωνίας  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή 
διερευνήθηκαν  εις  βάθος  τα  ακόλουθα  δύο  Μέτρα  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 
«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000‐2006»: 

 Μέτρο  1.6:  Ενίσχυση  της  απασχόλησης  ανέργων  με  την  ενεργό  συμμετοχή  των  μη 
κυβερνητικών οργανώσεων 

 Μέτρο 5.3: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών (Εξειδικευμένη κατάρτιση, 
συμβουλευτική,  απόκτηση  εργασιακής  εμπειρίας,  επιχειρηματικότητα,  δίκτυα, 
ευαισθητοποίηση/ πληροφόρηση φορέων και δομών) 

Στις ανωτέρω επιλεγείσες παρεμβάσεις διερευνήθηκαν τα αποτελέσματα και οι βασικές επιπτώσεις 
από την υλοποίησή τους στην προώθηση της  ισότητας των φύλων, μέσω της διενέργειας Έρευνας 
Πεδίου στις   ΜΚΟ / φορείς υλοποίησης Σχεδίων Ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του Μέτρου 1.6 
και στους συντονιστές φορείς υλοποίησης Σχεδίων του Μέτρου 5.3. 

Τα συμπεράσματα / ευρήματα των ανωτέρω ερευνών παρατίθενται στην Ενότητα 5.1 «Αξιολόγηση 
επιλεγμένων  δράσεων  ως  προς  την  ισότητα  των  φύλων»  και  αναλυτικότερα  παρουσιάζονται  στο 
Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης».  
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠ ΤΟΥ Γ’ ΚΠΣ 

Στην παρούσα ενότητα, οι εργασίες της αξιολόγησης επικεντρώνονται στην αναλυτική διερεύνηση 
και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ακόλουθων αξιολογητικών γενικών ερωτημάτων: 

1. Σε ποιο βαθμό ενσωματώθηκε η διάσταση του φύλου κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων; 
(Ερώτημα Α1) 

2. Σε ποιο βαθμό ενσωματώθηκε η διάσταση του φύλου κατά την υλοποίηση και παρακολούθηση 
των παρεμβάσεων;  
(Ερώτημα Α2) 

3. Σε ποιο βαθμό ενσωματώθηκε η διάσταση του φύλου κατά την αξιολόγηση των παρεμβάσεων;  
(Ερώτημα Α3) 

Το επίπεδο ανάλυσης των ανωτέρω γενικών ερωτημάτων και των επιμέρους ειδικών ερωτημάτων 
που  περιλαμβάνουν,  διαφοροποιείται  ανά  ειδικό  ερώτημα.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις  τα 
συμπεράσματα ‐ ευρήματα της αξιολόγησης παρουσιάζονται συνολικά για τα ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ, ενώ σε 
άλλες  περιπτώσεις  η  ανάλυση  προχωράει  στο  επίπεδο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος,  του 
Μέτρου, ακόμα και της δράσης/έργου, όπου αυτό απαιτείται για την τεκμηρίωση των ευρημάτων 
και των συμπερασμάτων.  

3.1. Αξιολόγηση του Προγραμματικού σχεδιασμού των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας 
των φύλων στο σύνολο του Γ’ ΚΠΣ 

Κατά  την  τρίτη  Προγραμματική  Περίοδο  (2000‐2006)  η  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων 
αποτέλεσε βασική προτεραιότητα, η οποία σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς θα έπρεπε να 
διέπει  το σύνολο  των πολιτικών  και  παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από  τα  Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά Ταμεία. 

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ειδικών μέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής 
των γυναικών στην αγορά εργασίας αποτέλεσαν βασικά συστατικά του Γ’ ΚΠΣ. Ενδεικτικό είναι ότι 
ως βασικός στόχος της Εθνικής πολιτικής για την ισότητα των φύλων τέθηκε η αύξηση του ποσοστού 
της  γυναικείας απασχόλησης, ώστε  να πλησιάσει  τον ευρωπαϊκό μέσο όρο  του 50%,  καθώς και η 
αντίστοιχη μείωση του ποσοστού της ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας των γυναικών. Εξάλλου, 
η  πολιτική  της  ΕΕ  (Κανονισμός  1260/1999  για  τα  Διαρθρωτικά  Ταμεία)  προσδιόρισε  τους 
ακόλουθους τομείς που θεωρούνται σημαντικοί για τη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση 
της ισότητας των δύο φύλων:  

 Πρόσβαση και συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα στην αγορά εργασίας 

 Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ιδίως σε ό,τι αφορά επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες 

 Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων 

 Συνύπαρξη επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

 Ισόρροπη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων 

Η προώθηση της εφαρμογής της αρχής ισότητας στους ανωτέρω τομείς επιδιώχθηκε, αφενός μέσω 
της  ενσωμάτωσης  της  διάστασης  των  ίσων  ευκαιριών  μεταξύ  των  φύλων  σε  όλες  τις  πολιτικές 
(εφαρμογή της αρχής του gender mainstreaming) και αφετέρου με θετικές δράσεις για τις γυναίκες 
στις παρεμβάσεις του Γ’ ΚΠΣ. 
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Το  Γ΄  Κοινοτικό  Πλαίσιο  Στήριξης  υποστήριξε  τη  διττή  στρατηγική  για  την  ισότητα  –  ένταξη  της 
διάστασης  του  φύλου  στο  σύνολο  των  πολιτικών,  σε  συνδυασμό  με  την  εφαρμογή  των  θετικών 
δράσεων ‐ ως εξής1: 

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

 «Συγκεκριμένα  μέτρα  για  τη  βελτίωση  της  πρόσβασης  και  της  συμμετοχής  των  γυναικών 
στην  αγορά  εργασίας  συμπεριλαμβανομένης  της  επαγγελματικής  τους  σταδιοδρομίας,  της 
πρόσβασης  σε  νέες  ευκαιρίες  απασχόλησης  και  της  δυνατότητάς  τους  να  συστήνουν  νέες 
επιχειρήσεις,  αλλά  και  της  μείωσης  των  οριζόντιων  και  κάθετων  διακρίσεων  με  βάση  το 
φύλο στην αγορά εργασίας». 

Με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  του  Γ΄  ΚΠΣ  στο  πεδίο  πολιτικής  5  «Συγκεκριμένα  μέτρα  για  την 
βελτίωση  της  πρόσβασης  και  συμμετοχής  των  γυναικών  στην  αγορά  εργασίας»  αποφασίστηκε  να 
δοθεί προτεραιότητα στις ακόλουθες δράσεις2: 

 Ανάπτυξη  ειδικών  υπηρεσιών  παροχής  συμβουλών  και  εξατομικευμένης  υποστήριξης, 
ώστε  να  διευκολυνθεί  η  ένταξη,  ή  η  επανένταξη,  των  γυναικών  στην  αγορά  εργασίας 
συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας, της υποστήριξης εντός της 
εργασίας  και  της  προαγωγής  της  γυναικείας  επιχειρηματικότητας.  Επίσης,  ιδιαίτερη 
έμφαση  προβλέφθηκε  να  δοθεί  στη  δημιουργία  επιχειρήσεων  από  γυναίκες,  καθώς  και 
στην προώθηση της αυτοαπασχόληση των γυναικών.  

 Αύξηση  της  δυναμικότητας  και  βελτίωση  της  ποιότητας  των  υπηρεσιών  πρόνοιας  και 
διευκόλυνσης για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες,  τόσο  σε  επίπεδο  δήμων  και  κοινοτήτων,  όσο  και  σε  επίπεδο  επιχειρήσεων, 
προκειμένου να διευκολυνθούν οι γυναίκες στη συμφιλίωση του επαγγελματικού και του 
οικογενειακού βίου.  

 Προκειμένου  να αντιμετωπισθεί  η  πρόωρη  εγκατάλειψη  του  σχολείου σε μειονεκτούσες 
περιοχές,  αλλά  και  ως  μέτρο  άρσης  των  εμποδίων  στην  απασχόληση  των  γυναικών, 
προβλέφθηκε  η  συγχρηματοδότηση  της  δημιουργίας  και  λειτουργίας  ολοήμερων 
σχολείων, μέσω του ΕΠ Εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση. 

 Συγκεκριμένες δράσεις με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των προοπτικών 
επαγγελματικής  ανέλιξης  των  γυναικών.  Υποστήριξη  της  μεγαλύτερης  συμμετοχής  των 
γυναικών στη λήψη αποφάσεων, καθώς και στον τομέα των επιστημών. 

 Μέτρα με στόχο την ενημέρωση και την αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης 
σε  θέματα  ισότητας  των  δύο  φύλων,  την  προώθηση  της  δικτύωσης  μεταξύ  γυναικείων 
οργανώσεων.  Επίσης,  μέτρα  με  στόχο  την  ευαισθητοποίηση,  ως  προς  τη  διάσταση  του 
φύλου, των πολιτικών απασχόλησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

                                                            

1 Αρχικό Προγραμματικό Κείμενο Γ’ ΚΠΣ, Κεφάλαιο 2, Παράγραφος 2.1 & 2.3.1.6 
2 Αρχικό Προγραμματικό Κείμενο Γ’ ΚΠΣ, Κεφάλαιο 2, Παράγραφος 2.3.1.6 
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Για το Πεδίο Πολιτικής 5 «Συγκεκριμένα μέτρα για την βελτίωση της πρόσβασης και συμμετοχής των 
γυναικών  στην  αγορά  εργασίας»  προβλέφθηκε  χρηματοδότηση  ύψους  11,8%  του  συνόλου  των 
κονδυλίων του ΕΚΤ. 

Η στρατηγική που τέθηκε για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο Γ΄ ΚΠΣ ‐και οι πόροι που 
δεσμεύτηκαν στο ανώτερο επίπεδο για την υλοποίησή της‐ όφειλε να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό 
των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ.  

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται στη συνέχεια η ενσωμάτωση της διττής στρατηγικής για την προώθηση 
της ισότητας των φύλων στον αρχικό σχεδιασμό των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ‐ΕΚΤ και αναλύονται οι πόροι που 
δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση της. 

Στον  Πίνακα  που  ακολουθεί  παρουσιάζεται  ο  συνολικός  αρχικός  προϋπολογισμός  που  διατέθηκε 
στα  Μέτρα  ΕΚΤ  των  18  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ,  ο  οποίος  αναλύεται  σε  κοινοτική  συμμετοχή  και  εθνική 
συμμετοχή  (δημόσια &  ιδιωτική).  Η ανάλυση βασίζεται στα αντίστοιχα στοιχεία  των 126 Μέτρων 
ΕΚΤ  που  προέκυψαν  από  την  επισκόπηση  των  αρχικών  προγραμματικών  κειμένων  των  18 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Πίνακας 3.1    Αρχικός Προϋπολογισμός Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ
 

  Τομεακά ΕΠ  Περιφερειακά ΕΠ  Γ' ΚΠΣ ‐ ΕΚΤ 

Αρχικός Π/Υ (€)  %  Αρχικός Π/Υ (€)  %  Αρχικός Π/Υ (€)  % 

Κοινοτική Συμμετοχή  3.694.123.348  71,5%  531.162.168  72,4%  4.225.285.516  71,6% 

Εθνική Δημόσια Συμμετοχή  1.231.362.447  23,9%  177.053.389  24,1%  1.408.415.836  23,9% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  237.903.327  4,6%  25.445.963  3,5%  263.349.290  4,5% 

Συνολικός Προϋπολογισμός  5.163.389.122  100,0%  733.661.520  100,0%  5.897.050.642  100,0% 

Πηγή: Αρχικά Προγραμματικά Κείμενα των 18 ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ ‐ ΕΚΤ 

Με  βάση  τα  στοιχεία  του  ανωτέρω  Πίνακα,  το  87,4%  των  πόρων  του  ΕΚΤ  (και  το  87,6%  των 
συνολικών  πόρων)  δεσμεύθηκε  για  την  υλοποίηση  δράσεων  στο  πλαίσιο  των  πέντε  Τομεακών 
Προγραμμάτων,  ενώ αντίστοιχη  ήταν  και  η  δέσμευση  εθνικών  πόρων.  Σε  ότι  αφορά  την  ιδιωτική 
συμμετοχή,  το  90,3%  αυτής  προγραμματίσθηκε  για  την  υλοποίηση  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  των 
τομεακών Προγραμμάτων, ενώ τόσο για τα τομεακά ΕΠ, όσο και για τα ΠΕΠ, η ιδιωτική συμμετοχή 
αποτελεί  μικρό  ποσοστό  των  συνολικών  πόρων  που  δεσμεύθηκαν  με  βάση  τον  αρχικό 
προγραμματισμό (4,6 %  για τα ΤΕΠ και 3,5% για τα ΠΕΠ).  

Επισημαίνεται  ότι,  δύο  Τομεακά  ΕΠ  (ΕΠΑΕΚ  &  ΕΠΕΑΕΚ)  συγκεντρώνουν  πάνω  από  το  67%  των 
αρχικά προγραμματισμένων πόρων για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ, γεγονός που υποδηλώνει και 
τη  βαρύτητα  των  συγκεκριμένων  προγραμμάτων  σε  ότι  αφορά  την  επιτυχή,  ή  μη,  εφαρμογή  της 
αρχής της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ. 

Η κατηγοριοποίηση των Μέτρων ΕΚΤ που περιλαμβάνονται στον αρχικό σχεδιασμό των 18 ΕΠ του  
Γ’  ΚΠΣ, ως προς  το βαθμό συμβολής  τους στην  ισότητα  των φύλων  (θετικές ως προς  την  ισότητα 
παρεμβάσεις,  προσανατολισμένες  στην  ισότητα παρεμβάσεις  και  ουδέτερες ως  προς  την  ισότητα 
παρεμβάσεις) παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα, με ανάλυση σε Τομεακά & Περιφερειακά ΕΠ, 
ενώ στο Διάγραμμα 3.1 παρατίθεται και ο αρχικός προϋπολογισμός ανά κατηγορία παρεμβάσεων. 
Στο  σημείο  αυτό,  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η  κατηγοριοποίηση  των  Μέτρων  ΕΚΤ 
πραγματοποιήθηκε  στο  πλαίσιο  του  1ου  Παραδοτέου  του  Έργου  «Μεθοδολογία  Εκπόνησης  της 
Μελέτης»  με  βάση  συγκεκριμένη  μεθοδολογική  προσέγγιση  και  για  λόγους  πληρότητας  του 
παρόντος  Παραδοτέου  παρατίθεται  στο  Παράρτημα  Γ  του  2ου  Παραδοτέου  «Ενδιάμεση  Έκθεση 
Αξιολόγησης».  
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Πίνακας 3.2 
  Κατηγοριοποίηση Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ ως προς τη συμβολή τους στην ισότητα των φύλων 
(Αρχικός Σχεδιασμός)  

 

 
Αριθμός 

Μέτρων ΕΚΤ 

Αριθμός Θετικών  
Μέτρων ή Μέτρων που 
περιλαμβάνουν θετικές 

δράσεις 

Αριθμός Μέτρων 
προσανατολισμένων στην 

ισότητα των φύλων  
(Gender Mainstreaming) 

Αριθμός 
Ουδέτερων 
Μέτρων 

Τομεακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα (ΤΕΠ) 

48  7  22  19 

Ποσοστό (%)    14,6%  45,8%  39,6% 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα (ΠΕΠ) 

78  15  35  28 

Ποσοστό (%)    19,2%  44,9%  35,9% 

Σύνολο Γ’ ΚΠΣ – ΕΚΤ  126  22  57  47 

Ποσοστό (%)    17,5%  45,2%  37,3% 

 

Διάγραμμα 3.1   Αρχικός προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ ανά κατηγορία παρέμβασης 

 

  

Από  το  σύνολο  των  126  Μέτρων  ΕΚΤ  του  αρχικού 
σχεδιασμού  των  ΕΠ,  τα  18  Μέτρα  περιλαμβάνουν  αμιγώς 
θετικές  δράσεις  υπέρ  των  γυναικών  και  αντιστοιχούν  στο 
8,8%  του  συνολικού  προϋπολογισμού  των  Μέτρων  ΕΚΤ. 
Επιπλέον,  4  Μέτρα  περιλαμβάνουν  κατά  ένα  ποσοστό  και 
θετικές  δράσεις  με  αποτέλεσμα  ο  συνολικός 
προϋπολογισμός  που  δεσμεύθηκε  για  την  υλοποίηση 
θετικών δράσεων να ανέρχεται σε 9,1% (βλ. Διάγραμμα 3.2).  
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Διάγραμμα 3.2   Κατανομή αρχικού προϋπολογισμού Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ ανά κατηγορία παρέμβασης  

 

Παράλληλα,  ένα  σημαντικό  ποσοστό  των  συνολικών  πόρων  του  ΕΚΤ,  που  ανέρχεται  στο  70,3%, 
δεσμεύθηκε σε Μέτρα που ενσωμάτωσαν την αρχή της ισότητας των φύλων στον αρχικό σχεδιασμό 
τους. 

Σε  ότι  αφορά  την  κατανομή  θετικών  &  προσανατολισμένων  στην  ισότητα  παρεμβάσεων  στα 
Τομεακά και Περιφερειακά ΕΠ  (βλ. Διαγράμματα 3.3, 3.4 & 3.5) επισημαίνονται τα εξής: 

 Στα ΠΕΠ, το 1/3 περίπου των πόρων του 
ΕΚΤ  (32,5%)  δεσμεύθηκε  για  την 

υλοποίηση θετικών δράσεων υπέρ των 
γυναικών,  με  το  αντίστοιχο  ποσοστό 
στα Τομεακά ΕΠ να ανέρχεται σε 5,8%, 
αν  και  σε  απόλυτους  αριθμούς  η 
διαφορά είναι μικρότερη και υπέρ των 
Τομεακών  (298  εκατ.  €  στα  ΤΕΠ  και 
238,5 εκατ. € στα ΠΕΠ). 

 Στα  Τομεακά  ΕΠ  το  74%  περίπου  των 
πόρων  του  ΕΚΤ  δεσμεύθηκε  σε Μέτρα 
προσανατολισμένα  στην  ισότητα  των 
φύλων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για 
τα ΠΕΠ ανέρχεται σε 44,6%. 

 Τη  μικρότερη  χρηματοδοτική 
βαρύτητα,  τόσο  για  τα  Τομεακά,  όσο 
και  για  τα  Περιφερειακά  ΕΠ, 
παρουσιάζουν  τα  ουδέτερα  Μέτρα 
(20,3% και 22,8% αντίστοιχα).     
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Διάγραμμα 3.4    Αρχικός προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ Τομεακών ΕΠ ανά κατηγορία παρέμβασης 

 

Διάγραμμα 3.5   
Αρχικός προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ Περιφερειακών ΕΠ ανά κατηγορία 
παρέμβασης  

 

Παρά  την  υποχρέωση  για  ενσωμάτωση  της  διάστασης  της  ισότητας  των  φύλων  στο  σύνολο  των 
παρεμβάσεων  ΕΚΤ  του  Γ’  ΚΠΣ,  ένας  σημαντικός  αριθμός  Μέτρων  (47  σε  σύνολο  126) 
χαρακτηρίζονται  ουδέτερα  ως  προς  την  ισότητα  των  φύλων  με  βάση  τον  αρχικό  προγραμματικό 
σχεδιασμό  των  ΕΠ.  Αν  προστεθούν  σε  αυτά  και  2  επιπλέον  Μέτρα,  στα  οποία  αν  και 
περιλαμβάνονται κατά ένα ποσοστό θετικές δράσεις, οι υπόλοιπες δράσεις τους είναι ουδέτερες ως 
προς την  ισότητα των φύλων, προκύπτει ότι το 1/5 περίπου των πόρων που δεσμεύθηκαν για την 
υλοποίηση  δράσεων  ΕΚΤ  στο  Γ’  ΚΠΣ  δεν  ήταν  επαρκώς  προσανατολισμένοι  στην  επίτευξη  του 
στόχου ισότητας των φύλων και στην μείωση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Ο  συνολικός  βαθμός  ενσωμάτωσης  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  στα  Τομεακά  ΕΠ  είναι 
ελαφρά υψηλότερος από ότι  στα ΠΕΠ,  δεδομένου ότι  το 79,7%  των πόρων  των Μέτρων  ΕΚΤ  των 
τομεακών  ΕΠ  δεσμεύθηκε  για  την  υλοποίηση  θετικών  και  προσανατολισμένων  στην  ισότητα  των 
φύλων δράσεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα ΠΕΠ ανέρχεται σε 77,2%. 

Το ως άνω συμπέρασμα επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία των ερευνών πεδίου, σύμφωνα με τα 
οποία  συνολικά  ο  αρχικός  επιχειρησιακός  σχεδιασμός  των  Τομεακών  Προγραμμάτων  διέθετε  
μεγαλύτερη εξειδίκευση  από αυτή των ΠΕΠ. Σημειώνεται ότι αυτό το συμπέρασμα προκύπτει τόσο 
από  την  έρευνα  μεταξύ  των  ΕΥΔ  και  των  Υπηρεσιών  Συντονισμού,  όσο  και  από αυτή  μεταξύ  των 
Βασικών Τελικών Δικαιούχων (ΓΓΙΦ & ΚΕΘΙ). 

Στα Διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή των πόρων του ΕΚΤ, ανά κατηγορία 
παρέμβασης για τα Τομεακά & Περιφερειακά Προγράμματα. 
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Διάγραμμα 3.6    Κατανομή αρχικού προϋπολογισμού Μέτρων ΕΚΤ  Τομεακών ΕΠ ανά κατηγορία παρέμβασης 

 
 

Διάγραμμα 3.7    Κατανομή αρχικού προϋπολογισμού Μέτρων ΕΚΤ  ΠΕΠ ανά κατηγορία παρέμβασης  
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Στα  περισσότερα  ΕΠ,  οι  προτεραιότητες  για  την  ισότητα  των φύλων  στον  αρχικό  τους  σχεδιασμό 
επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση, 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και στη βελτίωση του συνδυασμού της επαγγελματικής 
και της οικογενειακής ζωής, ενώ απουσιάζουν παρεμβάσεις για την προώθηση γυναικών σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων, ή για τη μείωση της διαφοράς στην αμοιβή ανδρών ‐ γυναικών. 

Η  πλειοψηφία  των Μέτρων  που  αφορούν  στη  συμμετοχή  των  γυναικών  στην  απασχόληση,  στην 
εκπαίδευση  και  στην  κατάρτιση  στοχεύουν  στην  αύξηση  της  απασχολησιμότητας  των  άνεργων 
γυναικών  και  στην  εξάλειψη  των  εμποδίων  από  πλευράς  δεξιοτήτων  που  αντιμετωπίζουν  οι 
γυναίκες  που  εισέρχονται,  ή  επανέρχονται  στην  αγορά  εργασίας.  Στις  περισσότερες  περιπτώσεις 
προβλέφθηκαν  δράσεις  κατάρτισης  και  παροχής  συμβουλευτικών  και  υποστηρικτικών  υπηρεσιών 
για γυναίκες, καθώς και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. 

Παράλληλα,  σε  όλα  τα  ΠΕΠ  και  στα  δύο  βασικότερα  τομεακά  Προγράμματα  του  ΕΚΤ  (ΕΠΑΕΚ & 
ΕΠΕΑΕΚ)  προβλέφθηκαν  Μέτρα  με  στόχο  τον  καλύτερο  συνδυασμό  της  επαγγελματικής  και  της 
οικογενειακής  ζωής,  τα  οποία  περιλαμβάνουν  κυρίως  την  παροχή  υποστήριξης  για  τη  λειτουργία 
δομών κοινωνικής φροντίδας για παιδιά, ηλικιωμένους και άλλα εξαρτώμενα άτομα (ΠΕΠ & ΕΠΑΕΚ), 
καθώς και την επέκταση του θεσμού των ολοήμερων σχολείων (ΕΠΕΑΕΚ). 

Ειδικότερα,  οι  θετικές  δράσεις  που  προβλέφθηκαν  στον  αρχικό  σχεδιασμό  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ 
περιλαμβάνουν: 

ΕΠ Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 

 Δράσεις  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων,  με  έμφαση  στην  υποστήριξη  της  αρχικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των γυναικών (Μ4.1) 

 Δράσεις  υποστήριξης  γυναικών  στις  προπτυχιακές  και  μεταπτυχιακές  σπουδές  ‐
Προγράμματα σπουδών και ερευνητικά προγράμματα για τις γυναίκες (Μ4.2) 

ΕΠ Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση 

 Θετικές δράσεις για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις ΜΜΕ και 
στις μεγάλες επιχειρήσεις (M5.1) 

 Στήριξη  της  λειτουργίας  και  της  ποιοτικής  αναβάθμισης  των  μονάδων  και  υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης  παιδιών,  ηλικιωμένων  και  λοιπών  πληθυσμιακών  ομάδων  που  χρήζουν 
ιδιαίτερης φροντίδας (M5.2) 

 Ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις  υπέρ  των  γυναικών  (Εξειδικευμένη  κατάρτιση, 
συμβουλευτική,  απόκτηση  εργασιακής  εμπειρίας,  επιχειρηματικότητα,  δίκτυα, 
ευαισθητοποίηση/ πληροφόρηση φορέων και δομών) (M5.3) 

ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας 

 Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (M3.4 ‐ 10% θετικές δράσεις) 

 Προώθηση  της απασχόλησης  στην  Κοινωνία  της Πληροφορίας  (Μ3.5 –  κατά  ένα ποσοστό 
θετικές δράσεις, το οποίο όμως δεν προσδιορίσθηκε στον αρχικό σχεδιασμό) 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Στο  πλαίσιο  των  13  ΠΕΠ  σχεδιάσθηκαν  θετικές  δράσεις  υπέρ  των  γυναικών,  μέσω  των  Μέτρων 
ενίσχυσης  των  δομών  κοινωνικών  υπηρεσιών,  στο  πλαίσιο  των  οποίων  προβλέφθηκε  η 
χρηματοδότηση  της  λειτουργίας  βρεφικών,  βρεφονηπιακών  και  παιδικών  σταθμών,  τα  Κέντρα 
Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών  (ΚΔΑΠ)  και  Ατόμων  με  Αναπηρίες  (ΑΜΕΑ),  καθώς  και  η 
ενέργεια “Βοήθεια στο Σπίτι” και τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), με βασικό 
στόχο τη στήριξη των γυναικών και της οικογένειας γενικότερα, έτσι ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή 
των γυναικών στην αγορά εργασίας. 
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Επιπλέον,  στο  ΠΕΠ Νοτίου  Αιγαίου  δεσμεύτηκαν  πόροι  για  την  υλοποίηση  θετικών  δράσεων  στο 
πλαίσιο των Μέτρων: 

 Μ4.8: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης (5%) 

 Μ5.8: Δράσεις προώθησης της απασχόλησης (20%) 

χωρίς όμως περαιτέρω εξειδίκευσή τους. 

Οι συνολικοί πόροι ΕΚΤ που δεσμεύθηκαν για την υλοποίηση των ανωτέρω θετικών δράσεων υπέρ 
των γυναικών ανέρχονταν σε 536.631.855 € και η κατανομή τους στα επιμέρους ΕΠ παρουσιάζεται 
στον  Πίνακα  και  το  Διάγραμμα  που  ακολουθούν.  Όπως  φαίνεται  από  τα  στοιχεία  του  κατωτέρω 
Πίνακα  και  του  αντίστοιχου  Διαγράμματος,  περισσότερο  από  το 50%  των  πόρων  σχεδιάσθηκε  να 
διατεθούν  μέσω  των  2  τομεακών  ΕΠ:  Απασχόληση  &  Επαγγελματική  Κατάρτιση  (39%)  και 
Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (13%). Το 44,5% των πόρων των θετικών δράσεων 
σχεδιάσθηκε να διατεθούν μέσω των ΠΕΠ, με το ποσοστό να κυμαίνεται ανά επιμέρους Πρόγραμμα 
από 1,6% στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, έως 6,5% στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. 

Πίνακας 3.3    Αρχικός προϋπολογισμός θετικών δράσεων στα ΕΠ ‐ ΕΚΤ του Γ’ ΚΠΣ 
 

Επιχειρησιακά Προγράμματα 
Προϋπολογισμός 
Θετικών Δράσεων 

Ποσοστό (%) στο συνολικό π/ϋ 
των Θετικών Δράσεων 

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  298.097.406 55,5% 

ΕΠ Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση  210.000.000 39,1% 

ΕΠ Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 69.469.233 12,9% 

ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας  18.628.173 3,5% 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  238.534.449 44,5% 

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας  34.629.505 6,5% 

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  29.114.024 5,4% 

ΠΕΠ Θεσσαλίας  21.716.800 4,0% 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας  19.075.568 3,6% 

ΠΕΠ Κρήτης  18.999.997 3,5% 

ΠΕΠ Αττικής  18.872.977 3,5% 

ΠΕΠ Ηπείρου  16.573.000 3,1% 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου  16.309.336 3,0% 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας  16.140.552 3,0% 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου  14.526.690 2,7% 

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας  13.206.000 2,5% 

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων  10.570.000 2,0% 

ΠΕΠ Πελοποννήσου  8.800.000 1,6% 

Σύνολο  536.631.855 100,0% 
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Διάγραμμα 3.8    Κατανομή αρχικού προϋπολογισμού θετικών δράσεων στα ΕΠ‐ΕΚΤ του Γ’ ΚΠΣ  

 

Η ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων (gender mainstreaming) στον αρχικό σχεδιασμό 
των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ  πραγματοποιήθηκε: 

α)  με την πρόβλεψη ειδικών μέτρων, ή κινήτρων, στα αρχικά προγραμματικά κείμενα, για 
την  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων,  τα  οποία  στις  περισσότερες  περιπτώσεις 
αφορούσαν  στην  ύπαρξη  συγκεκριμένης  αναφοράς  σε  γυναίκες  ως  ομάδας,  ή 
υποομάδας  στόχου  των  προβλεπόμενων  δράσεων  των  Μέτρων  των  ΕΠ,  ή  /και 
περιγραφής των προτεινόμενων ενεργειών / δράσεων που τις αφορούν.  

β) με την ύπαρξη συγκεκριμένων ποσοτικοποιημένων στόχων που αφορούν τις γυναίκες. 

Αναλυτική  παρουσίαση  των  δράσεων  gender  mainstreaming  που  προβλέφθηκαν  στον  αρχικό 
σχεδιασμό των ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ παρατίθεται αναλυτικά ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στην Ενότητα 
3.4.1. 

Οι  συνολικοί  πόροι  ΕΚΤ  που  δεσμεύθηκαν  για  την  υλοποίηση  παρεμβάσεων  προσανατολισμένων 
στην  ισότητα  των φύλων ανέρχονταν  σε 4.144.958.806 €  και  η  κατανομή  τους  στα  επιμέρους  ΕΠ 
παρουσιάζεται στον Πίνακα και στο Διάγραμμα που ακολουθούν. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία 
του  κατωτέρω  Πίνακα  και  του  αντίστοιχου  Διαγράμματος,  το  92%  των  πόρων  σχεδιάσθηκε  να 
διατεθούν  μέσω  των  τομεακών  ΕΠ  και  κυρίως  μέσω  του  ΕΠ  Απασχόληση  &  Επαγγελματική 
Κατάρτιση  (42,4%)  και  ΕΠ  Εκπαίδευση &  Αρχική  Επαγγελματική  Κατάρτιση  (35,6%),  ενώ  μόλις  το 
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7,9% διατέθηκε μέσω των ΠΕΠ, με το ποσοστό να κυμαίνεται ανά επιμέρους Πρόγραμμα από 0,1% 
στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, έως 1,8% στο ΠΕΠ Αττικής. 

 

Πίνακας 3.4    Αρχικός προϋπολογισμός gender mainstreaming δράσεων στα ΕΠ‐ΕΚΤ του Γ’ ΚΠΣ  
 

Επιχειρησιακά Προγράμματα 
Προϋπολογισμός gender 
mainstreaming δράσεων 

Ποσοστό (%) στο συνολικό π/ϋ 
των gender mainstreaming 

δράσεων 

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  3.817.458.615 92,1% 

ΕΠ Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση  

1.755.926.796 42,4% 

ΕΠ Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση  1.475.561.852 35,6% 

ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας  300.868.622 7,3% 

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα  240.848.012 5,8% 

ΕΠ Υγεία ‐ Πρόνοια  44.253.333 1,1% 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  327.500.191 7,9% 

ΠΕΠ Αττικής  75.307.433 1,8% 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας  36.308.410 0,9% 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου  30.548.696 0,7% 

ΠΕΠ Θεσσαλίας  26.423.200 0,6% 

ΠΕΠ Ηπείρου  25.536.000 0,6% 

ΠΕΠ Κρήτης  22.667.004 0,5% 

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας  22.010.293 0,5% 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου  21.865.662 0,5% 

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  21.770.202 0,5% 

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας  14.434.000 0,3% 

ΠΕΠ Πελοποννήσου  14.000.000 0,3% 

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων  12.380.000 0,3% 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας  4.249.291 0,1% 

Σύνολο  4.144.958.806 100,0% 
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Διάγραμμα 3.9    Κατανομή αρχικού προϋπολογισμού gender mainstreaming δράσεων στα ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

Με  βάση  τα  ανωτέρω,  είναι  φανερό  ότι  ο  αρχικός  σχεδιασμός  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  δεν 
χαρακτηρίστηκε από  την  ένταξη  της διάστασης  της  ισότητας  των φύλων σε όλες  τις πολιτικές  και 
παρεμβάσεις του ΕΚΤ, όπως προκύπτει από το πλήθος των ουδέτερων Μέτρων των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων.  

Ακόμα και στις περιπτώσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπου καταβλήθηκαν προσπάθειες για 
την  εφαρμογή  της διττής προσέγγισης θετικών &  προσανατολισμένων στην  ισότητα δράσεων στο 
σύνολο των προγραμματικών παρεμβάσεων, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 
η περίπτωση του ΕΠΑΕΚ, στο οποίο η προώθηση της ισότητας των φύλων αποτέλεσε ένα από τους 
βασικούς στρατηγικούς στόχους  του, αλλά παρόλα αυτά δεν  ενσωματώθηκε η αρχή  της  ισότητας 
των φύλων στο σύνολο των παρεμβάσεών του (βλ. Ενότητα 3.4.1.1). 

Ο  βαθμός  ενσωμάτωσης  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  στον  αρχικό  σχεδιασμό  των 
Προγραμμάτων,  μέσω  της  διττής  προσέγγισης  θετικών  δράσεων  &  gender  mainstreaming 
παρουσιάζει διαφοροποίηση ανάμεσα στα τομεακά και περιφερειακά ΕΠ.  

Αν ως κριτήριο ένδειξης του βαθμού ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας των φύλων στον αρχικό 
σχεδιασμό  των  Προγραμμάτων,  θεωρηθεί  το  ποσοστό  των  πόρων  που  δεσμεύθηκαν  για  την 
υλοποίηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών και προσανατολισμένων στην ισότητα των φύλων 
(gender mainstreaming) δράσεων, ως ποσοστό στους συνολικούς διαθέσιμους πόρους των Μέτρων 
ΕΚΤ (βλ. Διάγραμμα 3.10) διαπιστώνονται τα εξής: 

 Ο βαθμός εφαρμογής της αρχής της  ισότητας των φύλων στον αρχικό σχεδιασμό των ΕΠ 
του Γ’ ΚΠΣ ανέρχεται στο 79,4%. 
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 Τα τομεακά ΕΠ εμφανίζουν ισχυρότερη εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων στον 
αρχικό σχεδιασμό τους σε σχέση με τα ΠΕΠ, με τις παρεμβάσεις προώθησης της ισότητας 
των φύλων να αντιπροσωπεύουν το 79,7% των συνολικών διαθέσιμων πόρων των Μέτρων 
ΕΚΤ,  ενώ  το  αντίστοιχο  ποσοστό  για  τα  ΠΕΠ  ανήλθε  στο  77,2%.  Στο  συμπέρασμα  αυτό 
καταλήγουν  όπως  ήδη  αναφέρθηκε  και  τα  ευρήματα  της  έρευνας  πεδίου  που 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ  των  ΕΥΔ  των  ΕΠ  του  Γ΄  ΚΠΣ,  των  Υπηρεσιών  Συντονισμού και 
των Τελικών Δικαιούχων. 

 Ο βαθμός ενσωμάτωσης  της αρχής  της  ισότητας  των φύλων στον αρχικό σχεδιασμό  των 
Προγραμμάτων  παρουσιάζει  διαφοροποίηση  και  κυμαίνεται  από  15,1%  στο  ΕΠ  Υγεία  – 
Πρόνοια,  έως  99%  στο  ΠΕΠ  Ηπείρου,  το  οποίο  παρουσιάζει  τον  υψηλότερο  βαθμό 
εφαρμογής της αρχής της ισότητας των φύλων, με βάση τον αρχικό σχεδιασμό του. 

Διάγραμμα 3.10  
Ποσοστό δεσμευμένων πόρων ΕΚΤ σε θετικές δράσεις & gender mainstreaming  (Αρχικός 
Σχεδιασμός) 

 

Παράλληλα  με  την  ανωτέρω  ανάλυση,  η  οποία  εξετάζει  κυρίως  τη  χρηματοδοτική  βαρύτητα  των 
παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  στον  αρχικό  σχεδιασμό  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ, 
δηλαδή  τις  «εισροές»  που  διατέθηκαν  για  την  υλοποίηση  των  προγραμματικών  δράσεων,  είναι 
ιδιαίτερα  σημαντικός  ο  προσδιορισμός  και  αποτίμηση  των  σχετικών  προβλεπόμενων  «εκροών», 
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των «αποτελεσμάτων» στους ωφελούμενους από τις παρεμβάσεις, καθώς και των «επιπτώσεων», 
δηλαδή των προβλεπόμενων  μακροπρόθεσμων και διατηρήσιμων επενεργειών των Παρεμβάσεων, 
που συνδέονται με τους συνολικούς – στρατηγικούς στόχους. 

Η ανωτέρω προσέγγιση ενσωματώνεται στο σχήμα λογικής παρέμβασης του Γ’ ΚΠΣ στον τομέα της 
ισότητας των φύλων, που παρατίθεται στη συνέχεια (βλ. Σχήμα 3.1). Στο Σχήμα αυτό αποτυπώνεται 
η  στρατηγική  που  ακολουθήθηκε  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων,  μέσω  της  διττής 
προσέγγισης των θετικών δράσεων και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, σε όλους τους 
τομείς  πολιτικής  που  καλύπτουν  οι  παρεμβάσεις  (gender  mainstreaming),  με  βάση  τον  αρχικό 
προγραμματικό σχεδιασμό του Γ’ ΚΠΣ. 

 Σχήμα 3.1 
Λογική  Παρέμβασης  Γ’  ΚΠΣ  στον  τομέα  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  (Αρχικός 
Σχεδιασμός) 

 

Μια βασική διαπίστωση που προκύπτει από τα ανωτέρω, αφορά στον ελλιπή αρχικό σχεδιασμό των 
παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  στο  επίπεδο  του  Γ’  ΚΠΣ,  για  την  υλοποίηση  των  οποίων 
δεσμεύθηκε ένα σημαντικό ποσοστό των πόρων του ΕΚΤ (περίπου το 80%) και ειδικότερα: 

 Σημαντικές  ελλείψεις  και  κενά  παρατηρούνται  στον  καθορισμό  ποσοτικοποιημένων 
δεικτών και στόχων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων του ΕΚΤ 
σε  θέματα  ισότητας  των  φύλων,  στο  επίπεδο  του  Γ’  ΚΠΣ.  Συγκεκριμένοι  στόχοι  για  τη 
μείωση  των  ανισοτήτων  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών  τέθηκαν  μόνο  σε  2  Άξονες 
Προτεραιότητας του Γ’ ΚΠΣ: ΑΠ1‐ Ανθρώπινοι Πόροι & ΑΠ7‐ Περιφερειακή Ανάπτυξη, ενώ 
παρεμβάσεις  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  (θετικές  δράσεις  ή/και  gender 
mainstreaming)  προβλέφθηκαν  σε  όλους  τους  Άξονες  Προτεραιότητας  που 
συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ. 

 Είναι φανερό ότι, το σύνολο των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων που 
σχεδιάσθηκαν  στο  πλαίσιο  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ,  δεν  συνδέθηκαν  στο  σύνολό  τους  με 
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ποσοτικούς  στόχους  παρακολούθησης  και  μέτρησης  της  αποτελεσματικότητάς  τους. 
Χαρακτηριστικά  αναφέρεται  ότι  δεν  προβλέφθηκε  δείκτης  για  τη  μέτρηση  των  δομών 
κοινωνικής  φροντίδας  που  χρηματοδοτούνται  από  τα  ΠΕΠ  στον    ΑΠ  7,  ενώ  υπάρχει 
αντίστοιχος δείκτης που ποσοτικοποιεί τις σχετικές δράσεις του ΕΠΑΕΚ.  

 Απουσιάζουν  δείκτες  για  την  αποτίμηση  της  αποτελεσματικότητας  των  θετικών 
παρεμβάσεων  υπέρ  των  γυναικών,  καθώς  και  της  αποτελεσματικότητας  των 
προσανατολισμένων στην ισότητα παρεμβάσεων με την οπτική του φύλου. 

Παρόλα αυτά, ο προσδιορισμός επιμέρους στόχων μείωσης  της ανεργίας  των γυναικών σε εθνικό 
και  περιφερειακό  επίπεδο  αξιολογείται  θετικά  δεδομένου  του  ότι,  αποτελεί  ένα  βασικό  τομέα 
ανισότητας γυναικών και ανδρών.  

Αναλυτική αποτίμηση του αρχικού σχεδιασμού των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ,  σε ότι αφορά την εφαρμογή της 
αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  παρατίθεται  στην  Ενότητα  3.4.1,  ενώ  στο  σημείο  αυτό  κρίνεται 
σκόπιμο να αναφερθούν συνολικά τα εξής: 

 Η απουσία μιας εκ των προτέρων αποτίμησης των συνεπειών των σχεδιαζόμενων πολιτικών 
και παρεμβάσεων στην  ισότητα των φύλων, σε οριζόντιο επίπεδο, κατά το σχεδιασμό των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ, σε συνδυασμό με το χαμηλό βαθμό ένταξης της 
ισότητας  των  φύλων  στις  ex  ante  αξιολογήσεις  των  ΕΠ  (βλ.  Ενότητα  3.4.2),  περιόρισε  το 
σχεδιασμό  της  ενδεδειγμένης  στρατηγικής  στον  τομέα  ισότητας  των  φύλων,  για  την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων του τομέα, ή περιοχής, παρέμβασης του εκάστοτε ΕΠ και 
κατά  συνέπεια  και  την  μετέπειτα  επιτυχία  των  πολιτικών  αυτών.  Με  το  παραπάνω 
συμπέρασμα  εμμέσως  συνηγορεί  και  το  πόρισμα  των  ερευνών  πεδίου  περί  ύπαρξης 
δυσκολιών/προβλημάτων στον  επαρκή προγραμματικό σχεδιασμό λόγω έλλειψης μελετών. 

 Σε  πολλά  Επιχειρησιακά  Προγράμματα  υπάρχει  σαφές  κενό  ανάμεσα  στην  ανάλυση  της 
υφιστάμενης  κατάστασης  του  τομέα,  ή  της  περιοχής  παρέμβασης  του  Προγράμματος  και 
της  στρατηγικής προγραμματισμού.  Σε  ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται  στα  έγγραφα 
προγραμματισμού  ανάλυση  των  διαφορών  στις  κοινωνικές  και  οικονομικές  συνθήκες 
μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, έτσι ώστε να εντοπιστούν τα εμπόδια που πρέπει να 
ξεπεραστούν.  Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τις έρευνες   που διενεργήθηκαν με 
τον εντοπισμό σε σειρά ΕΠ προβλημάτων στο σχεδιασμό λόγω μη επαρκούς  τεκμηρίωσης 
των προβλημάτων ισότητας των φύλων.  Όμως, ακόμα και στις περιπτώσεις που η ανάλυση 
της  υφιστάμενης  κατάστασης  οδηγεί  στη  διαπίστωση  συγκεκριμένων  ανισοτήτων  μεταξύ 
των δύο φύλων, η στρατηγική που υιοθετείται για τη μείωση αυτών των διαφορών και για 
την  επίτευξη  ισότητας  δεν  συνδέεται  πάντα  με  την  αρχική  ανάλυση.  Για  παράδειγμα, 
σοβαρές αδυναμίες και ανισότητες σε ότι αφορά την κατάσταση των γυναικών στην αγορά 
εργασίας  και  στην  οικονομική  ζωή  που  εντοπίζονται  στα  στοιχεία,  συχνά  δεν 
αντιμετωπίζονται στη στρατηγική, στις προτεραιότητες και τα Μέτρα που περιλαμβάνονται 
σε αυτήν. Η ανάλυση στα προγράμματα δεν οδηγεί πάντοτε στον καθορισμό στρατηγικών 
στόχων  για  την  ισότητα  των  φύλων,  ή  σε  συγκεκριμένα  Μέτρα  στο  συμπληρωματικό 
προγραμματισμό.  Πολλές  είναι  οι  περιπτώσεις  απλής  φραστικής  αναφοράς  στην 
ενσωμάτωση  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων,  χωρίς  να  αναφέρονται  συγκεκριμένες 
κατευθύνσεις και στόχοι για την μείωση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών.  

Από  την ανάλυση που προηγήθηκε  και σε συνδυασμό με  τα συμπεράσματα  των  ερευνών πεδίου 
που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης είναι σημαντικό να αναφερθούν τα εξής 
πρόσθετα στοιχεία: 

 Η εκτίμηση των ΕΥΔ για τη συνολική αποτίμηση του επιπέδου εξειδίκευσης  των ΕΠ του Γ΄ 
ΚΠΣ  είναι  συνολικά  θετική,  με  τις  ΕΥΔ  των  ΠΕΠ  να  εντοπίζουν  και  περιπτώσεις  χαμηλού 
βαθμού εξειδίκευσης. Αντίθετα,  ικανοποιητικός βαθμός εξειδίκευσης από  την ΕΥΣΕΚΤ,  την 
ΓΓΙΦ  και  το  ΚΕΘΙ  αποδίδεται  σε  ορισμένα  μόνο  Τομεακά  Επιχειρησιακά  Προγράμματα, 
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άποψη  με  την  οποία  συνηγορούν  και  τα  ανωτέρω  συμπεράσματα.  Τέλος,  η  Γενική 
Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της ΕΕ αξιολογεί 
ως  μέτριο  το  βαθμό  εξειδίκευσης  του  αρχικού  επιχειρησιακού  σχεδιασμού  των  ΕΠ 
Απασχόληση  και  Επαγγελματική  Κατάρτιση,  ΕΠ  Εκπαίδευση  και  Αρχική  Επαγγελματική 
Κατάρτιση,  καθώς  και  των  ΠΕΠ,  ενώ  μεταξύ  των  κενών  /  αστοχιών  /  ελλείψεων  που 
εντοπίζει  στον  αρχικό  επιχειρησιακό  προγραμματισμό,  χαρακτηρίζει  ως  μέτρια  σημαντικά 
προβλήματα:  τη  μη  επαρκή  τεκμηρίωση  των  προβλημάτων  ισότητας  των  φύλων  στους 
τομείς  ή  στις  περιοχές  παρέμβασης  των  ΕΠ,  το  μη  επαρκή  προγραμματικό  σχεδιασμό  σε 
θέματα  ισότητας  των  φύλων  λόγω  έλλειψης  μελετών‐σχεδίου  δράσης,  την  απουσία  ή  μη 
ποσοτικοποίηση  δεικτών  ισότητας  στο  πλαίσιο  των  Μέτρων  ΕΚΤ  των  ΕΠ,  την  απουσία 
δεικτών  με  ανάλυση  κατά  φύλο,  τη  μη  επαρκή  ενημέρωση  και  κατανόηση  των 
προβλημάτων ισότητας των φύλων. 

 Στο επίπεδο της εξειδίκευσης της αρχικής στρατηγικής των ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ συνέβαλαν μεταξύ 
των άλλων,  οι  κεντρικές  οδηγίες/κατευθύνσεις που δόθηκαν από  την  ΕΥΣΕΚΤ  και  τη  ΓΓΙΦ, 
γεγονός  που  επιβεβαιώνεται  και  από  τις  έρευνες  πεδίου  που  διενεργήθηκαν  μεταξύ  των 
ΕΥΔ  των  ΕΠ  και  βασικών  Τελικών  Δικαιούχων  των  ΕΠ,  με  σημαντικότερη  συμβολή  να 
αποδίδεται στις κατευθύνσεις/οδηγίες της ΕΥΣΕΚΤ.  

 Σχετικά με τις μεθόδους στις οποίες στηρίχθηκε ο σχεδιασμός των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ αναφορικά 
με τη διάγνωση  των προβλημάτων στον τομέα ισότητας των φύλων, υψηλή σημαντικότητα 
αποδίδεται  από  τους  εμπλεκόμενους  φορείς  στην  Αξιολόγηση  της  αποτελεσματικότητας 
προηγούμενων  προγραμμάτων  –  Ανατροφοδότηση  και  στη  Διαβούλευση  με  φορείς 
προώθησης της ισότητας (ΓΓΙΦ, ΚΕΘΙ, γυναικείες οργανώσεις, άλλοι φορείς). 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται, επίσης, σε συνολικό επίπεδο: 

Α) ο βαθμός συμμετοχής  των γυναικείων οργανώσεων και  των Φορέων  Ισότητας στο πλαίσιο  του 
προγραμματικού σχεδιασμού των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

Β)  ο  βαθμός  σχεδιασμού  ειδικών  εργαλείων,  διαδικασιών  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των 
φύλων 

Ο βαθμός  συμμετοχής  των  γυναικείων  οργανώσεων  και  των Φορέων  Ισότητας  στο  πλαίσιο  του 
προγραμματικού σχεδιασμού των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ, εξετάζεται μέσω: 

‐ της  αποτύπωσης  της  συμμετοχής  των  γυναικείων  οργανώσεων  και  των  Φορέων 
Ισότητας στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ, και 

‐ της  αποτίμησης  του  βαθμού  συμβολής  τους  στη  βελτίωση  του  σχεδιασμού  των 
παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων,  με  βάση  τα  συμπεράσματα  της 
Έρευνας Πεδίου που πραγματοποιήθηκε στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης. 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις συγκρότησης των Επιτροπών Παρακολούθησης (ΕΠΠΑ) των 18 ΕΠ του Γ’ 
ΚΠΣ  –  ΕΚΤ,  ως  μέλος  με  δικαίωμα  ψήφου  των  ΕΠΠΑ  καθορίστηκε  εκπρόσωπος  της  Γενικής 
Γραμματείας  Ισότητας.  Η  συμμετοχή  λοιπών  φορέων  ισότητας  ή  γυναικείων  οργανώσεων  στις 
Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ – ΕΚΤ περιορίζεται στα εξής: 

 Στην  ΕΠΠΑ  του ΠΕΠ  Κρήτης  συμμετέχει ως  μέλος  με  δικαίωμα ψήφου  εκπρόσωπος  του 
«Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων» 

 Στην ΕΠΠΑ του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων συμμετέχει ως μέλος με δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος 
του «Περιφερειακού Κέντρου Ισότητας» 

 Στην ΕΠΠΑ του ΠΕΠ Θεσσαλίας συμμετέχει ως μέλος με δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος της 
«Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας». 
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Από  την  ανασκόπηση  στοιχείων  που  αντλήθηκαν  από  επιμέρους  συνεδριάσεις  των  Επιτροπών 
Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς και της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Γ’ ΚΠΣ, προκύπτει ότι στην πλειοψηφία των συνεδριάσεων παρίσταται εκπρόσωπος της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων3, με εξαίρεση τα ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής 
Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας ‐ Θράκης, όπου σε μέρος των συνεδριάσεων 
απουσιάζει  εκπρόσωπος  της  ΓΓΙΦ.  Η  γενικότερη  διαπίστωση  που  προκύπτει  είναι  ότι  σε  γενικές 
γραμμές  η  σύνθεση  των  ΕΠΠΑ  δεν  περιλαμβάνει  τη  συμμετοχή  άλλων  φορέων  ισότητας 
(γυναικείων οργανώσεων, λοιπών ΜΚΟ) με τυπικό, ή άτυπο τρόπο. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί η 
παρουσία στις συνεδριάσεις του ΠΕΠ Κρήτης εκπροσώπου του «Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων» 
και στις συνεδριάσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας, καθώς και σε δύο εκ των συνεδριάσεων του ΠΕΠ Ιονίων 
Νήσων, εκπροσώπου του Περιφερειακού Κέντρου Ισότητας. 

Στα ως άνω συναινεί  και ο σχετικός σχολιασμός εκ μέρους  της  Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της ΕΕ στο ερώτημα «Κατά την άποψή σας και με 
βάση την εμπειρία σας από τα άλλα Κ‐Μ, το θέμα της ισότητας των φύλων αποτελούσε αντικείμενο 
συζήτησης  στην  Ελλάδα  στο  πλαίσιο  των  Επιτροπών  Παρακολούθησης  των  ΕΠ‐ΕΚΤ  του  Γ’  ΚΠΣ 
έχοντας  τη  δέουσα  βαρύτητα/σημασία;»  ως  ακολούθως:  το  θέμα  της  ισότητας  των  φύλων  ήταν 
θέμα συζήτησης το οποίο προέκυπτε κανονιστικά (ως απόρροια των υποχρεώσεων της χώρας), παρά 
ουσιαστικά. 

Ο    βαθμός  σχεδιασμού  ειδικών  εργαλείων,  διαδικασιών  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των 
φύλων  εξετάζεται μέσω της Έρευνας Πεδίου που πραγματοποιήθηκε στις ΕΥΔ  των ΕΠ του Γ’  ΚΠΣ. 
Βάσει  των  σχετικών  ευρημάτων,  σημαντικός  αριθμός  Διαχειριστικών  Αρχών  ΠΕΠ,  καθώς  και  το 
σύνολο των ΕΥΔ των ΤΕΠ που χρηματοδοτήθηκαν κατά κύριο λόγο από το ΕΤΠΑ  (ΕΠ Κοινωνία της 
Πληροφορίας,  ΕΠ  Υγεία‐Πρόνοια  και  ΕΠ  Ανταγωνιστικότητα)  απάντησε  ότι  δεν  προβλέφθηκαν  / 
σχεδιάστηκαν  ειδικά  εργαλεία  ή/και  διαδικασίες  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων, 
γεγονός  που  οδηγεί  με  τη  σειρά  του  στο  συμπέρασμα  ότι  η  μη  πρόβλεψη/σχεδιασμός 
εργαλείων/μηχανισμών συνιστά απολογιστικά οριζόντια διαπίστωση. 

Οι  ερωτηθέντες  που  απάντησαν  θετικά  στο  συγκεκριμένο  ερώτημα  παρείχαν  την  κάτωθι 
πληροφόρηση:  

ΕΠ Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση:  

 Εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης από την ΕΥΔ για τις κατηγορίες πράξεων 4.1.1.β και 4.1.1.στ 

 Χρηματοδοτήθηκε η δημιουργία και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ισότητας στην Εκπαίδευση 

 Στο  πλαίσιο  υλοποίησης  των  προγραμμάτων  από  τους  Δικαιούχους  εκπονήθηκαν  ειδικά 
εργαλεία /διαδικασίες και Οδηγοί Εφαρμογής και υλοποίησης. 

 

ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση: 

 Μέσω του ΚΕΘΙ, στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3 δημιουργήθηκαν βασικοί οδηγοί‐εργαλεία. 
 

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

  Υλοποιήθηκε οδηγός εφαρμογής για τη δράση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. 
 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

 Καταρτίστηκε οδηγός υλοποίησης του Προγράμματος της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

 Καταρτίστηκε  Κανονισμός  υλοποίησης  για  το  Πρόγραμμα  «Ανάπτυξη  της  Γυναικείας 
Απασχόλησης και επιχειρηματικότητας». 

                                                            

3 Επισημαίνεται ότι η παρουσία της ΓΓΙΦ στις συνεδριάσεις των ΕΠΠΑ ήταν υποχρεωτική. 
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3.2. Παρουσίαση της λογικής και της δομής των παρεμβάσεων ανά Πεδίο Πολιτικής του ΕΚΤ4 

Κατά την έναρξη της τρίτης Προγραμματικής Περιόδου, το 9,3% των πόρων του ΕΚΤ (με εξαίρεση τα 
Μέτρα  Τεχνικής  Βοήθειας)  δεσμεύτηκαν  για  την  υλοποίηση  «συγκεκριμένων  δράσεων  για  την 
βελτίωση  της  πρόσβασης  και  συμμετοχής  των 
γυναικών στην αγορά εργασίας» (πεδίο πολιτικής 
5).  Στο  διπλανό  διάγραμμα  παρουσιάζεται  η 
κατανομή  των  πόρων  του  ΕΚΤ  στα  πέντε  πεδία 
πολιτικής  του  ΕΚΤ.  Όπως  είναι  φανερό  από  τα 
στοιχεία  του  διαγράμματος,  οι  παρεμβάσεις 
«προώθησης  και  βελτίωσης  της  κατάρτισης,  της 
εκπαίδευσης  και  της  παροχής  συμβουλών» 
δέσμευσαν  ένα  σημαντικό  ποσοστό  (29,9%)  των 
πόρων  του  ΕΚΤ,  ενώ  ακολουθούν  σε 
χρηματοδοτική βαρύτητα οι παρεμβάσεις του ΕΚΤ 
που  εμπίπτουν  στο  4ο  πεδίο  πολιτικής: 
«προώθηση ενός εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου 
και προσαρμοσμένου εργατικού δυναμικού». 

Παρεμβάσεις  υπέρ  της  ισότητας  ανδρών  και 
γυναικών  προβλέφθηκαν  εκτός  από  το  πεδίο 
πολιτικής 5 και στα υπόλοιπα πεδία πολιτικής του 
ΕΚΤ.  Η  κατανομή  των  πόρων  των 
προσανατολισμένων  στην  ισότητα  των  φύλων 
Μέτρων,  καθώς και  των ουδέτερων Μέτρων των 
ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  στα  πεδία  πολιτικής  ΕΚΤ 
παρουσιάζεται  στον  Πίνακα  και  στο  Διάγραμμα 
που ακολουθούν. 

Πίνακας 3.5   
Προϋπολογισμός Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ ανά Πεδίο Πολιτικής & κατηγορία παρέμβασης (δεν 
περιλαμβάνονται τα Μέτρα Τεχνικής Βοήθειας) 

 

Πεδία Πολιτικής ΕΚΤ 
Προϋπολογισμός 

Gender Mainstreaming 
Δράσεων 

Προϋπολογισμός 
Θετικών 
Δράσεων 

Προϋπολογισμός 
Ουδέτερων 
Δράσεων 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Ανάπτυξη και προώθηση 
ενεργών πολιτικών αγοράς 
εργασίας 

1.044.225.908 
 

15.510.000  1.059.735.908 

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

580.178.859 
 

431.040.340  1.011.219.199 

3. Προώθηση και βελτίωση της 
κατάρτισης, της εκπαίδευσης και 
της παροχής συμβουλών 

1.581.243.375 
 

146.258.088  1.727.501.463 

4. Προώθηση ενός 
εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου 
και προσαρμοσμένου εργατικού 
δυναμικού 

915.818.812 
 

518.347.540  1.434.166.352 

5. Συγκεκριμένα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης & 
συμμετοχής γυναικών στην 
αγορά εργασίας  

 
536.631.855 

 
536.631.855 

                                                            
4
 Στην παρούσα ανάλυση δεν περιλαμβάνονται τα Μέτρα Τεχνικής Βοήθειας των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ.  

Διάγραμμα 3.11
Κατανομή αρχικού π/ϋ Μέτρων 
ΕΚΤ‐Γ΄ΚΠΣ ανά Πεδίο πολιτικής  

18,4%

17,5%

29,9%

24,9%

9,3%

1. Ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών αγοράς 
εργασίας

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

3. Προώθηση και βελτίωση της κατάρτισης, της εκπαίδευσης 
και της παροχής συμβουλών

4. Προώθηση ενός εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
προσαρμοσμένου εργατικού δυναμικού

5. Συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης & 
συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας 
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 ΣΥΝΟΛΟ  4.121.466.954  536.631.855  1.111.155.968  5.769.254.777 

Διάγραμμα 3.12  
Αρχικός  προϋπολογισμός  Μέτρων  ΕΚΤ  – Γ’  ΚΠΣ  ανά  Πεδίο  Πολιτικής  &  κατηγορία 
παρέμβασης 

 

Η κατανομή των πόρων του ΕΚΤ στα πέντε πεδία πολιτικής διαφοροποιείται στα επιμέρους Τομεακά 
και Περιφερειακά ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ όπως προκύπτει από τα  ακόλουθα διαγράμματα: 

Διάγραμμα 3.13   Κατανομή αρχικού προϋπολογισμού Μέτρων ΕΚΤ των Τομεακών ΕΠ ανά Πεδίο Πολιτικής 
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3. Προώθηση και βελτίωση της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της παροχής συμβουλών

4. Προώθηση ενός εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και προσαρμοσμένου εργατικού δυναμικού

5. Συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης & συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας 
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Διάγραμμα 3.14   Κατανομή αρχικού προϋπολογισμού Μέτρων ΕΚΤ των ΠΕΠ ανά Πεδίο Πολιτικής  
 

 
 
Σε  επίπεδο  συνολικών  πόρων  του  ΕΚΤ  που  δεσμεύτηκαν  για  την  υλοποίηση  παρεμβάσεων 
προώθησης της  ισότητας των φύλων  (θετικές δράσεις & gender mainstreaming), η κατανομή τους 
στα 5 πεδία πολιτικής  παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα:  

Διάγραμμα 3.15  
Κατανομή προϋπολογισμού παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων του Γ’ ΚΠΣ 
ανά Πεδίο Πολιτικής  

 

Το  11,5 %  των  πόρων  του  ΕΚΤ,  που  δεσμεύτηκε  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  των  ΕΠ  για  την 
υλοποίηση «συγκεκριμένων  μέτρων  βελτίωσης  της  πρόσβασης &  συμμετοχής  των  γυναικών  στην 
αγορά  εργασίας»  (Πεδίο  Πολιτικής  5)  αντιστοιχεί,  όπως  είναι  φυσικό,  στις  θετικές  δράσεις  που 
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4. Προώθηση ενός εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και προσαρμοσμένου εργατικού δυναμικού

5. Συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης & συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας 
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5. Συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης & συμμετοχής γυναικών στην αγορά 
εργασίας 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
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συμπεριελήφθησαν στον αρχικό σχεδιασμό των επιμέρους ΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 88,5% των πόρων 
του ΕΚΤ που δεσμεύθηκε για την υλοποίηση δράσεων προσανατολισμένων στην ισότητα των φύλων 
κατανέμεται στα 4 Πεδία Πολιτικής του ΕΚΤ όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Διάγραμμα 3.16  
Κατανομή προϋπολογισμού παρεμβάσεων προσανατολισμένων στην  ισότητα  των φύλων 
του Γ’ ΚΠΣ ανά Πεδίο Πολιτικής ΕΚΤ 

 

Η  συμβολή  των  επιμέρους  Μέτρων  ΕΚΤ  των  Τομεακών  και  Περιφερειακών  Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων  στα  πεδία  πολιτικής  ΕΚΤ  παρουσιάζεται  στο  ακόλουθο  σχήμα  και  αναλύεται  ανά 
πεδίο πολιτικής ΕΚΤ ακολούθως. 
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Σχήμα 3.2 
Αποτύπωση των Μέτρων ΕΚΤ των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ανά πεδίο πολιτικής ΕΚΤ στο οποίο συμβάλουν με βάση 
τον αρχικό σχεδιασμό τους  
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Στη  συνέχεια  παρουσιάζονται  οι  παρεμβάσεις  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  ανά  πεδίο 
πολιτικής ΕΚΤ,  με βάση τον αρχικό σχεδιασμό των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ. 

Πεδίο Πολιτικής 1: : Ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών αγοράς εργασίας για την πρόληψη 
και καταπολέμηση της ανεργίας, την πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας τόσο των ανδρών όσο και 
των γυναικών, τη διευκόλυνση της επανένταξης των μακροχρόνια άνεργων στην αγορά εργασίας και 
την υποστήριξη της επαγγελματικής ενσωμάτωσης των νέων και των ατόμων που επιστρέφουν στην 
αγορά εργασίας μετά από ένα διάστημα απουσίας. 

Οι  παρεμβάσεις  που  σχεδιάσθηκαν  στο  Πεδίο  Πολιτικής  1  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των 
φύλων επικεντρώθηκαν σε δράσεις: 

 Βελτίωσης  των  ικανοτήτων  των  ανέργων  γυναικών  με  στόχο  την  ενσωμάτωσή  τους  στην 
αγορά εργασίας 

 Προώθησης ανέργων γυναικών στην  αγορά εργασίας   

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  των  αντίστοιχων  Μέτρων  ΕΚΤ  ανήλθε  σε  1.044.225.908  €, 
αποτελώντας  το  25,3%  του  συνολικού  προϋπολογισμού  των  προσανατολισμένων  στην  ισότητα 
Μέτρων ΕΚΤ. 

Η  συνεισφορά  των  επιμέρους  Τομεακών  &  Περιφερειακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  στο 
Πεδίο Πολιτικής 1 παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα. 

Διάγραμμα 3.17   
Συνεισφορά  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  του  Γ’  ΚΠΣ  στο  Πεδίο
Πολιτικής 1  

 

 

Διάγραμμα 3.18   
Συνεισφορά  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  των  ΠΕΠ  στο  Πεδίο
Πολιτικής 1  

 

84,47%

15,53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ΕΠΑΕΚ

ΠΕΠ

0,36%

3,99%

1,96%

0,79%

1,36%

1,69%

1,19%

0,79%

0,38%

3,03%

0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5%

ΠΕΠ ΑΜΘ

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΠ ΒΑ

ΠΕΠ ΔΜ

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΠ ΝΑ

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΠ ΣΕ



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
 

 
Σελίδα |56

 

Το  84,5%  περίπου  των  πόρων  του  ΕΚΤ  στο  πεδίο  πολιτικής  1,  προβλεπόταν  με  βάση  τον  αρχικό  
σχεδιασμό να διατεθούν μέσω του ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση –  ΕΠΑΕΚ και  το 
υπόλοιπο 15,5% μέσω  των ΠΕΠ.   

Στο ΕΠΑΕΚ οι προσανατολισμένες στην  ισότητα των φύλων δράσεις που συνεισφέρουν στο Πεδίο 
Πολιτικής  1  περιλαμβάνονται  στα  Μέτρα  ΕΚΤ  του  Άξονα  Προτεραιότητας  1  «Ανάπτυξη  και 
προώθηση  ενεργών  πολιτικών  για  την  καταπολέμηση  και  την  πρόληψη  της  ανεργίας,  για  την 
αποφυγή  της  μακροχρόνιας  ανεργίας  και  τη  διευκόλυνση  της  επανένταξης  των  μακροχρόνια 
άνεργων» και ειδικότερα στα Μέτρα 1.3, 1.4 & 1.5, όπου προβλέφθηκε να δοθεί προτεραιότητα στη 
συμμετοχή  των  γυναικών  στις  δράσεις  συνεχιζόμενης  επαγγελματικής  κατάρτισης  ανέργων,  σε 
αντικείμενα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και ανάλογα των αναγκών κάθε 
ανέργου (Μ1.3), στις δράσεις προώθησης στην απασχόληση – ΝΘΕ & Stage (Μ1.4), καθώς και στις 
δράσεις  συνεχιζόμενης  επαγγελματικής  κατάρτισης  και  προώθησης  της  απασχόλησης  ανέργων 
στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού (Μ1.5). 

Στα ΠΕΠ, δράσεις ανάπτυξης και προώθησης ενεργών πολιτικών αγοράς εργασίας σχεδιάσθηκαν σε 
Μέτρα ΕΚΤ των 10 από τα 13 συνολικά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και αφορούσαν 
δράσεις  κατάρτισης &  προώθησης  στην  απασχόληση,  με  πρόβλεψη  να  ληφθούν  ειδικά  μέτρα  ή 
κίνητρα για τη  συμμετοχή των γυναικών ή/και με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους αναφορικά 
με τη συμμετοχή γυναικών. 

Πεδίο Πολιτικής 2:  Προώθηση  ίσων  ευκαιριών  για  όλους  όσον  αφορά  την  πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους είναι εκτεθειμένοι στον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Οι  παρεμβάσεις  που  σχεδιάσθηκαν  στο  Πεδίο  Πολιτικής  2  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των 
φύλων επικεντρώθηκαν σε δράσεις: 

 δημιουργίας  κατάλληλων  συνθηκών  και  προϋποθέσεων  για  την  ένταξη  και  επανένταξη 
ειδικών  κατηγοριών  γυναικών  που  απειλούνται  με  κοινωνικό  αποκλεισμό  στην  αγορά 
εργασίας 

 προώθησης της απασχόλησης ειδικών κατηγοριών γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό 
αποκλεισμό 

 ανάπτυξης  προπαρασκευαστικών  ενεργειών  (προκατάρτιση),  καθώς  και  ανάπτυξης  και 
παροχής συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ειδικές κατηγορίες γυναικών, που 
απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό 

 βελτίωσης  της  πρόσβασης  των  γυναικών  σε  βασικές  υπηρεσίες,  όπως  η  εκπαίδευση,  η 
κατάρτιση, η δια βίου μάθηση και ο επαγγελματικός προσανατολισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των αντίστοιχων Μέτρων ΕΚΤ ανήλθε σε 580.178.859 €, αποτελώντας 
το 14,1% του συνολικού προϋπολογισμού των προσανατολισμένων στην ισότητα Μέτρων ΕΚΤ. 

Η  συνεισφορά  των  επιμέρους  Τομεακών  και  Περιφερειακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  στο 
Πεδίο Πολιτικής 2 παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα: 
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Διάγραμμα 3.19   
Συνεισφορά  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  του  Γ’  ΚΠΣ  στο  Πεδίο
Πολιτικής 2  

 

Διάγραμμα 3.20   
Συνεισφορά  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  των  ΠΕΠ  στο  Πεδίο
Πολιτικής 2 

 

Το  85,9%  περίπου  των  πόρων  του  ΕΚΤ  στο  πεδίο  πολιτικής  2  για  την  υλοποίηση  παρεμβάσεων 
προώθησης  της  ισότητας  των φύλων,  προβλεπόταν με βάση τον αρχικό   σχεδιασμό να διατεθούν 
μέσω  των  τομεακών  ΕΠ:  Απασχόληση  και  Επαγγελματική  Κατάρτιση  –  ΕΠΑΕΚ,  Εκπαίδευση  και 
Αρχική  Επαγγελματική  Κατάρτιση  –  ΕΠΕΑΕΚ  και  Υγεία‐Πρόνοια,  ενώ  το  υπόλοιπο  14,1%  περίπου 
μέσω  των ΠΕΠ.   

Το  ΕΠΕΑΕΚ  συγκεντρώνει  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  πόρων  του  ΕΚΤ  στο  Πεδίο  Πολιτικής  2  (57% 
περίπου)  και με βάση τον αρχικό σχεδιασμό του, οι προσανατολισμένες στην  ισότητα  των φύλων 
δράσεις, που συνεισφέρουν στο συγκεκριμένο Πεδίο Πολιτικής περιλαμβάνονται στα Μέτρα 1.1 και 
1.2  του  Άξονα  Προτεραιότητας  1  «Προώθηση  της  Ισότητας  Ευκαιριών  Πρόσβασης  στην  Αγορά 
Εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με Κοινωνικό Αποκλεισμό». 

Ειδικότερα,  στο  πλαίσιο  του  Μέτρου  1.1  «Βελτίωση  των  Συνθηκών  Ένταξης  στο  Εκπαιδευτικό 
Σύστημα Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών» συμπεριελήφθησαν, με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, δράσεις 
παροχής πολλαπλών δυνατοτήτων για μάθηση σε ενήλικες, που στερούνται βασικών εκπαιδευτικών 
προσόντων, με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας τους  ‐Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, με 
ειδικό στόχο για τις ωφελούμενες γυναίκες από την επιμόρφωση. 

Στο Μέτρο 1.2 «Καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής και ενίσχυση της μαθησιακής 
και  κοινωνικής  διάστασης  του  σχολείου»  προβλέφθηκε  η  δράση  «Ολοήμερο  Σχολείο»,  με  στόχο 
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μεταξύ άλλων τη διευκόλυνση των μητέρων που παραδοσιακά στην Ελλάδα έχουν την ευθύνη της 
παρακολούθησης των παιδιών. 

Σημαντικό  ποσοστό  των  πόρων  του  ΕΚΤ  στο  Πεδίο  Πολιτικής  2  για  την  υλοποίηση  παρεμβάσεων 
προώθησης  της  ισότητας  των φύλων  (περίπου 27%)  διατέθηκαν  μέσω  του ΕΠΑΕΚ  και  ειδικότερα 
μέσω των Μέτρων 2.1 και 2.2 του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας  για  όλους  και  ιδιαίτερα  εκείνους που απειλούνται με  κοινωνικό 
αποκλεισμό». 

Στο  Μ2.1  προβλέφθηκαν  δράσεις  ανάπτυξης  προπαρασκευαστικών  ενεργειών  (προκατάρτιση), 
καθώς  και  δράσεις  ανάπτυξης  και  παροχής  συνοδευτικών  και  υποστηρικτικών  υπηρεσιών,  με 
ωφελούμενους  μεταξύ  άλλων  και  ειδικών  κατηγοριών  γυναικών  που  απειλούνται  με  κοινωνικό 
αποκλεισμό.  Επίσης,  στο  Μ2.2  «Προώθηση  στην  απασχόληση  ατόμων  ευπαθών  κοινωνικών 
ομάδων»  προβλέφθηκαν  δράσεις  επιχορήγησης  νέων  θέσεων  εργασίας  και  νέων  ελεύθερων 
επαγγελματιών  που  απευθύνονταν  μεταξύ  άλλων  και  σε  ειδικές  κατηγορίες  γυναικών  που 
απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 

Οι δράσεις προώθησης της  ισότητας των φύλων που προβλέφθηκαν στο Μέτρο 1.4 του ΕΠ Υγεία‐
Πρόνοια συνεισφέρουν  με 2%  περίπου  στο  Πεδίο  Πολιτικής  2.  Στο  πλαίσιο  του Μ1.4 «Ανάπτυξη 
Δημόσιας Υγείας» σχεδιάσθηκαν ενέργειες αγωγής υγείας για τα άτομα που εξυπηρετούνται από τις 
παρεμβάσεις των Αξόνων 2 και 5 του ΕΠΑΕΚ. 

Στα ΠΕΠ, δράσεις προώθησης ίσων ευκαιριών για όλους, σε ότι αφορά την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας,  με  ιδιαίτερη  έμφαση  σε  όσους  είναι  εκτεθειμένοι  στον  κοινωνικό  αποκλεισμό, 
σχεδιάσθηκαν σε 8 από τα 13 συνολικά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, μέσω κυρίως 
των Μέτρων Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, στα οποία 
ενσωματώθηκε η αρχή της  ισότητας των φύλων με την πρόβλεψη ειδικών θετικών δράσεων υπέρ 
των  γυναικών,  ή  με  τον  προσδιορισμό  των  γυναικών  ως  μιας  πληθυσμιακής  ομάδας  υψηλής 
ανεργίας στην οποία στόχευαν οι ενέργειες του Μέτρου. 

Πεδίο  Πολιτικής  3:  Προώθηση  και  βελτίωση  της  κατάρτισης,  της  εκπαίδευσης  και  της  παροχής 
συμβουλών,  ως  συνιστώσα  μιας  πολιτικής  δια  βίου  μάθησης,  ώστε  να  διευκολυνθεί  και  να 
βελτιωθεί  η  πρόσβαση  και  η  ένταξη  στην  αγορά  εργασίας,  να  βελτιωθεί  και  να  διατηρηθεί  η 
απασχολησιμότητα και να προαχθεί η εργασιακή κινητικότητα. 

Οι παρεμβάσεις που σχεδιάσθηκαν στο Πεδίο Πολιτικής 3 του ΕΚΤ για την προώθηση της ισότητας 
των φύλων επικεντρώθηκαν σε δράσεις: 

 αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης  

 σύνδεσης  των  συστημάτων  εκπαίδευσης,  αρχικής  και  συνεχούς  κατάρτισης,  τόσο  μεταξύ 
τους, όσο και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 

 διεύρυνσης της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε τομείς που συνδέονται με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας 

 πιστοποίησης  της  προσφερόμενης  κατάρτισης  και  των  αποκτηθέντων  επαγγελματικών 
προσόντων, καθώς και ανάπτυξης ολοκληρωμένης στρατηγικής δια βίου κατάρτισης 

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  των  αντίστοιχων  Μέτρων  ΕΚΤ  ανήλθε  σε  1.581.243.375  €, 
αποτελώντας  το  38,4%  του  συνολικού  προϋπολογισμού  των  προσανατολισμένων  στην  ισότητα 
Μέτρων ΕΚΤ. 

Η  συνεισφορά  των  επιμέρους  Τομεακών  &  Περιφερειακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  στο 
Πεδίο Πολιτικής 3 παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα: 

 

 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
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Διάγραμμα 3.21   
Συνεισφορά  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  του  Γ’  ΚΠΣ  στο  Πεδίο
Πολιτικής 3  

 

Διάγραμμα 3.22   
Συνεισφορά  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  των  ΠΕΠ  στο  Πεδίο
Πολιτικής 3 

 

Το  95,6%  περίπου  των  πόρων  του  ΕΚΤ  στο  πεδίο  πολιτικής  3,  προβλεπόταν  με  βάση  τον  αρχικό  
σχεδιασμό  να  διατεθούν  μέσω  των  τομεακών  ΕΠ  και  κυρίως  μέσω  του  ΕΠ  Εκπαίδευση &  Αρχική 
Επαγγελματική Κατάρτιση και το υπόλοιπο 4,4% μέσω  των ΠΕΠ.   

Το ΕΠΕΑΕΚ συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του ΕΚΤ στο Πεδίο Πολιτικής 3 (90,16%) 
και με βάση τον αρχικό σχεδιασμό του, οι προσανατολισμένες στην ισότητα των φύλων δράσεις που 
συνεισφέρουν στο συγκεκριμένο Πεδίο Πολιτικής περιλαμβάνονται στα Μέτρα 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 & 
2.5  του  Άξονα  Προτεραιότητας  2  «Προώθηση  και  Βελτίωση  της  Εκπαίδευσης  και  της  αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου Μάθησης». 

Ειδικότερα,  στο  πλαίσιο  του  Μέτρου  2.1  «Αναβάθμιση  της  ποιότητας  της  παρεχόμενης 
εκπαίδευσης»  σχεδιάσθηκαν  δράσεις  επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών,  όπου  ένα  σημαντικό 
ποσοστό  των  επιμορφούμενων  θα  ήταν  γυναίκες,  που  θα  αναβάθμιζαν  τα  επαγγελματικά  τους 
εφόδια.   

Στο  Μέτρο  2.2  «Αναμόρφωση  προγραμμάτων  σπουδών  –  Διεύρυνση  ανώτατης  εκπαίδευσης» 
συμπεριελήφθησαν,  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό,  δράσεις  αναμόρφωσης  εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων  και  εκπαιδευτικού  υλικού  στην  πρωτοβάθμια  και  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  με 
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σημαντικό στοιχείο της αναμόρφωσης την αντιμετώπιση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων 
σε βάρος των γυναικών. 

Στο  Μέτρο  2.3  «Αρχική  επαγγελματική  εκπαίδευση  και  κατάρτιση»  προβλέφθηκε  η  ανάπτυξη 
προγραμμάτων  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης,  κυρίως  για  εργαζόμενους  φοιτητές  ή  γυναίκες  που 
είναι υποχρεωμένες να παραμένουν στο σπίτι. 

Στο Μέτρο 2.4 «Επαγγελματικός προσανατολισμός & σύνδεση με αγορά εργασίας» σχεδιάσθηκαν 
προγράμματα  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού,  προγράμματα  ανάπτυξης  επαγγελματικών 
δεξιοτήτων  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  καθώς  και  δράσεις  σύνδεσης  των  προγραμμάτων 
σπουδών  της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  με  την  αγορά  εργασίας  (πρακτική  άσκηση,  γραφεία 
διασύνδεσης, κλπ), στα οποία ιδιαίτερη έμφαση προβλεπόταν να δοθεί στην κάλυψη των αναγκών 
των γυναικών. 

Στο  Μέτρο  2.5  «Διά  βίου  εκπαίδευση»  προβλέφθηκε  η  ανάπτυξη  του  ΕΑΠ,  με  βασικό  στόχο  τη 
κάλυψη  των  αναγκών  των  εργαζόμενων  ή  μη  γυναικών,  να  αποκτήσουν  γνώσεις  και  δεξιότητες 
ακολουθώντας τους δικούς τους ρυθμούς, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. 

Μέσω του Μέτρου 3.1 του ΕΠΑΕΚ διατέθηκε το 3,35% των πόρων του ΕΚΤ στο Πεδίο Πολιτικής 3 για 
την  υλοποίηση  δράσεων  πιστοποίησης  (μονάδων,  φορέων,  προγραμμάτων  και  εκπαιδευτών 
κατάρτισης),  καθώς και υπηρεσιών δημιουργίας  και  τυποποίησης προγραμμάτων κατάρτισης,  στο 
πλαίσιο  των  οποίων  προβλέφθηκε  η  ευαισθητοποίηση  σε  θέματα  ισότητας  των  ευκαιριών  των 
εκπαιδευτών/τριών  κατά  τη  διάρκεια  της  εκπαίδευσής  τους,  καθώς  και  η  εκπαίδευσή  τους  σε 
τεχνικές  που  θα  τους  αποτρέψουν  να  αναπαράγουν  παραδοσιακούς  ρόλους,  στερεότυπα  και 
στάσεις. 

Οι δράσεις προώθησης της ισότητας των φύλων που προβλέφθηκαν στο Μέτρο 4.1 του ΕΠ Υγεία – 
Πρόνοια συνεισφέρουν με 2%  περίπου στο Πεδίο Πολιτικής 3.  Ειδικότερα,  στο πλαίσιο  του Μ4.1 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα της Υγείας» σχεδιάσθηκαν ενέργειες κατάρτισης στις 
οποίες σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό τους, προτεραιότητα θα δίδονταν σε θέματα υγείας του 
γυναικείου πληθυσμού της χώρας. 

Στα  ΠΕΠ,  δράσεις  προώθησης  και  βελτίωσης  της  κατάρτισης,  της  εκπαίδευσης  και  της  παροχής 
συμβουλών,  σχεδιάσθηκαν  σε  Μέτρα  ΕΚΤ  των  6  ΠΕΠ  από  τα  13  συνολικά  Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά  Προγράμματα  και  αφορούσαν  δράσεις  προώθησης  στην  απασχόληση  με  ειδική 
στόχευση σε άνεργες γυναίκες. 

Πεδίο Πολιτικής 4: Προώθηση ενός εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και προσαρμοσμένου εργατικού 
δυναμικού, προώθηση της καινοτομίας και προσαρμοστικότητας στην οργάνωση της εργασίας, της 
ανάπτυξης  της  επιχειρηματικότητας  και  προώθηση  των  συνθηκών  διευκόλυνσης  της  δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, της βελτίωσης των δεξιοτήτων και της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στην 
έρευνα, στην επιστήμη και στην τεχνολογία. 

Οι παρεμβάσεις που σχεδιάσθηκαν στο Πεδίο Πολιτικής 4 του ΕΚΤ για την προώθηση της ισότητας 
των φύλων επικεντρώθηκαν σε δράσεις: 

 προώθησης  της προσαρμοστικότητας στις  συνεχώς μεταβαλλόμενες  συνθήκες  της αγοράς 
εργασίας  μέσω  της  κατάρτισης  των  εργαζομένων  σε  επιχειρήσεις  του  ιδιωτικού  και 
δημόσιου τομέα  και ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 βελτίωσης  της  αποτελεσματικότητας  της  δημόσιας  διοίκησης  σε  επιλεγμένους  τομείς 
ενδιαφέροντος  κυρίως μέσω της συνεχούς κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων 

 προώθησης  της  επιχειρηματικότητας  με  στόχο  τη  διευκόλυνση  της  δημιουργίας  θέσεων 
εργασίας 

 ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου στην έρευνα, στην τεχνολογία και στην καινοτομία 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός των αντίστοιχων Μέτρων ΕΚΤ ανήλθε σε 915.818.812 €, αποτελώντας 
το 22,2% του συνολικού προϋπολογισμού των προσανατολισμένων στην ισότητα Μέτρων ΕΚΤ. 

Η  συνεισφορά  των  επιμέρους  Τομεακών  &  Περιφερειακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  στο 
Πεδίο Πολιτικής 4 παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα: 

Διάγραμμα 3.23   
Συνεισφορά  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  του  Γ’  ΚΠΣ  στο  Πεδίο
Πολιτικής 4   

 

Διάγραμμα 3.24   
Συνεισφορά  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  των  ΠΕΠ  στο  Πεδίο
Πολιτικής 4 

 

Το  98,5%  περίπου  των  πόρων  του  ΕΚΤ  στο  πεδίο  πολιτικής  4,  προβλεπόταν  με  βάση  τον  αρχικό  
σχεδιασμό  να  διατεθούν  μέσω  3  τομεακών  ΕΠ  και  συγκεκριμένα  μέσω  του  ΕΠ  Απασχόληση  και 
Επαγγελματική Κατάρτιση,  του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα &  του ΕΠ Κοινωνία  της Πληροφορίας  και  το 
υπόλοιπο 1,5/% μέσω  των ΠΕΠ.   

Το ΕΠΑΕΚ συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του ΕΚΤ στο Πεδίο Πολιτικής 4  (39,31%) 
και με βάση τον αρχικό σχεδιασμό του, οι προσανατολισμένες στην ισότητα των φύλων δράσεις που 
συνεισφέρουν  στο  συγκεκριμένο  Πεδίο  Πολιτικής  περιλαμβάνονται  στα  Μέτρα  4.1  και  4.4  του 
Άξονα  Προτεραιότητας  4  «Ανάπτυξη  και  προώθηση  της  επιχειρηματικότητας  και 
προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού». 

Ειδικότερα,  στο  πλαίσιο  του  Μέτρου  4.1  «Ενίσχυση  ανέργων  για  αυτοαπασχόληση  και  σύσταση 
νέων  Επιχειρήσεων»  σχεδιάσθηκαν  ειδικά  προγράμματα  επανένταξης  των  γυναικών  στην  αγορά 

32,85%

39,31%

26,30%

1,54%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ΕΠ ΚτΠ

ΕΠΑΕΚ

ΕΠΑΝ

ΠΕΠ

0,22%

0,46%

0,21%

0,38%

0,27%

0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50%

ΠΕΠ ΒΑ

ΠΕΠ ΔΕ

ΠΕΠ ΚΜ

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
 

 
Σελίδα |62

 

εργασίας  και  ολοκληρωμένες  ενέργειες  για  τη  στήριξη  γυναικών  μελών  ειδικών  κοινωνικών 
κατηγοριών.   

Στο  Μέτρο  4.4  «Αναβάθμιση  των  δεξιοτήτων  των  εργαζομένων  στο  Δημόσιο  Τομέα» 
συμπεριελήφθησαν,  με βάση  τον αρχικό σχεδιασμό,  δράσεις προεισαγωγικής εκπαίδευσης για  τη 
δημιουργία  εξειδικευμένων  στελεχών  ταχείας  εξέλιξης  στη  Δημόσια  Διοίκηση  και  την  Τοπική 
Αυτοδιοίκηση,  αρχική  κατάρτιση  νεοεισερχόμενων  Δημοσίων  Υπαλλήλων  και  υπαλλήλων  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης,  καθώς  και  δράσεις  συνεχιζόμενης  κατάρτισης  Δημοσίων  Υπαλλήλων,  στις  οποίες 
δόθηκε  προτεραιότητα  στην  προώθηση  της  συμμετοχής  των  γυναικών  ‐  υπαλλήλων  δημόσιας 
διοίκησης, με σκοπό την ανέλιξή τους στη διοικητική ιεραρχία.  

Σημαντικό ποσοστό των πόρων του ΕΚΤ στο Πεδίο Πολιτικής 4 διατέθηκε μέσω του ΕΠ Κοινωνία της 
Πληροφορίας (32,85%) και ειδικότερα μέσω των Μέτρων 3.4 και 3.5.  

Στο  Μέτρο  3.4  του  ΕΠ  ΚτΠ  «Αναβάθμιση  των  δεξιοτήτων  του  ανθρώπινου  δυναμικού» 
συμπεριελήφθησαν,  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό,  δράσεις  κατάρτισης  γυναικών  σε  βασικές 
δεξιότητες  χρήσης  των ΤΠΕ,  ενώ στο πλαίσιο  του Μέτρου 3.5 «Προώθηση  της απασχόλησης στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας» προβλέφθηκε ειδικό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 
(stage) για γυναίκες. 

Ένα  επίσης  σημαντικό  ποσοστό  των  πόρων  του  ΕΚΤ  στο  Πεδίο  Πολιτικής  4  διατέθηκε  μέσω  του 
ΕΠΑΝ (26,3%) και ειδικότερα μέσω των Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 8 «Ανθρώπινοι Πόροι». 

Στο  Μέτρο  8.1  «Εκπαίδευση  και  κατάρτιση  στον  τομέα  του  τουρισμού»  προβλέφθηκε  δράση 
αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων σπουδών της τουριστικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης  με  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  υποστήριξη  των  γυναικών  και  στην  ενίσχυση  της 
επιχειρηματικότητας στη βάση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας. 

Στο Μέτρο 8.2 «Ανθρώπινοι πόροι στη μεταποίηση, το εμπόριο και τις υπηρεσίες» προβλέφθηκαν 
ενέργειες κατάρτισης σε θέματα που σχετίζονται με την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 
για τους ωφελούμενους του Μέτρου 2.8  του ΕΠΑΝ στο πλαίσιο του οποίου συμπεριελήφθη και η 
δράση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. 

Τέλος,  στο Μέτρο 8.3 «Ανθρώπινο  ερευνητικό  και  τεχνολογικό  δυναμικό»  προβλέφθηκε  η  δράση 
"Τοποθέτηση  Ερευνητικού  Προσωπικού  στις  Επιχειρήσεις  (ΗΡΩΝ)»  με  ειδικά  κίνητρα  στην 
περίπτωση  που  οι  προσλαμβανόμενοι  είναι  γυναίκες,  καθώς  και  η  δράση  «Παρακολούθηση  των 
κενών σε Ε & Τ της αγοράς εργασίας και εντοπισμός ελλείψεων σε  Ε & Τ ειδικότητες», με σκοπό τη 
συμβολή στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εγχώριας αγοράς εργασίας για ΕΤΑ και 
την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στον τομέα της ΕΤΑ. 

Πεδίο  Πολιτικής  5:  Συγκεκριμένα  μέτρα  για  τη  βελτίωση  της  πρόσβασης  και  συμμετοχής  των 
γυναικών στην αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, της 
πρόσβασης  σε  νέες  ευκαιρίες  απασχόλησης  και  της  δυνατότητάς  τους  να  συστήσουν  νέες 
επιχειρήσεις αλλά και της μείωσης των οριζόντιων και κάθετων διακρίσεων με βάση το φύλο στην 
αγορά εργασίας 

Οι παρεμβάσεις που σχεδιάσθηκαν στο Πεδίο Πολιτικής 5  του ΕΚΤ αποτελούν  τις θετικές δράσεις 
υπέρ  των  γυναικών,  οι  οποίες  παρουσιάσθηκαν  αναλυτικά  στην  Ενότητα  3.1,  αλλά  για  λόγους 
ολοκληρωμένης  παρουσίασης  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  ανά  πεδίο  πολιτικής,  παρατίθενται  στη 
συνέχεια τα βασικά τους χαρακτηριστικά. 

Οι θετικές δράσεις που σχεδιάσθηκαν στο πλαίσιο των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ επικεντρώθηκαν σε δράσεις: 

 βελτίωσης της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας 

 προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

 εισαγωγής της ισότητας των φύλων στη σχολική διαπαιδαγώγηση  
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 ενίσχυσης  της  συμμετοχής  των  γυναικών  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  εκπαίδευση 
προσφέροντας  ειδικά  κίνητρα  και  αξιοποιώντας  τις  δράσεις  για  τον  επαγγελματικό 
προσανατολισμό  

 υποστήριξης των γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές ‐ Προγράμματα 
σπουδών και ερευνητικά προγράμματα για τις γυναίκες 

 βελτίωσης,  ή/και  δημιουργίας  κοινωνικών  υπηρεσιών  υπέρ  ομάδων  πληθυσμού  που 
χρήζουν  ιδιαίτερης  υποστήριξης,  με  στόχο  τη  δημιουργία  ευκαιριών  ένταξης  στην  αγορά 
εργασίας,  προώθησης  σε  θέσεις  απασχόλησης  και  επαγγελματικής  εξέλιξης  κυρίως  των 
γυναικών. 

Ο  αρχικός  προϋπολογισμός  των  θετικών Μέτρων  ΕΚΤ  ανήλθε  σε  536.631.855  €,  αποτελώντας  το 
11,5% του συνολικού προϋπολογισμού των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων. 

Η  συνεισφορά  των  επιμέρους  Τομεακών  &  Περιφερειακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  στο 
Πεδίο Πολιτικής 5 παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα: 

Διάγραμμα 3.25   
Συνεισφορά  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  του  Γ’  ΚΠΣ  στο  Πεδίο
Πολιτικής 5   

 

Διάγραμμα 3.26   
Συνεισφορά  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  των  ΠΕΠ  στο  Πεδίο
Πολιτικής 5 
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3.3. Παρουσίαση  των  βασικών  κατευθύνσεων  πολιτικής  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των 
φύλων 

Στην  παρούσα  ενότητα  αποτυπώνονται  οι  σημαντικότερες  κατευθύνσεις  πολιτικής  για  την 
προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων,  όπως  αυτές  ενσωματώθηκαν  στον  αρχικό  σχεδιασμό  των 
παρεμβάσεων  ΕΚΤ  στο  Γ’  ΚΠΣ,  οι  οποίες  ταυτίζονται  ουσιαστικά  με  τους  βασικούς  κοινοτικούς 
στόχους σχετικά με τις  ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών, όπως αυτοί προδιαγράφονται 
στο Τεχνικό Έγγραφο 35: 

 Βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας   

 Βελτίωση της ισότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση  

 Βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων   

 Συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής  

 Ισόρροπη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

Στη  συνέχεια  αποτιμάται  η  συμβολή  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων 
(θετικές δράσεις & gender mainstreaming) που περιελήφθησαν στον αρχικό σχεδιασμό των 18 ΕΠ 
του Γ΄ ΚΠΣ – ΕΚΤ  στους ανωτέρω τομείς παρέμβασης /στόχους ισότητας του ΕΚΤ και συγκεκριμένα 
εξετάζεται η συμβολή τους στους  τέσσερις πρώτους στόχους,  ενώ για  τον πέμπτο στόχο  ισότητας 
«Ισόρροπη  συμμετοχή  στη  λήψη  αποφάσεων»,  η  συμβολή  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  του  Γ’  ΚΠΣ 
εξετάζεται  μέσα  από  την  εφαρμογή  του  ευρύτερου  πλαισίου  διαχείρισης  των  Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων  και  συγκεκριμένα  μέσα  από  την  ισόρροπη  συμμετοχή  γυναικών  και  ανδρών  στις 
επιτροπές  παρακολούθησης  και  στις  εταιρικές  σχέσεις  που  έχουν  την  ευθύνη  διαχείρισης  των 
προγραμματικών εγγράφων (βλ. Ενότητα 3.3.5) 

Η κατηγοριοποίηση των Μέτρων των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ, τα οποία συμβάλλουν με θετικές δράσεις υπέρ 
των  γυναικών  ή  με  ένταξη  της  διάστασης  της  ισότητας  στους  τέσσερις  στόχους  ισότητας, 
πραγματοποιήθηκε  με  βάση  τη  μεθοδολογία  που αναπτύχθηκε  στο 1ο  Παραδοτέο  του  Έργου  και 
στηρίχθηκε  στην  αναλυτική  αποτύπωση  των  ποιοτικών  χαρακτηριστικών  του  αρχικού 
προγραμματικού  σχεδιασμού  των  Μέτρων  ΕΚΤ  των  ΕΠ  (βλ.  Παράρτημα  Γ  του  2ου  Παραδοτέου 
«Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης»). 

Η κατάταξη των 79 Μέτρων ΕΚΤ τα οποία με βάση τον αρχικό τους σχεδιασμό συμβάλουν άμεσα ή 
έμμεσα στην προώθηση της ισότητας των φύλων παρατίθενται στον Πίνακα και στο Διάγραμμα που 
ακολουθούν,  όπου  παρουσιάζεται  συγκεντρωτικά  το  πλήθος  των  Μέτρων  και  ο  αντίστοιχος 
προϋπολογισμός τους ανά στόχο ισότητας.  Επισημαίνεται ότι η αντιστοίχιση των θετικών ή gender 
mainstreaming Μέτρων ΕΚΤ με τους στόχους ισότητας δεν είναι μονοσήμαντη, δηλαδή ένα Μέτρο 
μπορεί  να  συμβάλει  σε  περισσότερους  από  1  στόχους  ισότητας,  και  σε  αυτό  οφείλεται  ότι  το 
άθροισμα των Μέτρων ανά στόχο ισότητας είναι 115 και όχι 79. Αναλυτική αποτύπωση των Μέτρων 
των ΕΠ ανά στόχο ισότητας παρατίθεται στην Ενότητα 3.4.1. 

  Πίνακας 3.6    Αρχικός Προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ ανά στόχο ισότητας   
 

Στόχοι Ισότητας  Πλήθος Μέτρων  Αρχικός Π/Υ σε € (ΣΚ) 

1. Βελτίωση της πρόσβασης & της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας  

54  2.044.312.958 

2. Βελτίωση της ισότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση  13  1.975.656.459 

3. Βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη δημιουργία 
και την ανάπτυξη επιχειρήσεων 

30  791.205.851 

4. Συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής  18  589.142.767 

 115  5.400.318.035 

                                                            
5
  Τεχνικό  έγγραφο  3  "Ενσωμάτωση  των  ίσων  ευκαιριών  για  γυναίκες  και  άνδρες  στα  προγράμματα  και  τα  σχέδια  των  διαρθρωτικών 
ταμείων", Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μάρτιος 2000. 
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Διάγραμμα 3.27   Αρχικός προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ ανά στόχο ισότητας  
 

 
Με  βάση  τον  αρχικό  προγραμματικό 
σχεδιασμό  των  παρεμβάσεων  που 
προωθούσαν, είτε άμεσα, είτε έμμεσα 
την αρχή της ισότητας των φύλων και 
την  αντίστοιχη  χρηματοδοτική 
κατανομή  των  πόρων  που 
δεσμεύθηκαν για την υλοποίησή τους, 
προκύπτει  ότι  η  πλειοψηφία  των 
Μέτρων (54) συνέβαλε στη «βελτίωση 
της  πρόσβασης  και  συμμετοχής  στην 
αγορά εργασίας» (στόχος ισότητας 1),  
δεσμεύοντας  το  37,9%  των  σχετικών 
πόρων.  Αντίστοιχη  χρηματοδοτική 
βαρύτητα  παρουσίασε  και  ο  στόχος 
ισότητας  2  (36,6%)  με  13  Μέτρα  να 
περιλαμβάνουν στον αρχικό προγραμματικό σχεδιασμό τους δράσεις βελτίωσης της ισότητας στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση.  

Η  συμβολή  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των φύλων  διαφοροποιείται  μεταξύ  των 
θετικών  και  των  προσανατολισμένων  στην  ισότητα  Μέτρων  ΕΚΤ  (gender mainstreaming).  Όπως 
φαίνεται  και  από  τα  Διαγράμματα  που  ακολουθούν,  οι  θετικές  δράσεις  συμβάλλουν  κυρίως  στο 
συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (43%), ενώ οι προσανατολισμένες στην ισότητα 
δράσεις συμβάλλουν κυρίως στη βελτίωση της ισότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (42%), 
καθώς και στη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας (41%).  

 

 

  1. Βελτίωση της πρόσβασης & της συμμετοχής στην αγορά εργασίας  

  2. Βελτίωση της ισότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

  3. Βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων 
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Διάγραμμα 3.28
Κατανομή  αρχικού  π/ϋ  παρεμβάσεων 
προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  στους 
στόχους ισότητας  

Διάγραμμα 3.29    Κατανομή αρχικού π/ϋ θετικών & gender mainstreaming Μέτρων στους  στόχους ισότητας 
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  4. Συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

Αντίστοιχα,  η  συμβολή  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  στους  στόχους 
ισότητας  διαφοροποιείται  ανάμεσα στα  Τομεακά  και Περιφερειακά  Επιχειρησιακά Προγράμματα. 
Όπως  φαίνεται  και  από  το  ακόλουθο  διάγραμμα,  οι  παρεμβάσεις  προώθησης  της  ισότητας  των 
φύλων  που  προβλέφθηκαν  στον  αρχικό  σχεδιασμό  των  τομεακών  ΕΠ,  συμβάλλουν  κυρίως  στη 
«βελτίωση  της  ισότητας  στην  εκπαίδευση  και  την  κατάρτιση»  (κυρίως  λόγω  του  ΕΠΕΑΕΚ)  και  στη 
«βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας» (κυρίως λόγω του ΕΠΑΕΚ) και 
δευτερευόντως  στη  «βελτίωση  της  συμμετοχής  των  γυναικών  στη  δημιουργία  και  την  ανάπτυξη 
επιχειρήσεων»  (ΕΠΑΕΚ,  ΕΠΑΝ)  και  στο  «συνδυασμό  επαγγελματικής  και  οικογενειακής  ζωής» 
(ΕΠΑΕΚ, ΕΠΕΑΕΚ).  

Σε ότι αφορά τα ΠΕΠ, οι παρεμβάσεις προώθησης της ισότητας των φύλων που προβλέφθηκαν στον 
αρχικό σχεδιασμό τους, συμβάλουν σημαντικά στους στόχους ισότητας 1, 3 & 4, ενώ περιορισμένη 
είναι  η  συμβολή  τους  στη  «βελτίωση  της  ισότητας  στην  εκπαίδευση  και  την  κατάρτιση»  (στόχος 
ισότητας 2). 

 

 

Η  συμβολή  των  επιμέρους  Μέτρων  ΕΚΤ  των  Τομεακών  και  Περιφερειακών  Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων  στους  στόχους  ισότητας  παρουσιάζεται  στο  ακόλουθο  σχήμα  και  αναλύεται  ανά 
στόχο ισότητας στις ενότητες που ακολουθούν. 
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3. Βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων

4. Συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

Διάγραμμα 3.30  
Κατανομή αρχικού π/ϋ παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων των Τομεακών
& Περιφερειακών ΕΠ στους  στόχους ισότητας  
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Σχήμα 3.3 
Αποτύπωση των Μέτρων ΕΚΤ των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ανά στόχο ισότητας στον οποίο συμβάλουν με βάση τον 
αρχικό σχεδιασμό τους  
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3.3.1. Συμβολή των παρεμβάσεων του Γ’ ΚΠΣ στη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής 
των γυναικών στην αγορά εργασίας (Στόχος Ισότητας 1) 

Η βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, αντιστοιχεί με 
τον 1ο  στόχο  ισότητας  και  συγκεντρώνει  το 37,9%  των  πόρων  του  ΕΚΤ  που  δεσμεύθηκαν  για  την 
υλοποίηση  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων.  Στο  συγκεκριμένο  πεδίο 
παρέμβασης  συμβάλουν  κυρίως  οι  δράσεις  προώθησης  στην  απασχόληση  (stage, NΘΕ,  ΝΕΕ)  που 
προβλέφθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΕΚ, οι δράσεις προώθησης της απασχόλησης στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας  (ΕΠ ΚτΠ), οι δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης με την αγορά 
εργασίας του ΕΠΕΑΕΚ, καθώς και δράσεις που περιλαμβάνονται στα ακόλουθα Μέτρα των ΠΕΠ: 

 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης 

 Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων 

 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης 

 Ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και προώθηση της ισότητας 
ευκαιριών των δύο φύλων 

Η  συνεισφορά  των  επιμέρους  Τομεακών  και  Περιφερειακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  στο 
Στόχο Ισότητας 1 παρουσιάζεται στα ακόλουθα Διαγράμματα: 

Διάγραμμα 3.31   
Συνεισφορά παρεμβάσεων προώθησης  της  ισότητας  των φύλων  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  στο 
Στόχο Ισότητας 1  

 

Όπως φαίνεται και από τα ανωτέρω στοιχεία, το 82% των πόρων των παρεμβάσεων προώθησης της 
ισότητας  των  φύλων,  που  προβλεπόταν  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  τους  να  συμβάλουν  στη 
βελτίωση  της  πρόσβασης  και  της  συμμετοχής  των  γυναικών  στην  αγορά  εργασίας,  δεσμεύθηκαν 
μέσω  των  Τομεακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  και  κυρίως  μέσω  του  ΕΠΑΕΚ  (62,2%).  Στο 
συγκεκριμένο  στόχο  ισότητας  συμβάλουν  επίσης  και  τα  13  ΠΕΠ,  ενώ  η  χρηματοδοτική  τους 
βαρύτητα στους συνολικούς πόρους των παρεμβάσεων του Στόχου Ισότητας 1 κυμαίνεται από  0,2% 
(ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας) έως 3,7% (ΠΕΠ Αττικής).  
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3.3.2. Συμβολή των παρεμβάσεων του Γ’ ΚΠΣ στη βελτίωση της  ισότητας στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση (Στόχος Ισότητας 2) 

Οι παρεμβάσεις προώθησης  της  ισότητας  των φύλων που σχεδιάσθηκαν στο πλαίσιο  των ΕΠ  του  
Γ΄ ΚΠΣ με στόχο τη βελτίωση της  ισότητας 
στην  εκπαίδευση  και  κατάρτιση, 
δέσμευσαν το 36,6% των συνολικών πόρων 
για  τη  μείωση  των  ανισοτήτων  μεταξύ 
γυναικών και ανδρών.  

Στο  στόχο  ισότητας  2  συμβάλουν  σχεδόν 
αποκλειστικά  δράσεις  που  σχεδιάσθηκαν 
στο  πλαίσιο  των  τομεακών  ΕΠ  (βλ. 
Διάγραμμα  3.32),  ενώ  από  τα  ΠΕΠ 
παρεμβάσεις που συμβάλουν στη μείωση 
των ανισοτήτων στην εκπαίδευση και στην 
κατάρτιση  σχεδιάσθηκαν  στο πλαίσιο  του 
ΠΕΠ Κρήτης  και  συγκεκριμένα στο Μέτρο 
6.2  «Ανάπτυξη  Ανθρωπίνων  Πόρων» 
σχεδιάσθηκαν  δράσεις  κατάρτισης  στις 
νέες  τεχνολογίες  πληροφορίας  και 
επικοινωνίας  που  απευθύνονταν  κυρίως 
σε μειονεκτικές ομάδες ατόμων (άνεργων, 
ανειδίκευτων εργατών, γυναικών κτλ.). 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι παρεμβάσεις 
του  ΕΠ  Εκπαίδευση  και  Αρχική 
Επαγγελματική  Κατάρτιση  παρουσίασαν  τη  μεγαλύτερη  χρηματοδοτική  βαρύτητα  στον  τομέα 
βελτίωσης  της  ισότητας  στην  εκπαίδευση  και  κατάρτιση,  δεσμεύοντας  το 76,8%    των  πόρων  που 
διατέθηκαν στο στόχο ισότητας 2. 

Δράσεις  που  συμβάλουν  στο  Στόχο  Ισότητας 2  σχεδιάσθηκαν  στο  πλαίσιο  τόσο  θετικών Μέτρων, 
όσο και Μέτρων gender mainstreaming του ΕΠΕΑΕΚ και συγκεκριμένα:  

 Μ1.1:  Βελτίωση  των  συνθηκών  ένταξης  στο  εκπαιδευτικό  σύστημα  ατόμων  ειδικών 
κατηγοριών 

 Μ2.1: Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

 Μ2.2: Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών – Διεύρυνση ανώτατης εκπαίδευσης 

 Μ2.3: Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

 Μ2.5: Διά βίου εκπαίδευση 

 Μ4.1: Προγράμματα προώθησης της ισότητας των φύλων, με έμφαση στην υποστήριξη της 
αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των γυναικών 

 Μ4.2: Προγράμματα υποστήριξης γυναικών στις προπτυχιακές & μεταπτυχιακές σπουδές –
Προγράμματα σπουδών και ερευνητικά προγράμματα για τις γυναίκες 

Επίσης,  δράσεις προώθησης  της  ισότητας στην  εκπαίδευση και  κατάρτιση προβλέφθηκαν και στα 
ακόλουθα Επιχειρησιακά Προγράμματα: 

 ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας: στο πλαίσιο του Μέτρου 3.4 «Αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
του  ανθρώπινου  δυναμικού»  σχεδιάσθηκαν  προγράμματα  κατάρτισης  σε  βασικές 

Διάγραμμα 3.32
Συνεισφορά  παρεμβάσεων  προώθησης 
της  ισότητας  των  φύλων  των  ΕΠ  του 
Γ’ ΚΠΣ στο Στόχο Ισότητας 2   
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δεξιότητες    χρήσης  των  ΤΠΕ  για  γυναίκες,  καθώς  και  δράσεις  προώθησης  της  χρήσης 
ευέλικτων μορφών κατάρτισης (τηλε‐κατάρτιση). 

 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα: στο πλαίσιο του Μέτρου 8.1 «Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα 
του  τουρισμού»  σχεδιάσθηκε  η  Δράση  8.1.3:  Αναμόρφωση  και  εκσυγχρονισμός  των 
προγραμμάτων  σπουδών  της  τουριστικής  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  ‐  Πιλοτικές 
εφαρμογές,  με  βασικό  στόχο  της  την  παροχή  ίσων  ευκαιριών  κατάρτισης  σε  όλες  τις 
κατηγορίες των νέων και εργαζομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των γυναικών 
και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη βάση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας.  

 ΕΠ  Υγεία‐Πρόνοια:  στο  πλαίσιο  του  Μέτρου  4.1  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού  του 
Τομέα της Υγείας» προβλέφθηκαν δράσεις κατάρτισης σε αντικείμενα τα οποία αφορούν σε 
θέματα υγείας του γυναικείου πληθυσμού της χώρας. 

 ΕΠ  Απασχόληση  και  Επαγγελματική  Κατάρτιση:  στο  πλαίσιο  του  Μέτρου  3.1  «Ενίσχυση 
δράσεων  πιστοποίησης  (μονάδων,  φορέων,  προγραμμάτων  και  εκπαιδευτών  κατάρτισης), 
καθώς  και  υπηρεσιών  δημιουργίας  και  τυποποίησης  προγραμμάτων  κατάρτισης» 
προβλέφθηκαν  ενέργειες  εκπαίδευσης  (και  πιστοποίησης  της  εκπαίδευσης)  εκπαιδευτών 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.  

3.3.3. Συμβολή των παρεμβάσεων του Γ’ ΚΠΣ στη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη 
δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων (Στόχος Ισότητας 3) 

Στη  βελτίωση  της  συμμετοχής  των  γυναικών  στη  δημιουργία  και  ανάπτυξη  επιχειρήσεων 
συμβάλουν, με βάση τον αρχικό προγραμματικό σχεδιασμό τους, 30 Μέτρα ΕΚΤ με προϋπολογισμό 
που  ανέρχεται  στο  14,7%  του  συνολικού  προϋπολογισμού  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της 
ισότητα των φύλων. 

Στο  Στόχο  Ισότητας  3  συμβάλουν  σημαντικά  τα  Τομεακά  Επιχειρησιακά  Προγράμματα,  με 
χρηματοδοτική βαρύτητα της τάξης του 59% στους συνολικούς πόρους ΕΚΤ στο συγκεκριμένο στόχο 
ισότητας, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 
όπως φαίνεται και στο ακόλουθο Διάγραμμα: 

Διάγραμμα 3.33   
Συνεισφορά παρεμβάσεων προώθησης  της  ισότητας  των φύλων  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  στο
Στόχο Ισότητας 3 
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Οι  παρεμβάσεις  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  του  ΕΠ  Απασχόληση  και  Επαγγελματική 
Κατάρτιση  παρουσίασαν  τη  μεγαλύτερη  χρηματοδοτική  βαρύτητα  στον  τομέα  βελτίωσης  της 
συμμετοχής των γυναικών στη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων, δεσμεύοντας το 50,6%  των 
πόρων  που  διατέθηκαν  στο  στόχο  ισότητας  3  και  σχεδιάσθηκαν  στο  πλαίσιο  των  ακόλουθων 
Μέτρων: 

 Μ5.3:  Ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις  υπέρ  των  γυναικών  (Εξειδικευμένη  κατάρτιση, 
συμβουλευτική,  απόκτηση  εργασιακής  εμπειρίας,  επιχειρηματικότητα,  δίκτυα, 
ευαισθητοποίηση / πληροφόρηση φορέων και δομών) 

 Μ2.2: Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

 Μ4.1: Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και σύσταση νέων Επιχειρήσεων 

Επίσης,  δράσεις  βελτίωσης  της  συμμετοχής  των  γυναικών  στη  δημιουργία  και  ανάπτυξη 
επιχειρήσεων  προβλέφθηκαν  και  στο  πλαίσιο  του Μέτρου 8.2  του  ΕΠΑΝ «Ανθρώπινοι  πόροι  στη 
μεταποίηση, το εμπόριο και τις υπηρεσίες», στο οποίο σχεδιάσθηκαν προγράμματα κατάρτισης σε 
θέματα που σχετίζονται με την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του Μέτρου 2.8  (Δράση 
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας). 

Στο  συγκεκριμένο  στόχο  ισότητας  συμβάλουν  επίσης  και  τα  13  ΠΕΠ,  ενώ  η  χρηματοδοτική  τους 
βαρύτητα  στους  συνολικούς  πόρους  των  παρεμβάσεων  του  Στόχου  Ισότητας  3  κυμαίνεται  από  
0,51%  (ΠΕΠ  Πελοποννήσου)  έως  11,9%  (ΠΕΠ  Αττικής).  Οι  δράσεις  προώθησης  της  γυναικείας 
επιχειρηματικότητας συμπεριελήφθησαν σε αρκετά ΠΕΠ στα θετικά Μέτρα. 
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3.3.4. Συμβολή  των  παρεμβάσεων  του  Γ’  ΚΠΣ  στην  εξισορρόπηση  επαγγελματικής  και 
οικογενειακής ζωής (Στόχος Ισότητας 4) 

Οι παρεμβάσεις  του Γ’ ΚΠΣ που συμβάλουν στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής 
ζωής  αφορούσαν  κατά  κύριο  λόγο  την  ανάπτυξη  και  ενίσχυση  δομών  κοινωνικής  φροντίδας. 
Τέτοιου  είδους  δράσεις  συμπεριελήφθησαν  στον  αρχικό  σχεδιασμό  όλων  των  Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς και στο Μέτρο 5.2 του ΕΠΑΕΚ   «Στήριξη της λειτουργίας και 
της ποιοτικής αναβάθμισης των μονάδων και υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωμένων και 
λοιπών πληθυσμιακών ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας».  

Παράλληλα,  στο  πλαίσιο  του  Μέτρου  5.1  του  ΕΠΑΕΚ  «Θετικές  δράσεις  για  την  ισότητα  των 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις ΜΜΕ και στις μεγάλες επιχειρήσεις» προβλέφθηκε η 
δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών στις επιχειρήσεις.  

Το  ΕΠΕΑΕΚ  συμβάλει  στο  Στόχο  Ισότητας  4  μέσω  του  Μέτρου  1.2  «Καταπολέμηση  της  σχολικής 
αποτυχίας και διαρροής και ενίσχυση της μαθησιακής και κοινωνικής διάστασης του σχολείου» στο 
πλαίσιο του οποίου σχεδιάσθηκε η δράση ενίσχυσης του θεσμού του ολοήμερου σχολείου. 

Η  συνεισφορά  των  επιμέρους  Τομεακών  και  Περιφερειακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  στο 
Στόχο Ισότητας 4 παρουσιάζεται στα ακόλουθα Διαγράμματα: 

Διάγραμμα 3.34   
Συνεισφορά παρεμβάσεων προώθησης  της  ισότητας  των φύλων  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  στο
Στόχο Ισότητας 4 

 

3.3.5. Συμβολή των παρεμβάσεων του Γ’ ΚΠΣ στην ισόρροπη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων  
(Στόχος Ισότητας 5) 

Όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί,  η  συμβολή  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  του  Γ’  ΚΠΣ  στο  Στόχο  Ισότητας  5 
«Ισόρροπη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων»,  εξετάζεται μέσα από την εφαρμογή του ευρύτερου 
πλαισίου  διαχείρισης  των  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  και  συγκεκριμένα  μέσα  από  την 
ισόρροπη  συμμετοχή  γυναικών  και  ανδρών  στις  Επιτροπές  Παρακολούθησης  και  στις  εταιρικές 
σχέσεις που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των προγραμματικών εγγράφων. 

Ειδικότερα,  η  συμβολή  των παρεμβάσεων  ΕΚΤ  του  Γ’  ΚΠΣ  στο  στόχο  ισότητας 5,  κατά  τον αρχικό 
σχεδιασμό των ΕΠ, αποτιμάται μέσω: 
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 Της συμμετοχής γυναικών στις Επιτροπές Παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκαν  στα 
πρώτα χρόνια υλοποίησης των Προγραμμάτων (1η – 3η Συνεδρίαση) 

 Της  συμμετοχής  φορέων  προώθησης  της  ισότητας  και  γυναικείων  οργανισμών  στις 
Επιτροπές Παρακολούθησης 

 Της συμμετοχής των γυναικών στη στελέχωση των Υπηρεσιών Διαχείρισης και Συντονισμού 
κατά τα τρία πρώτα χρόνια υλοποίησης των Προγραμμάτων (2001‐2003). 

Η  συμμετοχή  των  γυναικών  στις  Επιτροπές Παρακολούθησης  των  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
και  του  Γ’  ΚΠΣ  συνιστά  βασικό  στοιχείο  της  αξιολόγησης,  λαμβάνοντας  υπόψη  αφενός  μεν  ότι 
αποτελεί  ένα  παράγοντα  μέτρησης  της  συμβολής  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  του  Γ΄  ΚΠΣ  στο  στόχο 
ισότητας  5  «Ισόρροπη  συμμετοχή  στη  λήψη  αποφάσεων»,  αφετέρου  δε  ότι  ο  Κανονισμός 
1260/1999  αναφέρει  ρητά:  «τα  κράτη  μέλη  οφείλουν  να  διασφαλίσουν  την  ισόρροπη  συμμετοχή 
ανδρών και γυναικών στις ΕΠΠΑ» (αρ. 35, παρ.1). 

Στο  πλαίσιο  αυτό  αποτυπώθηκε  η  παρουσία  των  γυναικών  στις  Επιτροπές  Παρακολούθησης  των 
Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  και  του  Γ’  ΚΠΣ,  με  βάση  τα  διαθέσιμα  στοιχεία  των  επιμέρους 
συνεδριάσεων  των  ΕΠΠΑ,  από  τα  οποία  προκύπτει  υποεκπροσώπηση  των  γυναικών  στις  πρώτες 
τρεις συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης, τόσο των Τομεακών ΕΠ, όσο και των ΠΕΠ του 
Γ’ ΚΠΣ, με το μέσο όρο συμμετοχής τους να ανέρχεται στο 19,2%, ποσοστό εξαιρετικά χαμηλό και με 
μεγάλη απόκλιση από τον στόχο του 50%.   

Σε  ότι  αφορά  τη  συμμετοχή  φορέων  προώθησης  της  ισότητας  και  γυναικείων  οργανισμών  στις 
Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως έχει ήδη αναφερθεί,   αυτή 
περιορίστηκε στη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας στις ΕΠΠΑ και των 18 ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 
– ΕΚΤ, καθώς και στη συμμετοχή λοιπών φορέων ισότητας / γυναικείων οργανώσεων στις Επιτροπές 
Παρακολούθησης 3 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και συγκεκριμένα:  

 Στην  ΕΠΠΑ  του ΠΕΠ  Κρήτης  συμμετείχε ως  μέλος  με  δικαίωμα ψήφου  εκπρόσωπος  του 
«Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων» 

 Στην ΕΠΠΑ του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων συμμετείχε ως μέλος με δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος 
του «Περιφερειακού Κέντρου Ισότητας» 

 Στην ΕΠΠΑ του ΠΕΠ Θεσσαλίας συμμετείχε ως μέλος με δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος της 
Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας. 

Τέλος  σε  ότι  αφορά  τη  συμμετοχή  των  γυναικών  στη  στελέχωση  των  Υπηρεσιών  Διαχείρισης  και 
Συντονισμού, κατά τα πρώτα χρόνια υλοποίησης των Προγραμμάτων, επισημαίνονται τα εξής: 

 Το ποσοστό συμμετοχής  γυναικών στη στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης, με 
βάση τα σχετικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από την Έρευνα Πεδίου στις ΕΥΔ, ανήλθε τα τρία 
πρώτα χρόνια υλοποίησης των Προγραμμάτων στο 41%, ποσοστό σχετικά ικανοποιητικό.  

 Υψηλότερο  ήταν  το  ποσοστό  συμμετοχής  των  γυναικών  στην  ΕΥΣΕΚΤ,  με  το  μέσο  όρο 
γυναικών στο σύνολο του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά τα έτη 2001 – 2003 να ανέρχεται 
στο  62%.  Επισημαίνεται  ότι  δεν  υπάρχουν  διαθέσιμα  στοιχεία  για  τη  στελέχωση  της 
ΕΥΣΣΑΑΠ κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Τα ανωτέρω οδηγούν στη διαπίστωση ότι η συμβολή των παρεμβάσεων ΕΚΤ του Γ΄ ΚΠΣ στο Στόχο 
Ισότητας 5 «Ισόρροπη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων», ήταν αρκετά περιορισμένη στην αρχή της 
τρίτης Προγραμματικής Περιόδου. 

 

 

 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
 

 
Σελίδα |74

 

3.4. Αναλυτική αποτύπωση και αξιολόγηση  του προγραμματικού σχεδιασμού  και  του προφίλ 
των παρεμβάσεων ανά ΕΠ 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται αναλυτικά το Γενικό Ερώτημα Α1 [Σε ποιο βαθμό ενσωματώθηκε 
η διάσταση  του φύλου κατά  το σχεδιασμό  των παρεμβάσεων;] με βάση  τα δύο  επιμέρους  ειδικά 
αξιολογητικά ερωτήματα που περιλαμβάνει. 

3.4.1. Ειδικό Ερώτημα Α1.1. Πώς σχεδιάσθηκε η διττή προσέγγιση  του gender mainstreaming και 
των  θετικών  δράσεων  στο  πλαίσιο  των  ΕΠ  του  ΕΚΤ  2000‐2006;  Κατά  πόσον  υπήρχε 
συγκεκριμένη επίσημη στρατηγική με στόχους και κατευθύνσεις ανά τομέα/πεδίο πολιτικής; 
Σε ποιο βαθμό ακολουθήθηκε άτυπη προσέγγιση; 

Για  την  αξιολόγηση  του  σχεδιασμού  της  διττής  προσέγγισης  του  gender mainstreaming  και  των 
θετικών δράσεων στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΚΤ 2000‐2006, εξετάζονται ανά ΕΠ τα ακόλουθα: 

 Αναφέρεται σαφώς η πρόθεση να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ 
παρεμβάσεις  θα  συμβάλουν  στην  εξάλειψη  των  ανισοτήτων  και  στην  προώθηση  της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών;  

 Με ποιο τρόπο ενσωματώθηκε η αρχή της ισότητας των φύλων (gender mainstreaming) 
στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΕΚΤ; 

 Τι  είδους  θετικές  δράσεις  σχεδιάσθηκαν  στο  πλαίσιο  των  ΕΠ  του  ΕΚΤ  2000‐2006;  Σε 
ποιους  τομείς  πολιτικής  /  παρέμβασης  στόχευαν  οι  θετικές  ως  προς  την  ισότητα 
δράσεις;  

 Υπάρχουν ποσοτικοποιημένοι στόχοι  ‐  δείκτες  για  τη μείωση  των ανισοτήτων  και  την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών;  

 Τι  ποσοστό  των  διαθέσιμων  πόρων  του  ΕΚΤ  δεσμεύθηκε  για  την  υλοποίηση 
παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  (θετικές  δράσεις  &  gender 
mainstreaming); 

 Ποιος  ήταν  ο  βαθμός  εμπλοκής  γυναικείων  οργανώσεων  και  Φορέων  Ισότητας  στο 
πλαίσιο  του  προγραμματικού  σχεδιασμού  των  ΕΠ  του  ΕΚΤ;  Σε  ποιό  βαθμό 
συμπεριελήφθησαν  στις  εταιρικές  σχέσεις;  [εξετάζεται  σε  συνολικό  επίπεδο  στην 
Ενότητα 3.1] 

 Προβλέφθηκαν  ειδικά  εργαλεία  ή  διαδικασίες  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των 
φύλων; [εξετάζεται σε συνολικό επίπεδο στην Ενότητα 3.1] 

3.4.1.1. ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 

Λογική Παρέμβασης του ΕΠΑΕΚ – Προφίλ και Δομή των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των 
φύλων  

Στο  πλαίσιο  του  ΕΠ Απασχόληση  και  Επαγγελματική  Κατάρτιση,  ως  κυρίαρχος  στόχος  τέθηκε  η 
προώθηση  της  απασχόλησης  και  η  άμβλυνση  των  προβλημάτων  της  αγοράς  εργασίας,  προς  την 
κατεύθυνση  της  πρόληψης  της  ανεργίας,  της  αύξησης  της  συμμετοχής  των  γυναικών  στην  αγορά 
εργασίας  και  της  ενσωμάτωσης  των  μειονεκτουσών  ομάδων.  Ιδιαίτερη  δε  έμφαση  δόθηκε  στην 
ισότητα  των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και  γυναικών, με δράσεις για  τη βελτίωση της πρόσβασης 
και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και την εναρμόνιση επαγγελματικής 
και οικογενειακής ζωής. 

Η δομή του ΕΠΑΕΚ αντιστοιχεί πλήρως στους στόχους / πεδία πολιτικής του ΕΚΤ, υπό την έννοια ότι 
οι  Άξονες Προτεραιότητας  με  τους  οποίους  δομήθηκε  το Πρόγραμμα  συμπίπτουν  απόλυτα  με  τα 
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αντίστοιχα πεδία πολιτικής του Ταμείου, όπως αυτά εκφράζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1784/99, της 
12ης Ιουλίου 1999. 

Το ΕΠΑΕΚ περιλάμβανε τους εξής άξονες προτεραιότητας. 

 ΑΠ1: «Ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών για την καταπολέμηση και την πρόληψη 
της  ανεργίας,  για  την  αποφυγή  της  μακροχρόνιας  ανεργίας  και  τη  διευκόλυνση  της 
επανένταξης  των  μακροχρόνια  άνεργων».  Ο  Άξονας,  περιέλαβε  δράσεις  για  την 
καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ομαλή ένταξη και 
επανένταξη  στο  εργασιακό  περιβάλλον  όλων  των  ειδικών  κατηγοριών  των  ανέργων,  (νέοι, 
γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι).  

 ΑΠ2: «Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και 
ιδιαίτερα  εκείνους  που  απειλούνται  με  κοινωνικό  αποκλεισμό».  Περιλάμβανε  δράσεις  που 
απευθύνονταν αποκλειστικά σε πληθυσμιακές ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή 
σε  άτομα  τα  οποία  είτε  είναι  αποκλεισμένα,  είτε  κινδυνεύουν  να  αποκλεισθούν  από  την 
αγορά εργασίας.  

 ΑΠ3:  «Προώθηση  και  βελτίωση  της  επαγγελματικής  κατάρτισης  και  της  παροχής 
συμβουλών».  Περιλάμβανε  δράσεις  βελτίωσης  της  ποιότητας  και  της  αποτελεσματικότητας 
των ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης με επίκεντρο διαδικασίες πιστοποίησης, οι οποίες 
σχετίζονταν με την ανάπτυξη τριών βασικών  (υπο)συστημάτων ήτοι:  Σύστημα Πιστοποίησης 
Φορέων  και  Δομών  Σ.Ε.Κ,  Σύστημα  Ανθρώπινου  Δυναμικού  και  Σύστημα  Επαγγελματικών 
Περιγραμμάτων Σ.Ε.Κ , με επιτελικό φορέα το ΕΚΕΠΙΣ.  

 ΑΠ4:  «Ανάπτυξη  και  προώθηση  της  επιχειρηματικότητας  και  προσαρμοστικότητας  του 
εργατικού δυναμικού». Ο Άξονας περιλάμβανε παρεμβάσεις υπέρ της ανάπτυξης δεξιοτήτων 
των  εργαζομένων  σε  μικρές  κυρίως  ιδιωτικές  επιχειρήσεις,  σε  δημόσιες  επιχειρήσεις  και 
Οργανισμούς,  καθώς και δράσεις αυτοαπασχόλησης και  ίδρυσης νέων επιχειρήσεων με  την 
επιπρόσθετη ενίσχυση της απασχόλησης.   

 ΑΠ5: «Βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας». Ο 
Άξονας  περιλάμβανε  στο  σύνολό  του  θετικές  δράσεις  υπέρ  του  γυναικείου  πληθυσμού,  με 
σκοπό την ένταξή του στην αγορά εργασίας και την υποστήριξη των γυναικών στην ένταξη και 
στην παραμονή τους στην αγορά εργασίας.  

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος αναφορικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων στηρίχθηκε 
σε μία ολοκληρωμένη ανάλυση των προβλημάτων και αναγκών του τομέα, η οποία τεκμηριώνεται 
στα προγραμματικά  κείμενα με  την αξιοποίηση στατιστικών  και  ποσοτικών  στοιχείων πληθυσμού 
εργάσιμης  ηλικίας,  εργατικού  δυναμικού,  απασχόλησης,  ανεργίας  και  μακροχρόνιας  ανεργίας  με 
ανάλυση ανά φύλο.  

Με  βάση  τα  στοιχεία  που  παρείχε  η  ΕΥΔ  στο  πλαίσιο  της  Έρευνας  Πεδίου  Α,  ο  σχεδιασμός  του 
Προγράμματος για τη διάγνωση  των προβλημάτων στον τομέα ισότητας των φύλων, στηρίχθηκε σε 
μεγάλο  βαθμό  στην  αξιολόγηση  της  αποτελεσματικότητας  του  προηγούμενου  προγράμματος  
(Β’ ΚΠΣ), σε σημαντικό βαθμό αξιοποιήθηκαν μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες σε θέματα ισότητας, 
καθώς και διαβουλεύσεις με φορείς προώθησης της  ισότητας  (ΓΓΙΦ, ΚΕΘΙ, γυναικείες οργανώσεις, 
άλλοι φορείς), ενώ σε μικρότερο βαθμό αξιοποιήθηκαν Μελέτες και δεδομένα άλλων φορέων. 

Επίσης, ως βασικά προβλήματα στον τομέα παρέμβασης του ΕΠ ως προς την ισότητα των φύλων, τα 
οποία  κλήθηκαν  να  αντιμετωπίσουν  οι  συγχρηματοδοτούμενες  από  το  ΕΚΤ  παρεμβάσεις  του 
Προγράμματος, κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, εκτιμήθηκαν με υψηλή βαρύτητα 
η Δυσκολία πρόσβασης και ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και η Έλλειψη 
δομών που υποστηρίζουν τις γυναίκες στο πλαίσιο εξισορρόπησης οικογενειακής & επαγγελματικής 
ζωής, ενώ σημαντική βαρύτητα αποδόθηκε στη Μειωμένη συμμετοχή γυναικών στη δημιουργία και 
την ανάπτυξη επιχειρήσεων και στην Έλλειψη συμβουλευτικής απασχολούμενων και επιχειρηματιών 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
 

 
Σελίδα |76

 

γυναικών και χαμηλή βαρύτητα στις Ανισότητες στην εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως όσον αφορά 
τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα. 

Στο  ΕΠΑΕΚ,  η  εφαρμογή  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  αποτέλεσε  σημαντική  στρατηγική,  η 
οποία  διατρέχει σχεδόν το σύνολο του Προγράμματος, άμεσα, ή έμμεσα. Ειδικότερα:  

 Έμμεση  Προώθηση  της  Ισότητας  των  Φύλων  (mainstreaming):  Στη  συντριπτική  τους 
πλειοψηφία,  τα Μέτρα του ΕΠΑΕΚ ενσωμάτωναν  τη διάσταση της  ισότητας των φύλων. Η 
ενίσχυση  της  συμμετοχής  των  γυναικών  στις  δράσεις  του  ΕΠΑΕΚ  εκφράστηκε  σε  πρώτη 
φάση μέσα από την ποσόστωση 60% υπέρ των γυναικών, που προβλέφθηκε μέσω σχετικών 
δεικτών στα Μέτρα 1.3 και 1.4 του Άξονα Προτεραιότητας 1, και το αντίστοιχο προβάδισμα 
που τους δόθηκε για την ένταξή τους σε θέσεις κατάρτισης, απασχόλησης κλπ., καθώς και 
μέσα από την  πρόβλεψη ειδικών μέτρων, ή κινήτρων για την ενίσχυση της συμμετοχής των 
γυναικών στις δράσεις των επιμέρους Μέτρων. 

 Άμεση Προώθηση της Ισότητας Ευκαιριών (θετικές δράσεις): Οι δράσεις υπέρ των γυναικών  
εντάχθηκαν  σε  συγκεκριμένο  Άξονα  Προτεραιότητας  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 
(Άξονας  5).  Ο  Άξονας  αυτός  περιλάμβανε  «Ολοκληρωμένες  Παρεμβάσεις  υπέρ  των 
Γυναικών»  ‐ Μέτρο 5.3,   «Θετικές Δράσεις για την Ισότητα Ευκαιριών στις Μικρομεσαίες 
και  Μεγάλες  Επιχειρήσεις»  ‐  Μέτρο  5.1»,  καθώς  και  το Μέτρο  5.2,  μέσω  του  οποίου 
χρηματοδοτήθηκαν  δομές  κοινωνικής  φροντίδας  και  μέριμνας,  με  στόχο  να  συμβάλλουν 
στην  εναρμόνιση  της  οικογενειακής  και  της  επαγγελματικής  ζωής  των  γυναικών  και  να 
διευκολύνουν την πρόσβασή τους στις λοιπές δράσεις του ΕΠΑΕΚ.  

Ειδικότερα,  οι  θετικές  δράσεις  στο  πλαίσιο  του  ΕΠΑΕΚ  ανέρχονταν  προγραμματικά  στο  11%  του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού του Προγράμματος για δράσεις ΕΚΤ και ήταν οι εξής:  

 Μέτρο  5.1:  Το  Μέτρο  περιελάμβανε  την  ανάπτυξη  ολοκληρωμένων  σχεδίων  από  τις  
επιχειρήσεις,  για  την  ισότητα  των  δύο  φύλων  στην  εργασία  τους.  Τα  σχέδια  αυτά  
περιλάμβαναν  θετικές  δράσεις  υπέρ  των  γυναικών  με  στόχο  την  ισόρροπη  συμμετοχή 
ανδρών  και  γυναικών  στην  ανέλιξη  στην  επαγγελματική  ιεραρχία  και  στην  ανάληψη 
θέσεων  ευθύνης,  τη  συμμετοχή  τους  σε  προγράμματα  επαγγελματικής  επιμόρφωσης, 
καθώς  και  σε  οργανωτικές  αλλαγές  (ωράρια  εργασίας),  που  στόχευαν  στη  διευκόλυνση 
ανδρών και γυναικών στο συνδυασμό απασχόλησης στο σπίτι και εργασίας.  

 Μέτρο 5.2: Στο πλαίσιο του Μέτρου προβλέπονταν η ενίσχυση / επέκταση της λειτουργίας 
των  ήδη  υπαρχουσών  δομών  εξυπηρέτησης  βρεφών,  νηπίων,  παιδιών  και  μονάδων 
παροχής υπηρεσιών προς άτομα που χρήζουν βοήθειας και υποστήριξης (ηλικιωμένοι και 
λοιπές  πληθυσμιακές  ομάδες  που  χρειάζονται  ιδιαίτερη  φροντίδα),  οι  οποίες 
δημιουργήθηκαν  και  ξεκίνησαν  τη  λειτουργία  τους  κατά  την  δεύτερη  Προγραμματική 
Περίοδο  (Β’  ΚΠΣ),  καθώς  και  η  δημιουργία    νέων  δομών  βρεφικών,  βρεφονηπιακών, 
παιδικών  σταθμών  και  Κέντρων  Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών  στην  Περιφέρεια 
Αττικής. 

 Μέτρο 5.3: Οι δράσεις του Μέτρου αφορούσαν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των 
γυναικών,  άνεργων  και  εργαζόμενων,  στις  οποίες  περιλαμβάνονταν  ενέργειες  στήριξης 
των  γυναικών  που  επιθυμούν  να  ενταχθούν  /  επανενταχθούν  στην  απασχόληση,  ή  να 
αναπτύξουν  τη  δική  τους  επιχείρηση,  καθώς  επίσης  και  ενέργειες  πληροφόρησης  και 
συμβουλευτικής  των  γυναικών σε  ζητήματα απασχόλησης  και  κοινωνικής  ένταξης,  μέσω 
της ανάπτυξης των συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Η  ενσωμάτωση  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  στις  δράσεις  του  Προγράμματος 
πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Πρόβλεψη ειδικών μέτρων, ή κινήτρων για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στις 
δράσεις  του  Προγράμματος,  ή/και  μέσω  δράσεων  που  συμπεριέλαβαν  τις  γυναίκες  ως 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
 

 
Σελίδα |77

 

ομάδα  ή  υποομάδα  στόχο.  Ειδικότερα,  η  πρόβλεψη  ειδικών  μέτρων  αφορά  σε  όλα  τα 
Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 1,  τα Μέτρα 2.1 και 2.2  του Άξονα 2,  το Μέτρο 3.1  του 
Άξονα  Προτεραιότητας  3,  καθώς  και  τα  Μέτρα  4.1  και  4.4  του  Άξονα  4  που  αφορούν 
ενέργειες κατάρτισης αυτοαπασχολούμενων και εργαζομένων. 

 Πρόβλεψη  συγκεκριμένων  δεικτών  για  τη  διασφάλιση  ενισχυμένης  συμμετοχής  των 
γυναικών  στις  δράσεις  του  Προγράμματος  και  συγκεκριμένα  μέσω  της  πρόβλεψης  για 
ποσόστωση 60% υπέρ της συμμετοχής των γυναικών στις δράσεις των Μέτρων 1.3 και 1.4 
του Άξονα Προτεραιότητας 1.  

Επισημαίνεται  ότι  ο  χαρακτηρισμός  των Μέτρων ως «gender mainstreaming»  με «τυπικό  τρόπο» 
δεν περιλαμβάνεται στα προγραμματικά κείμενα του ΕΠΑΕΚ και στηρίχθηκε στη μεθοδολογία που 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 1ου Παραδοτέου του Έργου και παρατίθεται στο Παράρτημα Γ του 2ου 
Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης».  

Με βάση τα ανωτέρω, τα 10 από τα 13 Μέτρα ΕΚΤ του ΕΠΑΕΚ (αν εξαιρέσουμε τα 3 θετικά Μέτρα 
του Άξονα Προτεραιότητας 5) κατά τον αρχικό σχεδιασμό τους εξυπηρετούσαν την πολιτική για την 
ενσωμάτωση  της  αρχής  της  ισότητας  των φύλων  και  υποστηρίζονταν  από  το 74%  της  συνολικών 
πόρων ΕΚΤ του Προγράμματος.  

Τα Μέτρα του ΕΠΑΕΚ που χαρακτηρίζονται ως προσανατολισμένα στην ισότητα των φύλων, με βάση 
τον αρχικό σχεδιασμό τους είναι τα εξής: 

 Μέτρο  1.2  «Ενίσχυση  της  λειτουργίας,  ή/και  δράσεων  των  υπηρεσιών  απασχόλησης, 
παρακολούθησης  και  υποστήριξης  των  παρεμβάσεων  στην  αγορά  εργασίας»: 
Προβλέφθηκε  ένταξη  στο  ανθρώπινο  δυναμικό  υποστήριξης  κάθε  ΚΠΑ,  Συμβούλου 
Ισότητας, προκειμένου αφενός να δοθεί η διάσταση της  ισότητας των ευκαιριών, μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και αφετέρου να εφαρμοστούν θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών, 
σε συνδυασμό με τους γενικότερους στόχους της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών 
στην αγορά εργασίας. 

 Μέτρο 1.3 «Ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεμβάσεων και ενεργειών υπέρ των ανέργων 
για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας»: Στις δράσεις 
συνεχιζόμενης  επαγγελματικής  κατάρτισης  ανέργων  προβλέφθηκε  η  ενισχυμένη 
συμμετοχή των γυναικών σε ποσοστό 60%, μέσω της κατάρτισης σχετικού δείκτη και της 
πρόβλεψης  ειδικών  διατάξεων  /  υποχρεώσεων  στις  υπουργικές  αποφάσεις,  ή  σε  άλλου 
είδους πλαίσια εφαρμογής των επιμέρους δράσεων του Μέτρου. 

 Μέτρο 1.4 «Ενίσχυση και αναβάθμιση των προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης 
ανέργων»:  Στις  δράσεις  ενίσχυσης  των  επιχειρήσεων  για  την  απασχόληση  ανέργων  και 
ενίσχυση ανέργων  για  την απόκτηση  εργασιακής  εμπειρίας  (stage),  μέσω συγκεκριμένης 
διάρκειας απασχόλησής τους σε επιχειρήσεις, προβλέφθηκε η ενισχυμένη συμμετοχή των 
γυναικών  σε  ποσοστό  60%,  μέσω  της  κατάρτισης  σχετικού  δείκτη  και  της  πρόβλεψης 
ειδικών διατάξεων / υποχρεώσεων στις υπουργικές αποφάσεις, ή σε άλλου είδους πλαίσια 
εφαρμογής των επιμέρους δράσεων του Μέτρου. 

 Μέτρο  1.5  «Ανάπτυξη  των  δεξιοτήτων  &  προώθηση  της  απασχόλησης  ανέργων  στους 
τομείς  φυσικού  και  πολιτιστικού  περιβάλλοντος»:  Προβλέπεται  η  ένταξη  δράσεων 
συνεχιζόμενης  επαγγελματικής  κατάρτισης  και  προώθησης  της  απασχόλησης  ανέργων 
στους  τομείς  του  περιβάλλοντος  και  του  πολιτισμού. Με  στόχο  τη  μείωση  της  ανεργίας 
των  γυναικών,  θα  ληφθεί μέριμνα, ώστε  να δίνεται προτεραιότητα στην πρόσβασή  τους 
στις δράσεις του Μέτρου. 

 Μέτρο  2.1  «Υποστηρικτικές  και  προπαρασκευαστικές  (προκατάρτιση),  καθώς  και 
συνοδευτικές  ενέργειες  προώθησης  της  ισότητας  των  ευκαιριών»:  Προβλέπεται  η 
υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης προπαρασκευαστικών  ενεργειών  (προκατάρτιση),  καθώς 
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και  δράσεις  ανάπτυξης  και  παροχής  συνοδευτικών  και  υποστηρικτικών  υπηρεσιών. 
Ωφελούμενοι  των  δράσεων  είναι,  μεταξύ  άλλων,  ειδικές  κατηγορίες  γυναικών  που 
απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό 

 Μέτρο  2.2  «Προώθηση  στην  απασχόληση  ατόμων  ευπαθών  κοινωνικών  ομάδων»: 
Προβλέπεται  η  υλοποίηση  Προγραμμάτων  επιχορήγησης  νέων  θέσεων  εργασίας  που 
συμμετείχαν  σε  ενέργειες  (προκατάρτιση,  κατάρτιση,  συνοδευτικές  υποστηρικτικές 
υπηρεσίες)  στο  πλαίσιο  του  Β’  ΚΠΣ.  Η  σκοπιμότητα  της  συγκεκριμένης  δράσης  έγκειται, 
μεταξύ άλλων,  στην αποδέσμευση του οικογενειακού περιβάλλοντος από τη φροντίδα και 
τη  συντήρηση  των  ατόμων  αυτών.  Επιπλέον,  προβλέπεται  η  υλοποίηση  Προγραμμάτων 
επιχορήγησης  νέων  θέσεων  εργασίας  που  ωφελούνται  από  άλλα  Μέτρα  του  ΕΠ.  Οι 
δράσεις απευθύνονται μεταξύ άλλων και σε ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται 
με κοινωνικό αποκλεισμό. 

 Μέτρο  3.1  «Ενίσχυση  δράσεων  πιστοποίησης  (μονάδων,  φορέων,  προγραμμάτων  και 
εκπαιδευτών  κατάρτισης),  καθώς  και  υπηρεσιών  δημιουργίας  και  τυποποίησης 
προγραμμάτων  κατάρτισης»:  Προβλέπεται  η  δημιουργία  Μητρώου  Εκπαιδευτών/τριών 
Σ.Ε.Κ., η εκπαίδευσή τους και η πιστοποίηση τους, δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα 
ισότητας των ευκαιριών των εκπαιδευτών/τριών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, 
καθώς  και  η  εκπαίδευσή  τους  σε  τεχνικές  που  θα  τους  αποτρέψουν  να  αναπαράγουν 
παραδοσιακούς ρόλους, στερεότυπα και στάσεις. 

 Μέτρο 4.1 «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και σύσταση νέων Επιχειρήσεων»: Θα 
δοθεί  υψηλή  προτεραιότητα  στη  συμμετοχή  στις  ενέργειες  του  Μέτρου  των  νέων 
επιχειρηματιών γυναικών.  Για τον σκοπό αυτό θα υπάρξει κατ αρχήν δέσμευση αριθμού 
θέσεων,  οι  οποίες  θα  καταβληθεί  προσπάθεια  να  διατεθούν  σε  γυναίκες,  ενώ  θα  είναι 
δυνατή  η  αναδιανομή  τους  σε  Εθνικό  επίπεδο  για  την  πλήρη  κάλυψη  της  ζήτησης. 
Παράλληλα θα υπάρξει στενή συνεργασία με φορείς ενημέρωσης, που απευθύνονται σε 
γυναίκες  (ΚΕΘΙ,  Γραφεία  Ισότητας),  προκειμένου  να  υπάρξει  ευρεία  δημοσιότητα  και 
ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες του προγράμματος. 

 Μέτρο  4.4  «Αναβάθμιση  των  δεξιοτήτων  των  εργαζομένων  στο  Δημόσιο  Τομέα»: 
Προβλέπεται  προεισαγωγική  εκπαίδευση  για  τη  δημιουργία  εξειδικευμένων  στελεχών 
ταχείας  εξέλιξης  στη  Δημόσια  Διοίκηση  και  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  καθώς  και  αρχική 
κατάρτιση νεοεισερχόμενων Δημοσίων Υπαλλήλων και υπαλλήλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και  συνεχιζόμενη  Κατάρτιση  Δημοσίων  Υπαλλήλων.  Η  προώθηση  της  συμμετοχής  των 
γυναικών  –  υπαλλήλων  δημόσιας  διοίκησης  στις  ενέργειες  του  Μέτρου  αποτελεί 
προτεραιότητα, με σκοπό την ανέλιξή τους στη διοικητική ιεραρχία. 

 Μέτρο  6.1  «Υποστήριξη  της  εφαρμογής  του  ΕΠ»:  Προβλέπεται  η  υλοποίηση  ενεργειών 
εκπόνησης  μελετών  και  εμπειρογνωμοσυνών  για  εξειδίκευση  ενεργειών  του 
Προγράμματος,  που  αφορούν  συγκεκριμένες  ομάδες  ‐  στόχους,  μεταξύ  των  οποίων  και 
γυναίκες.  

Η  λογική  της  παρέμβασης  του  ΕΠΑΕΚ  αναφορικά  με  την  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων,  η 
οποία αποτυπώνεται στο σχήμα που ακολουθεί, οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων, η οποία αποτέλεσε σημαντική στρατηγική 
του  Προγράμματος,  δεν  ποσοτικοποιήθηκε  κατάλληλα  μέσω  στόχων  –  δεικτών  ισότητας. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μόνο για τα 2 από τα 10 Μέτρα ΕΚΤ που χαρακτηρίζονται 
ως  gender  mainstreaming,  προβλέφθηκαν  δείκτες  ισότητας  στο  επίπεδο  του 
Συμπληρώματος Προγραμματισμού. 

 Οι στόχοι που τέθηκαν στο επίπεδο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠΑΕΚ δεν κάλυπταν 
το  σύνολο  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  του  Προγράμματος. 
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Συγκεκριμένα,  οι  στόχοι  που  τέθηκαν  καλύπτουν  μόνο  του  2  από  τους  5  Άξονες 
Προτεραιότητας του ΕΠΑΕΚ (ΑΠ 1 και ΑΠ5).  

 Οι  θετικές  δράσεις  του  Προγράμματος  (Μ5.1, Μ5.2  και Μ5.3)  ποσοτικοποιούνται  σχεδόν 
αποκλειστικά  με  δείκτες  πραγματοποίησης  (εκροών),  ενώ  απουσιάζουν  από  τον  αρχικό 
σχεδιασμό δείκτες επιπτώσεων.  

Να σημειωθεί  στα ως άνω ότι,  με  βάση  τα στοιχεία που παρείχε  η  ΕΥΔ στο πλαίσιο  της  Έρευνας 
Πεδίου Α,  στον αρχικό σχεδιασμό  του Προγράμματος δεν  εντοπίζονται  εν  γένει  ελλείψεις,  κενά ή 
αστοχίες αναφορικά με  την εφαρμογή  της αρχής  της  ισότητας  των φύλων  (gender mainstreaming 
και θετικές δράσεις).  
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Σχήμα 3.4  Λογική Παρέμβασης ΕΠΑΕΚ στον τομέα προώθησης της ισότητας των φύλων – Αρχικός Σχεδιασμός 
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Χρηματοδοτική  κατανομή  των  πόρων  του  ΕΠΑΕΚ  σε  παρεμβάσεις  προώθησης  της  ισότητας  των 
φύλων    

Η αρχική χρηματοδοτική κατανομή των πόρων του Προγράμματος σε θετικές δράσεις και δράσεις 
που ενσωματώνουν την αρχή της  ισότητας των φύλων  (gender mainstreaming) παρουσιάζεται στο 
ακόλουθο διάγραμμα: 

Διάγραμμα 3.35    Αρχικός προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠΑΕΚ ανά κατηγορία παρέμβασης  

 
 

Από  τα  στοιχεία  του  ανωτέρω 
διαγράμματος,  σε  συνδυασμό  με  την 
κατανομή  του  αρχικού  προϋπολογισμού 
των  Μέτρων  ΕΚΤ  ανά  κατηγορία 
παρέμβασης  (βλ.  Διάγραμμα  3.36), 
προκύπτει  ότι  το  μεγαλύτερο  μέρος  των 
πόρων  διατέθηκε  για  την  υλοποίηση 
παρεμβάσεων  προσανατολισμένων  στην 
ισότητα  (που  εμπίπτουν  σε  10  εκ  των  16 
συνολικά  Μέτρων  ΕΚΤ)  και  ανήλθε  στο 
74,31%  του  συνολικού  προϋπολογισμού 
των Μέτρων ΕΚΤ, ενώ ικανοποιητικό μέρος 
του  συνολικού  προϋπολογισμού  (περίπου 
11%)  δεσμεύθηκε  για  την  υλοποίηση  των 
θετικών  υπέρ  των  γυναικών  παρεμβάσεων,  που  προβλέφθηκαν  στο  πλαίσιο  των  3  Μέτρων  του 
Άξονα Προτεραιότητα 5. 

Το  συνολικό  ποσοστό  των  πόρων  που  κατευθύνθηκαν  σε  δράσεις  προώθησης  της  ισότητας  των 
φύλων  (άμεσες  ή  έμμεσες)  ανέρχεται  με  βάση  τον  αρχικό  προγραμματικό  σχεδιασμό  στο  85% 
περίπου,  ποσοστό  που  κρίνεται  απόλυτα  ικανοποιητικό,  αν  ληφθεί  υπόψη  και  το  γεγονός  ότι 
αποτέλεσε  ένα  πρόγραμμα  που  κάλυπτε  μεγάλο  πληθυσμό  του  ανθρωπίνου  δυναμικού  και  είχε 
δεσμεύσει πάνω από  το 50%  των πόρων  του για  ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης  και δράσεις 
καταπολέμησης της ανεργίας. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των πόρων των Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠΑΕΚ 
ανά  πεδίο  πολιτικής,  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  του.  Επισημαίνεται  ότι  στη  συγκεκριμένη 
ανάλυση δεν περιλαμβάνονται τα Μέτρα Τεχνικής Βοήθειας. 

10

3 3

0

2

4

6

8

10

12

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Gender Mainstreaming Θετικές Δράσεις  Ουδέτερες Δράσεις 

Π
λή

θ
ο
ς Μ

έτρ
ω
ν

Α
ρ
χι
κό

ς 
Π
/Υ
 (
ΣΚ

) 
σ
ε 
εκ
α
τ.
 

Αρχικός Π/Υ (ΣΚ) Πλήθος Μέτρων (Αρχ. Σχεδ.)

Διάγραμμα 3.36
Κατανομή  αρχικού  π/υ  Μέτρων  ΕΚΤ 
ΕΠΑΕΚ ανά κατηγορία παρέμβασης  

Gender 
Mainstreaming

74,31%

Θετικές 
Δράσεις 
10,58%

Ουδέτερες 
Δράσεις 
15,11%
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Διάγραμμα 3.37   
Αρχικός  προϋπολογισμός  Μέτρων  ΕΚΤ  του  ΕΠΑΕΚ  ανά  Πεδίο  Πολιτικής  &  κατηγορία 
παρέμβασης 

 
Όπως προκύπτει από το ανωτέρω Διάγραμμα, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων δεσμεύτηκε για την 
υλοποίηση παρεμβάσεων προσανατολισμένων στην ισότητα, που εμπίπτουν στο πεδίο πολιτικής 1 
του  ΕΚΤ  «Ανάπτυξη  και  προώθηση  ενεργών  πολιτικών  αγοράς  εργασίας».  Σημαντικό  μέρος  των 
πόρων  δεσμεύτηκε  για  την  υλοποίηση  παρεμβάσεων  προσανατολισμένων  στην  ισότητα,  που 
εμπίπτουν  στο  πεδίο  πολιτικής  4  του  ΕΚΤ  «Προώθηση  ενός  εξειδικευμένου,  εκπαιδευμένου  και 
προσαρμοσμένου εργατικού δυναμικού»,  ενώ τρίτο σε χρηματοδοτική βαρύτητα κατατάσσεται  το 
πεδίο  πολιτικής  5  «Συγκεκριμένα  μέτρα  για  τη  βελτίωση  της  πρόσβασης  και  συμμετοχής  των 
γυναικών  στην  αγορά  εργασίας»,  στο  οποίο  εμπίπτουν  οι  παρεμβάσεις  που  υποστηρίζουν  στην 
πράξη την ενίσχυση της αρχής της ισότητας των φύλων (θετικές δράσεις). 

Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων του ΕΠΑΕΚ που προωθούσαν, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, την αρχή 
της  ισότητας  των  φύλων,  υπηρετούσε  τους  τέσσερις  στόχους  στους  οποίους  επιδιώχθηκε  να 
μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3.38. 

Επισημαίνεται ότι, με βάση τον αρχικό προγραμματικό σχεδιασμό του ΕΠΑΕΚ, οι παρεμβάσεις ΕΚΤ 
ανά  Μέτρο  εμπίπτουν  σε  έναν,  ή/και  περισσότερους  τομείς  παρέμβασης  /  στόχους  ισότητας.  Η 
κατηγοριοποίηση των επιμέρους Μέτρων του Προγράμματος στους στόχους ισότητας και η σχετική 
τεκμηρίωση παρατίθεται στα Παραρτήματα Γ. 

Διάγραμμα 3.38   
Αρχικός προϋπολογισμός και πλήθος θετικών & gender mainstreaming Μέτρων ΕΚΤ του 
ΕΠΑΕΚ ανά στόχο ισότητας  
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Όπως παρατηρείται, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων δεσμεύτηκε για την υλοποίηση παρεμβάσεων 
που  εμπίπτουν  στο  στόχο  ισότητας 1 «Βελτίωση  της  πρόσβασης  και  της  συμμετοχής  στην  αγορά 
εργασίας»  και  αντιστοιχούν  σε  συνολικά  10 Μέτρα  ΕΠΑΕΚ,  ενώ  ικανοποιητικό  μέρος  των  πόρων 
διατέθηκε για  την υλοποίηση παρεμβάσεων,  που  εμπίπτουν στο στόχο  ισότητας 3 «Βελτίωση  της 
συμμετοχής  των  γυναικών  στη  δημιουργία  και  την  ανάπτυξη  επιχειρήσεων».  Μειωμένη  διάθεση 
πόρων  παρουσιάστηκε  στο  στόχο  ισότητας  2  «Βελτίωση  της  ισότητας  στην  εκπαίδευση  και  την 
κατάρτιση»,  ενώ  επαρκείς  ήταν  οι  πόροι,  που  διατέθηκαν  για  παρεμβάσεις  που  εξυπηρετούν  το 
στόχο ισότητας 4 «Συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής», στον οποίο συνέβαλαν τα 
θετικά Μέτρα 5.1 και 5.2.    

Μεταξύ  των  προδιαγραφόμενων  παρεμβάσεων,  που  εμπίπτουν  στους  ως  άνω  στόχους  ισότητας 
ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Δράσεις  συνεχιζόμενης  επαγγελματικής  κατάρτισης  ανέργων,  σε  αντικείμενα 
προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας 

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων  

 Ενίσχυση  για  την  απόκτηση  εργασιακής  εμπειρίας  (stage),  με  δράσεις  συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής  κατάρτισης  και  προώθησης  της  απασχόλησης  ανέργων  στους  τομείς  του 
περιβάλλοντος και του πολιτισμού 

 Δράσεις  ανάπτυξης  προπαρασκευαστικών  ενεργειών  (προκατάρτιση),  και  δράσεις 
ανάπτυξης και παροχής συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών 

 Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας  

 Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών  

 Υποστήριξη της λειτουργίας δομών βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ 
και μονάδων παροχής υπηρεσιών προς άτομα χρήζοντα βοήθειας  

 Ενέργειες  ποιοτικής  αναβάθμισης  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών  από  τις  δομές 
υπηρεσιών 

 Μερική ενίσχυση της λειτουργίας δομών βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 
από επιχειρήσεις  

 Δράσεις εναλλασσόμενης κατάρτισης – απασχόλησης 

 Παροχή  υπηρεσιών  εξειδικευμένης  πληροφόρησης,  συμβουλευτικής  και  κοινωνικής 
στήριξης 
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3.4.1.2. ΕΠ «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» 

Λογική Παρέμβασης  του  ΕΠΕΑΕΚ –  Προφίλ  και Δομή  των παρεμβάσεων προώθησης  της  ισότητας 
των φύλων  

Βασικό στρατηγικό στόχο του ΕΠΕΑΕΚ αποτέλεσε ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος 
της χώρας,  τόσο σε δευτεροβάθμιο όσο και σε τριτοβάθμιο επίπεδο, ώστε να αποκτήσουν οι νέοι 
την ευελιξία και προσαρμοστικότητα που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας. 

Το ΕΠΕΑΕΚ δομήθηκε γύρω από εκείνα τα πεδία πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, τα 
οποία,  κυρίως,  καλύπτουν  το  τυπικό  εκπαιδευτικό  σύστημα,  ώστε  να  αποτελέσουν  τους  Άξονες 
Προτεραιότητάς του. Από τα πέντε πεδία πολιτικής της ΕΕ για το ΕΚΤ, το ΕΠΕΑΕΚ προωθεί Μέτρα για 
τα τέσσερα τελευταία, δηλαδή τα πεδία: 2, 3, 4 και 5, μέσω των 4 πρώτων Αξόνων Προτεραιότητάς 
του, ως εξής:  

Πεδία Πολιτικής ΕΚΤ    Άξονες Προτεραιότητας ΕΠΕΑΕΚ 

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

 
1: «Προώθηση της ισότητας ευκαιριών 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας για 
όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που 
απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό». 

3. Προώθηση και βελτίωση της 
κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της 
παροχής συμβουλών 

 
2: «Προώθηση και βελτίωση της 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου 
εκπαίδευσης». 

4. Προώθηση ενός εξειδικευμένου, 
εκπαιδευμένου και προσαρμοσμένου 
εργατικού δυναμικού 

 
3: «Ανάπτυξη και προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και της 
προσαρμοστικότητας των νέων» 

5. Συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση 
της πρόσβασης & συμμετοχής γυναικών 
στην αγορά εργασίας  

  4: «Βελτίωση της πρόσβασης των 
γυναικών στην αγορά εργασίας» 

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος στηρίχθηκε σε μία ολοκληρωμένη ανάλυση των προβλημάτων και 
αναγκών στον τομέα της ισότητας των φύλων, η οποία τεκμηριώνεται στα προγραμματικά κείμενα 
με την αξιοποίηση στατιστικών και ποσοτικών στοιχείων, σε σχέση με την αρχική εκπαίδευση του 
κορμού του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, και την αύξηση του χρόνου παραμονής σε αυτή για 
τους άνδρες και  τις  γυναίκες,  καθώς και σε σχέση με  τα ποσοστά ανεργίας  των νέων αποφοίτων, 
μετά την έξοδό τους από το εκπαιδευτικό σύστημα.  

Ο  τέταρτος  Άξονας  Προτεραιότητας  του  ΕΠ  «Βελτίωση  της  πρόσβασης  των  γυναικών  στην  αγορά 
εργασίας» αντιστοιχεί με το πέμπτο πεδίο πολιτικής ΕΚΤ «Συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης  και συμμετοχής  γυναικών στην αγορά εργασίας»  και περιλαμβάνει 2  θετικά, ως προς 
την ισότητα των φύλων, Μέτρα: 

 Μ4.1  «Προγράμματα  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων,  με  έμφαση  στην  υποστήριξη  της 
αρχικής  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  των  γυναικών»:  Ευαισθητοποίηση 
εκπαιδευτικών  και  Παρεμβατικά  Προγράμματα  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων, 
Προγράμματα  Συμβουλευτικής  και  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού,  Μελέτη  διδακτικού 
υλικού  /  διδακτικών  βιβλίων,  Παραγωγή  βοηθητικού  εκπαιδευτικού  υλικού  για  την  εισαγωγή 
θεμάτων  σχετικά  με  τα  φύλα  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  Δομές  για  τον  έλεγχο  και  την 
προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής για την  ισότητα: Παρατηρητήριο παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, Θετικές Ενέργειες υπέρ των γυναικών.  

 Μ4.2  «Προγράμματα  υποστήριξης  γυναικών  στις  προπτυχιακές &,  μεταπτυχιακές  σπουδές  –
Προγράμματα  σπουδών  και  ερευνητικά  προγράμματα  για  τις  γυναίκες»:  Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα Σπουδών σε θέματα φύλου και  ισότητας, Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
για θέματα φύλου και  ισότητας, Ερευνητικά προγράμματα για την μελέτη θεμάτων φύλου και 
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ισότητας στην επιστήμη και την τεχνολογία, Ειδικό πρόγραμμα των γυναικών ως ερευνητριών, 
Ενίσχυση της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας σε θέματα φύλου και ισότητας, Δια βίου εκπαίδευση 
γυναικών. 

Στους Άξονες 1 και 2 του ΕΠ, τα σχετικά Μέτρα ΕΚΤ ενσωμάτωσαν την αρχή της ισότητας των φύλων 
(gender mainstreaming) με τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Με την πρόβλεψη ειδικών μέτρων, ή κινήτρων για την προώθηση ίσων ευκαιριών, μέσω ειδικών 
δράσεων οι οποίες αποσκοπούσαν στα εξής:  

 Διευκόλυνση  των  μητέρων,  που  παραδοσιακά  στην  Ελλάδα  έχουν  την  ευθύνη  της 
παρακολούθησης των παιδιών, μέσω του θεσμού των ολοήμερων σχολείων  

 Επιμόρφωση  εκπαιδευτικών  γυναικών,  για  την αναβάθμιση  των  επαγγελματικών  τους 
προσόντων.   

 Αναμόρφωση  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  και  εκπαιδευτικού  υλικού  στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων 
και των προκαταλήψεων σε βάρος των γυναικών. 

 Ανάπτυξη  προγραμμάτων  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  για  γυναίκες  που  είναι 
υποχρεωμένες να παραμένουν στο σπίτι. 

 Προγράμματα  ανάπτυξης  επαγγελματικών  δεξιοτήτων  της  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης,  καθώς  και  δράσεις  σύνδεσης  των  προγραμμάτων  σπουδών  της 
τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  με  την  αγορά  εργασίας  (πρακτική  άσκηση,  γραφεία 
διασύνδεσης,  κλπ),  στα  οποία  ιδιαίτερη  έμφαση προβλεπόταν  να  δοθεί  στην  κάλυψη 
των αναγκών των γυναικών.  

 Ανάπτυξη  του  Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου  (ΕΑΠ),  στο  πλαίσιο  των 
προγραμμάτων  του  οποίου,  θα  μπορούσαν  οι  γυναίκες  να  αποκτήσουν  γνώσεις  και 
δεξιότητες  ακολουθώντας  τους  δικούς  τους  ρυθμούς,  σύμφωνα  με  τις  δυνατότητές 
τους. 

2. Με την πρόβλεψη συγκεκριμένων δεικτών μείωσης των ανισοτήτων και βελτίωσης της ισότητας 
ανδρών και γυναικών, σε περιορισμένο όμως βαθμό.  

Τα σχετικά Μέτρα ΕΚΤ που ενσωμάτωσαν την αρχή της ισότητας των φύλων (gender mainstreaming) 
με τους προαναφερθέντες τρόπους, σε επίπεδο αρχικού σχεδιασμού ήταν 7, ονομαστικά τα εξής:  

 M1.1:  «Βελτίωση  των  συνθηκών  ένταξης  στο  εκπαιδευτικό  σύστημα  ατόμων  ειδικών 
κατηγοριών» 

 Μ1.2: «Καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής και ενίσχυση της μαθησιακής 
και κοινωνικής διάστασης του σχολείου» 

 Μ2.1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης» 

 Μ2.2: «Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών – Διεύρυνση ανώτατης εκπαίδευσης» 

 Μ2.3: «Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» 

 Μ2.4: «Επαγγελματικός προσανατολισμός και σύνδεση με αγορά εργασίας» 

 Μ2.5: «Διά βίου εκπαίδευση»  

Επισημαίνεται ότι ο χαρακτηρισμός των Μέτρων ως «gender mainstreaming» με τυπικό τρόπο δεν 
περιλαμβάνεται  στα  προγραμματικά  κείμενα  του  ΕΠΕΑΕΚ,  αλλά  στηρίζεται  στη  μεθοδολογία  που 
αναπτύχθηκε στο 1ο Παραδοτέο του Έργου και παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ του 2ου 
Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 
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Η  λογική  της  παρέμβασης  του  ΕΠΕΑΕΚ αναφορικά  με  την  προώθηση  της  ισότητας  των φύλων με 
βάση τον αρχικό σχεδιασμό, αποτυπώνεται στο ακόλουθο σχήμα: 

Σχήμα 3.5  Λογική Παρέμβασης ΕΠΕΑΕΚ στον τομέα προώθησης της ισότητας των φύλων 

 

Από  το  εν  λόγω  σχήμα  λογικής  παρέμβασης  του  ΕΠΕΑΕΚ,  προκύπτουν  τα  εξής  βασικά 
συμπεράσματα σε σχέση με την ποσοτικοποίηση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας μεταξύ των 
φύλων μέσω στόχων – δεικτών ισότητας:  

 Η ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων στις παρεμβάσεις του Προγράμματος δεν 
ποσοτικοποιήθηκε  κατάλληλα  μέσω  στόχων  –  δεικτών  ισότητας.  Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται  ότι  μόνο  για  2  από  τα  7  Μέτρα  ΕΚΤ  που  χαρακτηρίζονται  ως  gender 
mainstreaming,  προβλέφθηκαν  δείκτες  ισότητας  στο  επίπεδο  του  Συμπληρώματος 
Προγραμματισμού (Μ1.1 και Μ1.2). 

 Δεν υπάρχει στοχοθεσία στο επίπεδο των Αξόνων Προτεραιότητας. 

 Οι θετικές δράσεις του προγράμματος (Μ4.1 και Μ4.2) ποσοτικοποιούνται αποκλειστικά με 
δείκτες πραγματοποίησης (εκροών), ενώ απουσιάζουν συνολικά από τον αρχικό σχεδιασμό 
δείκτες επιπτώσεων και αποτελέσματος. 

Στα ως άνω είναι σκόπιμο να περιληφθούν τα στοιχεία που προέρχονται από την ΕΥΔ του ΕΠ στο 
πλαίσιο της έρευνας Α, σύμφωνα με τα οποία ο αρχικός σχεδιασμός του ΕΠ αποτιμάται ως ιδιαίτερα 
εξειδικευμένος ως προς τη διαμόρφωση της στρατηγικής της ισότητας στον τομέα παρέμβασής του 
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και  στον  καθορισμό  και  την  ποσοτικοποίηση  δεικτών  ισότητας  τόσο  σε  επίπεδο  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  όσο  και  σε  επίπεδο  Συμπληρώματος  Προγραμματισμού  τεκμηριώνοντας  ως 
ακολούθως:  στο  ΕΠΕΑΕΚ  προβλέφθηκε  ο  Άξονας  Προτεραιότητας  4  του  οποίου  οι  στόχοι 
ικανοποιούνται  μέσα  από  την  υλοποίηση  των  Μέτρων  4.1  και  4.2.  Επιπρόσθετα    και  μέσα  από 
δράσεις των Μέτρων 1.2, 2.1, 2.4, 2.5 και 2.6,  ικανοποιείται ταυτόχρονα και η πολιτική βελτίωσης 
της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, εκτός από το καθαρά εκπαιδευτικό αποτέλεσμα 
των δράσεων. Τα Μέτρα 4.1 και 4.2 εξειδικεύτηκαν αναλυτικότερα στη συνέχεια στο Συμπλήρωμα 
Προγραμματισμού: το Μέτρο 4.1 σε οκτώ Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.α – 4.1.1.η και για τις πέντε από 
αυτές  4.1.1.β‐  4.1.1.στ  εκπονήθηκε  Σχέδιο  Δράσης  (Action  Plan)  πριν  την  προκήρυξή  τους  και  το 
Μέτρο 4.2. σε πέντε (5) Κατηγορίες Πράξεων 4.2.1.α – 4.2.1.ε. 

Επιπλέον,  αξιολογεί  θετικά  τη  συμβολή  των  φορέων  συντονισμού  (ΕΥΣΕΚΤ,  ΕΥΣΣΑΑΠ,  ΓΓΙΦ)  στην 
εξειδίκευση των παρεμβάσεων της αρχής της ισότητας των φύλων, ενώ αναφορικά με τις μεθόδους 
στις  οποίες  στηρίχθηκε  ο  σχεδιασμός  του  ΕΠ  για  τη  διάγνωση  των  προβλημάτων  στον  τομέα 
ισότητας  των  φύλων,  ως  υψηλής  σημαντικότητας  αποτιμάται  η  Εκπόνηση  μελετών  ‐  παροχή 
εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ισότητας.  

Μεταξύ  των  προς  αντιμετώπιση  προβλημάτων  στους  τομείς  παρέμβασης  του  ΕΠ  ως  προς  την 
ισότητα  των  φύλων,  ως  σημαντικότερα  αποτιμήθηκαν  τα  κάτωθι  με  αντίστοιχο  σχολιασμό  εκ 
μέρους του φορέα:   

o Δυσκολία  πρόσβασης  και  ισότιμης  συμμετοχής  των  γυναικών  στην  αγορά  εργασίας 
(καταβλήθηκε  προσπάθεια  να  αντιμετωπιστεί  μέσω  παρεμβάσεων  ενίσχυσης  Δομών 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των Γραφείων 
Διασύνδεσης της Τριτοβάθμιας με μεθοδολογία και υλικό σχετικό με τη συμβουλευτική, 
με οπτική  του φύλου. Η  ένταξη  των  γυναικών στην αγορά εργασίας  ενισχύθηκε με  την 
πραγματοποίηση  πρακτικής  άσκησης  μαθητριών  /  σπουδαστριών.  Η  χορήγηση 
υποτροφιών  αποτέλεσε  σημαντικό  κίνητρο  στον  προσανατολισμό  μαθητριών  / 
σπουδαστριών σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα). 

o Ανισότητες  στην  εκπαίδευση  και  κατάρτιση,  ιδίως  όσον  αφορά  τις  δεξιότητες  και  τα 
επαγγελματικά  προσόντα  (καταβλήθηκε  προσπάθεια  να  αντιμετωπιστεί  με  την 
υλοποίηση  Παρεμβατικών  Προγραμμάτων  σε  Δομές  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και 
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, με τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των βιωμάτων 
λόγω  ενεργούς  συμμετοχής  των  μαθητών  /τριων,  σπουδαστών/τριων,  σε  θέματα 
ισότητας  φύλων,  την  εισαγωγή  αρχών  ισότητας  στις  αντιλήψεις  των  αγοριών  όχι  μόνο 
των  κοριτσιών,  την  ευαισθητοποίηση  των  εκπαιδευτικών.    Επίσης θετικά συνέβαλλε    η 
λειτουργία  νέων  μεταπτυχιακών  προγραμμάτων  στα  ΑΕΙ  και  η  διδασκαλία  νέων 
μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο με την οπτική του φύλου). 

o Έλλειψη  δομών  που  υποστηρίζουν  τις  γυναίκες  στο  πλαίσιο  εξισορρόπησης 
οικογενειακής  και  επαγγελματικής  ζωής  (καταβλήθηκε  προσπάθεια  να  αντιμετωπιστεί 
μέσω  της  λειτουργίας  των  Ολοήμερων  σχολείων  /  νηπιαγωγείων,  καθώς  με  την 
επιπρόσθετη  δημιουργική  απασχόληση  των  παιδιών  δόθηκε  μεγαλύτερη  ευχέρεια  στις 
εργαζόμενες να ανταποκριθούν στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις σε συνδυασμό με 
την εξισορρόπηση της οικογενειακής ζωής).  

o Συμβουλευτική υποστήριξη  των μαθητριών  /  σπουδαστριών  (καταβλήθηκε προσπάθεια 
να  αντιμετωπιστεί  με  την  εφαρμογή  προγραμμάτων  συμβουλευτικής  σε  δομές  ΣΕΠ 
Δευτεροβάθμιας  και  ΙΕΚ  και  την  κατάρτιση  των  στελεχών  ΣΕΠ  με  ενσωμάτωση  οπτικής 
φύλου.  Ενισχύθηκε  η    συμβουλευτική  υποστήριξη  των  μαθητριών/σπουδαστριών    στο 
πλαίσιο  δράσεων  Επαγγελματικού  προσανατολισμού,  πρακτικής  άσκησης  και 
υποτροφιών). 

Κατά την οριστικοποίηση του αρχικού σχεδιασμού του ΕΠΕΑΕΚ, συνέβαλε σε αρκετά ικανοποιητικό 
βαθμό η Ex ante Αξιολόγηση, στο πλαίσιο της οποίας εκτιμήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση, καθώς 
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αποτιμήθηκαν  οι  αναμενόμενες  επιπτώσεις  της  στρατηγικής  του  ΕΠΕΑΕΚ  στη  βελτίωση  της 
κατάστασης στη χώρα, ενώ εντοπίστηκαν επίσης οι αδυναμίες του Προγράμματος και διατυπώθηκε 
συγκεκριμένη  πρόταση  βελτίωσης  της  στρατηγικής  του  Προγράμματος  ως  προς  την  επαρκή 
ενσωμάτωση της αρχής της  ισότητας  των φύλων.  Ειδικότερα, η πρόταση της Ex ante Αξιολόγησης 
αφορούσε στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων ενεργειών και δράσεων του 
Προγράμματος,  ειδικά  για  τα  θέματα  ισότητας  μεταξύ  των  φύλων,  μέσω  της  υλοποίησης 
προπτυχιακών,  μεταπτυχιακών  και  ερευνητικών προγραμμάτων  για  γυναίκες. Με  τον  τρόπο αυτό 
θα  δημιουργούνταν  οι  συνθήκες,  ώστε  οι  γυναίκες  να  καταστούν  πιο  ανταγωνιστικές  και  να 
διεκδικήσουν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στις βαθμίδες της εκπαίδευσης όπου φαίνεται να 
υστερεί η γυναικεία απασχόληση  (τριτοβάθμια,  τεχνική &  επαγγελματική εκπαίδευση),  καθώς και 
να  διεκδικήσουν  μεγαλύτερα  ποσοστά  απασχόλησης  σε  υψηλόβαθμες  διοικητικές  θέσεις  στο 
εκπαιδευτικό  σύστημα.  Όπως φαίνεται  από  τον αρχικό  σχεδιασμό  του Προγράμματος,  η  εν  λόγω 
πρόταση ελήφθη υπόψη, καθώς προβλέπεται σχετικό Μέτρο.   

Τέλος, αποτιμά ως εν γένει ικανοποιητικό το βαθμό επίτευξης της ευαισθητοποίησης των γυναικών 
μέσα από τις δράσεις δημοσιότητας του Προγράμματος σχολιάζοντας, ωστόσο, χαρακτηριστικά: … 
Δεν  γνωρίζουμε  όμως,  σε  ποιο  βαθμό    ο/η    εκπαιδευτικός  ευαισθητοποιήθηκαν  ως  προς  την 
επίδραση  του  παράγοντα «φύλου»  στις  εκπαιδευτικές  και  επαγγελματικές  επιλογές  των  εφήβων, 
και  στο  πόσο  σημαντικός  είναι  ο  δικός  τους  ρόλος  καθώς  και  στη  φιλοσοφία  που  διέπει  την 
διαφυλική και μη σεξιστική   εκπαίδευση.   Επομένως τίθεται το ερώτημα, κατά πόσον είναι εφικτά 
και  ρεαλιστικά  τα  προσδοκώμενα  αποτελέσματα  των  δράσεων  αυτών  εντός  του  πλαισίου  της 
καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας των σχολικών μονάδων…..  Έχει γίνει πλέον σαφές ότι δεν 
είναι  αρκετό  να  αλλάξουν  μόνο  οι  γυναίκες  και  τα  κορίτσια,  καθώς  η  έρευνα  αποδεικνύει  ότι  η 
ισότητα των φύλων  δεν μπορεί να στηρίζεται στην μεταβολή αξιών, πεποιθήσεων και τρόπου ζωής 
μόνο του μισού πληθυσμού. 

Χρηματοδοτική  κατανομή  των  πόρων  του  ΕΠΕΑΕΚ  σε  παρεμβάσεις  προώθησης  της  ισότητας  των 
φύλων    

Η  αρχική  χρηματοδοτική  κατανομή  των  πόρων  του  Προγράμματος  ανά  κατηγορία  Μέτρων  που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, ήτοι μεταξύ Ουδέτερων Δράσεων, Δράσεων που ενσωματώνουν την 
αρχή  της  ισότητας  των φύλων  (gender mainstreaming)  και  Θετικών  Δράσεων,  παρουσιάζεται  στο 
ακόλουθο Διάγραμμα: 

  Διάγραμμα 3.39   
Αρχικός προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠΕΑΕΚ ανά κατηγορία 
παρέμβασης  
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Είναι  εμφανής  η  υπεροχή  των  προσανατολισμένων  στην  ισότητα  των  φύλων  Μέτρων  (88,92%), 
έναντι  τόσο  των  Ουδέτερων,  όσο  και  των 
Θετικών.  Από  το  σύνολο  των  12  Μέτρων 
ΕΚΤ  του  αρχικού  σχεδιασμού  του  ΕΠΕΑΕΚ, 
τα 2 Μέτρα περιλαμβάνουν αμιγώς θετικές 
δράσεις υπέρ των γυναικών. Ενδιαφέρουσα 
διαπίστωση  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  ενώ 
προβλέπεται  διακριτός  Άξονας 
Προτεραιότητας για την υλοποίηση θετικών 
δράσεων  (ΑΠ  4),  οι  δράσεις  αυτές 
αντιπροσώπευαν  με  βάση  τον  αρχικό 
σχεδιασμό  του  Προγράμματος  μόνο  το 
3,52% του συνολικού προϋπολογισμού των 
Μέτρων  ΕΚΤ.  Το  μεγαλύτερο  μέρος  των  πόρων  δεσμεύθηκε,  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  του 
Προγράμματος, για την υλοποίηση Μέτρων προσανατολισμένων στην ισότητα των φύλων (Gender 
Mainstreaming),  και  ανήλθε  στο  88,92%  του  συνολικού  προϋπολογισμού  των  Μέτρων  ΕΚΤ  (7 
Μέτρα).        

Οι  πόροι  που  δεσμεύθηκαν  για  την  υλοποίηση  θετικών  δράσεων  υπέρ  των  γυναικών  και 
προσανατολισμένων  στην  ισότητα  των  φύλων  (gender  mainstreaming)  δράσεων,  αποτελούν  
κριτήριο ένδειξης του υψηλότατου βαθμού ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας των φύλων στον 
αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος, καθώς οι πόροι ανήλθαν στο 92,44%, επί του συνόλου των 
διαθέσιμων πόρων για παρεμβάσεις ΕΚΤ. Παρ’ όλα αυτά, ο υψηλός αυτός βαθμός οφείλεται κυρίως 
στην  υψηλή  χρηματοδοτική  βαρύτητα  των  Μέτρων  GM,  και  όχι  των  θετικών  Μέτρων  υπέρ  των 
γυναικών. 

Όπως φαίνεται  και από  τα στοιχεία  του διαγράμματος που ακολουθεί,  το μεγαλύτερο μέρος  των 
πόρων ΕΚΤ,  όπως ήταν αναμενόμενο με βάση  τον  τομέα παρέμβασης  του Προγράμματος  και  την 
σχετική στρατηγική  του,  δεσμεύτηκε  για  την υλοποίηση Μέτρων  τα οποία περιλάμβαναν δράσεις 
προώθησης  και  βελτίωσης  της  κατάρτισης,  της  εκπαίδευσης  και  της  παροχής  συμβουλών  (Πεδίο 
Πολιτικής 3  ‐ 78,51%).  Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων που αντιστοιχούσαν στα εν λόγω Μέτρα, 
δεσμεύθηκε για την υλοποίηση δράσεων προσανατολισμένων στην ισότητα των φύλων (93% έναντι 
7%  ουδέτερων).  Επισημαίνεται  ότι  στη  συγκεκριμένη  ανάλυση  δεν  περιλαμβάνονται  τα  Μέτρα 
Τεχνικής Βοήθειας. 

Διάγραμμα 3.41  
Αρχικός  προϋπολογισμός  Μέτρων  ΕΚΤ  του  ΕΠΕΑΕΚ  ανά  Πεδίο  Πολιτικής  &  κατηγορία 
παρέμβασης  
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Όπως  παρατηρείται  στο  ανωτέρω  διάγραμμα,  σε  χρηματοδοτική  βαρύτητα  ακολουθούν  οι 
παρεμβάσεις  προώθησης  ίσων  ευκαιριών  για  όλους  σε  ότι  αφορά  την  προώθηση  στην  αγορά 
εργασίας  (Πεδίο  Πολιτικής  2  ‐  16,92%),  οι  οποίες  αποτελούν  στο  σύνολό  τους  δράσεις 
προσανατολισμένες στην  ισότητα των φύλων  (gender mainstreaming). Η χρηματοδοτική βαρύτητα 
των  θετικών  Μέτρων  για  τη  βελτίωση  της  πρόσβασης  και  συμμετοχής  γυναικών  στην  αγορά 
εργασίας  (Μέτρα που  εμπίπτουν στο Πεδίο Πολιτικής 5),  ανήλθε μόλις στο 3,56%  των συνολικών 
πόρων  ΕΚΤ,  γεγονός  το  οποίο  σημαίνει  ότι  κατά  τον  αρχικό  σχεδιασμό  του  Προγράμματος  δεν 
δόθηκε μεγάλη έμφαση στην υλοποίηση δράσεων υπέρ των γυναικών. 

Με  βάση  τον  αρχικό  προγραμματικό  σχεδιασμό  του  ΕΠΕΑΕΚ,  οι  παρεμβάσεις  ΕΚΤ  ανά  Μέτρο 
εμπίπτουν  σε  έναν  ή/και  περισσότερους  τομείς  παρέμβασης  /  στόχους  ισότητας.  Η 
κατηγοριοποίηση  των  Μέτρων  σε  στόχους  ισότητας  και  η  σχετική  τεκμηρίωση  παρατίθεται  στο 
Παράρτημα Γ του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζεται η κατανομή των πόρων αλλά και του πλήθους των μέτρων 
στους 4 στόχους ισότητας, με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δράσεων/ παρεμβάσεων που 
περιλαμβάνονται σε αυτά: 

Διάγραμμα 3.42   Αρχικός προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠΕΑΕΚ ανά στόχο ισότητας  

 

Στο  ανωτέρω  διάγραμμα  παρατηρείται  πως  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  του  ΕΠΕΑΕΚ,  οι 
παρεμβάσεις  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  (θετικές  δράσεις  &  gender  mainstreaming) 
συμβάλλουν  κατά  κύριο  λόγο  στη  βελτίωση  της  ισότητας  στην  εκπαίδευση  και  την  κατάρτιση 
(στόχος ισότητας 2) και κατ’ επέκταση στο στόχο αυτό αντιστοιχεί το μεγαλύτερο μέρος των πόρων 
(7 Μέτρα και 82,6% των πόρων). Η παρατήρηση αυτή είναι λογική, λαμβανομένης υπόψη της φύσης 
του ΕΠ, το οποίο προσανατολίζεται ‐όπως προαναφέρθηκε‐ στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού 
συστήματος της χώρας, με σκοπό να αποκτήσουν οι νέοι την ευελιξία και προσαρμοστικότητα που 
απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας. 

Ενδεικτικά  αναφέρονται  χαρακτηριστικές  παρεμβάσεις,  οι  οποίες  συμβάλλουν  στην  ένταξη  των 
σχετικών μέτρων στον εν λόγω στόχο ισότητας: 

 Δράσεις καθιέρωσης Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και  Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 Δράση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 

 Δράση  αναμόρφωσης  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  και  εκπαιδευτικού  υλικού  στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
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 Ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  

 Ανάπτυξη του ΕΑΠ 

 Υλοποίηση  προγραμμάτων  υποστήριξης  αρχικής  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης 
γυναικών (θετική δράση) 

 Προπτυχιακά  και  Μεταπτυχιακά  Προγράμματα  Σπουδών  σε  θέματα  φύλου  και  ισότητας, 
Ερευνητικά προγράμματα για την μελέτη θεμάτων φύλου και  ισότητας στην επιστήμη και  την 
τεχνολογία,    Ειδικό  πρόγραμμα  των  γυναικών  ως  ερευνητριών,  Ενίσχυση  της  ακαδημαϊκής 
βιβλιογραφίας σε θέματα φύλου και ισότητας (θετική δράση). 

Εκτός από τον προαναφερθέντα στόχο ισότητας, το ΕΠΕΑΕΚ μέσω των παρεμβάσεών του συμβάλλει 
και στους στόχους 1 «Βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας» (7% των 
συνολικών  πόρων  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων)  και  4  «Συνδυασμός 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» (10,4% των συνολικών πόρων).  

Ειδικότερα, οι δράσεις που προβλέφθηκαν στο πλαίσιο του αρχικού σχεδιασμού του Προγράμματος 
και συμβάλλουν στο στόχο ισότητας 1 είναι ενδεικτικά οι εξής:  

 Προγράμματα  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού,  προγράμματα  ανάπτυξης  επαγγελματικών 
δεξιοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και δράσεις σύνδεσης των προγραμμάτων 
σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας  

 Υλοποίηση προγραμμάτων Δια βίου εκπαίδευσης γυναικών, με στόχο  την παροχή εναλλακτικών 
μορφών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε γυναίκες (θετική δράση) 

Επίσης, το Πρόγραμμα προέβλεπε μία δράση η οποία εμπίπτει στο στόχο ισότητας 4 και αφορούσε 
στην καθιέρωση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου. 

3.4.1.3. ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» 

Λογική Παρέμβασης του ΕΠΑΝ – Προφίλ και Δομή των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των 
φύλων  

Βασικό  στρατηγικό  στόχο  του  ΕΠ  «Ανταγωνιστικότητα»  αποτέλεσε  η  ενίσχυση  της  ποιοτικά  
προσανατολισμένης ανταγωνιστικότητας, με κυριότερους συντελεστές για την επίτευξη του στόχου 
αυτού την τόνωση της επιχειρηματικότητας, καθώς και την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Για την επίτευξη του γενικού στρατηγικού στόχου, το ΕΠΑΝ έθεσε μια σειρά από ειδικούς στόχους,  
καλύπτοντας  όλους  τους  βασικούς  τομείς  (μεταποίηση,  υπηρεσίες,  τουρισμός),  αλλά  και  αυτούς 
που  λειτουργούν ως  καταλύτες  της  ανταγωνιστικότητας  (Ε &  Τ,  ενέργεια).  Οι  ειδικοί  στόχοι  κατά 
τομέα παρέμβασης ήταν οι εξής: 

 Στον  τομέα  της Μεταποίησης,  Υπηρεσιών  και  Εμπορίου: Παραγωγική  ανασυγκρότηση  και 
τεχνολογική  αναβάθμιση,  μέσω  της  ενίσχυσης  των  ανταγωνιστικών  ικανοτήτων  των 
επιχειρήσεων που λειτουργούν και  της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων με αξιοποίηση της 
καινοτομίας και χρήση των νέων τεχνολογιών.  

 Στον  τομέα  της  Έρευνας  και  Τεχνολογίας:  Ενθάρρυνση  της  δημιουργίας  νέων 
επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  και  ενίσχυση  της  ανάδειξης  νέων  ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων με βάση συνεκτικά τεχνο‐οικονομικά δίκτυα.  

 Στον  τομέα  του  Τουρισμού:  Ανασυγκρότηση  και  εμπλουτισμός  των  πλεονεκτημάτων  που 
διαθέτει η χώρα, οικοδομώντας παράλληλα και νέα πλεονεκτήματα.  
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 Στον  τομέα  της  Ενέργειας  και  Φυσικών  Πόρων:  Βελτίωση  της  συνεισφοράς  τους  ως 
εργαλείων αύξησης της ανταγωνιστικότητας με ταυτόχρονο σεβασμό των περιβαλλοντικών 
δεσμεύσεων της χώρας. 

Για  να  ανταποκριθεί  στους  στρατηγικούς  στόχους  του,  το  ΕΠΑΝ  δομήθηκε  σε  9  Άξονες 
Προτεραιότητας,  εκ  των  οποίων  οι  Άξονες  1  έως  7  και  τα  Μέτρα  9.1  και  9.3  του  Άξονα  9 
συγχρηματοδοτήθηκαν  αποκλειστικά  από  το  ΕΤΠΑ,  ενώ  ο  Άξονας  8  «Ανθρώπινοι  Πόροι»  και  το 
Μέτρο 9.2 «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» του Άξονα 9 από το ΕΚΤ.  

Με  βάση  τον  αρχικό  προγραμματικό  σχεδιασμό,  στον  Άξονα  8  του  ΕΠΑΝ  εντάχθηκαν  όλες  οι 
απαιτούμενες  παρεμβάσεις  που  αφορούσαν  στο  ανθρώπινο  δυναμικό  και  στόχευαν  στην 
υλοποίηση  της  επιδιωκόμενης  μέσω  του  Προγράμματος  βελτίωσης  της  ανταγωνιστικότητας  της 
μεταποίησης, του τουρισμού και της έρευνας και τεχνολογίας. 

Η Δομή του Άξονα 8 με βάση τον αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος ήταν η εξής: 

 Μέτρο 8.1: Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του Τουρισμού 

 Μέτρο 8.2: Ανθρώπινοι πόροι στην Βιομηχανία και την Ενέργεια  

 Μέτρο 8.3: Ανθρώπινο Ερευνητικό και Τεχνολογικό δυναμικό  

Από την επισκόπηση των αρχικών προγραμματικών κειμένων του ΕΠΑΝ προκύπτει ότι δε δόθηκε η 
απαιτούμενη  έμφαση στον  τομέα  της  ισότητας ανδρών  και  γυναικών. Ο αρχικός προγραμματικός 
σχεδιασμός  δε  στηρίχθηκε  σε  μία  ολοκληρωμένη  ανάλυση  των  προβλημάτων  και  αναγκών  των 
γυναικών στους επιμέρους τομείς παρέμβασης του Προγράμματος και οι παρεμβάσεις προώθησης 
της  ισότητας  των  φύλων  που  περιελάμβανε  στο  σχεδιασμό  του,  δε  συνοδεύτηκαν  από  την 
διαμόρφωση ειδικών στόχων  για την ισότητα των φύλων. 

Χαρακτηριστικά  αναφέρεται  ότι:  ακόμα  και  σήμερα,  μετά  την  ολοκλήρωση  του  Προγράμματος,  η 
αρμόδια Υπηρεσία που διαχειρίστηκε το Πρόγραμμα δεν είναι σε θέση να επισημάνει τα κυριότερα 
προβλήματα  αναφορικά  με  την  ισότητα  των  φύλων,  τα  οποία  κλήθηκαν  να  αντιμετωπίσουν  οι 
συγχρηματοδοτούμενες  από  το  ΕΚΤ  παρεμβάσεις  του,  επισημαίνοντας,  στο  πλαίσιο  της  Έρευνας 
Πεδίου Α, ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία, ούτε είχαν εκπονηθεί σχετικές Μελέτες.  

Εκτιμά,  ωστόσο,  ότι  ο  αρχικός  σχεδιασμός  του  ΕΠ  στηρίχθηκε  σε  μεγάλο  βαθμό  στις  κεντρικές 
κατευθύνσεις‐οδηγίες των φορέων συντονισμού του ΕΠ (ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΣΣΑΑΠ, ΓΓΙΦ), καθώς και στην Εκ 
των προτέρων Αξιολόγηση και τις προτάσεις των γυναικείων οργανώσεων και ΜΚΟ.  

Με  βάση  τη  μεθοδολογία  που  αναπτύχθηκε  στο  πλαίσιο  του  1ου  Παραδοτέου  για  την 
κατηγοριοποίηση των παρεμβάσεων ΕΚΤ αναφορικά με τη συμβολή τους στην ισότητα των φύλων 
(Θετικές δράσεις, προσανατολισμένες στην ισότητα δράσεις & ουδέτερες δράσεις), το σύνολο των 
μέτρων ΕΚΤ που περιλαμβάνει το ΕΠΑΝ χαρακτηρίζονται ως gender mainstreaming (βλ. Παράρτημα 
Γ του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης»), εκτός του Μέτρου τεχνικής βοήθειας το 
οποίο χαρακτηρίζεται ως ουδέτερο. 

Τα  τα  σχετικά Μέτρα  ΕΚΤ  του  Άξονα 8  του  ΕΠ,  ενσωμάτωσαν  την  αρχή  της  ισότητας  των φύλων 
(gender mainstreaming) μέσω της πρόβλεψης ειδικών δράσεων για την προώθηση ίσων ευκαιριών, 
οι οποίες αποσκοπούσαν στα εξής:  

 παροχή  ίσων  ευκαιριών  κατάρτισης  σε  όλες  τις  κατηγορίες  των  νέων  και  εργαζομένων,  με 
ιδιαίτερη  έμφαση  στην  υποστήριξη  των  γυναικών  και  ενίσχυση  της  επιχειρηματικότητας  στη 
βάση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, 

 κατάρτιση  σε  θέματα  που  σχετίζονται  με  την  εκκίνηση  γυναικείας  επιχειρηματικής 
δραστηριότητας,  

 τοποθέτηση Ερευνητικού Προσωπικού στις Επιχειρήσεις, με ειδική πρόβλεψη για  τις  γυναίκες 
προσλαμβανόμενες,  
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 παρακολούθηση κενών σε Ε & Τ της αγοράς εργασίας και εντοπισμός ελλείψεων σε  ειδικότητες, 
με  σκοπό  τη  συμβολή  στη  δημιουργία  μηχανισμού  παρακολούθησης  της  εγχώριας  αγοράς 
εργασίας για Ε & Τ και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στον τομέα αυτό. 

Επισημαίνεται  στο  σημείο  αυτό,  πως  το  Μέτρο  8.2,  ειδικά  μέσω  της  δράσης  8.2.2,  προέβλεπε 
ενέργειες κατάρτισης ‐ μεταφοράς τεχνογνωσίας που σχετίζονται με την εκκίνηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας του Μέτρου 2.8, το οποίο αφορά την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας ειδικών 
ομάδων πληθυσμού και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ. Ειδικότερα, η Δράση 2.8.2 «Ενίσχυση της 
Επιχειρηματικότητας των Γυναικών» είχε ως ομάδα – στόχο τις γυναίκες μέχρι 55 ετών που είχαν τις 
προϋποθέσεις  (ικανότητα,  επιχειρηματική  ιδέα,  ιδία  συμμετοχή)  για  τη  δημιουργία  δικής  τους 
επιχείρησης  και  επιδίωκε  να  τις  βοηθήσει  να  πάρουν  την  πρωτοβουλία  ενισχύοντας  την 
επιχειρηματική τους ιδέα, με επιμέρους στόχους: 

 την  ενίσχυση  μέσω  κινήτρων  των  γυναικών  για  την  έναρξη  άσκησης  της  επιχειρηματικής 
δραστηριότητά τους. 

 τη δημιουργία νέων σύγχρονων και βιώσιμων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και 
των υπηρεσιών που σχετίζονται με την μεταποίηση.  

 την αξιοποίηση του ταλέντου των γυναικών το οποίο δεν έχει αναδειχθεί σε πολλούς τομείς της 
επιχειρηματικής αρένας. 

 την  υποστήριξη  της  ανάπτυξης  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  με  την  αξιοποίηση  νέων 
τεχνολογιών και καινοτομιών, καθώς και την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της κοινωνίας της 
πληροφορίας  και  της  γνώσης,  για  την  παραγωγή  και  εμπορία  έξυπνων  προϊόντων  και 
υπηρεσιών. 

Η λογική της παρέμβασης του ΕΠΑΝ αναφορικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων με βάση 
τον αρχικό σχεδιασμό, αποτυπώνεται στο ακόλουθο σχήμα: 
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Σχήμα 3.6  Λογική Παρέμβασης ΕΠΑΝ στον τομέα προώθησης της ισότητας των φύλων 

 

Από το εν λόγω σχήμα λογικής παρέμβασης του ΕΠΑΝ, προκύπτουν τα εξής βασικά συμπεράσματα 
σε σχέση με την ποσοτικοποίηση της εφαρμογής της αρχής της  ισότητας μεταξύ των φύλων μέσω 
στόχων – δεικτών ισότητας, κατά τον αρχικό σχεδιασμό:  

 Η  εφαρμογή  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  δεν  ποσοτικοποιήθηκε  μέσω  στόχων  – 
δεικτών  ισότητας.  Για  κανένα  από  τα  3  Μέτρα  ΕΚΤ  που  χαρακτηρίζονται  ως  gender 
mainstreaming,  δεν  προβλέφθηκαν  δείκτες  ισότητας  στο  επίπεδο  του  Συμπληρώματος 
Προγραμματισμού. 

 Στον  αρχικό  σχεδιασμό  του  Προγράμματος  προβλέφθηκε  ένας  στόχος  ισότητας  στο 
επίπεδο  του  Άξονα  Προτεραιότητας  8,  ο  οποίος  όμως  δεν  καλύπτει  το  σύνολο  των 
παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων,  όπως  αυτές  σχεδιάσθηκαν  στο 
πλαίσιο των 3 Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 8. 

Χρηματοδοτική  κατανομή  των  πόρων  του  ΕΠΑΝ  σε  παρεμβάσεις  προώθησης  της  ισότητας  των 
φύλων    

Η  αρχική  χρηματοδοτική  ποσοστιαία  κατανομή  των  πόρων  του  Προγράμματος  ανά  κατηγορία 
Μέτρων  που  χρηματοδοτούνται  από  το  ΕΚΤ,  ήτοι  μεταξύ Ουδέτερων  Δράσεων  και  Δράσεων  που 
ενσωματώνουν  την  αρχή  της  ισότητας  των  φύλων  (gender  mainstreaming),  παρουσιάζεται  στα 
ακόλουθα διαγράμματα: 
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Διάγραμμα 3.43   Κατανομή αρχικού προϋπολογισμού Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠΑΝ ανά κατηγορία παρέμβασης  

   
Οι  προς  διάθεση  πόροι  για  μέτρα  ΕΚΤ,  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  αντιστοιχούσαν  σχεδόν 
αποκλειστικά σε μέτρα GM (97,18%), με μία μικρή εξαίρεση το ποσοστό των πόρων που αφορούσαν 
το Μέτρο Τεχνικής Βοήθειας (ουδέτερο Μέτρο – 2,82% των συνολικών πόρων).       

Στο  ακόλουθο  διάγραμμα  παρουσιάζεται  η  κατανομή  των  πόρων  που  προέβλεπε  ο  αρχικός 
σχεδιασμός του ΕΠΑΝ ανά πεδίο πολιτικής του ΕΚΤ στο οποίο εμπίπτουν τα αντίστοιχα Μέτρα που 
χρηματοδοτούνται (εκτός των Μέτρων της Τεχνικής Βοήθειας): 

Διάγραμμα 3.44  
Αρχικός  προϋπολογισμός  Μέτρων  ΕΚΤ  του  ΕΠΑΝ  ανά  Πεδίο  Πολιτικής  &  κατηγορία 
παρέμβασης  

 

Παρατηρούμε  ότι  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  του  Προγράμματος,  το  σύνολο  του 
προϋπολογισμού  για  Μέτρα  ΕΚΤ  δεσμεύθηκε  για  την  υλοποίηση  δράσεων  προώθησης 
εξειδικευμένου,  εκπαιδευμένου  και  προσαρμοσμένου  εργατικού  δυναμικού  (Πεδίο  Πολιτικής  4), 
γεγονός  αναμενόμενο  δεδομένου  του  αντικειμένου  του  Άξονα  Προτεραιότητας 8,  ο  οποίος  όπως 
προαναφέρθηκε  στοχεύει  στην  ενίσχυση  της  ποιοτικά  προσανατολισμένης  ανταγωνιστικότητας, 
μέσω δράσεων κατάρτισης σε όλες τις κατηγορίες των νέων και εργαζομένων, παρακολούθησης της 
εγχώριας αγοράς εργασίας για Ε & Τ, κλπ. 
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Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζεται η κατανομή των πόρων αλλά και του πλήθους των Μέτρων 
μεταξύ  των  στόχων  ισότητας,  με  βάση  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  των  δράσεων/  παρεμβάσεων 
που περιλαμβάνονται σε αυτά: 

Διάγραμμα 3.45   Αρχικός προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠΑΝ ανά στόχο ισότητας  

 

 Στο  ανωτέρω  διάγραμμα  παρατηρείται  πως  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  οι  παρεμβάσεις 
προώθησης  της  ισότητας  συμβάλλουν  στους  στόχους  ισότητας  1,  2  και  3,  με  το  μεγαλύτερο 
μέρος  των  πόρων  να  αντιστοιχεί  σε  παρεμβάσεις  οι  οποίες  συμβάλλουν  στη  βελτίωση  της 
ισότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (Στόχος Ισότητας 2), συγκεντρώνοντας το 47,46% 
των πόρων. Οι παρεμβάσεις αυτές, είναι οι εξής: 

 Μ 8.1: Δράση αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων σπουδών της τουριστικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης  

 Μ  8.2:  Δράση  παρακολούθησης  των  κενών  σε  Ε  &  Τ  της  αγοράς  εργασίας  και  εντοπισμός 
ελλείψεων  σε  Ε  &  Τ  ειδικότητες,  με  σκοπό  τη  συμβολή  στη  δημιουργία  μηχανισμού 
παρακολούθησης της εγχώριας αγοράς εργασίας για Ε & Τ και την ενίσχυση της συμμετοχής των 
γυναικών στον τομέα αυτό.  

Εκτός από τον προαναφερθέντα στόχο ισότητας, το ΕΠΑΝ μέσω των παρεμβάσεών του συμβάλλει 
και στη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας  (Στόχος 
ισότητας 1), μέσω δράσεων τοποθέτησης Ερευνητικού Προσωπικού στις Επιχειρήσεις  (34,94% των 
πόρων), καθώς και στη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη δημιουργία και την ανάπτυξη 
επιχειρήσεων  (Στόχος  ισότητας  3),  μέσω  δράσεων  κατάρτισης  σε  θέματα  που  σχετίζονται  με  την 
εκκίνηση  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  του  Μέτρου  2.8  του  ίδιου  ΕΠ  «Δράσεις  Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας» (17,6% των πόρων).   

3.4.1.4. ΕΠ «Υγεία ‐Πρόνοια» 

Λογική Παρέμβασης του ΕΠ Υγεία ‐ Πρόνοια – Προφίλ και Δομή των παρεμβάσεων προώθησης της 
ισότητας των φύλων  

Το  ΕΠ  «Υγεία  Πρόνοια  2000‐2006»  ήταν  σε  μεγάλο  βαθμό  προσανατολισμένο  στην  υλοποίηση 
σημαντικού τμήματος των στόχων της Μεταρρύθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (με ιδιαίτερη 
έμφαση  στον  τομέα  της  ψυχικής  υγείας),  καθώς  και  του  Συστήματος  παροχής  υπηρεσιών 
Κοινωνικής Φροντίδας στην Ελλάδα. 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος ήταν προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση των εξής στόχων: 
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 Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας και βελτίωση της Υγείας και της Κοινωνικής Προστασίας του 
πληθυσμού. 

 Αναβάθμιση  της  ποιότητας,  της  αποδοτικότητας  και  της  αποτελεσματικότητας  των 
υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. 

 Ενίσχυση της αυτοδυναμίας των Περιφερειών, με την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων 
στην κατανομή και παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. 

 Άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού σε 
σχέση με την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στους πολίτες. 

 Σημαντική βελτίωση του επιπέδου  ικανοποίησης των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών 
υψηλών προδιαγραφών που είναι φιλικές προς τους χρήστες και προσιτές σε όλους. 

Τα  Μέτρα  του  ΕΠ  που  χρηματοδοτήθηκαν  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  (ΕΚΤ)  ήταν  τα 
κάτωθι: 

 Μ 1.4  Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας 

 Μ 2.1  Αποασυλοποίηση και κοινωνικό οικονομική επανένταξη ψυχικά ασθενών 

 Μ 2.3  Ενέργειες  πρόληψης  ‐  ενίσχυσης  της  κοινωνικής  αλληλεγγύης  και 
κοινωνικοοικονομικής επανένταξης 

 Μ 2.4  Κατάρτιση  προσωπικού  για  τη  στήριξη  της  αποασυλοποίησης  της 
κοινωνικοοικονομικής επανένταξης και της συνεχούς υποστήριξης 

 Μ 3.1  Ενέργειες υποστήριξης ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με αποκλεισμό από 
την  αγορά  εργασίας  στο  πλαίσιο  των  δράσεων  του  Δικτύου  κοινωνικών‐υποστηρικτικών 
υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο 

 Μ 3.2  Σταδιακή  επανένταξη  των  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες  στην  κοινωνική  οικονομική 
ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση 

 Μ 4.1  Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού του τομέα υγείας 

 Μ 4.2  Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού του τομέα πρόνοιας 

 Μ 5.1  Υποστήριξη εφαρμογής του ΕΠ 

Η  προώθηση  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  στο  ΕΠ  (με  εξαίρεση  δυο  Μέτρα  στα  οποία 
εφαρμόστηκε η αρχή του gender mainstreaming: Μέτρο 1.4 και Μέτρο 4.1) δεν αποτέλεσε κεντρικό 
στόχο  πολιτικής  του  Προγράμματος.  Στο  ΕΠ  δεν  περιλαμβάνονταν  θετικές  δράσεις  υπέρ  των 
γυναικών, ενώ η αρχή της ισότητας των φύλων ενσωματώνονταν σε 2 από τα 9 Μέτρα ΕΚΤ.   

Τα Μέτρα που περιλάμβαναν δράσεις gender mainstreaming ήταν τα εξής: 

 Μέτρο  1.4  «Ανάπτυξη  Δημόσιας  Υγείας»:  Περιλάμβανε  δράσεις  σύγχρονων  πρακτικών 
προαγωγής  και  διασφάλισης  της  Δημόσιας  Υγείας,  με  ιδιαίτερη  έμφαση  στις  ανάγκες 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και επίσης σε ομάδες στόχους των οποίων οι συνθήκες 
διαβίωσης έχουν υποστεί απότομες μεταβολές. Στο πλαίσιο του Μέτρου, προβλεπόταν και 
η ανάπτυξη ενεργειών πρόληψης και αγωγής της υγείας σε άτομα που βιώνουν συνθήκες 
αποκλεισμού  ή  διατρέχουν  κίνδυνο  αποκλεισμού  από  την  αγορά  εργασίας  ‐  ενέργειες 
αγωγής υγείας στα ίδια άτομα που εξυπηρετούνται από τις παρεμβάσεις των Αξόνων 2 και 
5 του ΕΠ ΑΕΚ. 

 Μέτρο  4.1  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού  του  Τομέα  της  Υγείας»:  To  Mέτρο 
περιλάμβανε  την  κατάρτιση  του  υπηρετούντος  προσωπικού  και  των 
νεοπροσλαμβανομένων του τομέα της υγείας, με βασικό στόχο την ομαλή λειτουργία και 
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τη  μεγιστοποίηση  της  αποτελεσματικότητας  των  υγειονομικών  μονάδων,  καθώς  και  τη 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Περιλαμβάνονταν ενέργειες όπως:  
κατάρτιση    σε  όλες  τις  κατηγορίες  προσωπικού  του  ΕΣΥ,  του  ΕΚΑΒ  και  του  ΟΠΑΔ, 
κατάρτιση  στελεχών  της  κεντρικής  και  περιφερειακής Διοίκησης  του  Υπουργείου  ΥΚΑ σε 
θέματα  διοίκησης,  εφαρμογής  των πολιτικών  εκσυγχρονισμού,  ενέργειες  κατάρτισης  και 
απόκτησης  επαγγελματικής  εμπειρίας  άνεργων  επαγγελματιών  υγείας  (πτυχιούχοι 
Ιατρικής,  Νοσηλευτικής,  Διοίκησης  Μονάδων  Υγείας &  Πρόνοιας  κλπ.).  Στο  πλαίσιο  του 
Μέτρου,  προβλέπονταν  και  δράσεις  κατάρτισης,  με  προτεραιότητα  στην  υλοποίηση 
ενεργειών κατάρτισης σε αντικείμενα τα οποία αφορούν σε θέματα υγείας του γυναικείου 
πληθυσμού της χώρας (π.χ. εξέταση μαστού, οστεοπόρωση αλλά και κακοποίηση, μητρικός 
θηλασμός κλπ). 

Η  λογική  της  παρέμβασης  του  ΕΠ  Υγεία‐Πρόνοια  αναφορικά  με  την  προώθηση  της  ισότητας  των 
φύλων με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, αποτυπώνεται στο ακόλουθο σχήμα: 

 

Σχήμα 3.7  Λογική Παρέμβασης ΕΠ Υ‐Π στον τομέα προώθησης της ισότητας των φύλων 

 

Από το εν λόγω σχήμα λογικής παρέμβασης του ΕΠ‐ΥΠ, προκύπτει ότι κατά τον αρχικό σχεδιασμό η 
εφαρμογή  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  δεν  ποσοτικοποιείται  μέσω  στόχων  –  δεικτών 
ισότητας, σε κανένα από τα δύο επίπεδα (επίπεδο Μέτρων και επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας). 

Στα ως  άνω  αντιπαρατίθενται  τα  στοιχεία  που  προέρχονται  από  την  ΕΥΔ  του  ΕΠ  στο  πλαίσιο  της 
έρευνας Α,  κατά  την  εκτίμηση  της  οποίας ο αρχικός σχεδιασμός  του  ΕΠ  εξειδικεύτηκε αρκετά ως 
προς  τον  καθορισμό  και  την  ποσοτικοποίηση  δεικτών  ισότητας  τόσο  σε  επίπεδο  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος όσο και σε επίπεδο Συμπληρώματος Προγραμματισμού, επισημαίνοντας παράλληλα 
τον  μη  εντοπισμό  ελλείψεων  ή  κενών  /  αστοχιών  στον  αρχικό  σχεδιασμό  του  Προγράμματος 
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αναφορικά  με  την  αρχή  της  ισότητας  των  φύλων,  ενώ  εκτιμά  μεταξύ  των  κυριότερων  προς 
αντιμετώπιση προβλημάτων στον  τομέα παρέμβασης  του  ΕΠ ως προς  την  ισότητα  των φύλων  τις 
Ανισότητες στην εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως όσον αφορά τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά 
προσόντα. 

Χρηματοδοτική  κατανομή  των  πόρων  του  ΕΠ  Υγεία  ‐  Πρόνοια  σε  παρεμβάσεις  προώθησης  της 
ισότητας των φύλων    

Η  αρχική  χρηματοδοτική  ποσοστιαία  κατανομή  των  πόρων  του  Προγράμματος  ανά  κατηγορία 
Μέτρων  που  χρηματοδοτούνται  από  το  ΕΚΤ,  ήτοι  μεταξύ Ουδέτερων  Δράσεων  και  Δράσεων  που 
ενσωματώνουν  την  αρχή  της  ισότητας  των  φύλων  (gender  mainstreaming),  παρουσιάζεται  στα 
ακόλουθα διαγράμματα: 

Διάγραμμα 3.46   Κατανομή αρχικού προϋπολογισμού Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠ ΥΠ ανά κατηγορία παρέμβασης  

   
 

Το  μεγαλύτερο  μέρος  των  διαθέσιμων  πόρων  για  Μέτρα  ΕΚΤ,  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό 
αντιστοιχούσε στις ουδέτερες δράσεις, οι οποίες συγκέντρωσαν το 89,43% του συνόλου (7 Μέτρα ‐ 
249,45  εκατ. €),  ενώ  το υπόλοιπο 15,07% αντιστοιχούσε στα GM Μέτρα 1.4 «Ανάπτυξη Δημόσιας 
Υγείας» και 4.2 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα της Υγείας»  (2 Μέτρα – 44,23 εκατ. 
€). 

Στο  ακόλουθο  διάγραμμα  παρουσιάζεται  η  κατανομή  των  πόρων  που  προέβλεπε  ο  αρχικός 
σχεδιασμός του ΕΠ Υ‐Π ανά πεδίο πολιτικής του ΕΚΤ, με βάση τις δράσεις που περιλαμβάνονται στα 
χρηματοδοτούμενα Μέτρα (εκτός των Μέτρων Τεχνικής Βοήθειας): 
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Διάγραμμα 3.47  
Αρχικός  προϋπολογισμός  Μέτρων  ΕΚΤ  του  ΕΠ  Υ‐Π  ανά  Πεδίο  Πολιτικής  &  κατηγορία 
παρέμβασης 

 

Παρατηρούμε  ότι  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  του  Προγράμματος,  το  μεγαλύτερο  μέρος  του 
προϋπολογισμού  για  Μέτρα  ΕΚΤ,  δεσμεύθηκε  για  την  υλοποίηση  δράσεων  προώθησης  ίσων 
ευκαιριών για όλους όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας (Πεδίο Πολιτικής 2), γεγονός 
αναμενόμενο δεδομένης της στόχευσης του Προγράμματος.  Για την υλοποίηση των δράσεων που 
ενέπιπταν  στο  εν  λόγω  πεδίο  δεσμεύθηκε  περίπου  το  80%  των  πόρων,  ενώ  η  πλειονότητα  των 
ουδέτερων  Μέτρων  και  το  Μέτρο  1.4  (δράσεις  προώθησης  της  απασχόλησης)  ενέπιπταν  στο  εν 
λόγω πεδίο πολιτικής. Το Μέτρο 4.1 (δράσεις κατάρτισης) ενέπιπτε στο πεδίο πολιτικής 3, το οποίο 
συνολικά συγκέντρωσε το υπόλοιπο 20% περίπου των πόρων. 

Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζεται η κατανομή των πόρων αλλά και του πλήθους των Μέτρων 
μεταξύ  των  στόχων  ισότητας,  με  βάση  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  των  δράσεων/  παρεμβάσεων 
που περιλαμβάνονται σε αυτά: 

Διάγραμμα 3.48   Αρχικός προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠ Υ‐Π ανά στόχο ισότητας  

 

Στο  ανωτέρω  διάγραμμα  παρατηρείται  πως  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  οι  παρεμβάσεις 
προώθησης  της  ισότητας  των Μέτρων  1.4  και  4.1,  συμβάλλουν  στους  στόχους  ισότητας  1  και  2, 
αντίστοιχα,  με  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  πόρων  να  αντιστοιχεί  στις  παρεμβάσεις  του  Μ  4.1  οι 
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οποίες συνέβαλαν στη βελτίωση της ισότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (Στόχος Ισότητας 
2),  συγκεντρώνοντας  το  74,24%  των  πόρων,  για  την  υλοποίηση  ενεργειών  κατάρτισης  σε 
αντικείμενα τα οποία αφορούν σε θέματα υγείας  του γυναικείου πληθυσμού της χώρας.  Το Μ1.4 
συνέβαλε  στη  βελτίωση  της  πρόσβασης  και  της  συμμετοχής  των  γυναικών  στην  αγορά  εργασίας 
(Στόχος  ισότητας  1),  μέσω  δράσεων  πρόληψης  και  αγωγής  της  υγείας  σε  άτομα  που  βιώνουν 
συνθήκες αποκλεισμού ή διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού από  την αγορά εργασίας  (25,76%  των 
πόρων).  

3.4.1.5. ΕΠ  «Κοινωνία της Πληροφορίας» 

Λογική Παρέμβασης του ΕΠ ΚτΠ – Προφίλ και Δομή των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των 
φύλων  

Γενικούς στρατηγικούς στόχους του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας αποτέλεσαν (α) η εξυπηρέτηση 
και  η  βελτίωση  της  ποιότητας  της  καθημερινής  ζωής  του  πολίτη  μέσα  από  παρεμβάσεις  σε  μία 
σειρά από κρίσιμους τομείς, όπως η Δημόσια Διοίκηση, η υγεία, οι μεταφορές και το περιβάλλον και 
(β) η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της δημιουργίας συνθηκών κατάλληλων για την 
ενίσχυση μιας διαδικασίας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, όπου η τεχνολογία και η γνώση 
αποτελούν  τον  κύριο  μοχλό  αύξησης  της  παραγωγικότητας  και  της  ανταγωνιστικότητας,  των 
εισοδημάτων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης. 

Ο  σχεδιασμός  του  Προγράμματος  όπως  αποτυπώνεται  μέσα  από  τα  προγραμματικά  κείμενα 
αναφέρεται στον τομέα της ισότητας των φύλων αντιμετωπίζοντάς τον ως οριζόντιο ζήτημα, χωρίς 
ωστόσο  να  δίνει  την  προσήκουσα  βαρύτητα  με  την  αξιοποίηση  και  ποσοτικών  και  ποιοτικών 
στοιχείων και δεδομένων.  

Σε αυτό συναινούν και τα σχετικά στοιχεία που παρείχε η ΕΥΔ στο πλαίσιο της Έρευνας Πεδίου Α, 
στον αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος, βάσει των οποίων εντοπίζονται εν γένει ελλείψεις, κενά 
και  αστοχίες  αναφορικά  με  την  εφαρμογή  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  (gender 
mainstreaming  και θετικές δράσεις), όπως η Μη επαρκής  τεκμηρίωση των προβλημάτων  ισότητας 
των φύλων στους τομείς παρέμβασης ΕΚΤ του ΕΠ, η Απουσία ή μη ποσοτικοποίηση δεικτών ισότητας 
στο  πλαίσιο  των Μέτρων  ΕΚΤ  του  ΕΠ,  καθώς  και  η  Απουσία  δεικτών  με  ανάλυση  κατά  φύλο,  τα 
οποία ωστόσο χαρακτηρίζονται ως χαμηλής σημαντικότητας. 

Στο επίπεδο των Αξόνων Προτεραιότητας, το Πρόγραμμα διαρθρώθηκε στη βάση των γενικότερων 
πολιτικών  προτεραιότητας  σε  κοινοτικό,  εθνικό  και  περιφερειακό  επίπεδο,  με  έμφαση  στην 
Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Απασχόληση και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση. Από το 
σύνολο  των  7  Μέτρων  ΕΚΤ  που  συμπεριέλαβε  στον  αρχικό  σχεδιασμό  του,  δύο  Μέτρα  που 
εμπίπτουν  στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Ανάπτυξη  και  Απασχόληση στην Ψηφιακή Οικονομία» 
ενσωμάτωσαν  την  αρχή  της  ισότητας  των  φύλων,  ενώ  παράλληλα  συμπεριέλαβαν  εν  μέρει  και 
θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών, δεσμεύοντας μέρος του προβλεπόμενου προϋπολογισμού για 
την υλοποίηση των δράσεων αυτών:  

 Μ3.4: «Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού»   

 Μ3.5: «Προώθηση της απασχόλησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας» 

Τα  Μέτρα  ΕΚΤ  του  Άξονα  Προτεραιότητας  3  ενσωματώνουν  την  αρχή  της  ισότητας  των  φύλων 
(gender mainstreaming) με τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα ή/και κίνητρα για την προώθηση των ίσων ευκαιριών μέσω ειδικών 
δράσεων που συνίστανται στα κάτωθι:  

 Προγράμματα Κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες  χρήσης των ΤΠΕ για γυναίκες 

 Προώθηση  της  χρήσης  ευέλικτων  μορφών  κατάρτισης,  με  ειδική  μέριμνα  στην 
προώθηση της τηλε‐κατάρτισης, μεταξύ άλλων και σε γυναίκες 
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 Υλοποίηση  δράσεων  για  την  προώθηση  της  τηλε‐εργασίας  και  τη  διάχυση  βέλτιστων 
πρακτικών της σε συγκεκριμένους τομείς, με προτεραιότητα σε επιχειρηματικά σχέδια 
που  θα  διευκολύνουν  την  αύξηση  της  απασχόλησης  σε  περιοχές  με  δυσκολίες 
πρόσβασης σε παραγωγικά κέντρα, καθώς επίσης και σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 
και γυναίκες 

 Προγράμματα  απόκτησης  επαγγελματικής  εμπειρίας  (Stage)  σε  ειδικότητες  ΤΠΕ  για 
άνεργους  πτυχιούχους  για  την  απόκτηση  δεξιοτήτων  και  επαγγελματικής  εμπειρίας 
στους νέους τομείς της ΚτΠ και διευκόλυνση της εσόδου τους στην αγορά εργασίας, με 
πρόβλεψη  για  την  υλοποίηση  ειδικού  stage  για  τη  διευκόλυνση  της  ένταξης  των 
γυναικών στην αγορά εργασίας των ΤΠΕ 

Ο  χαρακτηρισμός  των Μέτρων ως «gender mainstreaming»  με  τυπικό  τρόπο  δεν  περιλαμβάνεται 
στα  προγραμματικά  κείμενα  του  ΕΠ  και  στηρίζεται  στη  μεθοδολογία  που  αναπτύχθηκε  στο  1ο 
Παραδοτέο του Έργου και παρατίθεται στο Παράρτημα Β του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση 
Αξιολόγησης». 

Η  λογική  της  παρέμβασης  του  ΕΠ  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  αναφορικά  με  την  προώθηση  της 
ισότητας των φύλων αποτυπώνεται στο ακόλουθο σχήμα: 

Σχήμα 3.8  Λογική Παρέμβασης ΕΠ ΚτΠ στον τομέα προώθησης της ισότητας των φύλων 

 

Τα  βασικά  συμπεράσματα  που  προκύπτουν  από  το  ανωτέρω  σχήμα  λογικής  παρέμβασης  του  
ΕΠ  Κοινωνία  της  Πληροφορίας,  σχετικά  με  την  ποσοτικοποίηση  της  εφαρμογής  της  αρχής  της 
ισότητας  των φύλων μέσω  της  χρήσης συστήματος στόχων –  δεικτών  ισότητας συνοψίζονται στις 
κάτωθι παρατηρήσεις:  

 Ο  προγραμματικός  σχεδιασμός  του  ΕΠ  (Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  –  Συμπλήρωμα 
Προγραμματισμού)  δεν  προδιαγράφει  σύστημα  ποσοτικοποιημένων  στόχων  –  δεικτών 
ισότητας,  προκειμένου  για  την  εξαγωγή  μετρήσιμων  στοιχείων  παρακολούθησης  της 
πορείας  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ,  τόσο  σε  επίπεδο  προγραμματικών  στόχων  (δείκτες  σε 
επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας), όσο και σε επίπεδο στοχοθέτησης ανά Μέτρο. 
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 Η μη ποσοτικοποίηση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας των φύλων καθιστά ιδιαίτερα 
επισφαλή  την παρακολούθηση  της πορείας  των παρεμβάσεων ΕΚΤ,  δεδομένου  του ότι  τα 
συγκεκριμένα  Μέτρα  του  ΕΠ  περιλαμβάνουν,  τόσο  δράσεις  που  ενσωματώνουν  την 
διάσταση της  ισότητας  των φύλων  (gender mainstreaming), όσο και θετικές δράσεις υπέρ 
των γυναικών.     

Σε αντίθεση με τα ως άνω, και με βάση τα στοιχεία που παρείχε η ΕΥΔ στο πλαίσιο της έρευνας Α,  
από το φορέα διαχείρισης του ΕΠ εκτιμάται ότι εν γένει  ο αρχικός σχεδιασμός του ΕΠ εξειδικεύτηκε 
σε  ικανοποιητικό βαθμό  τόσο ως προς  τη διαμόρφωση  της  στρατηγικής  της  ισότητας  στον  τομέα 
παρέμβασής  του  όσο  και  τον  καθορισμό  και  την  ποσοτικοποίηση  δεικτών  ισότητας  σε  επίπεδο 
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  και  ακόμη  περισσότερο  σε  επίπεδο  Συμπληρώματος 
Προγραμματισμού.  Αναφέρεται  επίσης  ότι  αξιοποιήθηκαν Μελέτες  και  δεδομένα άλλων φορέων, 
ενώ σημαντική υπήρξε και η συμβολή της Διαβούλευσης με φορείς προώθησης της ισότητας (ΓΓΙΦ, 
ΚΕΘΙ,  γυναικείες οργανώσεις, άλλοι φορείς) ως μεθόδου για τη διάγνωση των προβλημάτων στον 
τομέα  της  ισότητας  των  φύλων.  Τέλος,  αποτιμάται  ως  ικανοποιητική  η  συμβολή  των  κεντρικών 
κατευθύνσεων ‐ οδηγιών της ΓΓΙΦ, της ΕΥΣΣΑΑΠ, της ΕΥΣΕΚΤ και της Εκ των προτέρων Αξιολόγησης 
στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων της  αρχής της ισότητας των φύλων. 

Κατά την εκτίμηση του φορέα, τα κυριότερα προς αντιμετώπιση προβλήματα ως προς την ισότητα 
των  φύλων  υπήρξαν  η Δυσκολία  πρόσβασης  και  ισότιμης  συμμετοχής  των  γυναικών  στην  αγορά 
εργασίας, στις Ανισότητες στην εκπαίδευση και κατάρτιση,  ιδίως όσον αφορά τις δεξιότητες και τα 
επαγγελματικά  προσόντα,  η  Μειωμένη  συμμετοχή  γυναικών  στη  δημιουργία  και  την  ανάπτυξη 
επιχειρήσεων,  η  Έλλειψη  δομών  που  υποστηρίζουν  τις  γυναίκες  στο  πλαίσιο  εξισορρόπησης 
οικογενειακής  και  επαγγελματικής  ζωής  και  η  Έλλειψη  συμβουλευτικής  απασχολούμενων  και 
επιχειρηματιών γυναικών. 

Χρηματοδοτική  κατανομή  των  πόρων  του  ΕΠ  ΚτΠ  σε  παρεμβάσεις  προώθησης  της  ισότητας  των 
φύλων    

Η αρχική χρηματοδοτική κατανομή των πόρων του Προγράμματος σε θετικές δράσεις και δράσεις 
που ενσωματώνουν την αρχή της  ισότητας των φύλων  (gender mainstreaming) παρουσιάζεται στο 
ακόλουθο διάγραμμα: 

Διάγραμμα 3.49   Αρχικός προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠ ΚτΠ ανά κατηγορία παρέμβασης  
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Από  τα  στοιχεία  του  ανωτέρω 
διαγράμματος,  σε  συνδυασμό  με  την 
κατανομή  του  αρχικού  προϋπολογισμού 
των  Μέτρων  ΕΚΤ  ανά  κατηγορία 
παρέμβασης  (βλ.  Διάγραμμα  3.50), 
παρατηρούμε  σχετική  ισοκατανομή  του 
διαθέσιμου  προϋπολογισμού  μεταξύ 
ουδέτερων  δράσεων  και  δράσεων 
προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων. 
Συγκεκριμένα,  για  την  υλοποίηση  των 
ουδέτερων  ως  προς  την  ισότητα  των 
φύλων  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  (ουδέτερες 
δράσεις  που  εμπίπτουν  σε  5  εκ  των  7 
συνολικά  Μέτρων  του  ΕΠ)  διατέθηκαν 
πόροι  που  αντιστοιχούν  στο  51,71%  του 
προϋπολογισμού,  ενώ  για  την υλοποίηση 
παρεμβάσεων  ΕΚΤ  που  ενσωματώνουν 
στις  δράσεις  τους  την αρχή  της  ισότητας  των φύλων  (gender mainstreaming)  και  θετικές  δράσεις 
υπέρ  των  γυναικών  (και  που  εμπίπτουν  σε  2  εκ  των  7  Μέτρων  του  ΕΠ)  διατέθηκαν  πόροι  που 
αντιστοιχούν  στο  48,29%  του  προϋπολογισμού  των  Μέτρων  ΕΚΤ.  Ωστόσο,  παρατηρείται  ότι  το 
προβλεπόμενο για θετικές δράσεις ποσοστό χρηματοδότησης δεν ξεπερνά το 3% για το Μέτρο 3.4, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό χρηματοδότησης θετικών δράσεων για το Μέτρο 3.5 δε προσδιορίσθηκε 
κατά τον αρχικό σχεδιασμό6.  

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των πόρων των Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠ ΚτΠ 
ανά  πεδίο  πολιτικής,  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  του.  Επισημαίνεται  ότι  στη  συγκεκριμένη 
ανάλυση δεν περιλαμβάνονται τα Μέτρα Τεχνικής Βοήθειας. 

Διάγραμμα 3.51  
Αρχικός  προϋπολογισμός  Μέτρων  ΕΚΤ  του  ΕΠ  ΚτΠ  ανά  Πεδίο  Πολιτικής  &  κατηγορία
παρέμβασης 

 

                                                            
6
 Στο Κεφάλαιο 4 προσεγγίζεται το ποσοστό αυτό μέσα από τα έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Μέτρου 3.5  
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Παρατηρούμε ότι μόνο ένα μικρό μέρος των πόρων δεσμεύθηκε για την υλοποίηση δράσεων που 
εμπίπτουν στο πεδίο πολιτικής 5 του ΕΚΤ «Συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης και 
συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας»7,  ενώ το μεγαλύτερο μέρος των πόρων προορίστηκε 
για  την  υλοποίηση  δράσεων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  πολιτικής  4  του  ΕΚΤ  «Προώθηση  ενός 
εξειδικευμένου,  εκπαιδευμένου  και  προσαρμοσμένου  εργατικού  δυναμικού»  και  κατανέμεται 
σχεδόν  ομοιόμορφα  μεταξύ  ουδέτερων  παρεμβάσεων  και  παρεμβάσεων  που  ενσωματώνουν  τη 
διάσταση της ισότητας των φύλων (gender mainstreaming).  

Με βάση τον αρχικό προγραμματικό σχεδιασμό του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας, οι παρεμβάσεις 
ΕΚΤ  ανά Μέτρο  εμπίπτουν  σε  έναν  ή/και  περισσότερους  τομείς  παρέμβασης  /  στόχους  ισότητας, 
όπως  αυτοί  προδιαγράφονται  στο  Τεχνικό  Έγγραφο  3.  Στο  ακόλουθο  διάγραμμα  απεικονίζεται  η 
κατανομή  των πόρων αλλά  και  του πλήθους  των Μέτρων μεταξύ  των  προαναφερόμενων στόχων 
ισότητας, με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δράσεων/ παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται 
σε αυτά: 

Διάγραμμα 3.52  
Αρχικός  προϋπολογισμός  &  πλήθος  θετικών  &  gender mainstreaming  Μέτρων  ΕΚΤ  του 
ΕΠ ΚτΠ ανά στόχο ισότητας  

 

Όπως  παρατηρείται,  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  πόρων  ΕΚΤ  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της 
ισότητας των φύλων του ΕΠ ΚτΠ διατέθηκε για την υλοποίηση δράσεων που εμπίπτουν στο στόχο 
ισότητας  2  «Βελτίωση  της  ισότητας  στην  εκπαίδευση  και  την  κατάρτιση»,  ενώ  εξίσου  σημαντικό 
μέρος των πόρων δεσμεύτηκε για την υλοποίηση των δράσεων που εμπίπτουν στο στόχο ισότητας 1 
«Βελτίωση  της  πρόσβασης  και  της  συμμετοχής  στην  αγορά  εργασίας.  Αντιθέτως,  παρουσιάστηκε 
μηδενική διάθεση πόρων για την υλοποίηση  παρεμβάσεων αναφορικά με τους στόχους ισότητας  3 
και 4 αντίστοιχα.   

Μεταξύ  των προδιαγραφόμενων παρεμβάσεων που εμπίπτουν στους ως άνω στόχους  ισότητας 1 
και 2 ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Προώθηση της τηλε‐εργασίας: δράσεις για την προώθηση της τηλε‐εργασίας σε συγκεκριμένους 
τομείς 

 Προώθηση της τηλε‐εργασίας: δράσεις για τη διάχυση βέλτιστων πρακτικών τηλε‐εργασίας 

                                                            
7
  Στο σχετικό διάγραμμα αποτυπώνεται μόνο το ποσοστό των πόρων που διατέθηκαν για την υλοποίηση δράσεων που εμπίπτουν στο 
πεδίο πολιτικής 5 του ΕΚΤ και αφορούν θετικές δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 3.4. Το αντίστοιχο ποσοστό για το Μέτρο 3.5 δεν είναι 
δυνατόν  να  προσδιορισθεί,  καθώς  το  ποσοστό  χρηματοδότησης  θετικών  δράσεων  για  το  Μέτρο  αυτό  δεν  προσδιορίστηκε  κατά  τον 
αρχικό σχεδιασμό. 
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 Προγράμματα  απόκτησης  επαγγελματικής  εμπειρίας  (Stage)  σε  ειδικότητες  ΤΠΕ  για  άνεργους 
πτυχιούχους: απόκτηση δεξιοτήτων και επαγγελματικής εμπειρίας στους νέους τομείς της ΚτΠ 
και διευκόλυνση της εσόδου τους στην αγορά εργασίας      

 Προγράμματα Κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες  χρήσης των ΤΠΕ για γυναίκες     

 Προώθηση της χρήσης ευέλικτων μορφών κατάρτισης 

3.4.1.6. Περιφερειακά Επιχειρησιακά  Προγράμματα – ΠΕΠ 

Λογική Παρέμβασης των ΠΕΠ – Προφίλ και Δομή των Παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των 
φύλων  

Στον  αρχικό  προγραμματικό  σχεδιασμό  των  Περιφερειακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων 
εφαρμόσθηκε η αρχή της ισότητας  των φύλων μέσω της διττής προσέγγισης του συνδυασμού του 
gender  mainstreaming  και  των  θετικών  δράσεων  υπέρ  των  γυναικών.  Η  στρατηγική  αυτή 
εφαρμόστηκε σχεδιαστικά με όμοιο τρόπο σε όλα τα ΠΕΠ, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις στη 
χρηματοδοτική βαρύτητα των παρεμβάσεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  

Ο σχεδιασμός των Μέτρων σε όλα τα ΠΕΠ είχε οριζόντιο χαρακτήρα με την έννοια ότι οι κατωτέρω 
περιγραφόμενες δράσεις περιλαμβάνονταν με μικρές αποκλίσεις σε όλες τις Περιφέρειες και είχαν 
συγκεκριμένα  μοναδιαία  κόστη  υλοποίησης,  τα  οποία  ήταν  διοικητικά  προσδιορισμένα  από  τις 
σχετικές ΚΥΑ.   

Τα Μέτρα ΕΚΤ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατηγοριοποιούνται με βάση το 
είδος των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν ως εξής: 

 «Συνέργεια  Ανθρωπίνων  Πόρων»:    Περιλάμβαναν  δράσεις  κατάρτισης  που  είχαν  ως 
στόχο  την  παροχή  ποιοτικής  επαγγελματικής  κατάρτισης  σε  συγκεκριμένους  τομείς 
προτεραιότητας  και  εξειδικευμένης  κλίμακας  παρεμβάσεις.  Επίσης,  είχαν  ως  στόχο  την 
αειφόρο  ανάπτυξη,  καθώς  και  τη  στήριξη  των  ευρύτερων  αναπτυξιακών  στόχων  των 
Προγραμμάτων. 

 «Τοπικές  Πρωτοβουλίες  Απασχόλησης»:  Περιλάμβαναν  ενέργειες  που  αναφέρονται  σε 
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Οι 
ωφελούμενοι από την εφαρμογή του Μέτρου, ήταν άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι. 

 «Ολοκληρωμένες  Παρεμβάσεις  Αστικής  Ανάπτυξης  ΕΚΤ»: Περιλάμβαναν  ενέργειες  που 
αναφέρονται  σε  ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις  για  την  προώθηση  της  απασχόλησης 
ανέργων  και  Ευπαθών  Κοινωνικά  Ομάδων  σε  τοπικές  ζώνες  αστικών  και  ημιαστικών 
κέντρων σε επίπεδο  Δήμου.  

  «Ολοκληρωμένες  Παρεμβάσεις  ανάπτυξης  υπαίθρου  /  ανάπτυξης  ειδικών  αγροτικών 
περιοχών  /  αγροτικής  ανάπτυξης  (ΕΚΤ)»:  Περιλάμβαναν  ενέργειες  που αναφέρονται  σε 
ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις  για  την  προώθηση  της  απασχόλησης  ανέργων 
υποαπασχολούμενων  και  Ευπαθών  Κοινωνικά  Ομάδων  σε  ορεινές  και  μειονεκτικές 
περιοχές. 

 «Κοινωνικές  Υπηρεσίες»:  Περιλάμβαναν  την  ανάπτυξη  και  ενίσχυση  της  λειτουργίας 
δομών  κοινωνικής  φροντίδας  (Βρεφονηπιακοί  και  Παιδικοί  Σταθμοί,  Κέντρα  Ημερήσιας 
φροντίδας  Ηλικιωμένων  ‐  ΚΗΦΗ,  Κέντρα  Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών  ‐  ΚΔΑΠ, 
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ‐ ΚΔΑΠ/ΑΜΕΑ), καθώς και 
την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». 

 «Τεχνική Βοήθεια»: Περιλάμβαναν δράσεις υποστήριξης των προγραμματικών αρχών και 
των  αρχών  εφαρμογής  για  την  αποτελεσματικότερη  διαχείριση  των  μέτρων  που 
χρηματοδοτεί το ΕΚΤ, καθώς και ενημέρωσης των χρηστών και του κοινού γενικότερα για 
τις  δράσεις  ΕΚΤ  στο  πλαίσιο  των  ΠΕΠ,  μέσω  της  εκπόνησης  μελετών,  της  παροχής 
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συμβουλευτικών υπηρεσιών,  δαπανών αξιολόγησης και  ελέγχων,  λειτουργικών δαπανών 
και εξοπλισμού των προγραμματικών αρχών και ενεργειών ενημέρωσης και δημοσιότητας. 

Στον  αρχικό  προγραμματικό  σχεδιασμό  των  Περιφερειακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων 
συμπεριελήφθησαν 78 Μέτρα ΕΚΤ, τα οποία κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες ως ακολούθως:  

Πίνακας 3.7    Κατηγοριοποίηση Μέτρων ΕΚΤ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
 

Κατηγορία   Πλήθος Μέτρων 

ΑΣΤΙΚΑ  13 

ΔΟΜΕΣ  13 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  16 

ΟΠΑΑΧ  11 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  13 

ΤΠΑ  12 

Σύνολο  78 

Παρεμβάσεις  προσανατολισμένες  στην  ισότητα  των  φύλων  (gender  mainstreaming)  
συμπεριελήφθησαν ‐με βάση τον αρχικό σχεδιασμό των ΠΕΠ‐ στις ακόλουθες κατηγορίες Μέτρων: 

 «Συνέργεια Ανθρωπίνων Πόρων»  

 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» 

 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης ΕΚΤ» 

 «Ολοκληρωμένες  Παρεμβάσεις  ανάπτυξης  υπαίθρου  /  ανάπτυξης  ειδικών  αγροτικών 
περιοχών / αγροτικής ανάπτυξης (ΕΚΤ)» 

Αντίστοιχα,  με βάση  τον αρχικό σχεδιασμό  των ΠΕΠ,  θετικές δράσεις περιελήφθησαν αμιγώς στα 
Μέτρα  «Κοινωνικών  Υπηρεσιών»,  ενώ  συμπεριελήφθησαν  και  σε  Μέτρα  «Ολοκληρωμένων 
Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης ΕΚΤ» και σε Μέτρα «Συνέργειας Ανθρωπίνων Πόρων», τα οποία 
συνδύαζαν  ποσοστό  θετικών  και  ουδέτερων  δράσεων.  Οι  θετικές  δράσεις  στα  Μέτρα  αυτά 
αφορούσαν δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης και ενδυνάμωσης της κοινωνικής και οικονομικής 
συνοχής των υποβαθμισμένων αστικών ή ημιαστικών περιοχών με κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας 
και  υποστήριξης,  καθώς  και  ανάπτυξη  (οργάνωση  και  λειτουργία)  δράσεων  και  υπηρεσιών 
κοινωνικής βοήθειας και αλληλεγγύης που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού. 

Ουδέτερες δράσεις περιλαμβάνονταν σε όλες τις κατηγορίες Μέτρων, με εξαίρεση τα αμιγώς θετικά 
Μέτρα «Κοινωνικών Υπηρεσιών». Στο Διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται ο αριθμός Μέτρων 
των  ΠΕΠ  ανά  κατηγορία  Μέτρου  (Αστικά,  ΤΠΑ,  ΟΠΑΑΧ,  Δομές  κλπ)  και  είδος  παρέμβασης  
αναφορικά με τη συμβολή τους στην ισότητα των φύλων (θετικές δράσεις, προσανατολισμένες στην 
ισότητα παρεμβάσεις και Ουδέτερες ως προς την ισότητα παρεμβάσεις). 
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Διάγραμμα 3.53   Πλήθος Μέτρων ΕΚΤ των ΠΕΠ ανά κατηγορία Μέτρου / παρέμβασης 

 

Τα  ακόλουθα Μέτρα  ΕΚΤ  των  Περιφερειακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  ενσωμάτωσαν  την 
διάσταση του φύλου (gender mainstreaming) στον αρχικό σχεδιασμό τους: 

Πίνακας 3.8   
Κατηγοριοποίηση Μέτρων ΕΚΤ (gender mainstreaming) των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων 

 

Κατηγορία 
Μέτρων ΠΕΠ 

ΠΕΠ  Μέτρο 

ΑΣΤΙΚΑ  ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΡΟ 3.1: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής 
κλίμακας– ΕΚΤ 

  ΠΕΠ ΒΑ 
ΜΕΤΡΟ 2.5: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής 
Κλίμακας – ΕΚΤ  

  ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ  ΜΕΤΡΟ 2.4: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης ‐ ΕΚΤ 

  ΠΕΠ ΣΕ 
ΜΕΤΡΟ 3.7: Παρεμβάσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε τοπικές ζώνες αστικών και 
ημιαστικών κέντρων  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΠΕΠ ΑΜΘ  ΜΕΤΡΟ 5.6: Ανάπτυξη και προσαρμοστικότητα Ανθρώπινου δυναμικού 

  ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΜΕΤΡΟ 3.2: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

 

ΠΕΠ ΒΑ 

ΜΕΤΡΟ 1.4: Αντιμετώπιση της Ανεργίας

 
ΜΕΤΡΟ 3.6: Ενέργειες Αναβάθμισης του Ανθρώπινου Δυναμικού – Προώθηση της 
Απασχόλησης 

  ΠΕΠ ΔΜ  ΜΕΤΡΟ 1.2: Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων

  ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ  ΜΕΤΡΟ 5.2: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

  ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 5.1: Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 

  ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  ΜΕΤΡΟ 5.1: Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων 

  ΠΕΠ ΚΜ  ΜΕΤΡΟ 5.2: Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 

  ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ  ΜΕΤΡΟ 6.2: Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων

  ΠΕΠ ΝΑ  ΜΕΤΡΟ 4.1: Δράσεις προώθησης της απασχόλησης και ενέργειες κατάρτισης 

  ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΜΕΤΡΟ 5.1: Ανάπτυξη / Βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού  

  ΠΕΠ ΣΕ  ΜΕΤΡΟ 5.1: Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων στους τομείς προτεραιότητας του ΠΕΠ 

ΟΠΑΑΧ  ΠΕΠ ΑΜΘ  ΜΕΤΡΟ 1.15: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ανάπτυξης ειδικών περιοχών – ΕΚΤ 

  ΠΕΠ ΒΑ  ΜΕΤΡΟ 4.12: Δράσεις ΕΚΤ

  ΠΕΠ ΔΕ  ΜΕΤΡΟ 6.9: Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού της Υπαίθρου  

  ΠΕΠ ΔΜ 
ΜΕΤΡΟ 5.8: Ολοκληρωμένη παρέμβαση και ανάπτυξη σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας –
ΕΚΤ 

  ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΜΕΤΡΟ 4.13: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας σε τοπικές ζώνες του αγροτικού 
χώρου  

  ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 2.9: Ειδικές δράσεις ανάπτυξης υπαίθρου 

  ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  ΜΕΤΡΟ 5.4: Ολοκληρωμένες δράσεις αγροτικής ανάπτυξης ‐ ΕΚΤ 

  ΠΕΠ ΚΜ  ΜΕΤΡΟ 6.11: Ειδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης ‐ ΕΚΤ 

  ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΜΕΤΡΟ 2.2.5: Ανάπτυξη και υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού στα πλαίσια των 
Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων (ΕΚΤ) 

  ΠΕΠ ΣΕ 
ΜΕΤΡΟ 1.14: Παρεμβάσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου  

ΤΠΑ  ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΜΕΤΡΟ 3.4: Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

  ΠΕΠ ΒΑ  ΜΕΤΡΟ 1.6: Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
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Κατηγορία 
Μέτρων ΠΕΠ 

ΠΕΠ  Μέτρο 

  ΠΕΠ ΔΜ  ΜΕΤΡΟ 1.3: Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

  ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ  ΜΕΤΡΟ 5.3: Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης 

  ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΜΕΤΡΟ 5.2: Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης για άνεργους και ειδικές κοινωνικές 
ομάδες ‐ τοπικά σύμφωνα απασχόλησης  

  ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ  ΜΕΤΡΟ 6.3: Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

  ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΜΕΤΡΟ 5.2: Τοπικές Πρωτοβουλίες προώθησης της Απασχόλησης σε περιοχές που 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ανεργίας 

  ΠΕΠ ΣΕ  ΜΕΤΡΟ 5.3: Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης

Σε  όλες  τις  ανωτέρω  παρεμβάσεις,  επιδιώκονταν  η  βελτίωση  των  ευκαιριών  κατάρτισης  και 
απασχόλησης  για  γυναίκες,  μέσα  από  την  υιοθέτηση  και  εφαρμογή  πολιτικών  που  αίρουν  τα 
εμπόδια  στην  πρόσβαση  σε  δομές  και  υπηρεσίες  και  δίνουν  ειδικά  κίνητρα.  Η  ενίσχυση  της 
συμμετοχής των γυναικών σε όλες τις ανωτέρω δράσεις εκφράζεται σε πρώτη φάση μέσα από την 
εφαρμογή ρήτρας ποσόστωσης 60% υπέρ των γυναικών και στο αντίστοιχο προβάδισμα που τους 
δίνεται για την ένταξή τους σε θέσεις κατάρτισης, απασχόλησης κλπ.  

Ο  χαρακτηρισμός  των Μέτρων ως «gender mainstreaming»  με  τυπικό  τρόπο  δεν  περιλαμβάνεται 
στα προγραμματικά κείμενα των ΠΕΠ  , αλλά στηρίζεται στη μεθοδολογία που παρουσιάσθηκε στο 
1ο Παραδοτέο του Έργου. Με βάση την μεθοδολογία της μελέτης, στο σύνολο των Μέτρων ΕΚΤ των 
ΠΕΠ  ‐εξαιρουμένων των θετικών Μέτρων‐ η ενσωμάτωση της διάστασης της  ισότητας  των φύλων 
πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Λαμβάνονται  υπόψη  κατά  το  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  οι  διαφορετικές  ανάγκες 
ανδρών και γυναικών.    

 Περιλαμβάνονται ειδικές δράσεις ή κίνητρα για την προώθηση των ίσων ευκαιριών.    

 Ενυπάρχει συμβολή στη μείωση  των ανισοτήτων  και στη βελτίωση  της  ισότητας ανδρών 
και γυναικών, όπως εκφράζεται μέσα από το σύστημα ποσοτικοποιημένων δεικτών. 

Θετικές  δράσεις ΕΚΤ στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα προβλέφθηκαν στα ακόλουθα 
Μέτρα:  

Πίνακας 3.9   
Κατηγοριοποίηση Μέτρων ΕΚΤ (θετικές δράσεις) των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων 

 

Κατηγορία 
Μέτρου ΠΕΠ 

Επιχειρησιακά 
Προγράμματα 

Μέτρα ΕΚΤ 

ΔΟΜΕΣ  ΠΕΠ ΑΜΘ  ΜΕΤΡΟ 5.4: Δράσεις κοινωνικής υποστήριξης

  ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΡΟ 3.3: Προώθηση της Ισότητας των Δύο Φύλων: Ανάπτυξη δομών κοινωνικής φροντίδας, 
Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

  ΠΕΠ ΒΑ 
ΜΕΤΡΟ 1.5: Υπηρεσίες Φροντίδας για την Προώθηση των Ίσων  Ευκαιριών Μεταξύ των Δύο 
Φύλων 

  ΠΕΠ ΔΕ  ΜΕΤΡΟ 5.1: Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης 

  ΠΕΠ ΔΜ  ΜΕΤΡΟ 1.1: Υπηρεσίες φροντίδας για την προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων

  ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ  ΜΕΤΡΟ 5.1: Προώθηση των κοινωνικών υπηρεσιών και της ισότητας των ευκαιριών  

  ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΜΕΤΡΟ 5.3: Ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και προώθηση 
της ισότητας ευκαιριών των δύο φύλων  

  ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΜΕΤΡΟ 5.3: Ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ‐ προώθηση της 
ισότητας των φύλων  

  ΠΕΠ ΚΜ  ΜΕΤΡΟ 5.1: Ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης 

  ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ  ΜΕΤΡΟ 6.1: Ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης για την προώθηση ίσων ευκαιριών

  ΠΕΠ ΝΑ  ΜΕΤΡΟ 4.2: Υπηρεσίες φροντίδας για την προώθηση των ίσων ευκαιριών  

  ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΜΕΤΡΟ 5.3: Διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην Αγορά Εργασίας / Ανάπτυξη και 
ενδυνάμωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών Απασχόλησης 

  ΠΕΠ ΣΕ  ΜΕΤΡΟ 5.2: Υπηρεσίες φροντίδας για την προώθηση των ίσων ευκαιριών  

Πέρα από τα ανωτέρω αμιγώς θετικά Μέτρα, θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών σχεδιάσθηκαν και 
στο πλαίσιο Μέτρων που είχαν δεσμεύσει ένα μέρος μόνο των πόρων τους προς το σκοπό αυτό και 
συγκεκριμένα στα εξής: 
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 ΠΕΠ  Νοτίου  Αιγαίου,  Μέτρο  5.8  «  Δράσεις  προώθησης  της  απασχόλησης»:  το  20%  του 
αρχικού σχεδιασμού του δεσμεύθηκε για την υλοποίηση θετικών δράσεων. 

 ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, Μέτρο 4.8 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης –ΕΚΤ»: 
το 5% του αρχικού σχεδιασμού του δεσμεύθηκε για την υλοποίηση θετικών δράσεων. 

Οι θετικές δράσεις ΕΚΤ που σχεδιάσθηκαν στο πλαίσιο  των Μέτρων «Κοινωνικών Υπηρεσιών  των 
Περιφερειακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  αφορούσαν  τα  προγράμματα:  α)  «Βοήθεια  στο 
Σπίτι»  το  οποίο  συγκεντρώνει  και  την  πλειονότητα  των  δομών  β)  «Κέντρα  Ημερήσιας  φροντίδας 
Ηλικιωμένων  (ΚΗΦΗ)»,  γ)  Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί,  δ)  Παιδικοί  Σταθμοί,  ε)  Κέντρα  δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ), καθώς και στ) Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες (ΚΔΑΠ /ΑΜΕΑ). Τα ανωτέρω έργα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των κοινωνικών υπηρεσιών 
στόχευαν  ουσιαστικά  στην  επίτευξη  της  ισότητας  ευκαιριών  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών  (με 
έμφαση  στις  γυναίκες),  μέσω  της  εναρμόνισης  της  οικογενειακής  και  επαγγελματικής  ζωής  των 
γυναικών  και  αύξησης  της  πρόσβασής  τους  σε  λοιπές  δράσεις  των  ΠΕΠ,  δημιουργώντας  τις 
προϋποθέσεις για την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας.  

Επίσης  και  στα  Μέτρα  των  Ολοκληρωμένων  Παρεμβάσεων  Αστικής  και  Αγροτικής  Ανάπτυξης 
δεσμεύθηκε μέρος του προϋπολογισμού και σχεδιάσθηκαν θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών σε 
επίπεδο  περιοχής,  ζώνης,  Δήμου,  που  αφορούσαν  τη  χρηματοδότηση  της  λειτουργίας  δομών 
κοινωνικής  φροντίδας  στις  περιοχές  που  επιλέχθηκαν  κατόπιν  έγκρισης  της  χρηματοδότησης 
καταρτισθέντων επιχειρησιακών σχεδίων. Συγκεκριμένα, τέτοιου είδους δράσεις προβλέπονταν στα 
εξής ΠΕΠ: 

 ΠΕΠ  Στερεάς  Ελλάδας    ‐  Μ  1.14  «Παρεμβάσεις  ανάπτυξης  ανθρώπινου  δυναμικού  για  την 
ανάπτυξη της υπαίθρου»: Προβλέφθηκαν «Δομές Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» με στόχο 
τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και την άρση της κοινωνικής απομόνωσης των γυναικών 
και  των  ειδικών ομάδων πληθυσμού,  όπως για παράδειγμα η λειτουργία Κέντρων Κοινωνικής 
Φροντίδας. 

 ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου  ‐ Μ 4.12 «Δράσεις ΕΚΤ»: Προβλέφθηκαν ενέργειες παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών  σε  παιδιά  και  ηλικιωμένους,  οι  οποίες  ταυτόχρονα  στόχευαν  στην  προώθηση  της 
απασχόλησης  ή/και  επανένταξης ανέργων  στην αγορά  εργασίας,  και  ιδιαίτερα  των  γυναικών, 
λόγω  της  υψηλής  συμμετοχής  αυτών  σε  ειδικότητες  που  απαιτούν  οι  δημιουργούμενες 
κοινωνικές υπηρεσίες (νηπιαγωγών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, επισκεπτριών υγείας, 
νοσηλευτριών και βοηθητικού προσωπικού, κλπ.) ‐ Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΔΑΠ  και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. 

Η  ένταξη  θετικών  ως  προς  την  ισότητα  παρεμβάσεων  φαίνεται  ότι  αποτελούσε  ζητούμενο  σε 
επίπεδο Περιφέρειας,  καθώς με βάση  τα στοιχεία που παρείχαν οι  ΕΥΔ  των ΠΕΠ στο πλαίσιο  της 
έρευνας Α, μεταξύ των προβλημάτων που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αναφορικά με το θέμα της 
ισότητας των φύλων αποτιμήθηκαν ως υψηλής σημαντικότητας προβλήματα τόσο η Έλλειψη δομών 
που υποστηρίζουν τις γυναίκες στο πλαίσιο εξισορρόπησης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, 
όσο  και  η Δυσκολία πρόσβασης  και  ισότιμης συμμετοχής  των  γυναικών στην αγορά  εργασίας. Ως 
εξίσου σημαντικά προβλήματα συνεκτιμήθηκαν η Μειωμένη συμμετοχή γυναικών στη δημιουργία 
και  την  ανάπτυξη  επιχειρήσεων,  καθώς  και  η  Έλλειψη  συμβουλευτικής  απασχολούμενων  και 
επιχειρηματιών γυναικών. 

Η συνολική λογική της παρέμβασης του αρχικού σχεδιασμού των ΠΕΠ αναφορικά με την προώθηση 
της ισότητας των φύλων, αποτυπώνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Προκειμένου να απεικονισθεί η 
λογική της παρέμβασης συνολικά για τα ΠΕΠ, οι δείκτες ισότητας έχουν ομαδοποιηθεί σε ομοειδείς 
κατηγορίες και έχει υπολογισθεί αθροιστικά η τιμή επίτευξής τους για το σύνολο  των ΠΕΠ.  

Αναλυτικά  σχήματα  λογικής  παρέμβασης  ανά  ΠΕΠ  παρατίθενται  στο  Παράρτημα  Θ  του  2ου 
Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης».   
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Σχήμα 3.9  Λογική Παρέμβασης ΠΕΠ στον τομέα προώθησης της ισότητας των φύλων 
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Το  ανωτέρω  σχήμα  οδηγεί  στα  ακόλουθα  συμπεράσματα  σχετικά  με  την  λογική  της  παρέμβασης 
των ΠΕΠ στην ισότητα των φύλων: 

 Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων η οποία αποτέλεσε σημαντική στρατηγική 
των  ΠΕΠ,  ποσοτικοποιήθηκε  σε  αρκετά  ικανοποιητικό  βαθμό  μέσω  στόχων  –  δεικτών 
ισότητας. Με βάση  τη μεθοδολογία που περιγράφηκε πιο πάνω,  προέκυψαν 12  συνολικά 
δείκτες  για  την  ποσοτικοποίηση  των  μέτρων  gender  mainstreaming  και  αντίστοιχα  29 
δείκτες  ισότητας  για  τα  αμιγώς  θετικά  Μέτρα.  Για  τα  Μέτρα  που  περιείχαν  συνδυασμό 
θετικών και ουδέτερων δράσεων, δεν προβλεπόταν δείκτης ισότητας.  

 Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα, το 61% των δεικτών ισότητας των μέτρων gender 
mainstreaming ήταν δείκτες εκροών, το 17% δείκτες αποτελέσματος και το 22% ήταν δείκτες 
επιπτώσεων.  Αντίστοιχα για τα αμιγώς θετικά Μέτρα, περίπου το 71% ήταν δείκτες εκροών, 
το 25% δείκτες αποτελέσματος και μόλις το 4% δείκτες επιπτώσεων.  

Διάγραμμα 3.54   Κατανομή δεικτών ισότητας ανά κατηγορία 

   

 Δείκτες  ισότητας  στο  επίπεδο  του  Συμπληρώματος  Προγραμματισμού  προβλέφθηκαν  για 
όλα  τα  θετικά Μέτρα  των  ΠΕΠ,  ενώ  για  τα  gender mainstreaming Μέτρα,  σε  δύο  εκ  των 
δεκατριών ΠΕΠ (συγκεκριμένα για τα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας ‐ Θράκης και ΠΕΠ Νοτίου 
Αιγαίου) δεν καταρτίσθηκαν δείκτες ισότητας.   

 Οι δείκτες  ισότητας στο επίπεδο  των Αξόνων Προτεραιότητας καλύπτουν  τις παρεμβάσεις 
προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  όλων  των  ΠΕΠ,  με  εξαίρεση  τα  ΠΕΠ  Ιονίων  Νήσων, 
Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας ‐ Θράκης.  

Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η  θετική  αξιολόγηση  της  ποσοτικοποίησης  των  παρεμβάσεων 
προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων,  που  προκύπτει  εξετάζοντας  το  κάθε  ΠΕΠ  διακριτά,  δεν 
διατηρείται  στην  περίπτωση  που  εξετάζει  κανείς  συνολικά  τα  ΠΕΠ,  δεδομένου  ότι  αντίστοιχες 
δράσεις των ΠΕΠ ποσοτικοποιήθηκαν με διαφορετικούς δείκτες – στόχους, με αποτέλεσμα να μην 
είναι εφικτή ούτε η άθροισή τους σε συνολικό επίπεδο, ούτε και η σύγκριση μεταξύ των επιμέρους 
Προγραμμάτων.  Επιπλέον,  η  έλλειψη  ενιαίου  σχεδιασμού  του  συστήματος  ποσοτικοποιημένων 
στόχων  ‐  δεικτών,  καθιστά  αυτόματα  ανέφικτη  και  οποιαδήποτε  προσπάθεια  υπολογισμού 
επιμέρους στόχων – δεικτών σε επίπεδο Γ’ ΚΠΣ. 

Στα ως άνω κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν και τα στοιχεία που παρείχαν οι ΕΥΔ των ΠΕΠ στο 
πλαίσιο  της  έρευνας  Α,  βάσει  των  οποίων  η  εξειδίκευση  του  αρχικού  σχεδιασμού  των  ΠΕΠ 
αναφορικά  με  τον  καθορισμό  και  την  ποσοτικοποίηση  δεικτών  ισότητας,  τόσο  σε  επίπεδο 
Επιχειρησιακού  Προγράμματος,  όσο  και  σε  επίπεδο  Συμπληρώματος  Προγραμματισμού, 
αποτιμήθηκε ως  μερικώς  ικανοποιητική.  Επιπλέον,  με  βάση  τα  στοιχεία  της  έρευνας,  οι  ΕΥΔ  των 
ΠΕΠ εκτιμούν ότι μεταξύ των θεμάτων στα οποία εντοπίστηκαν ελλείψεις, κενά και αστοχίες στον 
αρχικό σχεδιασμό συγκαταλέγονται ο Μη επαρκής προγραμματικός σχεδιασμός σε θέματα ισότητας 
των φύλων λόγω έλλειψης Μελετών‐σχεδίου δράσης,  καθώς και η Απουσία ή μη ποσοτικοποίηση 
δεικτών  ισότητας  στο  πλαίσιο  των  Μέτρων  ΕΚΤ,  παράγοντες  τους  οποίους  θεωρούν  ιδιαίτερα 
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κρίσιμους  για  την  εφαρμογή  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων.  Τέλος,  για  τη  διάγνωση    των 
προβλημάτων στον  τομέα  ισότητας  των φύλων,  οι φορείς διαχείρισης  των ΠΕΠ στηριχτήκαν κατά 
κύριο  λόγο  στην  Αξιολόγηση  της  αποτελεσματικότητας  προηγούμενων  προγραμμάτων  ‐ 
Ανατροφοδότηση,  αποδίδοντας  μικρότερη  βαρύτητα  στη  συμβολή  των  κατευθυντήριων  οδηγιών 
της ΓΓΙΦ, της ΕΥΣΕΚΤ, της ΕΥΣΣΑΑΠ, καθώς και της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης.  

Χρηματοδοτική Κατανομή των πόρων των ΠΕΠ 

Για την εκτίμηση και αξιολόγηση της πολιτικής για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο 
των ΠΕΠ εξετάζονται μια σειρά από θέματα όπως: 

 Η χρηματοδοτική βαρύτητα  τόσο  των θετικών δράσεων,  όσο  και  των προσανατολισμένων 
στην ισότητα παρεμβάσεων κατά τον αρχικό προγραμματικό σχεδιασμό των ΠΕΠ. 

 Η  χρηματοδοτική  βαρύτητα  των  δράσεων  ΕΚΤ  των  ΠΕΠ  που  κατευθύνονταν  στην 
εξυπηρέτηση του 5ου πεδίου πολιτικής ΕΚΤ κατά τον αρχικό σχεδιασμό τους. 

 Η  χρηματοδοτική  βαρύτητα  των  δράσεων  που  ενίσχυαν  την  ισότητα  των  φύλων ως  προς 
τους στόχους ισότητας κατά τον αρχικό προγραμματικό σχεδιασμό των ΠΕΠ. 

Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζεται η κατανομή των πόρων και του πλήθους των Μέτρων ανά 
κατηγορία  βασικών  δράσεων  ΕΚΤ  συνολικά  για  τα  ΠΕΠ,  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  τους. 
Σημειώνεται  πως  λαμβάνονται  υπόψη  μόνο  οι  Δράσεις  που  ενσωματώνουν  τη  διάσταση  της 
ισότητας των φύλων και όχι οι Ουδέτερες Δράσεις. 

Διάγραμμα 3.55   Αρχικός προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ των ΠΕΠ ανά κατηγορία Μέτρων  

 

Όπως προκύπτει από το ανωτέρω διάγραμμα, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων δεσμεύθηκε για την 
υλοποίηση  θετικών  δράσεων  «Κοινωνικών  Υπηρεσιών»,  μέσω  της  ανάπτυξης  δομών  κοινωνικής 
φροντίδας, με σημαντικότατη συμβολή στην επίτευξη της ισότητας μεταξύ των φύλων (41,36% των 
πόρων).  

Η  αρχική  χρηματοδοτική  κατανομή  των  πόρων  των  ΠΕΠ  σε  θετικές  δράσεις  και  δράσεις  που 
ενσωματώνουν την αρχή της ισότητας των φύλων (GM) παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 3.56   Αρχικός προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ των ΠΕΠ ανά κατηγορία παρέμβασης  

 

Από  την  ανάγνωση  του  διαγράμματος  αναφορικά  με  τη  χρηματοδοτική  κατανομή  των  πόρων 
προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών διατέθηκε για την υλοποίηση  προσανατολισμένων στην 
ισότητα παρεμβάσεων ΕΚΤ (που εμπίπτουν σε 35 εκ των 78 συνολικά Μέτρων ΕΚΤ) και ανήλθε στο 
44,64%  του  προϋπολογισμού.  Ικανοποιητικό  μέρος  του  συνολικού  προϋπολογισμού  (32,34%) 
διατέθηκε  και  για  την  υλοποίηση  θετικών  παρεμβάσεων  υπέρ  των  γυναικών,  όπως  εκφράζονται 
μέσα από τις δράσεις 13 Μέτρων ΕΚΤ. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως σε σημαντικό αριθμό 
Μέτρων  (28  σε  σύνολο  78  Μέτρων),  τα  οποία  δέσμευσαν  το  1/5  περίπου  των  πόρων  του  ΕΚΤ 
(21,81%) δεν ενσωματώθηκε στον αρχικό προγραμματικό σχεδιασμό τους η αρχή της ισότητας των 
φύλων. 

Στο  ακόλουθο  διάγραμμα  παρουσιάζεται  η  κατανομή  των  πόρων  που  προέβλεπε  ο  αρχικός 
σχεδιασμός των ΠΕΠ συνολικά, ανά πεδίο πολιτικής ΕΚΤ, στο οποίο εμπίπτουν τα αντίστοιχα Μέτρα 
που χρηματοδοτούνται (εκτός των μέτρων Τεχνικής Βοήθειας).    

Διάγραμμα 3.57  
Αρχικός  προϋπολογισμός  Μέτρων  ΕΚΤ  των  ΠΕΠ  ανά  Πεδίο  Πολιτικής  και  κατηγορία 
παρέμβασης  

 

Όπως  προκύπτει  από  το  διάγραμμα,  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  πόρων  ΕΚΤ  δεσμεύτηκε  για  την 
υλοποίηση παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του πεδίου πολιτικής 5 
«Συγκεκριμένα  μέτρα  για  τη  βελτίωση  της  πρόσβασης  και  συμμετοχής  γυναικών  στην  αγορά 
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εργασίας»,  στο οποίο εμπίπτουν οι παρεμβάσεις που υποστηρίζουν στην πράξη  την ενίσχυση  της 
αρχής της ισότητας των φύλων (θετικές δράσεις). Δεύτερο σε χρηματοδοτική βαρύτητα, με βάση τον 
αρχικό  σχεδιασμό  των  ΠΕΠ,  έρχεται  το  πεδίο  πολιτικής  1  «Βελτίωση  της  πρόσβασης  και  της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας» με την πλειοψηφία των Μέτρων που εμπίπτουν σε αυτό να είναι 
Μέτρα προσανατολισμένα στην ισότητα (gender mainstreaming).  

Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζεται η κατανομή των πόρων αλλά και του πλήθους των Μέτρων 
των ΠΕΠ συνολικά μεταξύ των στόχων ισότητας, με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δράσεων/ 
παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτά: 

Διάγραμμα 3.58   Αρχικός προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ των ΠΕΠ ανά στόχο ισότητας  

 

Στο  ανωτέρω  διάγραμμα  παρατηρείται  πως  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  οι  παρεμβάσεις 
προώθησης  της  ισότητας  των ΠΕΠ συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στο στόχο  ισότητας 1 «Βελτίωση 
της  πρόσβασης  και  της  συμμετοχής  στην  αγορά  εργασίας»,  τόσο  σε  όρους  χρηματοδοτικής 
βαρύτητας,  όσο  και  από  άποψη  πλήθους  Μέτρων  που  εμπίπτουν  στην  εν  λόγω  κατηγορία  (39 
Μέτρα ΕΚΤ ‐ 38,7% των συνολικών σχετικών πόρων που δεσμεύθηκαν για παρεμβάσεις προώθησης 
της ισότητας των φύλων).  

Η παρατήρηση αυτή  είναι  λογική,  λαμβάνοντας υπόψη  το γεγονός ότι  ‐όπως προαναφέρθηκε‐  τα 
περισσότερα  Μέτρα  εμπίπτουν  στην  κατηγορία  «Συνέργεια  Ανθρωπίνων  Πόρων»,  ενώ  οι 
περισσότεροι  πόροι  διατέθηκαν  για  την  υλοποίηση  Μέτρων  ανάπτυξης  δομών  κοινωνικής 
φροντίδας,  συνεπώς  είναι  φανερή  η  προσπάθεια  βελτίωσης  της  πρόσβασης  και  συμμετοχής  των 
γυναικών  στην  αγορά  εργασίας,  τόσο  μέσω  δράσεων  κατάρτισης,  όσο  και  μέσω  της  δημιουργίας 
γενικότερα  των  απαραίτητων  προϋποθέσεων  για  την  επανένταξη  των  γυναικών  στην  αγορά 
εργασίας. 

Εκτός από τον προαναφερθέντα στόχο ισότητας, τα ΠΕΠ μέσω των παρεμβάσεών τους συμβάλλουν 
σημαντικά και στους στόχους 3 «Βελτίωση της συμμετοχής  των γυναικών στη δημιουργία και  την 
ανάπτυξη  επιχειρήσεων»  (26  μέτρα‐34,2%  των  συνολικών  σχετικών  πόρων)  και  4  «Συνδυασμός 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής»  (15 μέτρα‐26% των συνολικών πόρων των παρεμβάσεων 
προώθησης της ισότητας των φύλων).  
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3.4.2. Ειδικό Ερώτημα Α1.2. Ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις της ex ante αξιολόγησης αναφορικά 
με τα θέματα ισότητας των φύλων; 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται ο βαθμός ενσωμάτωσης των προτάσεων της Ex ante Αξιολόγησης 
αναφορικά  με  τα  θέματα  ισότητας  των  φύλων  στον  αρχικό  σχεδιασμό  των  ΕΠ  του  Γ΄  ΚΠΣ  και 
αποτιμάται  ο  βαθμός  συμβολής  της  στη  βελτίωση  του  σχεδιασμού,  στις  ακόλουθες  βασικές 
κατευθύνσεις: 

 Εντοπισμός  αδυναμιών  στη  στρατηγική  των  ΕΠ  σχετικά  με  την  ισότητα  των  φύλων  και 
διατύπωση προτάσεων ενίσχυσης της στρατηγικής όσον αφορά στις ίσες ευκαιρίες ανδρών 
και γυναικών. 

 Εντοπισμός αδυναμιών στο προτεινόμενο σύστημα ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών 
για την προώθηση της ισότητας των φύλων και διατύπωση προτάσεων βελτίωσής του. 

Προς το σκοπό αυτό διερευνώνται τα ακόλουθα ερωτήματα:  

 Η Ex ante Αξιολόγηση των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ συμπεριέλαβε, στην ανάλυση της, περιγραφή 
της υφιστάμενης κατάστασης και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, 
σε ότι αφορά στην  ισότητα  των φύλων στον  τομέα,  ή περιοχή παρέμβασης  του κάθε 
ΕΠ; 

 Ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα – προτάσεις της Ex ante Αξιολόγησης των ΕΠ του 
Γ’ ΚΠΣ σχετικά με την ισότητα των φύλων; 

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την αποτίμηση του βαθμού ενσωμάτωσης της διάστασης της 
ισότητας των φύλων στις Ex ante Αξιολογήσεις των ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ ‐ ΕΚΤ  (βλ. Παράρτημα Β του 2ου 
Παραδοτέου  «Ενδιάμεση  Έκθεση  Αξιολόγησης»)  στηρίχθηκε  στις  ειδικές  απαιτήσεις  που  τέθηκαν 
από τους Κανονισμούς και τις σχετικές οδηγίες ‐ κατευθύνσεις της ΕΕ.  

Με  βάση  το  άρθρο  41.2γ  του  Κανονισμού  1260/998  η  Εκ  των  προτέρων  Αξιολόγηση  των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων περιλαμβάνει «αξιολόγηση της  κατάστασης από άποψης  ισότητας 
ευκαιριών  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών  στην  αγορά  εργασίας  και  ίσης  μεταχείρισης  κατά  την 
εργασία,  συμπεριλαμβανομένων  των  ειδικών  περιορισμών  κάθε  ομάδας,  εκτίμηση  των 
αναμενόμενων επιπτώσεων της στρατηγικής και των παρεμβάσεων, ιδίως για την ένταξη ανδρών και 
γυναικών στην αγορά εργασίας,  την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση,  την προώθηση 
γυναικών επιχειρηματιών και τη συνύπαρξη οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». 

Οι βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού περιελήφθησαν και στο Έγγραφο Εργασίας 2  της ΕΕ «Η Εκ 
των  προτέρων  Αξιολόγηση  των  παρεμβάσεων  των  Διαρθρωτικών  Ταμείων»,  όπου  γίνεται  ειδική 
αναφορά στην εκτίμηση της προώθησης ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών μέσω της Εκ 
των προτέρων Αξιολόγησης των παρεμβάσεων. 

Παράλληλα,  το  Τεχνικό  Έγγραφο  3  «Ένταξη  της  διάστασης  της  ισότητας  των  ευκαιριών  μεταξύ 
γυναικών  και  ανδρών  στα  προγράμματα  και  τα  έργα  των  Διαρθρωτικών  Ταμείων»  προσδιορίζει 
ενδεικτικά  ορισμένα  στοιχεία  που  θα  μπορούσαν  να  συμπεριληφθούν  στην  Εκ  των  προτέρων 
Αξιολόγηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών: 

 Ευκαιρίες για τη βελτίωση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών  
 Προσδιορισμός  των  περιορισμών  στην  πλήρη  συμμετοχή  των  γυναικών  και  των  ανδρών 

στην αγορά εργασίας 
 Εκτίμηση  του  πιθανού  αντίκτυπου  της  προτεινόμενης  στρατηγικής  και  ενίσχυσης  στη 

βελτίωση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 

                                                            
8
 Κανονισμός (ΕΚ) 1260/199 του Συμβουλίου της 21

ης
 Ιουνίου 1999 «περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία». 
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Σύμφωνα  με  το  ανωτέρω  κανονιστικό  πλαίσιο  προσδιορίσθηκαν  τα  ακόλουθα  αναγκαία  στοιχεία 
και απαιτούμενες πληροφορίες,  στη βάση  των οποίων αποτιμήθηκε ο βαθμός  ενσωμάτωσης    της 
διάστασης της ισότητας των φύλων στις Ex ante Αξιολογήσεις των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ – ΕΚΤ:  

  Εκτίμηση της κατάστασης από άποψη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών: εξετάζεται 
ο βαθμός αποτύπωσης  της υφιστάμενης  κατάστασης ως προς  το θέμα  της  ισότητας  των 
φύλων με στοιχεία αναφορικά με  τις διαφορές στη συμμετοχή ανδρών και  γυναικών  (α) 
στην  αγορά  εργασίας,  στις  οικονομικές  δραστηριότητες  και  στη  λήψη  αποφάσεων,  στο 
πλαίσιο  των  επιχειρήσεων,  της  απασχόλησης  και  των  μέτρων  ενίσχυσης  της  τοπικής 
ανάπτυξης,  (β)  σε  επίπεδο  προσόντων  και  ικανοτήτων,  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  και 
ζήτησης στην αγορά εργασίας και (γ) στην πρόσβαση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας.  

 Προσδιορισμός των περιορισμών στην πλήρη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών 
στην αγορά εργασίας: εξετάζεται ο βαθμός παρουσίασης των αιτιωδών διαφορών μεταξύ 
ανδρών  και  γυναικών ως  προς  τα  επίπεδα  των  προσόντων  και  δεξιοτήτων  τους  και  των 
εμποδίων  που  εγείρονται  αναφορικά  με  τη  βελτιστοποίηση  των  προσόντων  τους  και  τη 
διατήρηση  των  θέσεων  απασχόλησης,  την  προαγωγή  των  γυναικών  σε  επαγγέλματα 
υψηλότερου  επιπέδου  και  σε  θέσεις  λήψης  αποφάσεων,  τις  αιτίες  της  περιορισμένης 
γυναικείας συμμετοχής στη δημιουργία, ανάπτυξη και αποδοτικότητα επιχειρήσεων, τους 
ειδικούς  φραγμούς  στη  συμμετοχή  στην  αγορά  εργασίας  μειονεκτικών  ομάδων  ανδρών 
και γυναικών.  

 Εκτίμηση  των  αναμενόμενων  επιπτώσεων  της  στρατηγικής  στη  βελτίωση  της  ισότητας 
μεταξύ  γυναικών  και  ανδρών:  εξετάζεται  ο  βαθμός  αποτίμησης  των  επιπτώσεων  της 
προγραμματικής στρατηγικής αναφορικά με (α) τη βελτίωση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και  γυναικών  ως  προς  τη  συμμετοχή  τους  στην  αγορά  εργασίας,  στην  εκπαίδευση  και 
επαγγελματική  κατάρτιση,  καθώς  και  στα  αποκτηθέντα  προσόντα  και  δεξιότητες,  στη 
δημιουργία  και  ενίσχυση  επιχειρήσεων,  στο  συνδυασμό  επαγγελματικής  και 
οικογενειακής ζωής, (β) την καταλληλότητα των διαθέσιμων για τη βελτίωση της ισότητας 
μέσων,  (γ)  την  καταλληλότητα  των  προβλεπόμενων  ρυθμίσεων  για  τη  διασφάλιση  της 
ισότητας  των  ευκαιριών  στη  διαχείριση  και  παρακολούθηση  των  παρεμβάσεων  του 
Προγράμματος.  

 Εντοπισμός αδυναμιών στη στρατηγική  του Προγράμματος σχετικά με  την  ισότητα  των 
φύλων  ‐  Διατύπωση  προτάσεων  ενίσχυσης  της  στρατηγικής  σε  θέματα  ισότητας  των 
φύλων:  εξετάζεται  ο  βαθμός  αποτίμησης  της  καταλληλότητας  της  στρατηγικής  του 
Προγράμματος  για  την  βελτίωση  της  ισότητας  των  δύο  φύλων,  ο  εντοπισμός  σχετικών 
ελλείψεων/κενών στο σχεδιασμό, καθώς και ο βαθμός ενσωμάτωσης προτάσεων για την 
ενίσχυση του προγραμματικού σχεδιασμού ως προς το θέμα της ισότητας των φύλων.  

 Εντοπισμός  αδυναμιών  στο  σύστημα  ποσοτικοποιημένων  στόχων  ‐  δεικτών  για  την 
προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων  και  διατύπωση  προτάσεων  βελτίωσής  του: 
εξετάζεται  ο  βαθμός  αποτίμησης  της  καταλληλότητας  της  στοχοθέτησης  ‐ 
ποσοτικοποίησης  της  στρατηγικής  του  Προγράμματος  αναφορικά  με  την  προώθηση  της 
αρχής  της  ισότητας  των  φύλων,  ο  εντοπισμός  ενδεχόμενων  αδυναμιών,  καθώς  και  ο 
βαθμός ενσωμάτωσης προτάσεων για τη βελτίωσή της.   

Η  επισκόπηση  των  Ex  ante  Αξιολογήσεων  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  και  η  αποτίμηση  του  βαθμού 
ενσωμάτωσης  της  διάστασης  της  ισότητας  των  φύλων  με  βάση  τα  ανωτέρω  κριτήρια,  η  οποία 
παρουσιάζεται  αναλυτικά  ανά  ΕΠ  στο  Παράρτημα  Δ  του  2ου  Παραδοτέου  «Ενδιάμεση  Έκθεση 
Αξιολόγησης», κατέδειξε τα κάτωθι:   

 Η αποτύπωση  της υφιστάμενης  κατάστασης αναφορικά με  την  ισότητα  των φύλων στον 
τομέα / περιοχή παρέμβασης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄ΚΠΣ – ΕΚΤ, είναι 
αρκετά περιορισμένη στις Ex ante Αξιολογήσεις των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ. Ειδικότερα σε 10 από 
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τα  18  ΕΠ,  οι  Ex  ante  Αξιολογητές  προέβησαν  σε  εκτίμηση  της  κατάστασης  από  άποψη 
ισότητας  μεταξύ  γυναικών  και  ανδρών  με  χρήση  «διαγνωστικών»  στατιστικών  και 
ποσοτικών  στοιχείων  και  συγκεκριμένα  στα  ΕΠ:  ΕΠΕΑΕΚ,  ΕΠΑΕΚ,  ΕΠΑΝ,  ΠΕΠ  Ανατολικής 
Μακεδονίας‐Θράκης, ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, ΠΕΠ Θεσσαλίας, ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, ΠΕΠ 
Δυτικής  Ελλάδας,  ΠΕΠ  Βορείου  Αιγαίου  και  ΠΕΠ  Νοτίου  Αιγαίου.  Συνολικά,  η  εν  λόγω 
απαίτηση καλύπτεται κατά 56%, ποσοστό που κρίνεται χαμηλό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκτίμηση  της  κατάστασης  αναφορικά  με  την  ισότητα  των  δύο  φύλων  αποτελεί 
προϋπόθεση για την αποτίμηση της καταλληλότητας της στρατηγικής και την εκτίμηση των 
αναμενόμενων  επιπτώσεων  των  παρεμβάσεων  στο  τομέα  αυτό  (παράγοντες  που 
ενσωματώνονται στα υπόλοιπα κριτήρια /απαιτήσεις). 

 Σημαντική  υστέρηση  διαπιστώνεται  στην  κάλυψη  της  απαίτησης  για  προσδιορισμό  των 
παραγόντων  εκείνων  που  εμποδίζουν  την  ισότιμη  και  πλήρη  συμμετοχή  των  γυναικών, 
αφού στις περισσότερες περιπτώσεις Ex ante Αξιολογήσεων δε φαίνεται να διερευνώνται 
επί της ουσίας οι αιτίες που περιορίζουν άνδρες και γυναίκες από την ισότιμη και πλήρη 
πρόσβαση  στην  αγορά  εργασίας.  Το  ποσοστό  κάλυψης  της  συγκεκριμένης  απαίτησης  
ανέρχεται στο 22% (4 από τα 18 ΕΠ). Συγκεκριμένα, σε προσδιορισμό των παραγόντων που 
περιορίζουν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας προέβησαν μόνο οι Ex ante 
Αξιολογήσεις  των  ΕΠΑΕΚ,  ΕΠ  Κοινωνία  της  Πληροφορίας,  ΠΕΠ  Δυτικής  Μακεδονίας  και 
ΠΕΠ Θεσσαλίας. 

 Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν οι Ex ante Αξιολογήσεις των ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ σε ότι αφορά 
την  εκτίμηση  των  αναμενόμενων  επιπτώσεων  της  στρατηγικής  των  Προγραμμάτων  στη 
βελτίωση  της  ισότητας  μεταξύ  γυναικών  και  ανδρών.  Στο  συγκεκριμένο  κριτήριο 
παρατηρείται  κάλυψη  κατά  61%,  ήτοι  στις  Ex  ante  Αξιολογήσεις  11  ΕΠ  (σε  σύνολο  18) 
συμπεριελήφθησαν  εκτιμήσεις  (ποιοτικές  στις  περισσότερες  περιπτώσεις)  σχετικά  με  τις 
αναμενόμενες επιπτώσεις της στρατηγικής στη βελτίωση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών,  μεταξύ  των  οποίων  οι  Αξιολογήσεις  των  ΕΠΕΑΕΚ,  ΕΠΑΝ,  ΕΠ  Κοινωνία  της 
Πληροφορίας,  ΠΕΠ  Ανατολικής  Μακεδονίας‐Θράκης,  ΠΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας,  ΠΕΠ 
Δυτικής  Μακεδονίας,  ΠΕΠ  Ηπείρου,  ΠΕΠ  Θεσσαλίας,  ΠΕΠ  Ιονίων  Νήσων,  ΠΕΠ  Δυτικής 
Ελλάδας  και  ΠΕΠ  Βορείου  Αιγαίου.  Στις  Ex  ante  Αξιολογήσεις  των  υπόλοιπων  7  ΕΠ  δεν 
περιλαμβάνεται  εκτίμηση  των αναμενόμενων  επιπτώσεων  της στρατηγικής στην  ισότητα 
των φύλων.   

 Αναφορικά  με  τον  εντοπισμό  αδυναμιών  στη  στρατηγική  του Προγράμματος  σχετικά  με 
την ισότητα των φύλων και τη διατύπωση προτάσεων ενίσχυσής της, το ποσοστό κάλυψης 
ανέρχεται στο 22%, ποσοστό σημαντικά χαμηλό αφού μόνο οι Αξιολογήσεις των ΕΠΕΑΕΚ, 
ΕΠΑΝ, ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας και ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας αποφάνθηκαν επί της 
επιχειρησιακής  στρατηγικής,  εντοπίζοντας  αδυναμίες  και  διατυπώνοντας  προτάσεις 
ενίσχυσής της σε σχέση με την ισότητα των φύλων.    

 Τέλος,  σχετικά  με  τον  εντοπισμό  αδυναμιών  στο  σύστημα  ποσοτικοποιημένων  στόχων  ‐ 
δεικτών  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων  και  τη  διατύπωση  προτάσεων 
βελτίωσής  του,  παρατηρείται  εξίσου  χαμηλό ποσοστό  κάλυψης που ανέρχεται  στο 22%, 
καθώς μόνο οι Αξιολογήσεις των ΕΠΑΝ, ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, ΠΕΠ Ηπείρου και ΠΕΠ 
Νοτίου Αιγαίου προέβησαν σε αποτίμηση της ποσοτικοποίησης της εφαρμογής της αρχής 
της ισότητας των φύλων, εντοπίζοντας σχετικές αδυναμίες και διατυπώνοντας αντίστοιχες 
βελτιωτικές προτάσεις.    

Γενικά, η αποτίμηση του βαθμού ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων στις Ex ante 
Αξιολογήσεις των ΕΠ – ΕΚΤ του Γ’ ΚΠΣ κατέδειξε σημαντικά κενά και ελλείψεις, τα οποία εστιάζονται 
στην  περιορισμένη  εκτίμηση  των  παραγόντων  εκείνων  που  εμποδίζουν  την  ισότιμη  και  πλήρη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην έλλειψη ‐σε αρκετές περιπτώσεις‐ ουσιαστικής 
αποτίμησης  του  προγραμματικού  σχεδιασμού  αναφορικά  με  την  ισότητα  των  φύλων,  καθώς  και 
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στον  περιορισμένο  αριθμό  προτάσεων  βελτίωσης  της  στρατηγικής  των  προγραμμάτων  για  την 
προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων.  Ελάχιστα  σημαντική  αποδείχτηκε,  τέλος,  η  συμβολή  των  Ex 
ante  Αξιολογήσεων στη βελτίωση  της ποσοτικοποίησης  της  στρατηγικής  των Προγραμμάτων στον 
τομέα  της  ισότητας  των  φύλων,  αφού  περιορισμένες  ήταν  οι  περιπτώσεις  αξιολογήσεων  που 
εντόπισαν  σχετικές  αδυναμίες  στο  σύστημα  ποσοτικοποιημένων  στόχων  –  δεικτών  για  την 
προώθηση της ισότητας των φύλων και διατύπωσαν προτάσεις βελτίωσής του. 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν αποτυπώνεται ο βαθμός  ένταξης    της διάστασης  της  ισότητας 
των φύλων στις Ex ante Αξιολογήσεις των ΕΠ ανά απαίτηση / κριτήριο (σε απόλυτους αριθμούς και 
ποσοστά). 

Διάγραμμα 3.59    Βαθμός ένταξης  της διάστασης της ισότητας των φύλων στις Ex Ante αξιολογήσεις των ΕΠ

 

Διάγραμμα 3.60    Ποσοστό ένταξης  της διάστασης της ισότητας των φύλων στις Ex Ante Αξιολογήσεις των ΕΠ

 

Στην  αποτίμηση  του  βαθμού  ένταξης  της  διάστασης  της  ισότητας  των  φύλων  στις  Ex  ante 
Αξιολογήσεις  συνεκτιμήθηκε  και  ο  προσδιορισμός,  ή  μη,  συναφών  με  το  θέμα  της  ισότητας 
προτάσεων  βελτίωσης  της  στρατηγικής  των  Προγραμμάτων  και  του  συστήματος 
ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων. 
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Αναλυτικά,  η  βασική  διαπίστωση  που  προκύπτει  από  την  επισκόπηση  των  Ex ante  Αξιολογήσεων 
συνίσταται  στην  πλημμελή  ανταπόκριση  ως  προς  τη  διατύπωση  προτάσεων  βελτίωσης  της 
στρατηγικής  και  της  στοχοθεσίας  αναφορικά  με  το  θέμα  της  ισότητας  των φύλων. Μεμονωμένες 
προτάσεις  διατυπώνονται  στις  αξιολογήσεις  των  ΕΠΕΑΕΚ,  ΕΠΑΝ,  ΕΠ  Κοινωνία  της  Πληροφορίας, 
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και ΠΕΠ Ηπείρου, ενώ στις Ex ante Αξιολογήσεις των υπόλοιπων ΕΠ δεν 
περιλαμβάνονται  σχετικές  προτάσεις.  Σε  αυτό  το  σημείο  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  στην 
αναγκαιότητα / σκοπιμότητα διατύπωσης, ή μη, σχετικών προτάσεων προσμετράται και ο βαθμός 
πληρότητας του προγραμματικού σχεδιασμού ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε σχέση με το θέμα 
της  ισότητας  των  φύλων.  Αυτό  πρακτικά  συνεπάγεται  ότι  για  τις  περιπτώσεις  που  η  εκπόνηση 
προγραμματικών  σχεδίων  ενσωμάτωνε  (σύμφωνα  με  την Ex ante  Αξιολόγηση)  επαρκώς  την  αρχή 
της ισότητας των φύλων, η διατύπωση αντίστοιχων προτάσεων θα θεωρούνταν πλεονασμός.  

Αναφορικά με τον βαθμό ενσωμάτωσης των προτάσεων των Ex ante Αξιολογήσεων στο σχεδιασμό 
των ΕΠ, η κύρια διαπίστωση που προκύπτει είναι ότι αξιοποιήθηκαν κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα, 
φαίνεται ότι  ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις που διατυπώθηκαν για  τα ΕΠΕΑΕΚ και ΠΕΠ Δυτικής 
Μακεδονίας, δεν ελήφθησαν υπόψη στην οριστικοποίηση του αρχικού σχεδιασμού οι προτάσεις για 
το  ΕΠΑΝ  και  το  ΠΕΠ  Ηπείρου,  ενώ  η  ενσωμάτωση,  ή  μη,  της  πρότασης  για  αύξηση  του 
προϋπολογισμού  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ 
Κοινωνία της Πληροφορίας δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί λόγω έλλειψης σχετικών στοιχείων.   

Η  γενική  διαπίστωση  που  συνάγεται  πάντως  ως  προς  το  θέμα  διατύπωσης  και  ενσωμάτωσης 
προτάσεων στον οριστικοποιημένο αρχικό προγραμματικό σχεδιασμό, ενισχυμένη και από τη μέχρι 
τώρα  αποτίμηση  των  Ex  ante  Αξιολογήσεων  των  ΕΠ‐ΕΚΤ,  έγκειται  στο  ότι  κατά  κανόνα  οι 
αξιολογήσεις  δεν προέβησαν σε μια σε βάθος διερεύνηση  του  θέματος  της  ισότητας  των φύλων, 
γεγονός  που  περιόρισε  τις  δυνατότητες  προσδιορισμού  προτάσεων  που  θα  μπορούσαν  να 
ενισχύσουν την στρατηγική των Προγραμμάτων στο τομέα προώθησης της ισότητας των φύλων.    

Ωστόσο,  τα  ανωτέρω  συμπεράσματα  (στο  ποιοτικό  τους  μέρος)  έρχονται  σε  αντίθεση  με  τα 
αντίστοιχα  ευρήματα  της  Έρευνας  Πεδίου  που  πραγματοποιήθηκε  στις  Ειδικές  Υπηρεσίες 
Διαχείρισης των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ – ΕΚΤ (Έρευνα Α) και τα σχετικά στοιχεία με τα οποία τροφοδοτήθηκε 
το  επιμέρους  ερώτημα  αναφορικά  με  το  βαθμό  συμβολής  της  Εκ  των  προτέρων  Αξιολόγησης. 
Συγκεκριμένα,  στο  πλαίσιο  της  διενεργηθείσας  έρευνας,  το  50%  των  ερωτηθέντων  των  Ειδικών 
Υπηρεσιών  Διαχείρισης  εκτίμησε  ότι  η  Εκ  των  προτέρων  Αξιολόγηση  συνέβαλε  από  αρκετά  έως 
πολύ  στην  εξειδίκευση  των  προσανατολισμένων  στην  ισότητα  παρεμβάσεων  κατά  τον 
προγραμματικό  σχεδιασμό,  ενώ  βάσει  των  συμπερασμάτων  της  αξιολόγησης,  ο  βαθμός 
ενσωμάτωσης  της  διάστασης  της  ισότητας  των  φύλων  στις  Εκ  των  προτέρων  Αξιολογήσεις  δεν 
ξεπερνά το 39% (βλ. Ενότητα 3.8.1).  

Η  αποτίμηση  του  βαθμού  ενσωμάτωσης  της  διάστασης  της  ισότητας  των  φύλων  στις  Ex  ante 
Αξιολογήσεις των ΕΠ‐ΕΚΤ σε επίπεδο κάλυψης απαιτήσεων και διατύπωσης προτάσεων παρατίθεται 
στο Παράρτημα Δ του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης».   
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3.5. Αξιολόγηση  των  τροποποιήσεων  της  στρατηγικής  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της 
ισότητας των φύλων στο σύνολο του Γ’ ΚΠΣ 

Η αποτίμηση των τροποποιήσεων του σχεδιασμού των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των 
φύλων  στο  πλαίσιο  του  Γ’  ΚΠΣ  και  της  διαχρονικής  μεταβολής  τους,  επιτυγχάνεται  μέσω  της 
αναλυτικής εξέτασης του προγραμματικού σχεδιασμού στους ακόλουθους ενδιάμεσους χρονικούς 
«σταθμούς»,  πέρα  από  τον  αρχικό  και  τελικό  σχεδιασμό  τους,  κατά  τους  οποίους  υπήρξαν 
τροποποιήσεις στρατηγικής:  

o 2004:  ενδιάμεση  αναθεώρηση  των  ΕΠ  σε 
συνέχεια της ενδιάμεσης αξιολόγησής τους 
το  2003  και  κατανομή  αποθεματικού 
επίδοσης 

o 2006: αναθεώρηση των ΕΠ σε συνέχεια της 
ενημέρωσης  της  ενδιάμεσης  αξιολόγησής 
τους το 2005 

Στο  πλαίσιο  της  παρούσας  ενότητας  εξετάζεται  η  διαχρονική  μεταβολή  του  σχεδιασμού  των 
παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  και  του  μίγματος  πολιτικής  (Gender 
mainstreaming  ‐  Θετικές  Δράσεις)  στο  σύνολο  του  Γ’  ΚΠΣ,  ενώ  η  διαχρονική  μεταβολή  της 
στρατηγικής των επιμέρους ΕΠ αναφορικά με την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων  
κατά τη τρίτη Προγραμματική Περίοδο, αποτιμάται αναλυτικά ανά ΕΠ στην Ενότητα 3.7. 

Ένα  από  τα  βασικά  στοιχεία  της  στρατηγικής  σε  θέματα  ισότητας  των  φύλων  ‐για  τα  οποία 
εξετάζεται η διαχρονική μεταβολή του‐ αποτελεί η διάρθρωση των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ – ΕΚΤ αναφορικά  
με  το  είδος  –  περιεχόμενο  των  δράσεων  υπέρ  της  ισότητας  (διάκριση  παρεμβάσεων:  θετικές 
δράσεις,  προσανατολισμένες  στην  ισότητα  δράσεις  και  ουδέτερες  δράσεις).  Θα  πρέπει  να 
σημειωθεί  εδώ  ότι  η  ανωτέρω  κατηγοριοποίηση  πραγματοποιήθηκε  στις  εξεταζόμενες  χρονικές 
στιγμές με βάση τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο 1ο Παραδοτέο του Έργου. Στο Παράρτημα Γ 
του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης»  παρατίθεται η συγκεκριμένη μεθοδολογία 
κατηγοριοποίησης  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  ως  προς  τη  συμβολή  τους  στην  ισότητα  των  φύλων, 
καθώς  και  η  εφαρμογή  της  στον  αρχικό  και  τελικό  σχεδιασμό  των  ΕΠ.  Για  τα  ενδιάμεσα  χρονικά 
διαστήματα,  παρουσιάζονται  και  τεκμηριώνονται  αντίστοιχα  οι  τυχόν  μεταβολές  που 
πραγματοποιήθηκαν στο χαρακτηρισμό των παρεμβάσεων – Μέτρων, στην Ενότητα 3.7.   

3.5.1. Ενδιάμεση Αναθεώρηση των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ ‐ 2004 

Κατά  το 2004  το  ΚΠΣ 2000‐2006  υπέστη  την  πρώτη,  ενδιάμεση,  αναθεώρησή  του.  Σε  οικονομικό 
επίπεδο αυτό σήμαινε: 

 σειρά αλλαγών στο εσωτερικό των επί μέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 

 την  κατανομή  των  αποθεματικών  επίδοσης  και  προγραμματισμού  στα  επιμέρους 
Επιχειρησιακά Προγράμματα, μαζί με την παρελκόμενη εθνική συμμετοχή, 

  ορισμένες  μετακινήσεις  πόρων  μεταξύ  Προγραμμάτων,  όπως  από  τα  ΠΕΠ  στην  Τεχνική 
Βοήθεια. 

Σε ότι αφορά τα 18 ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ, η ποσοστιαία μεταβολή 
του προϋπολογισμού των Μέτρων ΕΚΤ ανά ΕΠ κατά την αναθεώρηση του 2004 παρουσιάζεται στο 
Διάγραμμα που ακολουθεί: 

 

 

2000‐2001: 
Αρχικός 
Σχεδιασμός ΕΠ 
Γ' ΚΠΣ

2004: Ενδιάμεση 
Αναθεώρηση ΕΠ σε 
συνέχεια της 
Ενδιάμεσης 
Αξιολόγησης‐2003

2006: Αναθεώρηση
ΕΠ σε συνέχεια της 
Ενημέρωσης της 
Ενδιάμεσης 
Αξιολόγησης‐2005

2008‐2009: 
Τελική 
Αναθεώρηση ‐
Οριστικοποίηση 
κατανομής 
πόρων 
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Διάγραμμα 3.61   
Ποσοστιαία μεταβολή του προϋπολογισμού των Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ κατά την 
αναθεώρηση του 2004  

 

Συνολικά ο προϋπολογισμός των Μέτρων ΕΚΤ ενισχύθηκε με 524,4 εκατ. €, παρουσιάζοντας αύξηση 
8,9% μετά την αναθεώρηση του 2004. Τα Μέτρα ΕΚΤ των τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
ενισχύθηκαν  με 486,7  περίπου  εκατ. €  (αύξηση  της  τάξης  του 9,4%)  ενώ  τα Μέτρα  ΕΚΤ  των ΠΕΠ 
ενισχύθηκαν με 37,7 εκατ. € (αύξηση της τάξης του 5,1%).  

Οι πόροι που διατέθηκαν από το Γ’ ΚΠΣ για την υλοποίηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών 
αυξήθηκαν με την αναθεώρηση του 2004  κατά 9,3%, σημειώνοντας αύξηση λίγο μεγαλύτερη από 
την συνολική αύξηση του προϋπολογισμού των Μέτρων ΕΚΤ (8,9%). 

Σε  σχέση  με  την  κατανομή  των  επιπλέον  πόρων  (περίπου  50  εκατ.  €)  σε  θετικές  δράσεις  ανά 
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα,  το  61,8%  των  πόρων  διατέθηκαν  στα  ΠΕΠ  (κυρίως  στα  ΠΕΠ  Αττικής, 
Δυτικής  Μακεδονίας,  Πελοποννήσου  και  Κρήτης)  και  το  υπόλοιπο  38,2%  στα  τομεακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα (κυρίως στο ΕΠΑΕΚ). Συνολικά τα θετικά Μέτρα των ΠΕΠ ενισχύθηκαν 
με  12,9%  επιπλέον  πόρους,  ενώ  η  αντίστοιχη  ενίσχυση  των  θετικών  Μέτρων  των  τομεακών  ΕΠ 
ανήλθε σε 6,4%. 

Αντίθετα,  μείωση  της  τάξης  του  12,4%  παρατηρείται  στο  συνολικό  προϋπολογισμό  των 
προσανατολισμένων στην ισότητα των φύλων Μέτρων ΕΚΤ (gender mainstreaming), η οποία όμως 
δεν  μπορεί  να  συσχετισθεί  άμεσα  με  συγκεκριμένη  στρατηγική  επιλογή  στο  επίπεδο  του  Γ’  ΚΠΣ, 
δεδομένου του ότι δεν υπήρξε στον αρχικό σχεδιασμό, ούτε και στις μετέπειτα αναθεωρήσεις του, 
συγκεκριμένη  δέσμευση  πόρων  για  δράσεις  gender  mainstreaming,  ως  αποτέλεσμα  και  της 
έλλειψης  σχετικής  κατηγοριοποίησης  των  παρεμβάσεων  αναφορικά  με  τη  συμβολή  τους  στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων στα προγραμματικά κείμενα (με εξαίρεση τις θετικές δράσεις). 

Η  μείωση  του  προϋπολογισμού  των  δράσεων  gender mainstreaming  που  παρατηρείται  κατά  την 
αναθεώρηση του 2004 σχετίζεται με την αναθεώρηση των επιμέρους τομεακών προγραμμάτων και 
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ειδικότερα με την μεταβολή της κατανομής των δεσμευμένων πόρων ανά Μέτρο ΕΚΤ, καθώς και με 
την αλλαγή του σχεδιασμού τους αναφορικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων (μεταβολή 
της  στρατηγικής,  των  προβλεπόμενων  δράσεων,  του  συστήματος  ποσοτικοποιημένων  στόχων  – 
δεικτών,  παράμετροι  που  συσχετίζονται  με  τα  κριτήρια  χαρακτηρισμού  των  Μέτρων  ως  gender 
mainstreaming,  σύμφωνα  με  την  μεθοδολογία  που  αναπτύχθηκε  στο  1ο  Παραδοτέο  του  Έργου). 
Αναλυτική  παρουσίαση  των  αλλαγών  που  επήλθαν  στο  χαρακτηρισμό  των  Μέτρων  παρατίθεται 
στην  Ενότητα  3.7.1,  ανά  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα,  και  τεκμηριώνεται  στο  Παράρτημα  Γ  του  2ου 
Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

Στο  διπλανό  Διάγραμμα  παρουσιάζεται  συγκριτικά  ο  αρχικός  προϋπολογισμός  των  παρεμβάσεων 
ΕΚΤ  ανά  κατηγορία  και  ο  προϋπολογισμός  τους  έτσι  όπως  διαμορφώθηκε  μετά  την  ενδιάμεση 
αναθεώρηση του 2004.  

Η  σημαντική  μείωση  του 
προϋπολογισμού  των  δράσεων  gender 
mainstreaming που παρατηρείται με την 
αναθεώρηση  του  2004  οφείλεται  κατά 
κύριο  λόγο  στη  μεταβολή  του 
χαρακτηρισμού  των  Μέτρων  2.1 
«Αναβάθμιση  της  ποιότητας  της 
παρεχόμενης  εκπαίδευσης»,  2.3 
«Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση»  και  2.5  «Δια  Βίου 
εκπαίδευση»  του  ΕΠΕΑΕΚ  από    gender 
mainstreaming σε ουδέτερα. 

Οι  αλλαγές  που  σημειώθηκαν  στον 
χαρακτηρισμό  των  Μέτρων  αναφορικά 
με  τη  συμβολή  τους  στην  ισότητα  των 
φύλων σε συνδυασμό με  την μεταβολή 
των  προϋπολογισμών  των  Μέτρων 
επηρέασαν,  όπως  είναι  φυσικό,  και  τη 
χρηματοδοτική  βαρύτητα  των  τριών  κατηγοριών  παρεμβάσεων  (θετικές,  gender mainstreaming, 
ουδέτερες)  στο  σύνολο  του  προϋπολογισμού  που  διατέθηκε  για  την  υλοποίηση  δράσεων 
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ.  

Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία 
του  διπλανού  διαγράμματος,  η 
βαρύτητα  των  θετικών  δράσεων 
παρέμεινε στα ίδια σχεδόν επίπεδα 
με  αυτά  πριν  την  αναθεώρηση, 
παρουσιάζοντας  μια  μικρή  αύξηση 
της  τάξης  του  0,03%  (από  9,10% 
του  συνολικού  προϋπολογισμού 
προ  αναθεώρησης,  σε  9,13%  του 
συνολικού  προϋπολογισμού  μετά 
την  αναθεώρηση).  Σημαντική 
μεταβολή  επήλθε  στη 
χρηματοδοτική  βαρύτητα  των 
Μέτρων  gender  mainstreaming, 
όπου η μείωση ήταν της τάξης του 
13,7%,  με  αντίστοιχη  αύξηση  της 

Διάγραμμα 3.62   
Μεταβολή του προϋπολογισμού των 
Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ κατά την αναθεώρηση 
του 2004 ανά κατηγορία παρεμβάσεων 

Διάγραμμα 3.63   
Ποσοστιαία μεταβολή χρηματοδοτικής 
βαρύτητας ανά κατηγορία παρεμβάσεων – 
Αναθεώρηση 2004 
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χρηματοδοτικής βαρύτητας των ουδέτερων ως προς την ισότητα των φύλων δράσεων. 

Με  εξαίρεση  το  ΠΕΠ  Ανατολικής  Μακεδονίας  ‐  Θράκης,  όπου  μειώθηκε  ο  διαθέσιμος 
προϋπολογισμός των θετικών δράσεων (Μέτρο 5.4) κατά 33%, με ταυτόχρονη μείωση του φυσικού 
αντικειμένου (το πλήθος δομών κοινωνικής φροντίδας που ενισχύονται μειώθηκε από 90 σε 80 και 
ταυτόχρονα αφαιρέθηκε η δράση ενίσχυσης γυναικείας επιχειρηματικότητας), σε όλα τα υπόλοιπα 
ΠΕΠ παρατηρείται  ενίσχυση  των πόρων για  την υλοποίηση θετικών δράσεων. Αντίστοιχα, αύξηση 
παρατηρείται και στους πόρους που διατέθηκαν στα τομεακά Προγράμματα ΕΠΑΕΚ και ΕΠ ΚτΠ για 
την υλοποίηση θετικών δράσεων. Στο ΕΠΕΑΕΚ δεν μεταβλήθηκαν οι πόροι των θετικών Μέτρων με 
την αναθεώρηση του 2004. 

Στο  Διάγραμμα  που  ακολουθεί  παρουσιάζεται  η  ποσοστιαία  μεταβολή  του  προϋπολογισμού  των 
παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων (gender mainstreaming ‐ θετικές δράσεις) με την 
αναθεώρηση του 2004, ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Διάγραμμα 3.64   
Ποσοστιαία μεταβολή του προϋπολογισμού των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας 
των φύλων ανά ΕΠ και κατηγορία παρέμβασης ‐ Αναθεώρηση 2004  
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3.5.2. Αναθεώρηση των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ ‐ 2006 

Κατόπιν  της  ενδιάμεσης  αναθεώρησης  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  του  2004,  πραγματοποιήθηκε  η 
ενημέρωση  της  ενδιάμεσης  αξιολόγησης  των  Προγραμμάτων  (2005)  η  οποία  αποτέλεσε  βασικό 
εργαλείο για την προσαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στις τελικές φάσεις υλοποίησης, 
με σκοπό την επίτευξη των συνολικών στόχων σε επίπεδο ΑΠ και ΕΠ, μέσω της αναθεώρησής τους 
που πραγματοποιήθηκε τέλη 2005 ‐ αρχές 2006.   

Σε ότι αφορά τα 18 ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ, η ποσοστιαία μεταβολή 
του προϋπολογισμού των Μέτρων ΕΚΤ ανά ΕΠ κατά την αναθεώρηση του 2006 παρουσιάζεται στο 
Διάγραμμα που ακολουθεί: 

Διάγραμμα 3.65   
Ποσοστιαία μεταβολή του προϋπολογισμού των Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ κατά την 
αναθεώρηση του 2006  

 

Συνολικά ο προϋπολογισμός των Μέτρων ΕΚΤ μειώθηκε κατά 171 εκατ. € περίπου, παρουσιάζοντας 
μείωση της τάξης του 2,7% μετά την αναθεώρηση του 2006. Ο προϋπολογισμός των Μέτρων ΕΚΤ 
των τομεακών ΕΠ μειώθηκε κατά 221,6 εκατ. € (μείωση της τάξης του 3,9%) ενώ τα Μέτρα ΕΚΤ των 
ΠΕΠ ενισχύθηκαν με 50,6 εκατ. € (αύξηση της τάξης του 6,6%).  

Οι πόροι που διατέθηκαν από το Γ’ ΚΠΣ για την υλοποίηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών 
αυξήθηκαν  με  την  αναθεώρηση  του  2006  κατά  7,8%,  σε  αντίθεση  με  τη  συνολική  μείωση  του 
προϋπολογισμού των Μέτρων ΕΚΤ (‐2,7%). 

Σε  σχέση  με  την  κατανομή  των  επιπλέον  πόρων  (περίπου  45,5  εκατ.  €)  σε  θετικές  δράσεις  ανά 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το σύνολο σχεδόν των πόρων (99,1%) διατέθηκαν στα ΠΕΠ (κυρίως στα 
ΠΕΠ Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης).  
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Συνολικά  τα  θετικά  Μέτρα  των  ΠΕΠ  ενισχύθηκαν  με  16,8%  επιπλέον  πόρους,  ενώ  η  αντίστοιχη 
ενίσχυση των θετικών Μέτρων των τομεακών ΕΠ ανήλθε μόλις σε 0,1%. 

Παράλληλα,  αύξηση  της  τάξης  του  4,7%  παρατηρείται  στο  συνολικό  προϋπολογισμό  των 
προσανατολισμένων  στην  ισότητα  των  φύλων  Μέτρων  ΕΚΤ  (gender  mainstreaming),  η  οποία 
οφείλεται εν μέρει και στην αλλαγή στο χαρακτηρισμό κάποιων Μέτρων από ουδέτερα σε gender 
mainstreaming (Βλ. Παράρτημα Ζ του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης»). 

Η  αύξηση  του προϋπολογισμού  των  δράσεων gender mainstreaming,  που παρατηρείται  κατά  την 
αναθεώρηση  του  2006,  είναι  μεγαλύτερη  σε  ότι  αφορά  τα  ΠΕΠ  (26,2%),  ενώ  στα  Τομεακά  ΕΠ  η 
αύξηση ήταν πολύ μικρή (ανήλθε σε 2,3%).  

Στο  διπλανό Διάγραμμα παρουσιάζεται 
συγκριτικά  ο  προϋπολογισμός  των 
παρεμβάσεων  ΕΚΤ  ανά  κατηγορία  το 
2004  και  ο  προϋπολογισμός  τους  έτσι 
όπως  διαμορφώθηκε  μετά  την 
αναθεώρηση του 2006.  

Οι  αλλαγές  που  σημειώθηκαν  στον 
χαρακτηρισμό  των  Μέτρων  αναφορικά 
με  τη  συμβολή  τους  στην  ισότητα  των 
φύλων,  σε  συνδυασμό με  τη μεταβολή 
των  προϋπολογισμών  των  Μέτρων, 
επηρέασαν  όπως  είναι  φυσικό  και  τη 
χρηματοδοτική  βαρύτητα  των  τριών 
κατηγοριών  παρεμβάσεων  (θετικές, 
gender mainstreaming,  ουδέτερες)  στο 
σύνολο  του  προϋπολογισμού  που 
διατέθηκε  για  την  υλοποίηση  δράσεων 
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ.  

 

Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία 
του  διπλανού  διαγράμματος,  η 
βαρύτητα  των  θετικών  δράσεων 
ενισχύθηκε  κατά 1%  περίπου,  ενώ 
παράλληλα  ενίσχυση  επήλθε  και 
στη  χρηματοδοτική  βαρύτητα  των 
Μέτρων  gender  mainstreaming, 
όπου η αύξηση ήταν της τάξης του 
4%, με αντίστοιχη συνολική μείωση 
της χρηματοδοτικής βαρύτητας των 
ουδέτερων  ως  προς  την  ισότητα 
των φύλων δράσεων. 

Στο  Διάγραμμα  που  ακολουθεί 
παρουσιάζεται  η  ποσοστιαία 
μεταβολή  του  προϋπολογισμού 
των παρεμβάσεων προώθησης  της 

ισότητας των φύλων (gender mainstreaming – θετικές δράσεις) με την αναθεώρηση του 2006, ανά 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 

 

Διάγραμμα 3.66   
Μεταβολή του προϋπολογισμού των 
Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ κατά την αναθεώρηση 
του 2006 ανά κατηγορία παρεμβάσεων 

Διάγραμμα 3.67   
Ποσοστιαία μεταβολή χρηματοδοτικής 
βαρύτητας ανά κατηγορία παρεμβάσεων – 
Αναθεώρηση 2006 
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Διάγραμμα 3.68   
Ποσοστιαία μεταβολή του προϋπολογισμού των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας 
των φύλων ανά ΕΠ και κατηγορία παρέμβασης ‐ Αναθεώρηση 2006 

 

Από  τα  ανωτέρω  στοιχεία,  παρατηρείται  μείωση  του  διαθέσιμου  προϋπολογισμού  των  θετικών 
δράσεων στα ΕΠ ΚτΠ, ΕΠΕΑΕΚ, ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 

Οι πόροι των προσανατολισμένων στην ισότητας Μέτρων αυξάνονται με την αναθεώρηση του 2006 
σε  όλα  τα  Επιχειρησιακά  Προγράμματα,  με  εξαίρεση  το  ΕΠ  ΚτΠ,  όπου  παρατηρείται  μείωση  της 
τάξης  του  14,8%,  λόγω  μείωσης  του  προϋπολογισμού  των  Μέτρων  3.4  και  3.5,  το  ΠΕΠ  Νοτίου 
Αιγαίου (μείωση 5,6%), το ΕΠΑΝ (μείωση 2,9%) και το ΕΠ Υγεία ‐ Πρόνοια με μικρή μείωση της τάξης 
του 0,1%. 
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3.5.3. Τελική Αναθεώρηση των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ  

Με  τις  τελικές  αναθεωρήσεις  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  και  την  οριστικοποίηση  του  σχεδιασμού  τους, 
διαμορφώθηκε και ο τελικός προϋπολογισμός των Μέτρων τους. Σε ότι αφορά τα 18 ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 
που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του προϋπολογισμού των Μέτρων 
ΕΚΤ  ανά  ΕΠ  κατά  την  τελική  αναθεώρησή  τους  σε  σχέση  με  τους  προϋπολογισμούς  που  είχαν 
διαμορφωθεί με την αναθεώρηση του 2006, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί. 

Διάγραμμα 3.69   
Ποσοστιαία μεταβολή του προϋπολογισμού των Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ κατά τον τελική 
αναθεώρησή τους  

 

Συνολικά ο προϋπολογισμός  των Μέτρων ΕΚΤ μειώθηκε  κατά 35,5  εκατ. €  περίπου με  την  τελική 
αναθεώρηση  των  ΕΠ,  παρουσιάζοντας  μείωση  0,6%  σε  σχέση  με  τον  αντίστοιχο  προϋπολογισμό 
μετά  την αναθεώρηση  του 2006. Μεγαλύτερη μείωση προϋπολογισμού παρατηρείται  στα Μέτρα 
ΕΚΤ των ΠΕΠ (1,6%), ενώ η αντίστοιχη μείωση στα τομεακά ΕΠ ανέρχεται σε 0,4%. 

Οι πόροι που διατέθηκαν από το Γ’ ΚΠΣ για την υλοποίηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών 
αυξήθηκαν με την τελική αναθεώρηση των ΕΠ κατά 2,3%, σε αντίθεση με τη συνολική μείωση του 
προϋπολογισμού των Μέτρων ΕΚΤ (‐0,6%). 

Σε  σχέση  με  την  μεταβολή  του  προϋπολογισμού  των  θετικών  δράσεων  των  Τομεακών  και 
Περιφερειακών ΕΠ, η εικόνα διαφοροποιείται, με  τα ΠΕΠ να παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 
5,7%, ενώ στα τομεακά ο προϋπολογισμός των θετικών δράσεων παρουσιάζει μείωση της τάξης του 
1,1%,  λόγω  της  μείωσης  του  προϋπολογισμού  του  Μέτρου  3.4  του  ΕΠ  ΚτΠ  που  με  βάση  το 
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σχεδιασμό του είχε δεσμευτεί το 10% των πόρων του για την υλοποίηση θετικών δράσεων υπέρ των 
γυναικών. 

Αντίθετα,  μείωση  της  τάξης  του  3,1%  παρατηρείται  στο  συνολικό  προϋπολογισμό  των 
προσανατολισμένων  στην  ισότητα  των  φύλων  Μέτρων  ΕΚΤ  (gender  mainstreaming),  η  οποία 
σχετίζεται  εν μέρει  με  τις  μειώσεις  προϋπολογισμών  επιμέρους Μέτρων,  τόσο  των  τομεακών  ΕΠ, 
όσο  και  των  ΠΕΠ,  καθώς  και  με  την  μεταβολή  στη  κατηγορία  των  Μέτρων  από  gender 
mainstreaming σε ουδέτερα (π.χ. Μ1.1 και Μ1.2 του ΕΠΕΑΕΚ). 

Στο  διπλανό Διάγραμμα παρουσιάζεται 
συγκριτικά  ο  προϋπολογισμός  των 
παρεμβάσεων  ΕΚΤ  ανά  κατηγορία  το 
2006  και  ο  προϋπολογισμός  τους  έτσι 
όπως  διαμορφώθηκε  μετά  την  τελική 
αναθεώρησή τους. 

Οι  αλλαγές  που  σημειώθηκαν  με  την 
τελική  αναθεώρηση  των  ΕΠ  στον 
χαρακτηρισμό  των  Μέτρων  αναφορικά 
με  τη  συμβολή  τους  στην  ισότητα  των 
φύλων, σε συνδυασμό με την μεταβολή 
των  προϋπολογισμών  των  Μέτρων, 
επηρέασαν  όπως  είναι  φυσικό  και  τη 
χρηματοδοτική  βαρύτητα  των  τριών 
κατηγοριών  παρεμβάσεων  (θετικές, 
gender mainstreaming,  ουδέτερες)  στο 
σύνολο του προϋπολογισμού που διατέθηκε για την υλοποίηση δράσεων συγχρηματοδοτούμενων 
από το ΕΚΤ.  

Όπως  φαίνεται  και  από  τα  στοιχεία  του 
διπλανού  διαγράμματος,  η  βαρύτητα  των 
θετικών  δράσεων  ενισχύθηκε  ελαφρώς, 
κατά 0,3% περίπου, ενώ αντίθετα μειώθηκε 
η  χρηματοδοτική  βαρύτητα  των  Μέτρων 
gender mainstreaming  κατά 1,6%  περίπου, 
με  αντίστοιχη  αύξηση  της  χρηματοδοτικής 
βαρύτητας  των  ουδέτερων  ως  προς  την 
ισότητα των φύλων δράσεων. 

Στο  Διάγραμμα  που  ακολουθεί 
παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή του 
προϋπολογισμού  των  παρεμβάσεων 
προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων 
(gender mainstreaming  –  θετικές  δράσεις) 
με  την  τελική  αναθεώρηση  των  ΕΠ,  σε 
σύγκριση  με  τους  αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς  των  Μέτρων  ΕΚΤ  το 
2006, ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.70   
Μεταβολή του προϋπολογισμού των 
Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ κατά την αναθεώρηση 
του 2006 ανά κατηγορία παρεμβάσεων 

Διάγραμμα 3.71   
Ποσοστιαία μεταβολή χρηματοδοτικής 
βαρύτητας ανά κατηγορία 
παρεμβάσεων – Τελικός Σχεδιασμός 
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Διάγραμμα 3.72   
Ποσοστιαία μεταβολή του προϋπολογισμού των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας 
των φύλων ανά ΕΠ και κατηγορία παρέμβασης – Τελικός Σχεδιασμός 

 

Από τα ανωτέρω στοιχεία, παρατηρείται περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 
θετικών δράσεων στο ΕΠ ΚτΠ κατά 16%  (μείωση του προϋπολογισμού του Μέτρου 3.4)  και μικρή 
μείωση στα ΠΕΠ Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου. 

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του προϋπολογισμού των θετικών και των προσανατολισμένων στην 
ισότητα  παρεμβάσεων  του  ΠΕΠ  Δυτικής  Ελλάδας,  κατά  18,3%  και  42,9%,  λόγω  αύξησης  του 
προϋπολογισμού  του  θετικού  Μέτρου  5.1  «Ενδυνάμωση  και  Ανάπτυξη  Κοινωνικών  Υπηρεσιών 
Υποστήριξης»  και  αλλαγής  του  χαρακτηρισμού  του  Μέτρου  5.3  «Τοπικές  Πρωτοβουλίες 
Απασχόλησης» από ουδέτερο σε gender mainstreaming.  

Συνοψίζοντας, καθ’ όλη την τρίτη Προγραμματική Περίοδο, με τις αναθεωρήσεις των ΕΠ ενισχύονται 
διαχρονικά  οι θετικές  δράσεις,  με  ταυτόχρονη αύξηση  της  χρηματοδοτικής  τους  βαρύτητας  στο 
σύνολο των παρεμβάσεων του ΕΚΤ.  

Η  ενίσχυση  των Μέτρων  του  ΕΚΤ  από  το  αποθεματικό  επίδοσης  και  προγραμματισμού  το  2004, 
κατευθύνθηκε,  κυρίως,  σε  ουδέτερες  ως  προς  την  ισότητα  παρεμβάσεις,  γεγονός  το  οποίο  σε 
συνδυασμό με τις εσωτερικές μετακινήσεις πόρων μεταξύ Μέτρων, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 
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της χρηματοδοτικής βαρύτητας των προσανατολισμένων στην ισότητα των φύλων παρεμβάσεων 
του ΕΚΤ.  

Με  τις  αναθεωρήσεις  των  ΕΠ  το  2006,  ενισχύονται  ελαφρώς  οι  πόροι  και  η  χρηματοδοτική 
βαρύτητα των προσανατολισμένων στην  ισότητα παρεμβάσεων, με αντίστοιχη μείωση των πόρων 
των ουδέτερων ως προς την ισότητα παρεμβάσεων του ΕΚΤ  

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται και στο διάγραμμα που ακολουθεί.  

Διάγραμμα 3.73   
Διαχρονική εξέλιξη του προϋπολογισμού των παρεμβάσεων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ ανά κατηγορία 
παρέμβασης  

 

Η  διαχρονική  εξέλιξη  των  πόρων  που  διατέθηκαν  για  την  υλοποίηση  Μέτρων  με 
προσανατολισμένες στην ισότητα των φύλων παρεμβάσεις (gender mainstreaming) δεν μπορεί να 
συσχετισθεί άμεσα με συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή στο επίπεδο του Γ’ ΚΠΣ, δεδομένου του ότι 
δεν υπήρξε στον αρχικό σχεδιασμό,  ούτε  και στις μετέπειτα αναθεωρήσεις  των ΕΠ,  συγκεκριμένη 
δέσμευση  πόρων  για  δράσεις  gender mainstreaming,  ως  αποτέλεσμα  και  της  έλλειψης  σχετικής 
κατηγοριοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση με τη συμβολή τους στην προώθηση της  ισότητας 
των φύλων στα προγραμματικά κείμενα (με εξαίρεση τις θετικές δράσεις). 

Η ανωτέρω διαπίστωση ενισχύεται και από το γεγονός ότι βασική παράμετρο των αναθεωρήσεων  
των προγραμμάτων και της κατανομής των πόρων του αποθεματικού το 2004, αποτέλεσε η μέχρι το 
εκάστοτε χρονικό σημείο πρόοδος της υλοποίησης των επιμέρους δράσεων. 
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3.6. Αποτύπωση  του  τελικού  σχεδιασμού  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των 
φύλων στο σύνολο του Γ’ ΚΠΣ 

Στην  παρούσα  ενότητα  παρουσιάζεται  ο  τελικός  σχεδιασμός  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της 
ισότητας  των  φύλων  στο  σύνολο  του  Γ’  ΚΠΣ,  έτσι  όπως  διαμορφώθηκε  με  τις  ενδιάμεσες 
τροποποιήσεις  του,  οι  οποίες  παρουσιάσθηκαν  στην  Ενότητα  3.5.  Σε  αρκετές  περιπτώσεις,  τα 
σχετικά στοιχεία παρατίθενται σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο συνολικός τελικός προϋπολογισμός που διατέθηκε στα 
Μέτρα ΕΚΤ των 18 ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ, ο οποίος αναλύεται σε κοινοτική συμμετοχή και εθνική συμμετοχή 
(δημόσια  &  ιδιωτική).  Η  ανάλυση  βασίζεται  στα  αντίστοιχα  στοιχεία  των  130  Μέτρων  ΕΚΤ  που 
προέκυψαν  από  την  επισκόπηση  των  τελικών  προγραμματικών  κειμένων  των  18  Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. 

Πίνακας 3.10    Τελικός Προϋπολογισμός Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ
 

  Τομεακά ΕΠ  Περιφερειακά ΕΠ  Γ' ΚΠΣ ‐ ΕΚΤ 

Τελικός Π/Υ (€)  %  Τελικός Π/Υ (€)  %  Τελικός Π/Υ (€)  % 

Κοινοτική Συμμετοχή  4.127.229.028  76,3%  630.795.367  78,0%  4.758.024.395  76,6% 

Εθνική Δημόσια 
Συμμετοχή  1.154.252.512  21,4%  178.174.362  22,0%  1.332.426.874  21,4% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  124.575.241  2,3%  0  0,0%  124.575.241  2,0% 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

5.406.056.781  100,0%  808.969.729  100,0%  6.215.026.510  100,0% 

Πηγή: Τελικά Προγραμματικά Κείμενα των 18 ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ ‐ ΕΚΤ 

Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω Πίνακα,  το 86,7%  της κοινοτικής συνδρομής  ‐ ΕΚΤ  (και  το 87% 
των συνολικών πόρων) δεσμεύθηκε για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των πέντε Τομεακών 
Προγραμμάτων,  ενώ αντίστοιχη  ήταν  και  η  δέσμευση  εθνικών  πόρων.  Σε  ότι  αφορά  την  ιδιωτική 
συμμετοχή, το σύνολο αυτής δεσμεύθηκε για την υλοποίηση των παρεμβάσεων ΕΚΤ των τομεακών 
Προγραμμάτων.  

Επισημαίνεται ότι τα δύο τομεακά Προγράμματα: ΕΠΑΕΚ και ΕΠΕΑΕΚ συνεχίζουν να συγκεντρώνουν 
το μεγαλύτερο μέρος των δεσμευμένων πόρων για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, το 
ποσοστό από 67,15%, με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, διαμορφώθηκε σε 69,55%, διατηρώντας την 
σημαίνουσα βαρύτητα των δύο Προγραμμάτων, σε ότι αφορά την επιτυχή ή μη εφαρμογή της αρχής 
της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ. 

Στα 126 Μέτρα ΕΚΤ, με βάση τον αρχικό σχεδιασμό των Προγραμμάτων, προστέθηκαν 4 Μέτρα και 
συγκεκριμένα:  το  Μέτρο  6.2  «Μελέτες  ωρίμανσης  και  προετοιμασίας  Δ’  Προγραμματικής 
Περιόδου»  στο  ΕΠΕΑΕΚ,  τα  Μέτρα  1.6  «Ενίσχυση  της  απασχόλησης  ανέργων  με  την  ενεργό 
συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων» και 6.2 «Μελέτες ωρίμανσης και προετοιμασίας Δ’ 
Προγραμματικής  Περιόδου»  στο  ΕΠΑΕΚ,  καθώς  και  το  Μέτρο  4.6  «Κατάρτιση  ανθρώπινου 
δυναμικού των ΕΛΤΑ». 

Η κατηγοριοποίηση των Μέτρων ΕΚΤ που περιλαμβάνονται στον τελικό σχεδιασμό των 18  ΕΠ του  
Γ’  ΚΠΣ, ως προς  το βαθμό συμβολής  τους στην  ισότητα  των φύλων  (θετικές ως προς  την  ισότητα 
παρεμβάσεις,  προσανατολισμένες  στην  ισότητα παρεμβάσεις  και  ουδέτερες ως  προς  την  ισότητα 
παρεμβάσεις)  παρουσιάζεται  στον  ακόλουθο  Πίνακα,  με  ανάλυση  σε  Τομεακά  και  Περιφερειακά 
ΕΠ,  ενώ  στο  αντίστοιχο  Διάγραμμα  παρατίθεται  και  ο  τελικός  προϋπολογισμός  ανά  κατηγορία 
παρεμβάσεων.  Αναλυτικά,  η  κατηγοριοποίηση  των  Μέτρων  και  η  σχετική  τεκμηρίωσή  της 
παρατίθεται στο  Παράρτημα Γ του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης».  
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Πίνακας 3.11 
  Κατηγοριοποίηση Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ ως προς τη συμβολή τους στην ισότητα των φύλων 
(Τελικός Σχεδιασμός)  

 

 
Αριθμός 

Μέτρων ΕΚΤ 

Αριθμός Θετικών  
Μέτρων ή Μέτρων που 
περιλαμβάνουν θετικές 

δράσεις 

Αριθμός Μέτρων 
προσανατολισμένων στην 

ισότητα των φύλων  
(Gender Mainstreaming) 

Αριθμός 
Ουδέτερων 
Μέτρων 

Τομεακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα (ΤΕΠ) 

52  7  20  25 

Ποσοστό (%)    13,5%  38,5%  48,1% 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα (ΠΕΠ) 

78  19  43  16 

Ποσοστό (%)    24,4%  55,1%  20,5% 

Σύνολο Γ’ ΚΠΣ – ΕΚΤ  130  26  63  41 

Ποσοστό (%)    20,0%  48,5%  31,5% 

 

Διάγραμμα 3.74    Τελικός προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ ανά κατηγορία παρέμβασης  
 

 

 

Από  το  σύνολο  των  130  Μέτρων  ΕΚΤ  του  τελικού 
σχεδιασμού  των  ΕΠ,  τα  18  Μέτρα  περιλαμβάνουν 
αμιγώς  θετικές  δράσεις  υπέρ  των  γυναικών  και 
αντιστοιχούν στο 9,9% του συνολικού προϋπολογισμού 
των  Μέτρων  ΕΚΤ  (έναντι  8,8%  με  βάση  τον  αρχικό 
σχεδιασμό).  Επιπλέον,  8  Μέτρα  περιλαμβάνουν  κατά 
ένα  ποσοστό  και  θετικές  δράσεις,  με  αποτέλεσμα  ο 
συνολικός  προϋπολογισμός  που  δεσμεύθηκε  για  την 
υλοποίηση  θετικών  δράσεων  να  ανέρχεται  σε  10,4% 
(βλ. Διάγραμμα 3.75).  
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Διάγραμμα 3.75    Κατανομή τελικού προϋπολογισμού Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ ανά κατηγορία παρέμβασης  

 

Παράλληλα, ένα σημαντικό ποσοστό των πόρων του ΕΚΤ, που ανέρχεται στο 59,2%, δεσμεύθηκε σε 
Μέτρα που ενσωμάτωσαν την αρχή της ισότητας των φύλων στον τελικό σχεδιασμό τους. 

Διάγραμμα 3.76  
Μεταβολές  στη  Κατανομή  των  πόρων  ΕΚΤ  –  Γ’  ΚΠΣ  σε  παρεμβάσεις  προώθησης  της 
ισότητας των φύλων (Αρχικός – Τελικός Σχεδιασμός) 

 

Σε ότι αφορά την κατανομή θετικών δράσεων 
και  παρεμβάσεων  προσανατολισμένων  στην 
ισότητα  των  φύλων  στα  Τομεακά  και 
Περιφερειακά  Επιχειρησιακά  Προγράμματα, 
επισημαίνονται τα εξής: 

 Στα ΠΕΠ, το 41% περίπου των πόρων του 
ΕΚΤ  δεσμεύθηκε  για  την  υλοποίηση 
θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών, με 
το  αντίστοιχο  ποσοστό  στα  Τομεακά  ΕΠ 
να  ανέρχεται  σε  5,8%,  αν  και  σε 
απόλυτους  αριθμούς  η  διαφορά  είναι 
μικρότερη  (314  εκατ. €  στα ΤΕΠ και 332 
εκατ. € στα ΠΕΠ). 

 Στα  Τομεακά  ΕΠ  το  60%  περίπου  των 
πόρων  του  ΕΚΤ  δεσμεύθηκε  σε  Μέτρα 
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Διάγραμμα 3.77
Κατανομή  τελικού  π/ϋ  Μέτρων  ΕΚΤ 
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προσανατολισμένα στην ισότητα των φύλων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα ΠΕΠ ανέρχεται 
σε 54,7%. 

 Μόλις το 4,8% των πόρων του ΕΚΤ δεσμεύθηκε σε ουδέτερα Μέτρα στα ΠΕΠ, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό για τα Τομεακά ανέρχεται σε 34,3%.    

 Συνολικά  στα  ΠΕΠ  το  95,8%  των  πόρων  δεσμεύθηκε  με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό  τους  σε 
παρεμβάσεις  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων,  παρουσιάζοντας  αύξηση  σε  σχέση  με  το 
αντίστοιχο  ποσοστό  στον  αρχικό  σχεδιασμό  τους  (77%),  ενώ  αντίθετα  στα  Τομεακά  ΕΠ  το 
ποσοστό  των  πόρων  που  δεσμεύθηκε  με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό  τους  σε  παρεμβάσεις 
προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  παρουσίασε  μείωση  και  από  79,7%  διαμορφώθηκε  σε 
65,7%. 

Στα  Διαγράμματα  που  ακολουθούν  αποτυπώνεται  ο  αρχικός  και  τελικός  προϋπολογισμός  ανά 
κατηγορία  παρεμβάσεων  στα  Τομεακά  και  Περιφερειακά  ΕΠ,  καθώς  και  ο  αντίστοιχος  αριθμός 
Μέτρων με βάση τον αρχικό και τελικό σχεδιασμό των ΕΠ.  

Διάγραμμα 3.78  
Μεταβολές στη Κατανομή  των πόρων ΕΚΤ  των Τομεακών ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ σε παρεμβάσεις 
προώθησης της ισότητας των φύλων (Αρχικός – Τελικός Σχεδιασμός) 

 

Διάγραμμα 3.79  
Μεταβολές στη Κατανομή των πόρων ΕΚΤ των ΠΕΠ του Γ’ ΚΠΣ σε παρεμβάσεις προώθησης 
της ισότητας των φύλων (Αρχικός – Τελικός Σχεδιασμός) 

 

22

5

2

1920

5

2

25

0

5

10

15

20

25

30

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Gender Mainstreaming Θετικές Δράσεις  Θετικές Δράσεις & Gender 
Mainstreaming

Ουδέτερες Δράσεις 

Π
λή

θ
ο
ς Μ

έτρ
ω
ν

Π
/Υ
 (
ΣΚ
) 
σ
ε 
εκ
α
τ.
 

Αρχικός Π/Υ (ΣΚ) Τελικός Π/Υ (ΣΚ)

Πλήθος Μέτρων (Αρχ. Σχεδ.) Πλήθος Μέτρων (Τελ. Σχεδ.)

35

13

0
2

28

43

13

2
4

16

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Gender Mainstreaming Θετικές Δράσεις  Θετικές Δράσεις & 
Gender Mainstreaming

Θετικές Δράσεις & 
Ουδέτερες Δράσεις 

Ουδέτερες Δράσεις 

Π
λή

θ
ο
ς Μ

έτρ
ω
ν

Π
/Υ
 (
ΣΚ
) 
σ
ε 
εκ
α
τ.
 

Αρχικός Π/Υ (ΣΚ) Τελικός Π/Υ (ΣΚ)
Πλήθος Μέτρων (Αρχ. Σχεδ.) Πλήθος Μέτρων (Τελ. Σχεδ.)



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
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Η βασική διαπίστωση που προκύπτει από τα ανωτέρω είναι ότι, η εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων βελτιώθηκε σημαντικά στα ΠΕΠ, με ένα μικρό ποσοστό πόρων να αντιστοιχεί σε Μέτρα 
τα  οποία  χαρακτηρίζονται  με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό  τους  ως  ουδέτερα.  Συγκεκριμένα,  16 
Μέτρα με προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στο 4,18%  του συνολικού προϋπολογισμό των Μέτρων 
ΕΚΤ, χαρακτηρίζονται ουδέτερα ως προς την ισότητα των φύλων, από τα οποία μάλιστα τα 13 είναι 
τα Μέτρα Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ. 

Αντίθετα,  στα  Τομεακά  Επιχειρησιακά  Προγράμματα,  ο  βαθμός  ενσωμάτωσης  της  αρχής  της 
ισότητας  των  φύλων  στις  παρεμβάσεις  τους,  φαίνεται  ότι  μειώθηκε  διαχρονικά,  με  αποτέλεσμα 
στον  τελικό  σχεδιασμό  τους  το  34,3%  περίπου  των  πόρων  ΕΚΤ  να  αντιστοιχούν  σε  παρεμβάσεις 
ουδέτερες ως προς την ισότητα των φύλων. 

Στα Διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή των πόρων του ΕΚΤ ανά κατηγορία 
παρέμβασης για τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα, με βάση τον τελικό σχεδιασμό τους. 

Διάγραμμα 3.80  
Κατανομή πόρων ΕΚΤ  των Τομεακών ΕΠ  του Γ’  ΚΠΣ ανά κατηγορία παρέμβασης  (Τελικός 
Σχεδιασμός) 
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Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 
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Διάγραμμα 3.81  
Κατανομή  πόρων  ΕΚΤ  των  ΠΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  ανά  κατηγορία  παρέμβασης  (Τελικός 
Σχεδιασμός)  

 

Οι συνολικοί πόροι που δεσμεύθηκαν για την υλοποίηση των θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών 
με βάση τον τελικό σχεδιασμό ανέρχονταν σε 646.442.597 € και η κατανομή τους στα επιμέρους ΕΠ 
παρουσιάζεται στον Πίνακα και το Διάγραμμα που ακολουθούν. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του 
κατωτέρω  Πίνακα  και  του  αντίστοιχου  Διαγράμματος,  τα  δύο  τομεακά  ΕΠ:  Απασχόληση  και 
Επαγγελματική  Κατάρτιση  και  Εκπαίδευση  και  Αρχική  Επαγγελματική  Κατάρτιση  συνεχίζουν  να 
δεσμεύουν σημαντικό ποσοστό των πόρων για θετικές δράσεις, αν και το ποσοστό αυτό μειώθηκε 
σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των θετικών δράσεων που αντιστοιχεί 
στα 2 ΕΠ ανέρχεται σε  45,7% (ΕΠΑΕΚ: 36,6% & ΕΠΕΑΕΚ: 9,1%), ενώ με βάση τον αρχικό σχεδιασμό 
τους ανερχόταν σε 52,1%. 

Αύξηση  παρουσιάζει  το  ποσοστό  των  πόρων  των  θετικών  δράσεων  που  με  βάση  τον  τελικό 
σχεδιασμό των ΕΠ προβλεπόταν να διατεθούν μέσω των ΠΕΠ και από 44,5% ανήλθε σε 51,4%. Το 
ποσοστό αυτό κυμαίνεται ανά επιμέρους ΠΕΠ από 1,9% στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, έως 8,4% στο ΠΕΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας.  
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Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
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Πίνακας 3.12    Τελικός προϋπολογισμός θετικών δράσεων στα ΕΠ ‐ ΕΚΤ του Γ’ ΚΠΣ 
 

Επιχειρησιακά Προγράμματα 
Προϋπολογισμός 
Θετικών Δράσεων 

Ποσοστό (%) στο συνολικό π/ϋ 
των Θετικών Δράσεων 

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  314.083.355 48,6% 

ΕΠ Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση  236.868.890 36,6% 

ΕΠ Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 58.779.175 9,1% 

ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας  18.435.290 2,9% 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  332.359.242 51,4% 

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας  54.157.262 8,4% 

ΠΕΠ Κρήτης  34.773.528 5,4% 

ΠΕΠ Θεσσαλίας  32.752.059 5,1% 

ΠΕΠ Ηπείρου  27.032.183 4,2% 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας  25.904.441 4,0% 

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  24.248.158 3,8% 

ΠΕΠ Αττικής  22.783.655 3,5% 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου  22.000.000 3,4% 

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας  21.181.578 3,3% 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου  19.388.420 3,0% 

ΠΕΠ Πελοποννήσου  18.245.755 2,8% 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας  17.589.255 2,7% 

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων  12.302.949 1,9% 

Σύνολο  646.442.597 100,0% 

 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 
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Διάγραμμα 3.82    Κατανομή τελικού προϋπολογισμού θετικών δράσεων στα ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ  

 

Αντίστοιχα,  οι  συνολικοί  πόροι  που  δεσμεύθηκαν  για  την  υλοποίηση  παρεμβάσεων 
προσανατολισμένων στην ισότητα των φύλων, ανήλθαν με βάση τον τελικό σχεδιασμό των ΕΠ σε 
3.680.821.664  €  και  η  κατανομή  τους  στα  επιμέρους  ΕΠ  παρουσιάζεται  στον  Πίνακα  και  το 
Διάγραμμα που ακολουθούν.  

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του κατωτέρω Πίνακα και του αντίστοιχου Διαγράμματος,  το 88% 
των πόρων σχεδιάσθηκε να διατεθούν μέσω των τομεακών ΕΠ και κυρίως μέσω του ΕΠ Απασχόληση 
και  Επαγγελματική  Κατάρτιση  (47,3%)  &  ΕΠ  Εκπαίδευση  και  Αρχική  Επαγγελματική  Κατάρτιση 
(26,4%), ενώ μόλις το 12% διατέθηκε μέσω των ΠΕΠ, με το ποσοστό να κυμαίνεται ανά επιμέρους 
Πρόγραμμα από 0,4% στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, έως 1,9% στο ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας ‐ Θράκης. 
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Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 
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Πίνακας 3.13    Τελικός προϋπολογισμός gender mainstreaming δράσεων στα ΕΠ‐ΕΚΤ του Γ’ ΚΠΣ  
 

Επιχειρησιακά Προγράμματα 
Προϋπολογισμός gender 
mainstreaming δράσεων 

Ποσοστό (%) στο συνολικό π/ϋ 
των gender mainstreaming 

δράσεων 

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  3.238.038.666 88,0% 

ΕΠ Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση  1.739.782.504 47,3% 

ΕΠ Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση  971.792.148 26,4% 

ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας  274.078.338 7,4% 

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα  208.369.009 5,7% 

ΕΠ Υγεία ‐ Πρόνοια  44.016.667 1,2% 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  442.782.998 12,0% 

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  68.820.634 1,9% 

ΠΕΠ Αττικής  66.533.199 1,8% 

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας  57.987.927 1,6% 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας  43.600.483 1,2% 

ΠΕΠ Θεσσαλίας  30.544.373 0,8% 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου  29.994.326 0,8% 

ΠΕΠ Κρήτης  28.746.294 0,8% 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου  25.269.193 0,7% 

ΠΕΠ Ηπείρου  20.780.306 0,6% 

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας  17.650.648 0,5% 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας  17.533.819 0,5% 

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων  21.709.409 0,6% 

ΠΕΠ Πελοποννήσου  13.612.387 0,4% 

Σύνολο  3.680.821.664 100,0% 

 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 
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Διάγραμμα 3.83    Κατανομή τελικού προϋπολογισμού gender mainstreaming δράσεων στα ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

   

Με  κριτήριο  ένδειξης  του  βαθμού  ενσωμάτωσης  της  αρχής  της  ισότητας  των φύλων  στον  τελικό 
σχεδιασμό των Προγραμμάτων τους πόρους που δεσμεύθηκαν για την υλοποίηση θετικών δράσεων 
υπέρ  των  γυναικών  και  παρεμβάσεων  προσανατολισμένων  στην  ισότητα  των  φύλων  (gender 
mainstreaming),  ως  ποσοστό  στους  συνολικούς  διαθέσιμους  πόρους  των  Μέτρων  ΕΚΤ  (βλ. 
Διάγραμμα 3.84) διαπιστώνονται τα εξής: 

 Ο βαθμός εφαρμογής της αρχής της ισότητας των φύλων μειώθηκε στον τελικό σχεδιασμό 
των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ και ανήλθε σε 69,6%  (έναντι 79,4% στον αρχικό σχεδιασμό), λόγω της 
μείωσης  του  βαθμού  εφαρμογής  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  στα  Τομεακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα,  τα  οποία δέσμευσαν  και  το μεγαλύτερο μέρος  των πόρων 
του ΕΚΤ. 

 Τα τομεακά ΕΠ εμφανίζουν μείωση στο βαθμό εφαρμογής της ισότητας των φύλων  στον 
τελικό  σχεδιασμό  τους  κατά  14  ποσοστιαίες  μονάδες  (από  79,7%  με  βάση  τον  αρχικό 
σχεδιασμό  μειώθηκε  σε  65,7%),  ενώ  αντίθετα  στα  ΠΕΠ  βελτιώθηκε  ο  βαθμός 
ενσωμάτωσης  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  κατά  18,7  ποσοστιαίες  μονάδες  (από 
77,1% με βάση τον αρχικό σχεδιασμό αυξήθηκε σε 95,8%).  
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Διάγραμμα 3.84  
Ποσοστό δεσμευμένων πόρων ΕΚΤ σε θετικές δράσεις & gender mainstreaming  (Τελικός 
Σχεδιασμός) 

 

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται τα Τομεακά και Περιφερειακά ΕΠ, κατά φθίνουσα σειρά, ως 
προς το βαθμό ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας των φύλων, με βάση το ποσοστό των πόρων 
των  θετικών  και  gender mainstreaming  παρεμβάσεων,  όπως  αυτό  διαμορφώθηκε  με  τον    τελικό 
σχεδιασμό  τους. Δίνεται  επίσης  για κάθε ΕΠ ο βαθμός ενσωμάτωσης  της αρχής  της  ισότητας  των 
φύλων με βάση τον αρχικό σχεδιασμό τους και στις δυο τελευταίες στήλες η θέση του κάθε ΠΕΠ ή 
ΤΕΠ στη σχετική κατάταξη αντίστοιχα.   

Αν κρίνουμε από την εικόνα του τελικού σχεδιασμού, σε συγκριτικά καλύτερη θέση βρίσκονται τα 
ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας ‐ Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου. 

Σε  μικρότερο  βαθμό  ενσωματώνουν  την  αρχή  της  ισότητας  των φύλων  με  βάση  το  ποσοστό  των 
πόρων  των  θετικών  και  gender  mainstreaming  παρεμβάσεων,  όπως  αυτό  διαμορφώθηκε  στον  
τελικό σχεδιασμό τους:  

 από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, το ΕΠ Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση, ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση και το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα  
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 από τα ΠΕΠ, το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, το ΠΕΠ Ηπείρου, το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και το ΠΕΠ 
Κρήτης  

 
Τέλος, δεν μεταβλήθηκε η σειρά κατάταξης σε 4 ΤΕΠ/ΠΕΠ και συγκεκριμένα στο ΠΕΠ Αττικής, στο 
ΠΕΠ Θεσσαλίας, στο ΕΠ ΚτΠ και στο ΕΠ Υγεία – Πρόνοια, αν και παρουσίασαν αύξηση του βαθμού 
ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας των φύλων στον τελικό σχεδιασμό τους. 

Πίνακας 3.14    Τελικός Προϋπολογισμός Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ
 

Επιχειρησιακά 
Προγράμματα 

% Gender 
Mainstreaming & 
Θετικά (Αρχ. Σχεδ.) 

% Gender 
Mainstreaming & 
Θετικά (Τελ. Σχεδ.) 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΑΡΧΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΠΕΠ ΑΜΘ  52,7%  98,9%  15  1 

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  98,5%  98,8%  2  2 

ΠΕΠ ΚΜ  57,0%  98,7%  14  3 

ΠΕΠ ΔΜ  88,7%  98,2%  7  4 

ΠΕΠ ΣΕ  97,5%  97,8%  3  5 

ΕΠΑΝ  97,2%  97,5%  4  7 

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  85,0%  97,3%  8  8 

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  80,7%  96,8%  10  9 

ΠΕΠ ΝΑ  77,9%  95,7%  11  10 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ  99,0%  95,0%  1  11 

ΠΕΠ ΒΑ  94,8%  93,5%  5  12 

ΕΠΑΕΚ  84,9%  90,9%  9  13 

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ  73,6%  89,1%  12  14 

ΠΕΠ ΔΕ  48,0%  82,9%  17  15 

ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  73,6%  97,6%  13  6 

ΕΠ ΚτΠ  48,3%  49,5%  16  16 

ΕΠΕΑΕΚ  92,4%  48,0%  6  17 

ΕΠ ΥΓΕΙΑ ‐ ΠΡΟΝΟΙΑ  15,1%  15,8%  18  18 

 

Η λογική παρέμβασης του Γ’ ΚΠΣ στον τομέα της ισότητας των φύλων, όπως αυτή διαμορφώθηκε 
με τον τελικό σχεδιασμό των Προγραμμάτων, παρατίθεται στο Σχήμα 3.9 που ακολουθεί. 
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 Σχήμα 3.10 
Λογική  Παρέμβασης  Γ’  ΚΠΣ  στον  τομέα  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  (Τελικός 
Σχεδιασμός) 
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Με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  το 10,6%  των πόρων  του  ΕΚΤ  (με  εξαίρεση  τα 
Μέτρα  Τεχνικής  Βοήθειας)  δεσμεύτηκαν  για  την  υλοποίηση  συγκεκριμένων  δράσεων  για  την 
βελτίωση της πρόσβασης και συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας  (πεδίο πολιτικής 5). 
Στο  διάγραμμα  που  ακολουθεί  παρουσιάζεται  η  κατανομή  των  πόρων  του  ΕΚΤ  στα  πέντε  πεδία 
πολιτικής  του  ΕΚΤ.  Όπως  είναι  φανερό  από  τα  στοιχεία  του  διαγράμματος,  οι  παρεμβάσεις 
προώθησης και βελτίωσης της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της παροχής συμβουλών (3ο Πεδίο 
Πολιτικής)  δέσμευσαν  ένα  σημαντικό  ποσοστό  (28,1%)  των  πόρων  του  ΕΚΤ,  ενώ  ακολουθούν  σε 
χρηματοδοτική  βαρύτητα  (22,7%)  οι  παρεμβάσεις  του  ΕΚΤ  που  εμπίπτουν  στο 4ο  πεδίο  πολιτικής 
«Προώθηση  ενός  εξειδικευμένου,  εκπαιδευμένου  και  προσαρμοσμένου  εργατικού  δυναμικού». 
Συγκριτικά  με  τον  αρχικό  σχεδιασμό,  η    κατανομή  των  πόρων  του  ΕΚΤ  στα  5  πεδία  πολιτικής  δε 
διαφοροποιήθηκε  σε  ότι  αφορά  την  κατάταξη  των  επιμέρους  πεδίων  πολιτικής  με  βάση  τη 
χρηματοδοτική τους βαρύτητα.   

Διάγραμμα 3.85   Κατανομή τελικού  π/ϋ Μέτρων ΕΚΤ ‐ Γ΄ ΚΠΣ ανά Πεδίο πολιτικής  

 

Η κατανομή των πόρων των προσανατολισμένων στην ισότητα των φύλων Μέτρων, καθώς και των 
ουδέτερων Μέτρων των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ στα πεδία πολιτικής ΕΚΤ παρουσιάζεται στον Πίνακα και το 
Διάγραμμα που ακολουθούν.  

Πίνακας 3.15   
Τελικός προϋπολογισμός Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ ανά Πεδίο Πολιτικής & κατηγορία παρέμβασης
(δεν περιλαμβάνονται τα Μέτρα Τεχνικής Βοήθειας) 

 

Πεδία Πολιτικής ΕΚΤ 
Προϋπολογισμός 

Gender Mainstreaming 
Δράσεων 

Προϋπολογισμός 
Θετικών 
Δράσεων 

Προϋπολογισμός 
Ουδέτερων 
Δράσεων 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Ανάπτυξη και προώθηση 
ενεργών πολιτικών αγοράς 
εργασίας 

1.241.223.251 
 

11.124.434  1.252.347.685 

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

346.964.313 
 

754.053.394  1.101.017.707 

3. Προώθηση και βελτίωση της 
κατάρτισης, της εκπαίδευσης και 
της παροχής συμβουλών 

1.051.853.423 
 

660.871.045  1.712.724.468 

4. Προώθηση ενός 
εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου 
και προσαρμοσμένου εργατικού 
δυναμικού 

1.048.795.264 
 

334.633.143  1.383.428.407 

5. Συγκεκριμένα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης & 
συμμετοχής γυναικών στην 
αγορά εργασίας  

 
646.442.597 

 
646.442.597 

 ΣΥΝΟΛΟ  3.688.836.251  646.442.597  1.760.682.016  6.095.960.864 
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5. Συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης 
& συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας 
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Διάγραμμα 3.86  
Τελικός προϋπολογισμός  Μέτρων  ΕΚΤ  – Γ’  ΚΠΣ  ανά  Πεδίο  Πολιτικής  &  κατηγορία 
παρέμβασης 

 

Η  κατανομή  των  πόρων  του  ΕΚΤ  στα  πέντε  πεδία  πολιτικής  για  τα  επιμέρους  Τομεακά  και 
Περιφερειακά ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ παρουσιάζεται στα Διαγράμματα 3.87 και 3.88, αντίστοιχα. 

Διάγραμμα 3.87   Κατανομή τελικού προϋπολογισμού Μέτρων ΕΚΤ των Τομεακών ΕΠ ανά Πεδίο Πολιτικής 
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2. Προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας

3. Προώθηση και βελτίωση της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της παροχής συμβουλών

4. Προώθηση ενός εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και προσαρμοσμένου εργατικού δυναμικού

5. Συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης & συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας 
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Διάγραμμα 3.88   Κατανομή τελικού προϋπολογισμού Μέτρων ΕΚΤ των ΠΕΠ ανά Πεδίο Πολιτικής  

 

Από  την  εστίαση  της  ανωτέρω  ανάλυσης  στους  πόρους  του  ΕΚΤ,  που  δεσμεύτηκαν  για  την 
υλοποίηση  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  (θετικές  δράσεις  και  gender 
mainstreaming)  με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό  των  ΕΠ,  η  κατανομή  τους  στα  5  πεδία  πολιτικής 
απεικονίζεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί: 

Διάγραμμα 3.89  
Κατανομή  τελικού  προϋπολογισμού  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων
του Γ’ ΚΠΣ ανά Πεδίο Πολιτικής  

 

Από τα ανωτέρω στοιχεία παρατηρείται αύξηση των πόρων του ΕΚΤ που δεσμεύτηκαν, με βάση τον 
τελικό σχεδιασμό των ΕΠ, για την υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων βελτίωσης της πρόσβασης και 
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2. Προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας

3. Προώθηση και βελτίωση της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της παροχής συμβουλών

4. Προώθηση ενός εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και προσαρμοσμένου εργατικού δυναμικού
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28,6%
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την πρόσβαση στην αγορά εργασίας

3. Προώθηση και βελτίωση της κατάρτισης, της 
εκπαίδευσης και της παροχής συμβουλών

4. Προώθηση ενός εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
προσαρμοσμένου εργατικού δυναμικού

5. Συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης 
& συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας 
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συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας (Πεδίο Πολιτικής 5). Το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 
14,9% από 11,5% με βάση τον αρχικό σχεδιασμό των Προγραμμάτων. 

Το  υπόλοιπο  85,1%  των  πόρων  του  ΕΚΤ  που  δεσμεύθηκε  για  την  υλοποίηση  δράσεων 
προσανατολισμένων  στην  ισότητα  των  φύλων  κατανέμεται  στα  4  Πεδία  Πολιτικής  του  ΕΚΤ  όπως 
παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

Διάγραμμα 3.90  
Κατανομή τελικού προϋπολογισμού παρεμβάσεων προσανατολισμένων στην ισότητα των 
φύλων του Γ’ ΚΠΣ ανά Πεδίο Πολιτικής  

 

Στο  Διάγραμμα  που  ακολουθεί  παρουσιάζεται  η  μεταβολή  της  χρηματοδοτικής  βαρύτητας  των 
παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων (θετικές δράσεις και gender mainstreaming) ανά 
πεδίο πολιτικής ΕΚΤ, συγκρίνοντας  τις επιμέρους βαρύτητες  του αρχικού και  τελικού σχεδιασμού, 
ενώ στο Διάγραμμα 3.92 παρατίθεται οι αντίστοιχες μεταβολές μόνο για τις gender mainstreaming 
δράσεις στα 4 πεδία πολιτικής ΕΚΤ. 

Διάγραμμα 3.91  
Ποσοστιαία  μεταβολή  χρηματοδοτικής  βαρύτητας  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της 
ισότητας των φύλων του Γ’ ΚΠΣ ανά Πεδίο Πολιτικής  

 
 

Διάγραμμα 3.92  
Ποσοστιαία μεταβολή  χρηματοδοτικής βαρύτητας  των προσανατολισμένων στην  ισότητα 
των φύλων παρεμβάσεων του Γ’ ΚΠΣ ανά Πεδίο Πολιτικής  
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προσαρμοσμένου εργατικού δυναμικού
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παροχής συμβουλών

4. Προώθηση ενός εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και προσαρμοσμένου 
εργατικού δυναμικού

5. Συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης & συμμετοχής 
γυναικών στην αγορά εργασίας 
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3. Προώθηση και βελτίωση της κατάρτισης, της εκπαίδευσης 
και της παροχής συμβουλών

4. Προώθηση ενός εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
προσαρμοσμένου εργατικού δυναμικού
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Όπως  προκύπτει  από  τα  ανωτέρω  Διαγράμματα,  η  χρηματοδοτική  βαρύτητα  των  παρεμβάσεων 
βελτίωσης της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας (Πεδίο Πολιτικής 
5) ενισχύθηκε κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες κατά τον τελικό σχεδιασμό των ΕΠ, ως αποτέλεσμα εν 
μέρει  της  επιτυχούς  εφαρμογής  των  δράσεων  «δομές  κοινωνικής  φροντίδας».  Ενίσχυση  της 
χρηματοδοτικής  βαρύτητας  παρατηρείται  και  για  τις  παρεμβάσεις  που  εμπίπτουν  στον  Πεδίο 
Πολιτικής 1 «Ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών αγοράς εργασίας» κατά 6,2%. 

Σε ότι αφορά τις δράσεις gender mainstreaming, για αυτές  που εμπίπτουν στο Πεδίο Πολιτικής 1, 
καθώς και στο Πεδίο Πολιτικής 4, παρατηρείται αύξηση της χρηματοδοτικής τους βαρύτητας, κατά 
8,3% & 6,2% αντίστοιχα, ενώ μείωση παρατηρείται στη χρηματοδοτική βαρύτητα των παρεμβάσεων 
που εμπίπτουν στα Πεδία Πολιτικής 2 και 3. 

Η  συμβολή  των  επιμέρους Μέτρων  ΕΚΤ  στα  πεδία  πολιτικής  ΕΚΤ,  με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό 
τους, παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. 
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Σχήμα 3.11 
Αποτύπωση των Μέτρων ΕΚΤ των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ανά πεδίο πολιτικής ΕΚΤ στο οποίο συμβάλουν με βάση 
τον τελικό σχεδιασμό τους  
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Η κατάταξη των 89 Μέτρων ΕΚΤ, τα οποία με βάση τον τελικό τους σχεδιασμό αποτελούν θετικές ή 
προσανατολισμένες  στην  ισότητα  των  φύλων  παρεμβάσεις,  παρατίθεται  στον  Πίνακα  και  στο 
Διάγραμμα  που  ακολουθούν,  όπου  παρουσιάζεται  συγκεντρωτικά  το  πλήθος  των  Μέτρων  και  ο 
αντίστοιχος προϋπολογισμός τους ανά στόχο ισότητας.  

Επισημαίνεται εκ νέου ότι η αντιστοίχιση των θετικών ή gender mainstreaming Μέτρων ΕΚΤ με τους 
στόχους ισότητας δεν είναι μονοσήμαντη, δηλαδή ένα Μέτρο μπορεί να συμβάλει σε περισσότερους 
από 1 στόχους ισότητας. 

  Πίνακας 3.16   Τελικός Προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ ανά στόχο ισότητας   
 

Στόχοι Ισότητας  Πλήθος Μέτρων  Τελικός Π/Υ σε € (ΣΚ) 

1. Βελτίωση της πρόσβασης & της συμμετοχής 
στην αγορά εργασίας   63  2.186.010.754 

2. Βελτίωση της ισότητας στην εκπαίδευση και 
την κατάρτιση  8  903.755.958 

3. Βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη 
δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων  46  1.108.942.240 

4. Συνδυασμός επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής  29  986.972.103 

Σύνολο  143  5.185.681.054 

 
Διάγραμμα 3.93    Τελικός προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ – Γ’ ΚΠΣ ανά στόχο ισότητας  

 

Με  βάση  τον  τελικό  
προγραμματικό  σχεδιασμό  των 

παρεμβάσεων  που  προωθούσαν, 
είτε άμεσα, είτε έμμεσα την αρχή 
της  ισότητας  των  φύλων  και  την 
αντίστοιχη  χρηματοδοτική 
κατανομή  των  πόρων  που 
δεσμεύθηκαν  για  την  υλοποίησή 
τους, προκύπτει ότι η πλειοψηφία 
των  Μέτρων  (63)  συνέβαλε  στη 
βελτίωση  της  πρόσβασης  και 
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Τομείς Παρέμβασης (Στόχοι Ισότητας)

Τελικός Π/Υ (ΣΚ) Πλήθος Μέτρων (Τελ. Σχεδ.)

Διάγραμμα 3.94 
Κατανομή  τελικού  π/ϋ  παρεμβάσεων 
προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  στους 
στόχους ισότητας  
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17,4%

21,4%
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1. Βελτίωση της πρόσβασης & της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας 

2. Βελτίωση της ισότητας στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση

3. Βελτίωση της συμμετοχής των 
γυναικών στη δημιουργία και την 
ανάπτυξη επιχειρήσεων
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συμμετοχής στην αγορά εργασίας (στόχος ισότητας 1),  δεσμεύοντας το 42,2% των σχετικών πόρων.  

Η  συμβολή  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των φύλων  διαφοροποιείται  μεταξύ  των 
θετικών  και  των  προσανατολισμένων  στην  ισότητα  Μέτρων  ΕΚΤ  (gender mainstreaming).  Όπως 
φαίνεται  και  από  τα  ακόλουθα  Διαγράμματα,  οι  θετικές  δράσεις  συμβάλλουν  κυρίως  στο 
συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (50,6%) και στη βελτίωση της συμμετοχής των 
γυναικών στη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων (24,9%), ενώ οι προσανατολισμένες στην 
ισότητα δράσεις συμβάλλουν κυρίως στη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας  (48,3%) και δευτερευόντως στη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη δημιουργία 
και την ανάπτυξη επιχειρήσεων (20,5%). 

Διάγραμμα 3.95    Κατανομή τελικού π/ϋ θετικών & gender mainstreaming Μέτρων στους  στόχους ισότητας 
 

 

  1. Βελτίωση της πρόσβασης & της συμμετοχής στην αγορά εργασίας  

  2. Βελτίωση της ισότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

  3. Βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων 

  4. Συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

Η ποσοστιαία μεταβολή της χρηματοδοτικής βαρύτητας των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας 
των  φύλων  κατά  τον  τελικό  σχεδιασμό  των  ΕΠ  παρουσιάζεται  στο  ακόλουθο  Διάγραμμα,  όπου 
παρατηρείται  σημαντική  ενίσχυση  της  χρηματοδοτικής  βαρύτητας  των  παρεμβάσεων  που 
συμβάλλουν στο συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (στόχος ισότητας 4), τόσο των 
θετικών  δράσεων  (αύξηση  7,9%),  όσο  και  των  προσανατολισμένων  στην  ισότητα  παρεμβάσεων 
(αύξηση  6,9%).  Αντίστοιχα,  ενίσχυση  παρατηρείται  και  στη  χρηματοδοτική  βαρύτητα  των 
παρεμβάσεων που συμβάλλουν στο στόχο ισότητας 3 «Βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη 
δημιουργία  και  την  ανάπτυξη  επιχειρήσεων».  Ταυτόχρονα,  σημαντική  μείωση  παρατηρείται  στη 
χρηματοδοτική  βαρύτητα  των  παρεμβάσεων  που  συμβάλλουν  στη  βελτίωση  της  ισότητας  στην 
εκπαίδευση  και  κατάρτιση  (στόχος  ισότητας  2),  με  μείωση  22,1%  για  τις  δράσεις  gender 
mainstreaming και 2,2% για τις θετικές δράσεις. 
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Διάγραμμα 3.96   
Ποσοστιαία  μεταβολή  της  χρηματοδοτικής  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας
των φύλων στους  στόχους ισότητας  

 

Αντίστοιχα,  η  συμβολή  στους  στόχους  ισότητας  διαφοροποιείται  ανάμεσα  στα  Τομεακά  και 
Περιφερειακά  Επιχειρησιακά  Προγράμματα.  Όπως  φαίνεται  και  από  το  ακόλουθο  διάγραμμα  οι 
παρεμβάσεις προώθησης της ισότητας των φύλων που συμπεριελήφθησαν  στον τελικό σχεδιασμό 
των  τομεακών  ΕΠ  συμβάλλουν  κυρίως  στην  βελτίωση  της  πρόσβασης  και  της  συμμετοχής  στην 
αγορά εργασίας (κυρίως λόγω του ΕΠΑΕΚ) και στη βελτίωση της ισότητας στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση  (κυρίως  λόγω  του  ΕΠΕΑΕΚ)  και  δευτερευόντως  στη  βελτίωση  της  συμμετοχής  των 
γυναικών  στη    δημιουργία  και  την  ανάπτυξη  επιχειρήσεων  (ΕΠΑΕΚ,  ΕΠΑΝ)  και  στο  συνδυασμό 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (ΕΠΑΕΚ, ΕΠΕΑΕΚ).  

Σε ότι αφορά τα ΠΕΠ, οι παρεμβάσεις προώθησης της ισότητας των φύλων που συμπεριελήφθησαν  
στον τελικό σχεδιασμό τους συμβάλουν αποκλειστικά στους στόχους ισότητας 1, 3 & 4. 
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Διάγραμμα 3.97  
Κατανομή τελικού π/ϋ παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων των Τομεακών
& Περιφερειακών ΕΠ στους  στόχους ισότητας  

 

Η  συμβολή  των  επιμέρους Μέτρων  ΕΚΤ  στους  στόχους  ισότητας,  με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό 
τους, παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. 
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Σχήμα 3.12 
Αποτύπωση των Μέτρων ΕΚΤ των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ανά στόχο ισότητας στον οποίο συμβάλουν με βάση τον 
τελικό σχεδιασμό τους  
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3.7. Αναλυτική Αποτίμηση των τροποποιήσεων στρατηγικής κατά την περίοδο της υλοποίησης 
και των σημαντικότερων προβλημάτων που ανέκυψαν ανά ΕΠ και Πεδίο Πολιτικής ΕΚΤ 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται το Γενικό Ερώτημα Α2 [Σε ποιο βαθμό ενσωματώθηκε η διάσταση 
του  φύλου  κατά  την  υλοποίηση  και  παρακολούθηση  των  παρεμβάσεων;]  με  βάση  τα  πέντε 
επιμέρους ειδικά αξιολογητικά ερωτήματα που περιλαμβάνει. 

3.7.1. Ειδικό Ερώτημα Α2.1.  Πώς  μεταβλήθηκε  η  στρατηγική  των  ΕΠ  αναφορικά  με  την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά την τρίτη Προγραμματική Περίοδο;  

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η διαχρονική μεταβολή  της λογικής παρέμβασης  των ΕΠ  του  Γ’ 
ΚΠΣ αναφορικά με την προώθηση της  ισότητας των φύλων και προσδιορίζεται ο βαθμός κάλυψης 
των ελλείψεων / κενών που παρατηρήθηκαν στον αρχικό σχεδιασμό του μέσω των αναθεωρήσεων.  

Ειδικότερα,  για  την  αποτίμηση  της  διαχρονικής  μεταβολής  της  στρατηγικής  των  Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων  του  Γ’  ΚΠΣ  σε  ότι  αφορά  την  εφαρμογή  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων, 
εξετάζονται ανά ΕΠ τα ακόλουθα υποερωτήματα: 

 Σε ποιό βαθμό αναθεωρήθηκε η στρατηγική των ΕΠ αναφορικά με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων; 

 Πώς  μεταβλήθηκε  η  καταλληλότητα  των  δεικτών  για  την  παρακολούθηση  των 
παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων; 

 Πώς μεταβλήθηκε το ύψος των δεσμευμένων πόρων για την υλοποίηση παρεμβάσεων 
προώθησης της ισότητας των φύλων (θετικές δράσεις & gender mainstreaming); 

3.7.1.1. ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 

Διαχρονική Μεταβολή  της  Λογικής  Παρέμβασης  του  ΕΠΑΕΚ  στον  τομέα  προώθησης  της  ισότητας 
των φύλων  

Η  διαχρονική  μεταβολή  της  λογικής  παρέμβασης  του  ΕΠΑΕΚ,  αναφορικά  με  την  προώθηση  της 
ισότητας  των  φύλων,  εξετάζεται  στη  συνέχεια  μέσω  των  αλλαγών  μεταξύ  αρχικού  και  τελικού 
σχεδιασμού των Μέτρων ΕΚΤ, είτε ως προς τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας δράσεων (ουδέτερο, 
θετική δράση, gender mainstreaming), είτε ως προς το στόχο ισότητας, ή το πεδίο πολιτικής ΕΚΤ που 
εξυπηρετούν. 

Μέτρο  4.3 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και την προσέγγιση που ακολουθήθηκε προκειμένου για 
τη διάκριση των παρεμβάσεων ΕΚΤ, το Μέτρο 4.3 ενέπιπτε στην κατηγορία «Ουδέτερες 
Δράσεις». Ωστόσο,  κατά την αναθεώρηση 2004, διαπιστώθηκε μεταβολή στα ποιοτικά 
και  ποσοτικά  χαρακτηριστικά  του  και  συγκαταλέχθηκε  μεταξύ  των  παρεμβάσεων  που 
ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου (Gender Mainstreaming). Το Μέτρο προέβλεπε 
την  υλοποίηση  προγραμμάτων  κατάρτισης  που  απευθύνονταν  σε  εργαζομένους 
περισσοτέρων  της  μίας  επιχειρήσεων,  δράσεις  που  συμβάλουν  στο  στόχο  ισότητας  1 
(βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και της συμμετοχής σε όλα τα επίπεδά 
της), ενώ περιλαμβάνει και ποσοτικοποιημένο στόχο ‐ δείκτη ισότητας: Καταρτιζόμενες 
εργαζόμενες γυναίκες. 
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Μέτρο  6.1 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και την προσέγγιση που ακολουθήθηκε προκειμένου για 
τη  διάκριση  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ,  το Μέτρο  6.1  ενέπιπτε  στην  κατηγορία  «Gender 
Mainstreaming».  Ωστόσο,  κατά  την  αναθεώρηση  2004,  διαπιστώθηκε  μεταβολή  στις 
προβλεπόμενες δράσεις και συγκεκριμένα η πρόβλεψη του αρχικού σχεδιασμού για την 
υλοποίηση μελετών για εξειδίκευση των ενεργειών του Προγράμματος, που αφορούσαν 
συγκεκριμένες ομάδες –  στόχους,  μεταξύ  των οποίων και οι  γυναίκες,  αφαιρέθηκε με 
την ενδιάμεση αναθεώρηση του Προγράμματος, με αποτέλεσμα το Μέτρο να εμπίπτει 
πλέον στην κατηγορία των ουδέτερων ως προς την ισότητα παρεμβάσεων.  

Πλέον των ως άνω αναφερθέντων, αλλαγές σημειώθηκαν και στα κάτωθι Μέτρα ως ακολούθως:  

Μέτρο 1.4 (προσθήκη ρήτρας τήρησης ποσόστωσης) 

Κατά τον τελικό σχεδιασμό του Μέτρου 1.4, στη δράση Ενίσχυση για τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας  καθιερώνονται  ελάχιστα  ποσοστά,  ως  εφαρμογή  πρόληψης  της  μακροχρόνιας  ανεργίας 
και ισότητας των φύλων ‐σύμφωνα με τους ποσοτικοποιημένους στόχους του ΕΠ‐ τα οποία πρέπει 
υποχρεωτικά  να  τηρούνται  για  την  ένταξη  των  ωφελουμένων  εγγεγραμμένων  ανέργων  που 
αναζητούν εργασία στην πράξη. 

Μέτρο 1.6 (προσθήκη Μέτρου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ) 

Κατά  την  αναθεώρηση  του  2004  του  ΕΠ  προστέθηκε  το  Μέτρο  1.6  «Ενίσχυση  της  απασχόλησης 
ανέργων με  την ενεργό συμμετοχή  των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων»  το οποίο προέβλεπε  την 
υλοποίηση  δράσεων  δημιουργίας  θέσεων  εργασίας  και  ενημέρωσης,  ευαισθητοποίησης  και 
δημοσιότητας από ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στην προώθηση της ισότητας των 
φύλων. 

Μέτρο 4.1 (τροποποίηση περιεχομένου δράσεων και προσθήκη δείκτη ισότητας) 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, το Μέτρο 4.1 προέβλεπε την υλοποίηση δράσεων προώθησης στην 
απασχόληση  μέσω  της  ένταξης  ανέργων  σε  προγράμματα  νέων  ελεύθερων  επαγγελματιών  που 
περιελάμβανε:  (α)  ειδικά  προγράμματα  επανένταξης  των  γυναικών  στην  αγορά  εργασίας  και  (β) 
ολοκληρωμένες ενέργειες για τη στήριξη γυναικών μελών ειδικών κοινωνικών κατηγοριών. Κατά τον 
τελικό σχεδιασμό του Μέτρου 4.1,  τροποποιείται  το περιεχόμενο των δράσεων περιλαμβάνοντας: 
(α)  δράσεις  που  αφορούν  την  επιχορήγηση  ανέργων  για  δημιουργία  προσωπικών  και  εταιρικών 
ανεξάρτητων  επιχειρήσεων  στους  παραγωγικούς  τομείς  της  οικονομίας  και  (β)  δράσεις  που 
αφορούν  την  επιχορήγηση  ανέργων  για  δημιουργία  προσωπικών  και  εταιρικών  ανεξάρτητων 
επιχειρήσεων  στους  τομείς  του  πολιτισμού  και  του  περιβάλλοντος,  ενώ  προστίθεται  και 
ποσοτικοποιημένος  στόχος  –  δείκτης  ισότητας:  Επωφελούμενοι  νέες  γυναίκες  ελεύθεροι 
επαγγελματίες. 

Μέτρο  5.1  (τροποποίηση  περιεχομένου  δράσεων  στο  στόχο  ισότητας  4  και  προσθήκη  δεικτών 
ισότητας) 

Με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό,  το  Μέτρο  5.1  προδιέγραφε  την  υλοποίηση  και  δράσεων  που 
εμπίπτουν  στο  στόχο  ισότητας  4  (συνδυασμός  επαγγελματικής  και  οικογενειακής  ζωής)  και 
έγκεινται  στην  εκπόνηση  μελετών  σκοπιμότητας  για  τη  λειτουργία  δομών  στήριξης  (Κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Βρεφονηπιακών σταθμών κ.α.) προκειμένου να διευκολυνθεί 
η  εργαζόμενη  γυναίκα, ώστε  να μπορέσει  να συνδυάσει  την  οικογενειακή  και  επαγγελματική  ζωή 
αρμονικά.  Κατά  τον  τελικό  σχεδιασμό  του  Μέτρου  5.1,  παρατηρήθηκε  τροποποίηση  του 
περιεχόμενου  των  δράσεων  του  συγκεκριμένου  στόχου  ισότητας  ως  ακολούθως:  προβλέπεται  η 
ενίσχυση  της  λειτουργίας  δομών  φύλαξης  παιδιών  στις  εγκαταστάσεις  των  επιχειρήσεων  ή  η 
κάλυψη  μέρους  του  κόστους  φύλαξης  των  παιδιών  των  εργαζομένων  γυναικών,  προκειμένου  να 
διευκολυνθούν οι εργαζόμενες γυναίκες, ώστε να μπορέσουν να συνδυάσουν την οικογενειακή και 
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επαγγελματική  ζωή  αρμονικά.  Επιπλέον,  προστέθηκαν  οι  ακόλουθοι  ποσοτικοποιημένοι  στόχοι  
δείκτες  ισότητας:  (α)  γυναίκες  ωφελούμενες  από  θετικές  δράσεις  για  την  ισότητα,  (β)  γυναίκες 
ωφελούμενες από δράσεις Συμβουλευτικής και (γ) αριθμός ωφελούμενων από το Μέτρο γυναικών 
που  έχουν  βελτιώσει  την  εργασιακή  τους  κατάσταση  12  μήνες  μετά  την  ολοκλήρωση  των 
παρεμβάσεων. 

Μέτρο 5.2 (τροποποίηση περιεχομένου δράσεων στο στόχο ισότητας 4) 

Κατά  τον  τελικό  σχεδιασμό  του  Μέτρου  5.2,  παρατηρήθηκε  τροποποίηση  των  δράσεων  που 
εμπίπτουν  στο  στόχο  ισότητας  4  (συνδυασμός  επαγγελματικής  και  οικογενειακής  ζωής)  ως 
ακολούθως:  στη δράση «υποστήριξη  της λειτουργίας δομών βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών 
σταθμών και ΚΔΑΠ και μονάδων παροχής υπηρεσιών προς άτομα χρήζοντα βοήθειας» προστέθηκε 
και  η  ενέργεια  «υποστήριξης  της  λειτουργίας  τους»,  ενώ  αναφορικά  με  τη  δράση  «συνέχιση  της 
χρηματοδότησης για δύο επιπλέον χρόνια (β’ φάση) της λειτουργίας δομών κοινωνικής φροντίδας», 
τροποποιήθηκε το χρηματοδοτικό σχήμα ως εξής: μειώθηκε η κοινοτική συμμετοχή στο 65%  (από 
75%) και αυξήθηκε η Εθνική Δημόσια Δαπάνη στο 35% (από 25%).   Τέλος, σε ό,τι αφορά τη δράση 
«υπηρεσίες  κοινωνικής  φροντίδας»,  στρατηγικός  στόχος  πλέον  θα  είναι  η  στοχευμένη 
(εξατομικευμένη)  ενίσχυση  γυναικών  στη  βάση  κριτηρίων  και  προϋποθέσεων  που  συνδέονται  με 
την κοινωνική υστέρησή τους και με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, με σκοπό την αύξηση 
της απασχολησιμότητάς τους.  

Μέτρο 5.3 (τροποποίηση περιεχομένου δράσεων στους στόχους ισότητας 1 και 3 και τροποποίηση 
δεικτών ισότητας) 

Κατά  τον  τελικό  σχεδιασμό  του  Μέτρου  5.3  παρατηρήθηκε  τροποποίηση  των  δράσεων  που 
εμπίπτουν  στους  στόχους  ισότητας  1  (Βελτίωση  της  πρόσβασης  στην  αγορά  εργασίας  και  της 
συμμετοχής σε όλα τα επίπεδά της) και 3 (Βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη δημιουργία 
και  την ανάπτυξη επιχειρήσεων). Αναφορικά με τις δράσεις που εμπίπτουν στο στόχο  ισότητας 1, 
αυτές  ενισχύθηκαν  με  την  προσθήκη  των  κάτωθι  δράσεων:  (α)  ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις  με 
παροχή  υπηρεσιών  εξειδικευμένης  πληροφόρησης,  συμβουλευτικής  και  κοινωνικής  στήριξης,  (β) 
δράσεις  κατάρτισης  οι  οποίες  προκύπτουν  ως  αναγκαιότητα  από  την  εφαρμογή  της  
εξατομικευμένης παρέμβασης  και σε  εξειδικευμένα αντικείμενα  και  (γ)  επιστημονικός σύμβουλος 
(στις δράσεις των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων).   Αναφορικά με τις δράσεις που εμπίπτουν στο 
στόχο ισότητας 3, αυτές ενισχύθηκαν με την προσθήκη δράσεων που αφορούν την επιδότηση νέων 
ελεύθερων  επαγγελματιών  και  απευθύνονται  σε  γυναίκες  που  διαθέτουν  τυπικά  προσόντα,  είναι 
αποστασιοποιημένες  από  την  αγορά  εργασίας  και  έχουν  ωφεληθεί  από  συμβουλευτικές 
υποστηρικτικές υπηρεσίες ή / και κατάρτιση. 

Επιπλέον,  τροποποιήθηκαν οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι  ‐ δείκτες του Μέτρου ως ακολούθως:  (α) 
γυναίκες  που  θα  επωφεληθούν  από  ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις,  (β)  άνεργες  γυναίκες  που  θα 
επωφεληθούν  από  ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις,  (γ)  άνεργες  γυναίκες  που  θα  ωφεληθούν  από 
δράσεις προώθησης στην απασχόληση, (δ) γυναίκες που θα επωφεληθούν από ενέργειες παροχής 
συνοδευτικών  και υποστηρικτικών  ενεργειών  και  (ε)  ποσοστό ανέργων  γυναικών  επωφελούμενων 
από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που απασχολούνται σε θέσεις πλήρους απασχόλησης ή ασκούν 
επιτήδευμα 6 μήνες μετά την ολοκλήρωσή τους. 

Συνοψίζοντας, ο συσχετισμός αρχικού και τελικού σχεδιασμού έδειξε ότι επί συνόλου παρεμβάσεων 
ΕΚΤ του ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση δύο Μέτρα  (Μ4.3 και Μ6.1) μεταβλήθηκαν 
ως προς την κατηγορία παρέμβασης στην οποία εμπίπτουν, ένα επιπλέον Μέτρο (Μ1.6) προστέθηκε 
στον Άξονα Προτεραιότητας 1  του ΕΠ,  ενώ τα υπόλοιπα Μέτρα ΕΚΤ διατήρησαν  το χαρακτηρισμό 
τους.   

Συγκεκριμένα, μεταβολή της κατηγορίας παρέμβασης (από ουδέτερο Μέτρο γίνεται Μέτρο gender 
mainstreaming) διαπιστώνουμε στο: 

 Μέτρο 4.3:  Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις  
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Μεταβολή  της  κατηγορίας  παρέμβασης  (από  Μέτρο  gender  mainstreaming  γίνεται  ουδέτερο 
Μέτρο) διαπιστώνουμε και στο: 

 Μέτρο 6.1: Υποστήριξη της εφαρμογής του ΕΠ  

Προσθήκη Μέτρου διαπιστώνουμε στον Άξονα Προτεραιότητας 1: 

 Μέτρο  1.6  «Ενίσχυση  της  απασχόλησης  ανέργων  με  την  ενεργό  συμμετοχή  των  Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων» 

Η λογική της παρέμβασης του ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση στον τελικό σχεδιασμό  
αποτυπώνεται ως ακολούθως: 
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Σχήμα 3.13  Λογική Παρέμβασης ΕΠΑΕΚ στον τομέα προώθησης της ισότητας των φύλων – Τελικός Σχεδιασμός 
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Από το ανωτέρω σχήμα και σε συσχετισμό με το αντίστοιχο του αρχικού σχεδιασμού, προκύπτουν οι 
κάτωθι  γενικές  διαπιστώσεις  σε  σχέση  με  την  ποσοτικοποίηση  της  εφαρμογής  της  αρχής  της 
ισότητας μεταξύ των φύλων μέσω στόχων ‐ δεικτών ισότητας:  

 Οι προγραμματικοί στόχοι εξακολουθούν να μην καλύπτουν το σύνολο των παρεμβάσεων 
προώθησης της ισότητας των φύλων του Προγράμματος, εφόσον οι στόχοι που τέθηκαν στο 
επίπεδο των Αξόνων Προτεραιότητας, καλύπτουν μόνο του 2 από τους 5 ΑΠ του ΕΠΑΕΚ (ΑΠ1 
και ΑΠ5).  

 Η  ποσοτικοποίηση  της  εφαρμογής  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  εξακολουθεί  να 
παρουσιάζει  σημαντική  υστέρηση  αναφορικά  με  τις  προσανατολισμένες  στην  ισότητα 
παρεμβάσεις.  Ωστόσο  συγκριτικά  με  τον  αρχικό  σχεδιασμό  παρουσιάζεται  βελτιωμένη, 
καθώς έχουν περιληφθεί στόχοι – δείκτες ισότητας σε δύο επιπλέον Μέτρα (Μ4.1 και Μ4.3) 
πλέον των αρχικά προβλεπόμενων. 

 Ενισχυμένοι παρουσιάζονται οι δείκτες  ισότητας των θετικών δράσεων του προγράμματος 
(Μ5.1,  Μ5.2  και  Μ5.3),  εφόσον  προστίθενται  δείκτες  εκροών  στο  Μ5.1  και  δείκτες 
επιπτώσεων στο σύνολο  των θετικών  στην  ισότητα παρεμβάσεων  (Μ5.1, Μ5.2  και Μ5.3). 
Ωστόσο έλλειμμα διαπιστώνεται στους αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος.  

 Τροποποίηση  της  στοχοθεσίας  στις  μετέπειτα  αναθεωρήσεις  του  Επιχειρησιακού 
εντοπίζεται στα Μέτρα 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2 και 5.3 ως ακολούθως:  

 Αύξηση τιμών‐στόχων παρουσιάζουν τα Μέτρα: 1.4, 4.1, 4.3, 4.4. 

 Μείωση τιμών‐στόχων παρουσιάζουν τα Μέτρα: 2.1, 2.3, 4.2, 5.3. 

 Αυξομείωση τιμών‐στόχων ανά κατηγορία παρέμβασης παρουσιάζουν τα Μέτρα: 1.5, 2.2, 
4.3, 5.2. 

Να  σημειωθεί  στα ως  άνω  ότι  με  βάση  τα  στοιχεία  που  παρείχε  η  ΕΥΔ  στο  πλαίσιο  της  Έρευνας 
Πεδίου Α,  δεν  εντοπίζονται  εν  γένει  ελλείψεις,  κενά ή αστοχίες στις μετέπειτα αναθεωρήσεις  του 
Προγράμματος  αναφορικά  με  την  εφαρμογή  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  (gender 
mainstreaming  και  θετικές  δράσεις),  ενώ  αποτιμάται  θετικά  ο  βαθμός  συμβολής  του  Οδηγού 
Εφαρμογής  των πολιτικών  ισότητας  των φύλων  του ΚΕΘΙ  στην  εξειδίκευση  των παρεμβάσεων  της 
αρχής της ισότητας των φύλων. 

Πλέον  των  ως  άνω  γενικών  επισημάνσεων,  θα  πρέπει  να  αναφερθεί  η  συμβολή  της  Ενδιάμεσης 
Αξιολόγησης  του  ΕΠ  και  οι  σχετικές  προτάσεις  που  διατύπωσε  σε  επίπεδο  τροποποίησης  του 
συστήματος  ποσοτικοποιημένων  στόχων‐δεικτών,  μέρος  των  οποίων  αξιοποιήθηκε  κατά  την 
αναθεώρηση του Προγραμματισμού και που αφορά στα κάτωθι: 

 Μέτρο  5.2:  Προτείνεται  τροποποίηση  της  τιμής  στόχου  για  το  2008  του  δείκτη  «Αριθμός 
νέων δομών των οποίων συγχρηματοδοτείται η λειτουργία» από 70 σε 42. 

 Μέτρο  5.2:  Προτείνεται  τροποποίηση  της  τιμής  στόχου  για  το  2008  του  δείκτη 
«Δυναμικότητα νέων δομών των οποίων συγχρηματοδοτείται η λειτουργία». 

 Μέτρο  5.2:  Για  την  αποτίμηση  τόσο  της  στοχοθεσίας  όσο  και  της  χρονικής  εξέλιξης  του 
δείκτη  επιπτώσεων  «Αριθμός  γυναικών  που  αποδεσμεύονται  από  τη  φροντίδα  των 
παιδιών», προτείνεται μεν η διατήρησή του στο πλέγμα των δεικτών παρακολούθησης και 
αξιολόγησης του Μέτρου, αλλά για τη μέτρησή του προτείνεται η αξιοποίηση της Τεχνικής 
Βοήθειας του Προγράμματος για την εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης για την διερεύνηση 
των  επιπτώσεων  από  την  λειτουργία  τέτοιων  δομών  στο  ευρύτερο  κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον μιας περιοχής. 
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Μεταβολές στη Χρηματοδοτική Κατανομή των πόρων του ΕΠΑΕΚ σε παρεμβάσεις προώθησης  της 
ισότητας των φύλων   

Η τελική χρηματοδοτική ποσοστιαία κατανομή των πόρων του ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική 
Κατάρτιση  ανά  κατηγορία  Μέτρων  που  χρηματοδοτούνται  από  το  ΕΚΤ,  παρουσιάζεται  στο 
ακόλουθο διάγραμμα: 

Διάγραμμα 3.98   Τελικός προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠΑΕΚ ανά κατηγορία παρέμβασης  
 

 

Από  την  ανάγνωση  των  γραφημάτων  ως  προς  τη  χρηματοδοτική  κατανομή  παρατηρούμε  ότι  και 
κατά τον τελικό σχεδιασμό το μεγαλύτερο μέρος των πόρων που αντιστοιχεί στο 80% περίπου του 
προϋπολογισμού  διατέθηκε  για  την  υλοποίηση  προσανατολισμένων  στην  ισότητα  παρεμβάσεων 
ΕΚΤ,  με  τον  αριθμό  των  αντίστοιχων  Μέτρων  ΕΚΤ  να  αυξάνεται  από  10  σε  11.  Οι  πόροι  που 
δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση θετικών ως προς την ισότητα παρεμβάσεων ανήλθαν στο 10,90% 
του  συνολικά  διαθέσιμου  προϋπολογισμού,  ενώ  οι  πόροι  που  διατέθηκαν  για  την  υλοποίηση 
ουδέτερων ως προς την ισότητα παρεμβάσεων ανήλθαν στο 9,06% με τον αριθμό των αντίστοιχων 
Μέτρων να αυξάνεται από 3 σε 4.     

Στα  ακόλουθα  διαγράμματα,  συγκρίνεται  ο  αρχικός  και  τελικός  σχεδιασμός  του  ΕΠΑΕΚ  σε  όρους 
χρηματοδότησης για τις τρεις κατηγορίες παρεμβάσεων ΕΚΤ:  

Διάγραμμα 3.99  
Μεταβολές  στη  Χρηματοδοτική  Κατανομή  των  πόρων  του  ΕΠΑΕΚ  σε  παρεμβάσεις 
προώθησης της ισότητας των φύλων (Αρχικός – Τελικός Σχεδιασμός) 

 

 

Από  τα  ανωτέρω  Διαγράμματα  προκύπτει  αύξηση  των  πόρων  (σε  80,05%  από  74,31%  κατά  τον 
αρχικό  σχεδιασμό)  και  παράλληλη  αύξηση  των  Μέτρων  (από  10  σε  11  σε  σχέση  με  τον  αρχικό 
σχεδιασμό), αναφορικά με τις προσανατολισμένες ως προς την  ισότητα παρεμβάσεις. Αύξηση του 
ποσοστού του συνολικά διαθέσιμου προϋπολογισμού παρατηρείται και για την υλοποίηση θετικών 
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ως προς την ισότητα παρεμβάσεων (από 10,58% κατά τον αρχικό σχεδιασμό ανήλθε σε 10,90%), με 
αποτέλεσμα το σύνολο των πόρων που δεσμεύθηκαν για την υλοποίηση παρεμβάσεων προώθησης 
της  ισότητας των πόρων  (άμεσα ή έμμεσα) να αποτελεί το 90,9% του συνολικού προϋπολογισμού 
των  Μέτρων  ΕΚΤ  με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό  του  Προγράμματος,  έναντι  ποσοστού  84,9%  με 
βάση τον αρχικό σχεδιασμό. 

Αντίθετα, όπως είναι αναμενόμενο, αισθητή μείωση παρουσιάζουν οι πόροι που δεσμεύτηκαν για 
την  υλοποίηση  ουδέτερων  ως  προς  την  ισότητα  παρεμβάσεων,  ειδικότερα  αν  ληφθεί  υπόψη  το 
γεγονός ότι τα ουδέτερα Μέτρα ΕΚΤ του ΕΠ αυξήθηκαν κατά τον τελικό σχεδιασμό από 3 σε 4 (από 
15,11% του π/ϋ κατά τον αρχικό σχεδιασμό σε 9,06% του π/ϋ στον τελικό σχεδιασμό).  

Σε  επίπεδο  καθαρής αύξησης πόρων προκύπτει  ότι  τα Μέτρα που προωθούσαν  την αρχή gender 
mainstreaming ενισχύθηκαν κατά 18%, ενώ ο  αρχικά δεσμευμένος προϋπολογισμός για τις θετικές 
δράσεις ενισχύθηκε  κατά 13% σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, ήτοι κατά €26.868.890. 

Με  βάση  τον  τελικό σχεδιασμό  του  ΕΠΑΕΚ,  το 48,5%  των πόρων  του  ΕΚΤ  (με  εξαίρεση  τα Μέτρα 
Τεχνικής Βοήθειας) δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για την ανάπτυξη και 
προώθηση  ενεργών  πολιτικών  αγοράς  εργασίας  (πεδίο  πολιτικής  1),  όπως  φαίνεται  και  από  το 
διάγραμμα  που  ακολουθεί,  όπου  παρουσιάζεται  η  κατανομή  των  πόρων  των  Μέτρων  ΕΚΤ  του 
Προγράμματος στα πέντε πεδία πολιτικής, με βάση τον τελικό σχεδιασμό του.  

Διάγραμμα 3.100  
Τελικός  Προϋπολογισμός  Μέτρων  ΕΚΤ  του  ΕΠΑΕΚ  ανά  πεδίο  πολιτικής  και  κατηγορία
παρέμβασης 

 

 

Ο  συσχετισμός  κατανομής  των  πόρων  και  πεδίου  πολιτικής  ΕΚΤ  κατά  τον  τελικό  σχεδιασμό 
παρουσιάζει  σχετική  διαφοροποίηση  συγκριτικά  με  εκείνον  του  αρχικού  αναφορικά  με  το  πεδίο 
πολιτικής 1, κυρίως λόγω της αύξησης των συνολικά διαθέσιμων πόρων (από 44,96% σε 48,57%) για 
την υλοποίηση προσανατολισμένων στην ισότητα παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο εν λόγω πεδίο 
πολιτικής.  Σημαντική  μεταβολή  παρατηρείται  και  στον  προϋπολογισμό  των  παρεμβάσεων  που 
εμπίπτουν  στο  πεδίο  πολιτικής  4,  με  αύξηση  των  πόρων  που  δεσμεύτηκαν  για  την  υλοποίηση 
προσανατολισμένων  στην  ισότητα  παρεμβάσεων  από  18,35%  σε  23,16%.  Αντίθετα,  δεν 
παρατηρούνται  σημαντικές  αποκλίσεις  σε  σχέση  με  τα  αρχικά  προβλεπόμενα  αναφορικά  με  τα 
πεδία πολιτικής 2, 3  και 5  του ΕΚΤ.  Συγκριτικά με  τον αρχικό σχεδιασμό, η    κατανομή των πόρων  
των Μέτρων ΕΚΤ του Προγράμματος στα 5 πεδία πολιτικής δεν διαφοροποιήθηκε σε ότι αφορά την 
κατάταξη των επιμέρους πεδίων πολιτικής με βάση τη χρηματοδοτική τους βαρύτητα.   

Με βάση τον τελικό προγραμματικό σχεδιασμό του ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση, η 
κατανομή των πόρων αλλά και του πλήθους των θετικών και gender mainstreaming Μέτρων στους 
στόχους  ισότητας,  με  βάση  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  των  δράσεων  /  παρεμβάσεων  που 
περιλαμβάνονται σε αυτά, απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 3.101  
Τελικός  Προϋπολογισμός &  πλήθος  θετικών &  gender mainstreaming  Μέτρων  ΕΚΤ  του
ΕΠΑΕΚ ανά στόχο ισότητας 

 

 

Όπως  παρατηρείται,  κατά  τον  τελικό  σχεδιασμό  (κατ’  αντιστοιχία  με  τον  αρχικό)  το  μεγαλύτερο 
μέρος τον πόρων διατέθηκε για δράσεις που εμπίπτουν στο στόχο ισότητας 1, με το στόχο ισότητας 
3 να ακολουθεί. Περιορισμένος εμφανίζεται ο προϋπολογισμός για τους στόχους ισότητας 2 και 4, 
με  το  ποσοστό  του  πρώτου  να  παρουσιάζει  περαιτέρω  μείωση  (από  2,83%  σε  1,23%)  κατά  τον 
τελικό σχεδιασμό και  το αντίστοιχο ποσοστό για το δεύτερο να παρουσιάζει μικρή αύξηση και να 
ανέρχεται στο 8,85% (από 8,00% κατά τον αρχικό σχεδιασμό).     

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφοροποίηση μεταξύ αρχικού και τελικού σχεδιασμού αναφορικά με 
τη συμβολή των μέτρων του ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση στους στόχους ισότητας, 
η οποία απεικονίζεται και στο παρακάτω διάγραμμα: 

Διάγραμμα 3.102  
Αρχικός  &  τελικός  προϋπολογισμός  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των
φύλων του ΕΠΑΕΚ ανά στόχο ισότητας 

 

 

Όπως  προκύπτει,  ο  τελικός  σχεδιασμός  γενικά  δεν  παρουσιάζει  σημαντική  διαφοροποίηση 
συγκριτικά με τον αρχικό ως προς το συσχετισμό κατανομής πόρων και στόχων  ισότητας. Σχετικές 
αυξομειώσεις  ως  προς  τους  διαθέσιμους  πόρους  παρατηρούνται  και  στους  τέσσερις 
προδιαγραφόμενους στόχους ισότητας, χωρίς ωστόσο να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση 
με τα αρχικά προδιαγραφόμενα.  

Συνοψίζοντας,  καθ’  όλη  την  τρίτη  Προγραμματική  Περίοδο,  με  τις  ενδιάμεσες  αναθεωρήσεις  του 
ΕΠΑΕΚ  ενισχύονται  διαχρονικά  οι  προσανατολισμένες  στην  ισότητα  των  φύλων  παρεμβάσεις  του 
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προγράμματος,  με  ταυτόχρονη  αύξηση  της  χρηματοδοτικής  τους  βαρύτητας  στο  σύνολο  των 
παρεμβάσεων του ΕΚΤ.  

Στο επόμενο διάγραμμα απεικονίζεται η  εξέλιξη του προϋπολογισμού των Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠΑΕΚ 
ανά  είδος  δράσεων  που  ενισχύουν  την  ισότητα  των  φύλων  (Μέτρα  που  προωθούν  το  gender 
mainstreaming, Μέτρα που αποτελούν αμιγώς  θετικές  δράσεις &  Ουδέτερα ως προς  την  ισότητα 
των φύλων Μέτρων),  με σημείο έναρξης τον αρχικό προγραμματισμό και σημείο λήξης τον  τελικό 
προϋπολογισμό των μέτρων όπως διαμορφώθηκε στην αναθεώρηση του 2006 . 

Διάγραμμα 3.103  
Διαχρονική  εξέλιξη  του  προϋπολογισμού  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  του  ΕΠΑΕΚ  ανά
κατηγορία 

 

Η  ενίσχυση  των Μέτρων  του  ΕΚΤ  από  το  αποθεματικό  επίδοσης  και  προγραμματισμού  το  2004, 
κατευθύνθηκε κυρίως σε Μέτρα gender mainstreaming και ειδικότερα στα Μέτρα: Μ1.3: «Ενίσχυση 
και  αναβάθμιση  των  παρεμβάσεων  και  ενεργειών  υπέρ  των  ανέργων  για  την  προσαρμογή  των 
δεξιοτήτων  τους  στις  ανάγκες  της  αγοράς  εργασίας»,  Μ1.4:  «Ενίσχυση  και  αναβάθμιση  των 
προγραμμάτων  προώθησης  της  απασχόλησης  ανέργων»,  Μ2.2:  «Προώθηση  στην  απασχόληση 
ατόμων  ευπαθών  κοινωνικά  ομάδων»,  Μ2.3:  «Ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις  υπέρ  ειδικών 
μειονεκτουσών  ομάδων  και  υπέρ  των  ανέργων  σε  περιοχές  ή  τομείς  υψηλής  ανεργίας»  &  
Μ4.1: «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και σύσταση νέων επιχειρήσεων»,  καθώς και στο 
θετικό  Μέτρο  5.2:  «Στήριξη  της  λειτουργίας  και  της  ποιοτικής  αναβάθμισης  των  μονάδων  και 
υπηρεσιών  εξυπηρέτησης  παιδιών,  ηλικιωμένων  και  λοιπών  πληθυσμιακών  ομάδων  που  χρήζουν 
ιδιαίτερης φροντίδας». 

Με  την  τελική  αναθεώρηση  του  προϋπολογισμού  των  Μέτρων  το  2006  ενισχύονται  εκ  νέου  οι 
προσανατολισμένες στην ισότητα παρεμβάσεις του Προγράμματος, με την διάθεση επιπλέον πόρων 
στα Μέτρα 1.3, 1.6, 2.1, 4.1 & 4.4., με αντίστοιχη μείωση των πόρων των ουδέτερων ως προς την 
ισότητα παρεμβάσεων του ΕΚΤ. 

Η διαχρονική μεταβολή  του συνολικού προϋπολογισμού που δεσμεύθηκε  για  την υλοποίηση  των 
θετικών δράσεων του ΕΠΑΕΚ είναι μικρή, παρουσιάζοντας μια μικρή αύξηση του προϋπολογισμού 
της τάξης του 6% στην ενδιάμεση αναθεώρηση του 2004 και αντίστοιχη αύξηση στην αναθεώρηση 
του  2006.  Εντούτοις,  σημειώθηκαν  σημαντικές  αυξομειώσεις  στους  προϋπολογισμούς  των 
επιμέρους θετικών Μέτρων (βλ. Διάγραμμα 3.96) και ειδικότερα:  
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 Ο  προϋπολογισμός  του  Μέτρου  5.1  μειώθηκε  κατά  72%  σε  σχέση  με  τον  αρχικό 
προϋπολογισμό (από 70 εκατ. € ανήλθε σε 34 εκατ. € το 2004 και σε 19,93 εκατ. € το 2006) 
γεγονός  που  σχετίζεται  με  την  καινοτομικότητα  και  την  δυσκολία  εφαρμογής  του.  Το 
Μέτρο αυτό περιλάμβανε  ιδιωτική συμμετοχή  (50%) η οποία λειτούργησε σε ένα βαθμό 
ως αντικίνητρο ως προς την ελκυστικότητα τους για τους φορείς υλοποίησης. 

 Ο  προϋπολογισμός  του  Μέτρου  5.2  «Στήριξη  της  λειτουργίας  και  της  ποιοτικής 
αναβάθμισης  των  μονάδων  και  υπηρεσιών  εξυπηρέτησης  παιδιών,  ηλικιωμένων  και 
λοιπών πληθυσμιακών ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας» αυξήθηκε κατά 108% 
σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό (από 80 εκατ. € ανήλθε σε 136 εκατ. € το 2004 και 
σε 166,5 εκατ. € το 2006). 

 Το  Μέτρο 5.3  παρουσίασε μείωση προϋπολογισμού κατά 9,56 εκατ. € (16%). 

  

Διάγραμμα 3.104   Διαχρονική εξέλιξη του προϋπολογισμού των θετικών Μέτρων  του ΕΠΑΕΚ  

 

Επισημαίνεται ότι  κατά  τις αναθεωρήσεις  του Προγράμματος και σε ότι αφορά τις μεταβολές  της 
χρηματοδοτικής βαρύτητας  των Μέτρων υιοθετήθηκαν οι  προτάσεις  της  ενδιάμεσης αξιολόγησης 
του  ΕΠ  που  αφορούσαν  τροποποιήσεις  στρατηγικής  και  αντίστοιχες  μεταφορές  προϋπολογισμών 
μεταξύ των Μέτρων του Άξονα 5 (θετικές δράσεις). Οι προτάσεις αυτές βασίζονταν στην ρεαλιστική 
αποτίμηση της πορείας υλοποίησης των Μέτρων, με βάση αντίστοιχη εκτίμηση επιτευξιμότητας των 
στόχων.  Οι  τροποποιήσεις  που  τελικώς  έγιναν  στις  θετικές  δράσεις  αφορούσαν  κυρίως  στην 
ενίσχυση, από τους προσδοκώμενους πόρους των αποθεματικών επίδοσης και προγραμματισμού, 
Μέτρων που παρουσίαζαν αυξημένη ωριμότητα και δυναμική και όπου εντοπιζόταν υψηλός βαθμός 
ανταπόκρισης από τους τελικούς ωφελούμενους των παρεμβάσεων. 
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3.7.1.2. ΕΠ «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» 

Διαχρονική Μεταβολή της Λογικής Παρέμβασης του ΕΠΕΑΕΚ στον τομέα προώθησης της  ισότητας 
των φύλων  

Η  διαχρονική  μεταβολή  της  λογικής  παρέμβασης  του  ΕΠ  Εκπαίδευση  και  Αρχική  Επαγγελματική 
Κατάρτιση, αναφορικά με  την προώθηση  της  ισότητας  των φύλων,  εξετάζεται στη συνέχεια μέσω 
των  αλλαγών  μεταξύ  αρχικού  και  τελικού  σχεδιασμού  των  Μέτρων  ΕΚΤ,  είτε  ως  προς  τον 
χαρακτηρισμό της κατηγορίας δράσεων  (ουδέτερο, θετική δράση, gender mainstreaming),  είτε ως 
προς το στόχο ισότητας, ή το πεδίο πολιτικής ΕΚΤ που εξυπηρετούν. 

Μέτρο  1.1 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων

Έτος  2009 

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, το Μέτρο είχε χαρακτηρισθεί ως Gender Mainstreaming, δεδομένου του
ότι στην προβλεπόμενη δράση εκπαίδευσης ενηλίκων, υπήρχε ειδική στόχευση σε ότι αφορά τον αριθμό 
ωφελουμένων  γυναικών  ενηλίκων  από  την  επιμόρφωση,  μέσω  κατάρτισης  σχετικού  δείκτη  «αριθμός 
ωφελουμένων  ενηλίκων  από  την  επιμόρφωση»  με  ανάλυση  ανά  φύλο.  Στον  τελικό  σχεδιασμό,  
αφαιρέθηκε η ειδική στόχευση σε γυναίκες ‐ ωφελούμενες επιμόρφωσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
αναφορά  (φραστική)  σχετικά  με  τη  διάσταση  της  ισότητας  των  φύλων.  Επομένως,  με  βάση  τη 
μεθοδολογία  κατηγοριοποίησης  των Μέτρων  ως  προς  τη  συμβολή  τους  στην  ισότητα  των  φύλων,  το 
παρόν Μέτρο μετατρέπεται σε Ουδέτερο στον τελικό σχεδιασμό του Προγράμματος.  

Μέτρο  1.2 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων

Έτος  2009 

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, το Μέτρο είχε χαρακτηρισθεί ως Gender Mainstreaming, δεδομένου του
ότι προέβλεπε τη Δράση εξάπλωσης του Ολοήμερου Σχολείου για τη διευκόλυνση κυρίως των μητέρων 
που  παραδοσιακά  στην  Ελλάδα  έχουν  την  ευθύνη  της  παρακολούθησης  των  παιδιών.  Στον  τελικό 
σχεδιασμό,  η  δράση  αυτή  έχει  μεταφερθεί  στο Μέτρο  2.1,  και  δεν  γίνεται  καμία  άλλη  αναφορά  στη 
διάσταση της ισότητας μεταξύ των φύλων, συνεπώς το Μ1.2 μετατρέπεται σε Ουδέτερο9. 

Μέτρο  2.1 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης

Έτος  2006 

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, το Μέτρο είχε χαρακτηρισθεί ως Gender Mainstreaming, δεδομένου του 
ότι εμπεριείχε τη Δράση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της οποίας ένα σημαντικό ποσοστό 
των επιμορφούμενων προβλεπόταν να αφορά γυναίκες. Στον τελικό σχεδιασμό, έχει αφαιρεθεί η σχετική 
αναφορά  από  την  ανάλυση  της  Δράσης,  ενώ  αντιθέτως  έχει  προστεθεί  η  επέκταση  του  θεσμού  του 
ολοήμερου σχολείου με πρόβλεψη επίσης παρεμβάσεων αναβάθμισης της λειτουργίας των Ολοήμερων 
Νηπιαγωγείων.  Δεδομένης  της  αλλαγής  του  περιεχομένου  του,  το Μέτρο  πλέον  εξυπηρετεί  το  στόχο 
ισότητας 4 «Συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής». 

Μέτρο  2.3 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων

Έτος  2004 

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, το Μέτρο είχε χαρακτηρισθεί ως Gender Mainstreaming, δεδομένου του 
ότι εμπεριείχε τη Δράση ανάπτυξης προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για γυναίκες που είναι 
υποχρεωμένες  να  παραμένουν  στο  σπίτι.  Στην  ενδιάμεση  αναθεώρηση,  έχει  αφαιρεθεί  η  σχετική 
αναφορά από την ανάλυση της Δράσης, επομένως το Μέτρο εφεξής χαρακτηρίζεται ως Ουδέτερο.  

 

                                                            

9
  Σημειώνεται ότι η μεταβολή κατηγορίας δράσεων του Μέτρου 1.2  (από Μέτρο Gender Mainstreaming σε ουδέτερο Μέτρο) αποτελεί 
προϊόν  της  εφαρμοσθείσας  μεθοδολογίας  αξιολόγησης.  Οι  εκροές  /  αποτελέσματα  του  Μέτρου,  καθώς  και  οι  δαπάνες  του, 
αποτυπώνονται και προσμετρώνται στην υλοποίηση  του Μέτρου 2.1 στο οποίο και μεταφέρθηκε η δράση εξάπλωσης  του Ολοήμερου 
Σχολείου. Ειδικότερα, κατά τον αρχικό σχεδιασμό του Μέτρου 1.2 προβλέπονταν δείκτης «αριθμός ολοήμερων δημοτικών σχολείων» με 
τιμή‐στόχο: 328 (βλ. Σχήμα 3.5), ο οποίος μεταφέρθηκε στο Μέτρο 2.1 κατά τον τελικό σχεδιασμό (βλ. Σχήμα 3.14) με τιμή‐στόχο: 4.300 
και μετρήθηκε στην υλοποίηση του ίδιου Μέτρου σημειώνοντας μάλιστα υπερεπίτευξη στόχου (από 4.300 (τιμή‐στόχος) σε 4.327 (τιμή 
επίτευξης).  
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Μέτρο  2.4 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης 

Έτος  2004 

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με  βάση  την  ενδιάμεση  αναθεώρηση,  οι  ενισχυόμενες  δομές  Συμβουλευτικής  και 
Επαγγελματικού  Προσανατολισμού  (ΚΕΣΥΠ‐ΓΡΑΣΕΠ),  εκτός  από  εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες πληροφόρησης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, θα 
εκτελούν  και  προγράμματα  ενίσχυσης  επιχειρηματικότητας  γυναικών.  Ο  στόχος  ισότητας 
επομένως  είναι διττός: Βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και της συμμετοχής σε 
όλα τα επίπεδά της  (1)  και Βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη δημιουργία και την 
ανάπτυξη επιχειρήσεων (3). 

 

Μέτρο  2.5 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων 

Έτος  2004 

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, το Μέτρο προέβλεπε την ανάπτυξη του ΕΑΠ, στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων του οποίου θα μπορούσαν εργαζόμενοι ή μη, άνδρες και κυρίως γυναίκες, να 
αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες ακολουθώντας τους δικούς τους ρυθμούς, σύμφωνα με 
τις δυνατότητές τους.   Με βάση τον τελικό σχεδιασμό,  γίνεται μεν φραστική αναφορά στην 
ειδική  μέριμνα  για  δημιουργία  συνθηκών  για  την  προσέλκυση  γυναικών  σε  τομείς  όπου  η 
παρουσία  τους  είναι  περιορισμένη,  χωρίς  όμως  αυτό  να  εξειδικεύεται  μέσα  από  κάποια 
δράση. Επομένως, το Μέτρο με βάση τον τελικό σχεδιασμό χαρακτηρίζεται ως Ουδέτερο.  

 

Μέτρο  4.2 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης 

Έτος  2004 

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, εκτός από δράσεις με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
των  γυναικών  σε  προπτυχιακά,  μεταπτυχιακά  και  ερευνητικά  προγράμματα,  το  Μέτρο 
περιελάμβανε  και  δράσεις  Δια  βίου  εκπαίδευσης  γυναικών  (στόχοι  ισότητας 1  και 2).  Κατά 
την ενδιάμεση αναθεώρηση, οι δράσεις δια βίου μάθησης αφαιρέθηκαν επομένως το μέτρο 
από το 2004 και μετά εξυπηρετούσε μόνο το στόχο ισότητας 2. 

Συνολικά, αξίζει να σημειωθεί πως σε σύγκριση με τον αρχικό σχεδιασμό, ο βαθμός ενσωμάτωσης 
της αρχής της ισότητας των φύλων στις παρεμβάσεις του Προγράμματος μειώθηκε διαχρονικά. Με 
βάση τον τελικό σχεδιασμό του ΕΠΕΑΕΚ 4 από τα 7 μέτρα gender mainstreaming  χαρακτηρίζονται 
πλέον ως «ουδέτερα»,  έχει  προστεθεί  ένα  νέο  ουδέτερο  μέτρο  (τεχνικής  βοήθειας),  ενώ  κατά  τα 
λοιπά η σύνθεση των μέτρων του ΕΠ έχει παραμείνει ως είχε. 
Συγκεκριμένα, οι θετικές δράσεις εξακολουθούν να αντιπροσωπεύονται από τα ίδια μέτρα του ΑΠ 4, 
ονομαστικά  τα  Μ4.1  και  Μ4.2.  Στις  δράσεις  του  Μ4.1  περιλαμβάνονταν  εν  γένει  προγράμματα 
υποστήριξης αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης γυναικών, στα οποία εκτός των 
δράσεων  που  προβλέπονταν  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό,  προβλέφθηκε  επιπλέον  και  η 
εφαρμογή  προγραμμάτων  που  προωθούν  την  ισότητα  στην  κοινωνία,  καθώς  και  η  εφαρμογή 
πιλοτικού προγράμματος για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων μέσα από τον πολιτισμό. 
Το Μ4.2 εξακολούθησε να περιλαμβάνει ενέργειες διευκόλυνσης της πρόσβασης των γυναικών σε 
Προπτυχιακά,  μεταπτυχιακά  και  ερευνητικά  προγράμματα  και  δράσεις  υποτροφιών  Έρευνας  σε 
θέματα φύλου και ισότητας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα, ενίσχυσης ερευνητικών ομάδων 
στα Πανεπιστήμια σε θέματα φύλου και ισότητας και ενίσχυσης ερευνητικών ομάδων στα Τ.Ε.Ι. σε 
θέματα φύλου και ισότητας. 

Αντίστοιχα,  τα  σχετικά Μέτρα  ΕΚΤ  που  ενσωμάτωσαν  την  αρχή  της  ισότητας  των φύλων  (gender 
mainstreaming) με βάση τον τελικό σχεδιασμό του ΕΠΕΑΕΚ συμπεριελήφθησαν αποκλειστικά στον 
Άξονα Προτεραιότητας 2 και προέβλεπαν ειδικά μέτρα ή κίνητρα για την προώθηση ίσων ευκαιριών, 
μέσω ειδικών δράσεων οι οποίες αποσκοπούν στα εξής:  

 Μ2.1  «Αναβάθμιση  της  ποιότητας  της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης»:  Απελευθέρωση  των 
γονέων  και  κυρίως  της  μητέρας  από  τη  φροντίδα  και  την  υποβοήθηση  της  μελέτης  των 
παιδιών,  ώστε  απερίσπαστοι  να  μπορούν  να  ανταποκριθούν  στις  εργασιακές  τους 
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υποχρεώσεις και, παράλληλα, να είναι σε θέση να βελτιώσουν την επαγγελματική τους ζωή 
(Δράσεις Ολοήμερου Σχολείου και Νηπιαγωγείου) 

 Μ2.2  «Αναμόρφωση  προγραμμάτων  σπουδών  –  Διεύρυνση  ανώτατης  εκπαίδευσης»: 
Αναμόρφωση  των  προγραμμάτων  σπουδών  και  συγγραφή  νέων  εκπαιδευτικών  πακέτων 
στην  πρωτοβάθμια  και  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  ώστε  να  λαμβάνουν  υπόψη  τη 
διάσταση της ισότητας των δύο φύλων. 

 Μ2.4  «Επαγγελματικός  προσανατολισμός &  σύνδεση  με  αγορά  εργασίας»:  Ενίσχυση  των 
δομών  Συμβουλευτικής  και  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού  (ΚΕΣΥΠ,  ΓΡΑΣΕΠ)  ώστε  να 
εκτελούν  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  πληροφόρησης,  συμβουλευτικής  και 
επαγγελματικού  προσανατολισμού,  συμβουλευτικής  στήριξης  γυναικών  και  προγράμματα 
ενίσχυσης επιχειρηματικότητας γυναικών. 

Η λογική της παρέμβασης του ΕΠΕΑΕΚ στον τομέα προώθησης της ισότητας των φύλων με βάση τον 
τελικό σχεδιασμό του αποτυπώνεται ως ακολούθως: 

Σχήμα 3.14 
Λογική  Παρέμβασης  ΕΠΕΑΕΚ  στον  τομέα  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  –  Τελικός 
Σχεδιασμός 
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Από το ανωτέρω σχήμα και σε συσχετισμό με το αντίστοιχο του αρχικού σχεδιασμού, προκύπτουν οι 
κάτωθι  γενικές  διαπιστώσεις  σε  σχέση  με  την  ποσοτικοποίηση  της  εφαρμογής  της  αρχής  της 
ισότητας μεταξύ των φύλων μέσω στόχων ‐ δεικτών ισότητας:  

 Η μη  ποσοτικοποίηση  της  εφαρμογής  της  αρχής  της  ισότητας  των φύλων  μέσω στόχων – 
δεικτών  ισότητας  εξακολουθεί  να  αποτελεί  προβληματικό  σημείο  στον  τελικό  σχεδιασμό, 
ιδίως για τα Μέτρα που χαρακτηρίζονται πλέον ως gender mainstreaming. Χαρακτηριστικά, 
μόνο  σε  ένα  εξ  αυτών  προβλέπονται  δείκτες  ισότητας  στο  επίπεδο  του  Συμπληρώματος 
Προγραμματισμού.  

 Για την ποσοτικοποίηση των Μέτρων που χαρακτηρίζονται πλέον ως gender mainstreaming 
εξακολουθούν  να  προβλέπονται  μόνο  δείκτες  εκροών  (για  το  ένα  μόνο  εκ  των  τριών 
Μέτρων).  

 Για  τα  θετικά  Μέτρα  η  κατάσταση  είναι  κάπως  βελτιωμένη  σε  σχέση  με  τον  αρχικό 
σχεδιασμό, καθώς και για τα δύο Μέτρα εκτός από δείκτες εκροών προβλέπονται πλέον και 
δείκτες αποτελέσματος. Αξίζει να αναφερθεί παρ’ όλα αυτά πως σε επίπεδο τελικού ΣΠ οι εν 
λόγω δείκτες αποτελέσματος δεν ήταν ποσοτικοποιημένοι.  

 Οι  δείκτες  επιπτώσεων  απουσιάζουν  πλήρως  από  όλα  τα  επίπεδα  σχεδιασμού  του 
Προγράμματος.     

 Η  κατάσταση  στον  τελικό  σχεδιασμό  σε  σχέση  με  τους  στόχους  σε  επίπεδο  Αξόνων, 
εξακολουθεί  να  είναι  προβληματική,  καθώς  δεν  καλύπτουν  καμία  από  τις  παρεμβάσεις 
προώθησης της ισότητας των φύλων. 

 Τροποποίηση  της  στοχοθεσίας  στις  μετέπειτα  αναθεωρήσεις  του  Επιχειρησιακού 
εντοπίζεται στα Μέτρα 2.1, 2.2, 2.4, 4.1 και 4.2 ως ακολούθως:  

 Καταργούνται 4 δείκτες εκροών και προστίθενται 2  νέοι, ενώ παράλληλα προστίθενται 2 
δείκτες  αποτελέσματος  οι  οποίοι  όμως  δεν  ποσοτικοποιούνται  καθόλη  τη  διάρκεια  του 
προγραμματικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1  

 Καταργούνται 3  δείκτες εκροών και προστίθενται 2  νέοι,  ενώ παράλληλα ο υφιστάμενος 
δείκτης  αποτελέσματος  δεν  ποσοτικοποιείται  καθόλη  τη  διάρκεια  του  προγραμματικού 
σχεδιασμού στο πλαίσιο του Μέτρου 2.2 

 Καταργούνται 2  δείκτες  εκροών,  ενώ παράλληλα οι υφιστάμενοι δείκτες αποτελέσματος 
και  επιπτώσεων  δεν  ποσοτικοποιούνται  καθόλη  τη  διάρκεια  του  προγραμματικού 
σχεδιασμού στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4 

 Καταργούνται 2 δείκτες εκροών και προστίθενται 3 νέοι, ενώ παράλληλα οι υφιστάμενοι 
δείκτες αποτελέσματος δεν ποσοτικοποιούνται καθόλη τη διάρκεια  του προγραμματικού 
σχεδιασμού στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1 

 Καταργούνται 2 δείκτες εκροών, ενώ παράλληλα προστίθενται 3 δείκτες αποτελέσματος οι 
οποίοι όμως δεν ποσοτικοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του προγραμματικού σχεδιασμού 
στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2 

 Αύξηση  τιμών‐στόχων  για  συγκεκριμένες  κατηγορίες  παρεμβάσεων  παρουσιάζουν  τα 
Μέτρα: 2.1, 2.4 και 4.1 

 Διατήρηση της στοχοθεσίας για συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων παρουσιάζουν τα 
Μέτρα 2.2 και 4.2 

 Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία που προέρχονται από την ΕΥΔ του ΕΠ στο πλαίσιο της έρευνας Α, ο 
φορέας δεν εντοπίζει ελλείψεις, κενά ή αστοχίες στις μετέπειτα αναθεωρήσεις του Προγράμματος 
αναφορικά  με  την  εφαρμογή  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων,  ενώ  αποτιμά  ως  σημαντικό  το 
βαθμό συμβολής της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης και της Ενημέρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του 
ΕΠ, καθώς και του Οδηγού Εφαρμογής του ΚΕΘΙ στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων της αρχής της 
ισότητας των φύλων.  
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Μεταβολές στη Χρηματοδοτική Κατανομή των πόρων του ΕΠΕΑΕΚ σε παρεμβάσεις προώθησης της 
ισότητας των φύλων   

Κατά τον τελικό σχεδιασμό του Προγράμματος, η κατανομή των πόρων ανά κατηγορία Μέτρων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, ήτοι μεταξύ Ουδέτερων Δράσεων, Δράσεων που ενσωματώνουν την 
αρχή  της  ισότητας  των φύλων  (gender mainstreaming)  και Θετικών  Δράσεων,  παρουσιάζεται  στα 
ακόλουθα διαγράμματα: 

Διάγραμμα 3.105   
Κατανομή τελικού προϋπολογισμού των Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠΕΑΕΚ ανά κατηγορία 
παρέμβασης  

  

Με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό,  ο  προϋπολογισμός  που  αντιστοιχεί  σε  ουδέτερα  Μέτρα  είναι 
μεγαλύτερος από  τον προϋπολογισμό  τόσο  των Gender Mainstreaming,  όσο και από  των θετικών 
Μέτρων  (52,05%  των πόρων για ουδέτερες δράσεις, 45,22%  για Gender Mainstreaming  και 2,74% 
για  θετικές).  Στον  τελικό  σχεδιασμό  όπως  και  στον  αρχικό,  ενώ  προβλέπεται  διακριτός  Άξονας 
Προτεραιοτήτων για τα Μέτρα που αποτελούν θετικές δράσεις (ΑΠ4), οι πόροι που δεσμεύονται για 
αυτές  αντιπροσωπεύουν  πολύ  μικρό  ποσοστό  του  συνολικού  προϋπολογισμού  για  δράσεις  ΕΚΤ, 
ακόμη  μικρότερο  σε  σχέση  με  τον  αρχικό.  Στα  ακόλουθα  διαγράμματα,  συγκρίνεται  αρχικός  και 
τελικός σχεδιασμός σε όρους χρηματοδότησης των 3 κατηγοριών Μέτρων ΕΚΤ:  

Διάγραμμα 3.106  
Μεταβολές  στη  Χρηματοδοτική  Κατανομή  των  πόρων  του  ΕΠΕΑΕΚ  σε  παρεμβάσεις 
προώθησης της ισότητας των φύλων (Αρχικός – Τελικός Σχεδιασμός) 

   

Αρχικά  παρατηρείται  μείωση  των  πόρων  που  αντιστοιχούν  σε  θετικές  δράσεις  κατά  15,39%.  Ο 
προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στα μέτρα Gender Mainstreaming, παρουσίασε σημαντική μείωση 
της  τάξης  του  44,66%  σε  σχέση  με  τον  αρχικό  σχεδιασμό.  Σημειώνεται  πως  ο  συνολικός 
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προϋπολογισμός  για  την  υλοποίηση  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  στα  πλαίσια  του  ΕΠΕΑΕΚ,  αυξήθηκε  κατά 
8,83% μεταξύ αρχικού και τελικού σχεδιασμού. 

Στο  ακόλουθο  διάγραμμα  παρουσιάζεται  η  κατανομή  των  πόρων  που  προέβλεπε  ο  τελικός  
σχεδιασμός  του ΕΠΕΑΕΚ,  ανά πεδίο πολιτικής  του  ΕΚΤ στο οποίο  εμπίπτουν  τα αντίστοιχα Μέτρα 
που χρηματοδοτούνται (εκτός των Μέτρων της Τεχνικής Βοήθειας): 

Διάγραμμα 3.107  
Τελικός  Προϋπολογισμός Μέτρων  ΕΚΤ  του  ΕΠΕΑΕΚ  ανά  πεδίο  πολιτικής  και  κατηγορία 
παρέμβασης 

 

Παρατηρούμε ότι και πάλι το μεγαλύτερο μέρος των πόρων αντιστοιχούσε σε δράσεις προώθησης 
και βελτίωσης της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της παροχής συμβουλών (πεδίο πολιτικής 3) σε 
ποσοστό 75,07%, με τους πόρους των Μέτρων Gender Mainstreaming  να είναι περίπου διπλάσιοι 
από τους πόρους των ουδέτερων 60,94% έναντι 39,06%. Στη συνέχεια, από άποψη χρηματοδοτικής 
βαρύτητας, και πάλι ακολουθούσαν οι δράσεις προώθησης ίσων ευκαιριών για όλους όσον αφορά 
την  προώθηση  στην  αγορά  εργασίας  (πεδίο  πολιτικής  2)  σε  ποσοστό  21,27%,  το  οποίο 
αντιστοιχούσε αποκλειστικά σε ουδέτερα Μέτρα. Η χρηματοδοτική βαρύτητα των θετικών δράσεων 
για τη βελτίωση της πρόσβασης και συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας (πεδίο πολιτικής 5), 
ήταν συγκριτικά πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τα ποσοστά των προαναφερόμενων πεδίων (2,77%). 

Με βάση τον τελικό προγραμματικό σχεδιασμό του ΕΠΕΑΕΚ, η κατανομή των πόρων αλλά και του 
πλήθους  των  Μέτρων  μεταξύ  των  στόχων  ισότητας,  με  βάση  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  των 
δράσεων/ παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτά, απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 3.108  
Τελικός Προϋπολογισμός & πλήθος gender mainstreaming Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠΕΑΕΚ ανά 
στόχο ισότητας 

 

Στο  ανωτέρω  διάγραμμα  παρατηρείται  πως  με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό  η  πλειοψηφία  των 
Μέτρων  και  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  πόρων,  ενέπιπτε  στο  στόχο  ισότητας  2  «Βελτίωση  της 
ισότητας στην εκπαίδευση και  την κατάρτιση»  (3 μέτρα – 44,36%  των πόρων).  Επίσης,  το ΕΠΕΑΕΚ 
μέσω των παρεμβάσεών του συμβάλλει και στους υπόλοιπους στόχους ισότητας, με ένα Μέτρο να 
συμβάλλει στον στόχο 4 (35,33% των συνολικών πόρων για μέτρα ΕΚΤ), και ένα Μέτρο να συμβάλλει 
στους στόχους 1 και 3 (10,15% των συνολικών πόρων για μέτρα ΕΚΤ σε καθέναν από τους 2 στόχους 
αντίστοιχα). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη μεταξύ αρχικού και τελικού σχεδιασμού αναφορικά 
με  τη  συμβολή  των Μέτρων  του  ΕΠΕΑΕΚ  στους  στόχους  ισότητας,  η  οποία  απεικονίζεται  και  στο 
παρακάτω διάγραμμα: 

Διάγραμμα 3.109  
Αρχικός  &  τελικός  προϋπολογισμός  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των
φύλων του ΕΠΕΑΕΚ ανά στόχο ισότητας 

 

Αξιοσημείωτη  παρατήρηση  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  στον  τελικό  σχεδιασμό  τα  Μέτρα  είναι 
περισσότερο ομοιόμορφα κατανεμημένα μεταξύ του συνόλου των 4 στόχων ισότητας, ενώ με βάση 
τον αρχικό σχεδιασμό κανένα Μέτρο δεν ενέπιπτε στο στόχο 3. Η πλειοψηφία των μέτρων (και των 
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πόρων) εξακολουθεί να αντιστοιχεί στο στόχο 2 (δεδομένης και της βασικής σκοπιμότητας του ΕΠ), 
με  τη  διαφορά  πως  ενώ  στον  αρχικό  σχεδιασμό  η  κατανομή  των  πόρων  ήταν  υπερβολικά 
ανισομερής, εις βάρος των στόχων 1, 3 και 4  (το 82,56% των συνολικών πόρων αντιστοιχούσε στο 
στόχο 2).  

Η  διαχρονική  εξέλιξη  του  προϋπολογισμού  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  του  ΕΠΕΑΕΚ  ανά  κατηγορία 
παρέμβασης, απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

Διάγραμμα 3.110  
Διαχρονική  εξέλιξη  του  προϋπολογισμού  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  του  ΕΠΕΑΕΚ  ανά 
κατηγορία 

 

Στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος (2003), διατυπώθηκαν προτάσεις που 
αφορούσαν επί το πλείστον την τροποποίηση του συστήματος ποσοτικοποιημένων δεικτών και την 
τροποποίηση  της  κατανομής  των  πόρων  μεταξύ  των  παρεμβάσεων.  Οι  εν  λόγω  προτάσεις 
αξιοποιήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό κατά τις αναθεωρήσεις του Προγράμματος. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται η πρόταση για νέα τιμή στόχο για τη λειτουργία των ολοήμερων δημοτικών σχολείων 
και  νηπιαγωγείων,  σε  συνδυασμό με  την προτεινόμενη  ενίσχυση από  το αποθεματικό  επίδοσης  ‐
χωρίς  τη  μεταφορά  πόρων  εσωτερικά‐  της  δράσης  του  Ολοήμερου  Σχολείου.  Σύμφωνα  με  την 
ενδιάμεση  αναθεώρηση  του  Προγράμματος  το  2004  δεσμεύτηκαν  €138,9  εκατ.  για  το  εν  λόγω 
Μέτρο. 

Αναλυτικά,  κατά  την  πρώτη αναθεώρηση  του  ΕΠΕΑΕΚ  το 2004,  ο  συνολικός προϋπολογισμός  των 
Μέτρων ΕΚΤ, ενισχύθηκε με 268,3 εκατ. € παρουσιάζοντας αύξηση 13,58% σε σχέση με τον αρχικό 
σχεδιασμό.  Οι πόροι που διατέθηκαν για την υλοποίηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών δεν 
παρουσίασαν  καμία μεταβολή.  Οι  πόροι  που  διατέθηκαν  για  την  υλοποίηση προσανατολισμένων 
στην ισότητα των φύλων Μέτρων μειώθηκαν σημαντικά, κατά 783,6 εκατ. € (μείωση κατά 44,63%), 
ενώ αντιθέτως οι πόροι για ουδέτερες δράσεις αυξήθηκαν περισσότερο από 1 δις €. Η μείωση του 
προϋπολογισμού  των  δράσεων  gender  mainstreaming,  συνδυασμό  με  την  αύξηση  του 
προϋπολογισμού  των  ουδέτερων  δράσεων,  οφείλεται  κυρίως  στην  εσωτερική  μεταφορά  πόρων 
λόγω  της  αλλαγής  του  σχεδιασμού  των Μέτρων  αναφορικά  με  την  προώθηση  της  ισότητας  των 
φύλων  με  αποτέλεσμα  τον  αποχαρακτηρισμό  πλήθους  μέτρων  GM  και  τη  μετατροπή  τους  σε 
ουδέτερα.  

Κατόπιν της ενδιάμεσης αναθεώρησης των ΕΠ του ΕΠΕΑΕΚ το 2004, εκπονήθηκε η ενημέρωση της 
ενδιάμεσης αξιολόγησής του (2005), η οποία αποτέλεσε βασικό εργαλείο για την αναθεώρηση του 
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Προγράμματος  το  2006  με  σκοπό  την  προσαρμογή  του  στις  τελικές  φάσεις  υλοποίησης,  και  κατ’ 
επέκταση  την  επίτευξη  των  συνολικών  στόχων.  Συνολικά  ο  προϋπολογισμός  των  Μέτρων  ΕΚΤ 
μειώθηκε  κατά  93,8  εκατ.  €  σε  σχέση  με  το  αναθεωρημένο  Πρόγραμμα  του  2004  (μείωση  κατά 
4,18%).  Οι  πόροι  που  διατέθηκαν από  το  ΕΠΕΑΕΚ  για  την  υλοποίηση  θετικών  δράσεων υπέρ  των 
γυναικών  μειώθηκαν  με  την  αναθεώρηση  του  2006  κατά  10,7  εκατ.  €  (μείωση  κατά  15,39%). 
Αντιθέτως, ο συνολικός προϋπολογισμός των προσανατολισμένων στην ισότητα των φύλων Μέτρων 
ΕΚΤ (gender mainstreaming), παρουσίασε αύξηση κατά 101 εκατ. € (αύξηση κατά 10,4%), γεγονός το 
οποίο σε συνδυασμό με τη μείωση του συνολικού προϋπολογισμού των ουδέτερων δράσεων κατά 
184,2  εκατ.  €  (μείωση  κατά  15,34%)  οφείλεται  εν  μέρει  στην  εσωτερική  μεταφορά  πόρων  από 
ουδέτερα σε GM Μέτρα.  

Με  την  τελική αναθεώρηση  και  την οριστικοποίηση  του  σχεδιασμού  του  ΕΠΕΑΕΚ,  διαμορφώθηκε 
και ο τελικός προϋπολογισμός των Μέτρων του. Συνολικά ο προϋπολογισμός των Μέτρων ΕΚΤ του 
ΕΠΕΑΕΚ  κατά  την  τελική  αναθεώρηση παρέμεινε  αμετάβλητος  σε  σχέση  με  την  αναθεώρηση  του 
2006. Παρ’ όλα αυτά, μεταξύ των κατηγοριών των παρεμβάσεων, με εξαίρεση τις θετικές δράσεις, 
παρατηρήθηκαν  μεταβολές,  και  συγκεκριμένα  ισόποση  ανταλλαγή  πόρων  μεταξύ  ουδέτερων  και 
GM Μέτρων, με τους πόρους των GM Μέτρων να μειώνονται κατά 101,6 εκατ. € (μείωση 9,46%) και 
τους πόρους των ουδέτερων να αυξάνονται κατ’ αντιστοιχία (αύξηση 9,99%).  

Παρατηρώντας το Διάγραμμα της διαχρονικής εξέλιξης του προϋπολογισμού των παρεμβάσεων ΕΚΤ 
του  ΕΠΕΑΕΚ  ανά  κατηγορία  παρέμβασης,  προκύπτει  το  εξής  ενδιαφέρον  συμπέρασμα:  Ενώ  η 
χρηματοδοτική  βαρύτητα  των  θετικών  δράσεων  φαίνεται  να  ακολουθεί  ανεξάρτητη  πορεία  στο 
χρόνο,  οι  διακυμάνσεις  του  προϋπολογισμού  για  τις  ουδέτερες  και  GM  δράσεις  ακολουθούν 
αντίθετη πορεία, παρουσιάζοντας έντονη αρνητική συσχέτιση, η οποία ερμηνεύεται ως ανταλλαγή 
πόρων μεταξύ των αντίστοιχων κατηγοριών παρέμβασης.   

3.7.1.3. ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» 

Διαχρονική Μεταβολή της Λογικής Παρέμβασης του ΕΠΑΝ στον τομέα προώθησης της ισότητας των 
φύλων  

Μεταξύ αρχικού και τελικού σχεδιασμού δεν υπήρξαν μεταβολές στον χαρακτηρισμό των Μέτρων 
ως  προς  τη  συμβολή  τους  στην  ισότητα  των  φύλων.  Η  μοναδική  αλλαγή  που  παρατηρήθηκε, 
αφορούσε το Μέτρο 8.3, το οποίο στον αρχικό σχεδιασμό εξυπηρετούσε, τόσο τον στόχο ισότητας 1 
«Βελτίωση της πρόσβασης & της συμμετοχής στην αγορά εργασίας», όσο και τον στόχο ισότητας 2 
«Βελτίωση της  ισότητας στην εκπαίδευση και  την κατάρτιση»,  ενώ με βάση τον τελικό σχεδιασμό 
του,  συνέβαλε μόνο στο στόχο  ισότητας 2.  Η μεταβολή αυτή οφείλεται  στο  γεγονός ότι αρχικά η 
δράση  τοποθέτησης  ερευνητικού  προσωπικού  στις  επιχειρήσεις  (ΗΡΩΝ),  είχε  χαρακτηρισθεί  ως 
δράση  προώθησης  της  ισότητας  στην  αγορά  εργασίας,  δεδομένου  ότι  προέβλεπε  αύξηση  της 
δημόσιας  δαπάνης  για  την  κάλυψη  του  μισθολογικού  κόστους,  αν  οι  προσλαμβανόμενοι  ήταν 
γυναίκες.  Κατά  την  ενδιάμεση  αναθεώρηση  του  Προγράμματος  το  2004,  η  πρόβλεψη  αυτή 
αφαιρέθηκε από τον σχεδιασμό. 

Τα σχετικά Μέτρα ΕΚΤ που ενσωμάτωσαν την αρχή της ισότητας των φύλων (gender mainstreaming) 
κατά τον τελικό σχεδιασμό εξακολουθούσαν να εμπίπτουν αποκλειστικά στον Άξονα 8 του ΕΠ και να 
προβλέπουν  ειδικές  δράσεις,  οι  οποίες  προωθούσαν  την  ισότητα  μεταξύ  των φύλων.  Οι  δράσεις 
αυτές, όπως έχει προαναφερθεί στην ενότητα αξιολόγησης του αρχικού σχεδιασμού, αφορούσαν:  

 Μ  8.1:  Αναμόρφωση  και  εκσυγχρονισμό  των  προγραμμάτων  σπουδών  της  τουριστικής 
εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  καθώς  και  πιλοτικές  εφαρμογές,  με  ιδιαίτερη  έμφαση  στην 
υποστήριξη  των  γυναικών  και  την  ενίσχυση  της  επιχειρηματικότητας  στη  βάση  νέων 
μορφών οργάνωσης της εργασίας.  

 Μ  8.2:  Κατάρτιση  σε  θέματα  που  σχετίζονται  με  την  εκκίνηση  επιχειρηματικής 
δραστηριότητας του Μέτρου 2.8 (Δράση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας) 
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 Μ  8.3:  Παρακολούθηση  των  κενών  σε  Ε  &  Τ  της  αγοράς  εργασίας  και  τον  εντοπισμό 
ελλείψεων  σε    Ε  &  Τ  ειδικότητες  και  χρηματοδότηση  λειτουργίας  Δικτύου  Γυναικών 
Ερευνητριών  για  την  προώθηση    του  θέματος  των  ίσων  ευκαιριών  στην  έρευνα  και  την 
τεχνολογική ανάπτυξη.   

Η  στρατηγική  του  Προγράμματος  στον  τομέα  ισότητας  των  φύλων  δεν  μεταβλήθηκε  ουσιαστικά 
κατά  την  περίοδο  υλοποίησής  του,  ούτε  βελτιώθηκε  το  σύστημα  ποσοτικοποιημένων  στόχων  – 
δεικτών του για την παρακολούθηση της μείωσης των ανισοτήτων και της προώθησης της ισότητας.  

Η  μόνη  σχετική  μεταβολή  που  σημειώθηκε  αφορά  στην  προσθήκη  του  δείκτη  εκροών  «Αριθμός  
γυναικών  υποψηφίων  διδακτόρων»  στο  Μέτρο  8.3,  όπως  αποτυπώνεται  και  στο  Σχήμα  λογικής 
παρέμβασης που ακολουθεί:   

Σχήμα 3.15  Λογική Παρέμβασης ΕΠΑΝ στον τομέα προώθησης της ισότητας των φύλων – Τελικός Σχεδιασμός

 

Από το εν λόγω σχήμα λογικής παρέμβασης του ΕΠΑΝ, προκύπτουν τα εξής βασικά συμπεράσματα 
σε σχέση με την ποσοτικοποίηση της εφαρμογής της αρχής της  ισότητας μεταξύ των φύλων μέσω 
στόχων – δεικτών ισότητας, κατά τον τελικό σχεδιασμό:  

 Η  εφαρμογή  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  δεν  ποσοτικοποιήθηκε  μέσω  στόχων  – 
δεικτών  ισότητας  καθόλη  η  διάρκεια  του  προγραμματικού  σχεδιασμού.  Με  εξαίρεση  την 
προσθήκη του δείκτη εκροών «Αριθμός  γυναικών υποψηφίων διδακτόρων» στο Μέτρο 8.3, 
όπως  προαναφέρθηκε,    για  κανένα  από  τα  3  χαρακτηρισμένα  ως  gender mainstreaming 
Μέτρα  ΕΚΤ  δεν  προβλέφθηκαν  δείκτες  ισότητας  στο  επίπεδο  του  Συμπληρώματος 
Προγραμματισμού. 

 Ο προβλεπόμενος στόχος ισότητας στο επίπεδο του Άξονα Προτεραιότητας 8, εξακολουθεί 
να  καλύπτει  το  σύνολο  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  του 
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Προγράμματος, καθώς και τα 3 Μέτρα εμπίπτουν στον εν λόγω Άξονα. 

 Τροποποίηση  της  στοχοθεσίας  στις  μετέπειτα  αναθεωρήσεις  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος εντοπίζεται σε παρεμβάσεις και των 3 Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠ ως ακολούθως:  

 Καταργούνται 11 δείκτες εκροών και ενοποιούνται 6 δείκτες αποτελέσματος σε έναν στο 
πλαίσιο του Μέτρου 8.1 

 Προστίθενται 7 δείκτες εκροών στο πλαίσιο  του Μέτρου 8.3 

 Αύξηση τιμών‐στόχων για συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων παρουσιάζει το Μέτρο 
8.3  

 Μείωση  τιμών‐στόχων  για  συγκεκριμένες  κατηγορίες  παρεμβάσεων    παρουσιάζουν  τα 
Μέτρα 8.1 και 8.2  

Ωστόσο, με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία στο πλαίσιο της Έρευνας Πεδίου Α αναφέρεται ότι στην 
εξειδίκευση των παρεμβάσεων του Προγράμματος στον τομέα προώθησης της ισότητας των φύλων, 
συνέβαλαν  κατά  πολύ  τόσο  η  Ενδιάμεση  Αξιολόγηση  του  ΕΠ  μέσω  παροχής  στοιχείων  και 
προτάσεων,  όσο  και  η  Ενημέρωση  της  ενδιάμεσης  αξιολόγησης  του  ΕΠ  και  ο Οδηγός  Εφαρμογής 
των πολιτικών ισότητας των φύλων του ΚΕΘΙ.   

Μεταβολές  στη  Χρηματοδοτική  Κατανομή  των  πόρων  του  ΕΠΑΝ  σε  παρεμβάσεις  προώθησης  της 
ισότητας των φύλων   

Κατά τον τελικό σχεδιασμό, η χρηματοδοτική ποσοστιαία κατανομή των πόρων του Προγράμματος 
ανά κατηγορία Μέτρων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ, ήτοι μεταξύ Ουδέτερων Δράσεων και 
Δράσεων  που  ενσωματώνουν  την  αρχή  της  ισότητας  των  φύλων  (gender  mainstreaming), 
παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα: 

Διάγραμμα 3.111   
Κατανομή τελικού προϋπολογισμού των Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠΑΝ ανά κατηγορία 
παρέμβασης  

 

Στον  τελικό  σχεδιασμό  του  ΕΠΑΝ,  η  σύνθεση  των μέτρων  ΕΚΤ παραμένει ως  είχε.  Το Πρόγραμμα 
περιελάμβανε 4 μέτρα ΕΚΤ,  εκ  των οποίων τα 3  χαρακτηρίζονται ως gender mainstreaming  και  το 
τέταρτο  ως  ουδέτερο  (Μέτρο  Τεχνικής  Βοήθειας),  ενώ  ο  προϋπολογισμός  που  αντιστοιχεί  στα 
προσανατολισμένα στην ισότητα των φύλων Μέτρα ανήλθε στο 97,46%.  

Στα ακόλουθα διαγράμματα, συγκρίνεται αρχικός και τελικός σχεδιασμός σε όρους χρηματοδότησης 
των μέτρων ΕΚΤ:  
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Διάγραμμα 3.112  
Μεταβολές  στη  Χρηματοδοτική  Κατανομή  των  πόρων  του  ΕΠΑΝ  σε  παρεμβάσεις
προώθησης της ισότητας των φύλων (Αρχικός – Τελικός Σχεδιασμός) 

 

Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι η χρηματοδοτική βαρύτητα των Μέτρων που ενσωμάτωσαν την 
αρχή  της  ισότητας  των  φύλων  δεν  μεταβλήθηκε  διαχρονικά,  δεσμεύοντας  μέχρι  και  τον  τελικό 
σχεδιασμό του Προγράμματος το 97% περίπου των συνολικών πόρων ΕΚΤ.  

Το σύνολο των πόρων των προσανατολισμένων στην ισότητα των φύλων Μέτρων του ΕΠΑΝ στόχευε 
και  με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό  του  στην  προώθηση  ενός  εξειδικευμένου,  εκπαιδευμένου  και 
προσαρμοσμένου εργατικού δυναμικού (Πεδίο Πολιτικής 4).  

Με  βάση  τον  τελικό  προγραμματικό  σχεδιασμό  του  ΕΠΑΝ,  η  κατανομή  των  πόρων  αλλά  και  του 
πλήθους  των  Μέτρων  μεταξύ  των  στόχων  ισότητας,  με  βάση  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  των 
δράσεων/ παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτά, απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

Διάγραμμα 3.113  
Τελικός  Προϋπολογισμός &  πλήθος  gender mainstreaming  Μέτρων  ΕΚΤ  του  ΕΠΑΝ  ανά
στόχο ισότητας 

 

Στο ανωτέρω διάγραμμα παρατηρείται  πως με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό,  το  μεγαλύτερο μέρος 
των πόρων (72,17%), εξακολουθούσε να δεσμεύεται για την υλοποίηση δράσεων που συνέβαλλαν 
στη  βελτίωση  της  ισότητας  στην  εκπαίδευση  και  την  κατάρτιση  (2  Μέτρα  εμπίπτουν  στο  Στόχο 
Ισότητας 2). Δευτερευόντως, δεσμεύθηκαν πόροι  (της τάξης του 27,83%  επί  του συνόλου)  για την 
υλοποίηση δράσεων με στόχο τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη δημιουργία και την 
ανάπτυξη  επιχειρήσεων  (1  Μέτρο  στο  στόχο  ισότητας  3).  Η  εξέλιξη  μεταξύ  αρχικού  και  τελικού 
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σχεδιασμού  αναφορικά  με  τη  συμβολή  των  Μέτρων  του  ΕΠΑΝ  στους  στόχους  ισότητας, 
απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα: 

Διάγραμμα 3.114  
Αρχικός  &  τελικός  προϋπολογισμός  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των
φύλων του ΕΠΑΝ ανά στόχο ισότητας 

 

Αξιοσημείωτη  παρατήρηση  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  στον  τελικό  σχεδιασμό  ο  στόχος  1  δεν 
καλύπτεται από κανένα Μέτρο, ενώ οι πόροι που μέχρι τώρα αντιστοιχούσαν στο στόχο αυτό έχουν 
κατανεμηθεί  μεταξύ  των  στόχων 2  και 3,  με  την  αναλογία  να  βαραίνει  προς  το  στόχο 2  (αύξηση 
πόρων κατά 24,72%). Αυτό οφείλεται, όπως προαναφέρθηκε, στην μεταβολή που επήλθε στη δράση 
τοποθέτησης ερευνητικού προσωπικού στις επιχειρήσεις (ΗΡΩΝ). 

Η  διαχρονική  εξέλιξη  του  προϋπολογισμού  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  του  ΕΠΑΝ  ανά  κατηγορία 
παρέμβασης, απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

Διάγραμμα 3.115   Διαχρονική εξέλιξη του προϋπολογισμού των παρεμβάσεων ΕΚΤ του ΕΠΑΝ ανά κατηγορία
 

 

Κατά  την πρώτη αναθεώρηση  του ΕΠΑΝ το 2004,  ο συνολικός προϋπολογισμός  των Μέτρων ΕΚΤ, 
μειώθηκε κατά 4,7 εκατ. € (μείωση 1,9% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό). Η μείωση στο συνολικό 
προϋπολογισμό οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση των πόρων που διατέθηκαν για την υλοποίηση 
προσανατολισμένων  στην  ισότητα  των  φύλων  Μέτρων,  καθώς  οι  πόροι  για  ουδέτερες  δράσεις 
παρέμειναν ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με τον αρχικό σχεδιασμό.  

Στη  συνέχεια,  κατά  την  αναθεώρηση  του  2006  ο  προϋπολογισμός  των  Μέτρων  ΕΚΤ  μειώθηκε 
περαιτέρω  κατά  6,8  εκατ.  €  σε  σχέση  με  το  αναθεωρημένο  Πρόγραμμα  του  2004  (μείωση  κατά 
2,8%). Η μείωση αυτή, και πάλι οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση των πόρων που διατέθηκαν από 
το ΕΠΑΝ για την υλοποίηση προσανατολισμένων στην  ισότητα δράσεων, καθώς και πάλι οι πόροι 
των ουδέτερων δράσεων παρέμειναν αμετάβλητοι. 
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Κατά την τελική αναθεώρηση του ΕΠΑΝ, ο συνολικός προϋπολογισμός των Μέτρων ΕΚΤ μειώθηκε 
εκ  νέου κατά 22,5  εκατ. €  σε σχέση με  την αναθεώρηση  του 2006  (μείωση  της  τάξης  του 9,53%). 
Αυτή τη φορά σημειώθηκε μείωση και στις δύο κατηγορίες Μέτρων, και συγκεκριμένα κατά 22,4% 
στα ουδέτερα και κατά 9,1% στα προσανατολισμένα στην  ισότητα των φύλων Μέτρα, αντίστοιχα. 
Συμπερασματικά,  όπως  επιβεβαιώνεται  και  από  το  ανωτέρω  Διάγραμμα  ο  προϋπολογισμός  των 
παρεμβάσεων ΕΚΤ του ΕΠΑΝ ακολουθεί διαχρονικά φθίνουσα πορεία.  

Ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  οι  διαχρονικές  διακυμάνσεις  των  πόρων  ανά  Μέτρο  ΕΚΤ,  οι  οποίες 
απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

Διάγραμμα 3.116   Διαχρονική εξέλιξη του προϋπολογισμού των Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠΑΝ 

  

Όπως  φαίνεται  και  στο  διάγραμμα,  οι  διαδοχικές  αρνητικές  μεταβολές  στον  συνολικό 
προϋπολογισμό  του  Προγράμματος  για  μέτρα  ΕΚΤ,  οφείλονται  στα  gender mainstreaming Μέτρα 
και ιδίως στα 8.2 και 8.3 (τα Μέτρα 8.1 και 9.2 παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα διαχρονικά).  

Και στα δύο προαναφερόμενα Μέτρα κατά τον τελικό σχεδιασμό παρουσιάζεται μείωση των πόρων 
σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, με μόνη διαφορά ότι το Μ 8.2 κατά την αναθεώρηση του 2004 
εμφανίζεται ενισχυμένο, και στη συνέχεια υφίσταται διαδοχικές μειώσεις ως τον τελικό σχεδιασμό, 
ενώ το Μ 8.3 παρουσιάζει συνεχή μείωση πόρων μεταξύ αρχικού και τελικού σχεδιασμού.  

Η παραπάνω παρατήρηση ερμηνεύεται, εν μέρει, από το γεγονός ότι ο βαθμός απορρόφησης των 
πόρων  για  το  Μ8.2  ήταν  σχετικά  υψηλός  κατά  την  ενδιάμεση  αξιολόγηση  το  2003  (7,46%). 
Αντιθέτως,  στο  πλαίσιο  της  ενδιάμεσης  αναθεώρησης  του  Προγράμματος  πραγματοποιήθηκε 
μείωση  της  συνολικής  δημόσιας  δαπάνης  του  Μ8.3,  η  οποία  οφείλεται  κατά  κύριο  λόγο  στη 
σημαντική μείωση της δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση της δράσης 8.3.2 (ΗΡΩΝ) λόγω μικρής 
ζήτησης10,  η οποία συνοδεύθηκε από ενίσχυση  της δημόσιας δαπάνης για  την υλοποίηση λοιπών  
δράσεων  του  Μ8.3  (8.3.1‐ΠΕΝΕΔ,  8.3.5‐Εκπαίδευση  στην  διαχείριση  Ε&Τα  &  8.3.6  ‐Ειδικά 
τεχνολογικά  ζητήματα)  που  παρουσίαζαν  δυνατότητες  απορρόφησης.  Σύμφωνα  με  τις  εκτιμήσεις 
του Συμβούλου Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος «η μείωση αυτή κρίθηκε πιθανώς ως 
αναγκαία  από  την  άποψη  της  επίτευξης  της  μεγαλύτερης  δυνατής  απορρόφησης,  αλλά  γενικά 
αποτελεί  αρνητική  εξέλιξη,  που φανερώνει  σχεδιαστική «ένδεια»,  ιδίως  σε  τομέα  που  στηρίζεται 
καίρια στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς η μείωση των πόρων σε δράση στρατηγικής σημασίας για 
την ανταγωνιστικότητα δεν ενδείκνυται».  

 

                                                            

10 Η  Ενδιάμεση  Αξιολόγηση  επεσήμανε  σημαντικά  προβλήματα  στην  υλοποίηση  της  Δράσης 8.3.2  (ΗΡΩΝ),  η  οποία,  με 
βάση  το  εφαρμοστικό  της πλαίσιο,  παρουσίαζε σημαντικά αντικίνητρα για  την συμμετοχή    επιχειρήσεων,  με  την μορφή 
υπερβολικά αυστηρών όρων συμμετοχής που θα έπρεπε να τροποποιηθούν. 
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3.7.1.4. ΕΠ «Υγεία ‐Πρόνοια» 

Διαχρονική Μεταβολή της Λογικής Παρέμβασης του ΕΠ Υγεία‐Πρόνοια στον τομέα προώθησης της 
ισότητας των φύλων  

Κατά τον τελικό σχεδιασμό του Προγράμματος, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της Έρευνας 
Α,  στην  εξειδίκευση  των  παρεμβάσεων  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων,  συνέβαλε  σε  αρκετά 
σημαντικό βαθμό η Ενδιάμεση Αξιολόγηση και η Ενημέρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΕΠ, 
και δευτερευόντως ο Οδηγός Εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων του ΚΕΘΙ.  

Μεταξύ αρχικού και τελικού σχεδιασμού δεν υπήρξαν μεταβολές στον χαρακτηρισμό των Μέτρων 
ως GM  και  ουδέτερων ή ως προς  το  πεδίο  πολιτικής  ΕΚΤ  στο  οποίο αυτά  ενέπιπταν.  Η μοναδική 
μεταβολή που σημειώθηκε ήταν κατά τον τελικό σχεδιασμό του Μέτρου 4.1, όπου παρατηρήθηκε 
ενίσχυση  του  περιεχομένου  των  προδιαγραφόμενων  δράσεών  του  με  σαφή  αναφορά  στην 
προτεραιότητα που θα δοθεί στην προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των δύο φύλων. 

Τα σχετικά Μέτρα ΕΚΤ που ενσωμάτωσαν την αρχή της ισότητας των φύλων (gender mainstreaming) 
κατά  τον  τελικό  σχεδιασμό  εξακολουθούσαν  να  είναι  τα Μ1.4  και Μ4.1  στο  πλαίσιο  των  οποίων 
προβλέπονταν  ειδικές  δράσεις  που  μέσω  ειδικών  ενεργειών  συνέβαλλαν  στην  προώθηση  της 
ισότητας μεταξύ των φύλων. Οι δράσεις αυτές, όπως έχει προαναφερθεί στην ενότητα αξιολόγησης 
του αρχικού σχεδιασμού, αφορούσαν:  

 Την ανάπτυξη ενεργειών πρόληψης και αγωγής της υγείας σε άτομα που βιώνουν συνθήκες 
αποκλεισμού  ή  διατρέχουν  κίνδυνο  αποκλεισμού  από  την  αγορά  εργασίας:  πρόκειται  για 
ενέργειες  αγωγής  υγείας  στα  ίδια  άτομα  που  εξυπηρετούνται  από  τις  παρεμβάσεις  των 
Αξόνων 2 & 5 του ΕΠΑΕΚ. (Μ1.4) 

 Την υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης σε αντικείμενα τα οποία αφορούν σε θέματα υγείας 
του  γυναικείου  πληθυσμού  της  χώρας  (π.χ.  εξέταση  μαστού,  οστεοπόρωση  αλλά  και 
κακοποίηση, μητρικός θηλασμός κλπ). (Μ 4.1) 

Η  λογική  της  παρέμβασης  του  ΕΠ  Υγεία‐Πρόνοια  αναφορικά  με  την  προώθηση  της  ισότητας  των 
φύλων με βάση τον τελικό σχεδιασμό, αποτυπώνεται στο ακόλουθο σχήμα: 
Σχήμα 3.16  Λογική Παρέμβασης ΕΠΥΠ στον τομέα προώθησης της ισότητας των φύλων – Τελικός Σχεδιασμός
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 Κατά τον τελικό σχεδιασμό του Προγράμματος, εξακολουθούν να μην προβλέπονται δείκτες 
ισότητας  για  την  ποσοτικοποίηση,  μέτρηση  και  αξιολόγηση  της  εφαρμογής  της  αρχής  της 
ισότητας  μεταξύ  των  φύλων.  Το  ίδιο  παρατηρήθηκε  και  στο  επίπεδο  των  Αξόνων 
Προτεραιότητας.  

 Τροποποίηση  της  στοχοθεσίας  στις  μετέπειτα  αναθεωρήσεις  του  Επιχειρησιακού 
εντοπίζεται στα Μέτρα 1.4, και 4.1 ως ακολούθως:  

 Καταργείται 1 δείκτης αποτελέσματος στο πλαίσιο του Μέτρου 1.6, ενώ 1 ακόμη δείκτης 
αποτελέσματος  δεν  ποσοτικοποιήθηκε  καθόλη  τη  διάρκεια  του  προγραμματικού 
σχεδιασμού.  

 Σημαντική  μείωση  τιμών‐στόχων  σε  3  από  τους  4  προδιαγραφόμενους  δείκτες  εκροών 
παρουσιάζει το Μέτρο: 1.4 

 Διατήρηση  των  τιμών‐στόχων  στους  δείκτες  εκροών  καθόλη  τη  διάρκεια  του 
προγραμματικού  σχεδιασμού  με  παράλληλη  μείωση  των  τιμών‐στόχων  στους  δείκτες 
αποτελέσματος παρατηρείται στο Μέτρο 4.1  

Παρόλα  αυτά  ο  φορέας  διαχείρισης  του  ΕΠ  (ΕΥΔ)  στο  πλαίσιο  της  διενεργηθείσας  έρευνας  Α, 
αποφαίνεται  τον  μη  εντοπισμό  ελλείψεων,  κενών  ή  αστοχιών  στις  μετέπειτα  αναθεωρήσεις  του 
Προγράμματος αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων.  
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Μεταβολές  στη  Χρηματοδοτική  Κατανομή  των  πόρων  του  ΕΠ  Υγεία‐Πρόνοια  σε  παρεμβάσεις 
προώθησης της ισότητας των φύλων   

Η  τελική  χρηματοδοτική  ποσοστιαία  κατανομή  των  πόρων  του  Προγράμματος  ανά  κατηγορία 
Μέτρων  που  χρηματοδοτούνται  από  το  ΕΚΤ,  ήτοι  μεταξύ Ουδέτερων  Δράσεων  και  Δράσεων  που 
ενσωματώνουν  την  αρχή  της  ισότητας  των  φύλων  (gender  mainstreaming),  παρουσιάζεται  στα 
ακόλουθα διαγράμματα: 

Διάγραμμα 3.117   
Κατανομή  τελικού  προϋπολογισμού  των  Μέτρων  ΕΚΤ  του  ΕΠ  Υ‐Π  ανά  κατηγορία 
παρέμβασης  

      

Στον τελικό σχεδιασμό, η σύνθεση των Μέτρων παραμένει ως είχε. Το Πρόγραμμα εξακολουθεί να 
περιλαμβάνει  9  Μέτρα  ΕΚΤ,  εκ  των  οποίων  τα  2  χαρακτηρίζονται  ως GM  και  τα  υπόλοιπα  7  ως 
ουδέτερα,  ενώ  ο  προϋπολογισμός  που  αντιστοιχεί  στα  ουδέτερα Μέτρα  αγγίζει  το  84,2%  έναντι 
15,8% για τα Μέτρα GM.  

Στα ακόλουθα διαγράμματα, συγκρίνεται αρχικός και τελικός σχεδιασμός σε όρους χρηματοδότησης 
των μέτρων ΕΚΤ: 

Διάγραμμα 3.118  
Μεταβολές  στη  Χρηματοδοτική  Κατανομή  των  πόρων  του  ΕΠ  Υ‐Π  σε  παρεμβάσεις 
προώθησης της ισότητας των φύλων (Αρχικός – Τελικός Σχεδιασμός) 
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Παρατηρείται μία μικρή μείωση της τάξης του 5,96% στην αναλογία των πόρων που αντιστοιχούν σε 
ουδέτερα Μέτρα, σε σχέση με τα Μέτρα GM στα οποία παρατηρείται παράλληλη, αμελητέα σχεδόν, 
μείωση της τάξης του 0,53% στο ποσοστό που αναλογεί στα Μέτρα GM. 

Στο  ακόλουθο  διάγραμμα  παρουσιάζεται  η  κατανομή  των  πόρων  που  προέβλεπε  ο  τελικός  
σχεδιασμός του ΕΠ Υγεία‐Πρόνοια, ανά πεδίο πολιτικής του ΕΚΤ στο οποίο εμπίπτουν τα αντίστοιχα 
Μέτρα που χρηματοδοτούνται (εκτός των Μέτρων της Τεχνικής Βοήθειας): 

Διάγραμμα 3.119  
Τελικός  Προϋπολογισμός  Μέτρων  ΕΚΤ  του  ΕΠ  Υ‐Π  ανά  πεδίο  πολιτικής  και  κατηγορία 
παρέμβασης 

 

Παρατηρούμε  ότι  και  πάλι  το  μεγαλύτερο μέρος  των πόρων  ΕΚΤ,  δεσμεύθηκε  για  την  υλοποίηση 
δράσεων προώθησης  ίσων ευκαιριών για όλους όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
(Πεδίο  Πολιτικής  2),  συγκεντρώνοντας  το  70%  περίπου  του  συνόλου  των  πόρων,  ενώ  για  την 
υλοποίηση  δράσεων  που  συνέβαλαν  στην  προώθηση  και  βελτίωση  της  κατάρτισης,  της 
εκπαίδευσης  και  της  παροχής  συμβουλών,  δεσμεύθηκε  το  υπόλοιπο  30%  περίπου  των  πόρων. 
Συνολικά,  παρότι  δεν  υπάρχουν  μεταβολές  μεταξύ  αρχικού  και  τελικού  σχεδιασμού  στο  πεδίο 
πολιτικής στο οποίο εμπίπτουν τα Μέτρα, παρατηρείται μία μικρή μεταβολή της τάξης του 10% στην 
αναλογία των πόρων που αντιστοιχούν στα επιμέρους πεδία, με αύξηση στο πεδίο 3 και  ισόποση 
μείωση  στο  πεδίο  2.  Αυτό  θα  μπορούσε  να  ερμηνευθεί,  δεδομένης  της  μείωσης  του  συνολικού 
προϋπολογισμού για ουδέτερες δράσεις, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος. 

Με βάση τον τελικό προγραμματικό σχεδιασμό του ΕΠ Υγεία‐Πρόνοια, η κατανομή των πόρων αλλά 
και  του πλήθους  των Μέτρων μεταξύ  των στόχων  ισότητας,  με  βάση  τα ποιοτικά  χαρακτηριστικά 
των  δράσεων  /  παρεμβάσεων  που  περιλαμβάνονται  σε  αυτά,  απεικονίζονται  στο  ακόλουθο 
διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 3.120  
Τελικός Προϋπολογισμός & πλήθος gender mainstreaming Μέτρων ΕΚΤ  του ΕΠ Υ‐Π ανά 
στόχο ισότητας 

 

Στο ανωτέρω διάγραμμα παρατηρείται  πως με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό,  το  μεγαλύτερο μέρος 
των πόρων  (77,64%) εξακολουθούσε να δεσμεύεται για την υλοποίηση δράσεων που συνέβαλλαν 
στη  βελτίωση  της  ισότητας  στην  εκπαίδευση  και  την  κατάρτιση,  μέσω  της  υλοποίησης  δράσεων 
κατάρτισης  σε  αντικείμενα  τα  οποία  αφορούν  σε  θέματα  υγείας  του  γυναικείου  πληθυσμού  της 
χώρας, στο πλαίσιο του Μ4.1. Το Μ1.4 συνέβαλε στη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής 
των γυναικών στην αγορά εργασίας (Στόχος ισότητας 1), μέσω δράσεων πρόληψης και αγωγής της 
υγείας σε άτομα που βιώνουν συνθήκες αποκλεισμού ή διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού από την 
αγορά εργασίας (22,36% των πόρων). 

Η  διαχρονική  εξέλιξη  του  προϋπολογισμού  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  του  ΕΠ  Υγεία‐Πρόνοια  ανά 
κατηγορία παρέμβασης, απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

Διάγραμμα 3.121  
Διαχρονική  εξέλιξη  του  προϋπολογισμού  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  του  ΕΠ  Υ‐Π ανά 
κατηγορία παρέμβασης 
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Κατά  την  πρώτη  αναθεώρηση  του  ΕΠ  Υγεία‐Πρόνοια  το  2004,  ο  συνολικός  προϋπολογισμός  των 
Μέτρων ΕΚΤ, παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς δεν υπήρξαν επιμέρους 
αυξομειώσεις στους πόρους για ουδέτερες ή GM δράσεις. 

Στη συνέχεια, κατά την αναθεώρηση του 2006 ο προϋπολογισμός των Μέτρων ΕΚΤ μειώθηκε κατά 
15,1 εκατ. € σε σχέση με το αναθεωρημένο Πρόγραμμα του 2004  (μείωση κατά 5,14%). Η μείωση 
αυτή  οφείλεται  σχεδόν  αποκλειστικά  στη  μείωση  των  πόρων  που  διατέθηκαν  για  την  υλοποίηση 
ουδέτερων δράσεων (μείωση της  τάξης του 6,03%), καθώς οι πόροι των προσανατολισμένων στην 
ισότητα δράσεων παρέμειναν πρακτικά αμετάβλητοι (αμελητέα μείωση της τάξης των 60 χιλ. €). 

Κατά την τελική αναθεώρηση του ΕΠ Υγεία‐Πρόνοια, ο συνολικός προϋπολογισμός των Μέτρων ΕΚΤ 
παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με αυτά της αναθεώρησης του 2006, καθώς υπήρξε μεταφορά πόρων 
της  τάξης  των  170  χιλ.  €.,  από  τις  Gender  Mainstreaming  στις  ουδέτερες  δράσεις,  εις  βάρος 
αποκλειστικά του Μέτρου 4.1.  
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3.7.1.5. ΕΠ  «Κοινωνία της Πληροφορίας» 

Διαχρονική Μεταβολή  της Λογικής Παρέμβασης  του ΕΠ ΚτΠ στον  τομέα προώθησης  της  ισότητας 
των φύλων  

Η  διαχρονική  μεταβολή  της  λογικής  παρέμβασης  του  ΕΠ  ΚτΠ,  αναφορικά  με  την  προώθηση  της 
ισότητας  των  φύλων,  εξετάζεται  στη  συνέχεια  μέσω  των  αλλαγών  μεταξύ  αρχικού  και  τελικού 
σχεδιασμού των Μέτρων ΕΚΤ, είτε ως προς τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας δράσεων (ουδέτερο, 
θετική δράση, gender mainstreaming), είτε ως προς το στόχο ισότητας, ή το πεδίο πολιτικής ΕΚΤ που 
εξυπηρετούν.  Ακολούθως  αποτυπώνονται  οι  αλλαγές  ανά  Μέτρο,  για  τα  Μέτρα  τα  οποία 
τροποποιήθηκαν μεταξύ αρχικού και τελικού σχεδιασμού11:  

Μέτρο  2.7

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων

Έτος  2009

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό,  το  Μέτρο  ενέπιπτε  στην  κατηγορία  «ουδέτερες
δράσεις», δεδομένου του ότι περιελάμβανε παρεμβάσεις των οποίων η διάσταση δεν 
θα  συνέβαλε  στη  μείωση  των  ανισοτήτων  ή/και  στη  βελτίωση  της  ισότητας  μεταξύ 
ανδρών  και  γυναικών. Ωστόσο,  κατά  τον  τελικό σχεδιασμό,  διαπιστώθηκε μεταβολή 
στα  ποιοτικά  και  ποσοτικά  χαρακτηριστικά  του  και  συγκαταλέχθηκε  μεταξύ  των 
παρεμβάσεων  που  ενσωματώνουν  τη  διάσταση  του φύλου  (Gender Mainstreaming) 
υπό  την  έννοια  του ότι  οι  προδιαγραφόμενες δράσεις  λάμβαναν σοβαρά υπόψη  τις 
διάφορες  ανάγκες  και  συμφέροντα  των  γυναικών  και  των  ανδρών.  Το  Μέτρο 
προέβλεπε  την  υλοποίηση  δράσεων  αναβάθμισης  των  ικανοτήτων  του  ανθρώπινου 
δυναμικού  με  επιστημονικό  υπόβαθρο  στους  τομείς  Υγείας  και  Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης σε νέες μορφές οργάνωσης και λειτουργίας Μονάδων Υγείας με χρήση 
εργαλείων  ΤΠΕ,  με  ιδιαίτερο  στόχο  την  ενίσχυση  της  πρόσβασης  των  ανέργων  στην 
αγορά εργασίας και με έμφαση στις γυναίκες. 

Η  γενική  παρατήρηση  στην  οποία  καταλήγει  ο  συσχετισμός  αρχικού  και  τελικού  σχεδιασμού 
έγκειται  στο ότι  επί συνόλου παρεμβάσεων ΕΚΤ  του ΕΠ Κοινωνία  της Πληροφορίας,  ένα  (1)  μόνο 
Μέτρο  (Μ2.7)  μεταβλήθηκε  ως  προς  την  κατηγορία  παρέμβασης  στην  οποία  εμπίπτει 
ενσωματώνοντας στις  δράσεις  του  τη διάσταση  της  ισότητας  των φύλων  (gender mainstreaming), 
δύο  (2) Μέτρα  (Μ3.4  και 3.5)  δεν υπέστησαν ουσιαστική μεταβολή,  ενώ τα υπόλοιπα Μέτρα ΕΚΤ 
παρέμειναν ουδέτερα.   

Συγκεκριμένα, μεταβολή της κατηγορίας παρέμβασης (από ουδέτερο Μέτρο γίνεται Μέτρο gender 
mainstreaming) διαπιστώνουμε στο: 

 Μέτρο 2.7:  Κατάρτιση και θεσμικά μέτρα στην Υγεία και Πρόνοια 

Διατήρηση της τυπολογίας τους παρουσιάζουν τα:  

 Μέτρο 3.4: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και  

 Μέτρο 3.5:  Προώθηση της απασχόλησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας 

Προσθήκη Μέτρου παρουσιάζεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4: 

 Μέτρο 4.6 «Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού των ΕΛΤΑ» 

                                                            
11
 Το Μέτρο 3.5 του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας δεν εμπίπτει στα ως άνω κριτήρια προκειμένου να αποτυπωθούν οι αλλαγές του στο 

σχετικό πίνακα. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι κατά τον τελικό σχεδιασμό, παρατηρήθηκε τροποποίηση του περιεχομένου των 
δράσεών του με σαφή αναφορά στην ενισχυμένη ποσόστωση για την συμμετοχή των γυναικών στα προγράμματα. 
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Ειδικότερα ως προς το Μέτρο 2.7, παρατηρείται ότι ενώ ενσωματώνει εν τέλει προσανατολισμένες 
στην  ισότητα  των  φύλων  δράσεις,  αυτή  η  μεταβολή  πραγματοποιείται  προς  το  τέλος  της 
Προγραμματικής Περιόδου (2009).  

Η λογική της παρέμβασης του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας στον τελικό σχεδιασμό  αποτυπώνεται 
ως ακολούθως: 

Σχήμα 3.17 
Λογική  Παρέμβασης  ΕΠ  ΚτΠ  στον  τομέα  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  –  Τελικός 
Σχεδιασμός 

 

Από το ανωτέρω σχήμα και σε συσχετισμό με το αντίστοιχο του αρχικού σχεδιασμού, προκύπτουν οι 
κάτωθι  γενικές  διαπιστώσεις  σε  σχέση  με  την  ποσοτικοποίηση  της  εφαρμογής  της  αρχής  της 
ισότητας μεταξύ των φύλων μέσω στόχων – δεικτών ισότητας:  

 Η  μη  ποσοτικοποίηση  της  εφαρμογής  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  μέσω  στόχων‐
δεικτών  ισότητας  που  χαρακτηρίζει  το  ΕΠ  επί  συνόλου  Μέτρων  σε  επίπεδο  σχεδιασμού 
συνιστά προβληματικό σημείο ειδικά για την παρακολούθηση / αξιολόγηση της πορείας των 
Μέτρων ΕΚΤ που ενσωματώνουν τόσο θετικές  (Μ3.4  και 3.5), όσο και προσανατολισμένες 
(Μ2.7, 3.4 και 3.5) στην ισότητα παρεμβάσεις. 

 Η  μη  ποσοτικοποίηση  της  εφαρμογής  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  μέσω  στόχων‐
δεικτών ισότητας χαρακτηρίζει την πορεία του ΕΠ και σε επίπεδο προγραμματικών στόχων, 
επιβεβαιώνοντας τη μη ποσοτικοποίηση της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας και 
σε επίπεδο ΕΠ.  

 Τροποποίηση  της  στοχοθεσίας  στις  μετέπειτα  αναθεωρήσεις  του  Επιχειρησιακού 
εντοπίζεται στα Μέτρα 2.7,   3.4  και 3.5  και  έγκειται κατά βάση στη μείωση τιμών‐στόχων 
παρουσιάζουν και τα τρία Μέτρα που εξυπηρετούν στόχους ισότητας στο πλαίσιο του ΕΠ.   

Πλέον των ως άνω γενικών επισημάνσεων, ειδικότερες διαπιστώσεις ως προς την ποσοτικοποίηση 
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της εφαρμογής της αρχής της ισότητας σε επίπεδο Μέτρων αφορούν τα κάτωθι: 

 Μέτρο  1.2,  κατηγορία  πράξεων  1.2.2  «Επιμόρφωση  εκπαιδευτικών»:  η  Ενδιάμεση 
Αξιολόγηση  είχε προτείνει  την  τροποποίηση  του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων‐
δεικτών12, ωστόσο το Μέτρο παρέμεινε ουδέτερο καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ.  

 Μέτρο  2.5,  κατηγορίες  πράξεων  2.5.1  «Ανάπτυξη  διοικητικής  εργασίας  σε  ψηφιακό 
περιβάλλον  ΤΠΕ»  και  2.5.2  «Κατάρτιση  χρηστών  πληροφοριακών  συστημάτων»:  είχε 
προταθεί η τροποποίηση του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων‐δεικτών13, ωστόσο το 
Μέτρο παρέμεινε ουδέτερο καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ.   

 Μέτρο 2.7:  πλέον  της  χρονικής υστέρησης που εκδήλωσε  το Μέτρο ως προς  τη μεταβολή 
της  κατηγορίας  δράσεων,  είναι  σκόπιμο  να  επισημανθεί  ότι  για  το  εν  λόγω  Μέτρο  και 
ειδικότερα για την κατηγορία Πράξεων 2.7.2 «Εκπαίδευση προσωπικού φορέων‐κατάρτιση 
χρηστών  συστημάτων  ΤΠΕ»  είχε  προταθεί  η  τροποποίηση  του  συστήματος 
ποσοτικοποιημένων στόχων‐δεικτών14, πρόταση που ωστόσο δεν αξιοποιήθηκε.  

 Μέτρο  3.4,  κατηγορία  πράξεων  3.4.3  «Προγράμματα  κατάρτισης  εκπαιδευτών  και 
ανάπτυξης εργαλείων κατάρτισης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων»: είχε προταθεί εξίσου 
η  τροποποίηση  του  συστήματος  ποσοτικοποιημένων  στόχων‐δεικτών15,  πρόταση  που  δεν 
λήφθηκε υπόψη.  

 Μέτρο  3.5,  κατηγορία  πράξεων  3.5.5  «Προώθηση  της  απασχόλησης  νέων  ερευνητών  σε 
επιχειρήσεις»:  είχε  προταθεί  εξίσου  η  τροποποίηση  του  συστήματος  ποσοτικοποιημένων 
στόχων‐δεικτών16, πρόταση που δεν αξιοποιήθηκε.   

 Μέτρο  4.5,  κατηγορία  πράξεων  4.5.1  «Εκπαίδευση/κατάρτιση  φορέων  σε  θέματα 
Επικοινωνιών» και Μέτρο 4.6, κατηγορία πράξεων 4.6.1 «Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού 
του  ΕΛΤΑ»:  είχε  προταθεί  η  τροποποίηση  του  συστήματος  ποσοτικοποιημένων  στόχων‐
δεικτών17, ωστόσο  τα Μέτρα παρέμειναν ουδέτερα  καθ’  όλη  τη διάρκεια υλοποίησης  του 
ΕΠ. 

Να  σημειωθεί  στα ως  άνω  ότι  με  βάση  τα  στοιχεία  που  παρείχε  η  ΕΥΔ  στο  πλαίσιο  της  Έρευνας 
Πεδίου Α,  δεν  εντοπίζονται  εν  γένει  ελλείψεις,  κενά ή αστοχίες στις μετέπειτα αναθεωρήσεις  του 
Προγράμματος  αναφορικά  με  την  εφαρμογή  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  (gender 
mainstreaming  και  θετικές  δράσεις),  ενώ  αποτιμάται  θετικά  ο  βαθμός  συμβολής  της  Ενδιάμεσης 
Αξιολόγησης  του  ΕΠ,  όσο  και  της  Ενημέρωσης  της  ενδιάμεσης  αξιολόγησης    και  του  Οδηγού 
Εφαρμογής  των πολιτικών  ισότητας  των φύλων  του ΚΕΘΙ  στην  εξειδίκευση  των παρεμβάσεων  της 
αρχής της ισότητας των φύλων. 

Μεταβολές στη Χρηματοδοτική Κατανομή των πόρων του ΕΠ ΚτΠ σε παρεμβάσεις προώθησης της 
ισότητας των φύλων   

Η τελική κατανομή των πόρων του Προγράμματος ανά κατηγορία Μέτρων που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΚΤ, ήτοι μεταξύ Ουδέτερων Δράσεων, Δράσεων που ενσωματώνουν την αρχή της ισότητας 
των  φύλων  (gender  mainstreaming)  και  διπλών  μέτρων  (gender  mainstreaming  και  θετικών 
δράσεων), παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

                                                            
12
  Συγκεκριμένα, η Ενδιάμεση Αξιολόγηση είχε προτείνει να περιληφθεί δείκτης παρακολούθησης της διάστασης της  ισότητας  (δείκτης 

που καταγράφει τον αριθμό των γυναικών ως προς το σύνολο των ωφελουμένων).
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 Ομοίως με σημείωση 11.  
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 Ομοίως με σημείωση 11.  
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 Ομοίως με σημείωση 11.  
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 Ομοίως με σημείωση 11.  

17
 Ομοίως με σημείωση 11.  



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
 

 
Σελίδα |190

 

Διάγραμμα 3.122   Τελικός προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠ ΚτΠ ανά κατηγορία παρέμβασης 

 

Από την ανάγνωση του ανωτέρω διαγράμματος ως προς  την  τελική χρηματοδοτική κατανομή των 
πόρων  παρατηρούμε  και  πάλι  σχετική  ισοκατανομή  του  διαθέσιμου  προϋπολογισμού. 
Συγκεκριμένα,  για  την υλοποίηση  των ουδέτερων ως προς  την  ισότητα  των φύλων  παρεμβάσεων 
ΕΚΤ (ουδέτερες δράσεις που εμπίπτουν σε 5 εκ των 8 συνολικά Μέτρων του ΕΠ18) διατέθηκαν πόροι 
που αντιστοιχούν στο 50,51% του προϋπολογισμού, ενώ για την υλοποίηση παρεμβάσεων ΕΚΤ που 
ενσωματώνουν  στις  δράσεις  τους  την  αρχή  της  ισότητας  των  φύλων  (gender mainstreaming)  και 
θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών (και που εμπίπτουν σε 2 εκ των 8 Μέτρων του ΕΠ) διατέθηκαν 
πόροι  που  αντιστοιχούν  στο  49,49%  του  προϋπολογισμού.  Επιπλέον,  και  ως  προς  τον  τελικό 
σχεδιασμό παρατηρείται ό,τι ακριβώς επισημάνθηκε κατά τον αρχικό σχεδιασμό αναφορικά με το 
ποσοστό  χρηματοδότησης  που  δεσμεύτηκε  για  την  υλοποίηση  αμιγώς  θετικών  δράσεων. 
Συγκεκριμένα, το προβλεπόμενο για θετικές δράσεις ποσοστό χρηματοδότησης που κυμαίνεται στο 
3,12% των συνολικών πόρων ΕΚΤ και αντιστοιχεί στο 10% του προϋπολογισμού του Μέτρου 3.4, δεν 
είναι  αντιπροσωπευτικό,  δεδομένου  του  ότι  το  αντίστοιχο  ποσοστό  χρηματοδότησης  θετικών 
δράσεων για το Μέτρο 3.5 δε διευκρινίστηκε σε καμιά από τις αναθεωρήσεις των προγραμματικών 
κειμένων και παρέμεινε μη ποσοτικοποιημένο  μέχρι τη λήξη του ΕΠ.   

Στα ακόλουθα διαγράμματα, συγκρίνεται αρχικός και τελικός σχεδιασμός σε όρους χρηματοδότησης 
των 3 κατηγοριών δράσεων ΕΚΤ:  

Διάγραμμα 3.123  
Μεταβολές  στη  Χρηματοδοτική  Κατανομή  των  πόρων  του  ΕΠ  ΚτΠ  ανά  κατηγορία 
παρέμβασης (Αρχικός – Τελικός Σχεδιασμός) 

 

                                                            
18
 Σημειώνεται ότι το Μέτρο 4.6 προστέθηκε στο ΕΠ κατά την τροποποίηση του 2003, αυξάνοντας των   αριθμό των Μέτρων ΕΚΤ από 7  
σε 8.  
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Με βάση τα ως άνω στοιχεία δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή στη χρηματοδοτική κατανομή 
του  προϋπολογισμού  ούτε  ουσιαστική  διαφοροποίηση  στην  αναλογία  πόρων  /  Μέτρων  ανά 
κατηγορία δράσεων. Η προσθήκη του Μέτρου 4.6 κατά την τροποποίηση του 2003, δεν  φαίνεται να 
επηρέασε ουσιωδώς την κατανομή των πόρων δεδομένου του ότι ο προϋπολογισμός που διατέθηκε 
για την υλοποίησή του δεν ήταν υψηλός.       

Στο  ακόλουθο  διάγραμμα  αποτυπώνεται  η  κατανομή  των  πόρων  που  προέβλεπε  ο  τελικός  
σχεδιασμός του  ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας ανά πεδίο πολιτικής του ΕΚΤ στο οποίο εμπίπτουν τα 
αντίστοιχα Μέτρα που χρηματοδοτούνται (εκτός των Μέτρων της Τεχνικής Βοήθειας): 

Διάγραμμα 3.124  
Τελικός  Προϋπολογισμός  Μέτρων  ΕΚΤ  του  ΕΠ  ΚτΠ  ανά  πεδίο  πολιτικής  και  κατηγορία 
παρέμβασης 

 

Σε σύγκριση με τον αρχικό σχεδιασμό, ο συσχετισμός κατανομής πόρων και πεδίου πολιτικής ΕΚΤ 
στον τελικό σχεδιασμό δεν παρουσιάζει  ιδιαίτερες αποκλίσεις ούτε ως προς το πεδίο πολιτικής 4, 
ούτε ως προς  το  πεδίο  πολιτικής 5  του  ΕΚΤ.  Συγκεκριμένα,  παρατηρούμε  ότι  και  κατά  τον  τελικό 
σχεδιασμό  οι  πόροι  που  διατέθηκαν  για  την  υλοποίηση  δράσεων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο 
πολιτικής  5  του  ΕΚΤ  (θετικές  δράσεις)  εξακολουθούν  να  αποτελούν  ένα  μικρό  ποσοστό  των 
συνολικά διατεθέντων πόρων για δράσεις προώθησης της ισότητας των φύλων (3,32% έναντι 3,03% 
του αρχικού σχεδιασμού)19, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των πόρων προορίστηκε για την υλοποίηση 
δράσεων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  πολιτικής  4  του  ΕΚΤ,  με  τις  ουδέτερες  δράσεις  να 
καταλαμβάνουν το 47,34% (έναντι του 48,01% του αρχικού σχεδιασμού) και τις προσανατολισμένες 
στην ισότητα δράσεις το 49,34% (έναντι του  48,96% του αρχικού σχεδιασμού) αντίστοιχα.  

Με βάση τον τελικό προγραμματικό σχεδιασμό του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας, η κατανομή των 
πόρων  αλλά  και  του  πλήθους  των  Μέτρων  στους  στόχους  ισότητας,  με  βάση  τα  ποιοτικά 
χαρακτηριστικά  των  δράσεων/  παρεμβάσεων  που  περιλαμβάνονται  σε  αυτά,  απεικονίζονται  στο 
ακόλουθο διάγραμμα: 

                                                            
19
 Στο σχετικό διάγραμμα αποτυπώνεται μόνο το ποσοστό των πόρων που διατέθηκαν για την υλοποίηση δράσεων που εμπίπτουν στο 

πεδίο πολιτικής 5 του ΕΚΤ και αφορούν θετικές δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 3.4. Το αντίστοιχο ποσοστό για το Μέτρο 3.5 δεν είναι 
δυνατόν να προσδιορισθεί, καθώς το ποσοστό χρηματοδότησης θετικών δράσεων για το Μέτρο αυτό δε ποσοτικοποιήθηκε ούτε κατά τον 
τελικό σχεδιασμό. 
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Διάγραμμα 3.125  
Τελικός  Προϋπολογισμός &  πλήθος  θετικών &  gender mainstreaming  Μέτρων  ΕΚΤ  του 
ΕΠ ΚτΠ ανά στόχο ισότητας 

 

Όπως  παρατηρείται,  κατά  τον  τελικό  σχεδιασμό  (κατ’  αντιστοιχία  με  τον  αρχικό)  το  μεγαλύτερο 
μέρος τον πόρων διατέθηκε για δράσεις που εμπίπτουν στο στόχο ισότητας 2, με το στόχο ισότητας 
1 να ακολουθεί, ενώ μηδενικός εμφανίζεται 
και  πάλι  ο  προϋπολογισμός  για  τους 
στόχους  ισότητας  3  και  4.  Συγκριμένα,  για 
το στόχο ισότητας 2 διατέθηκε συνολικά το 
63,02%  των  πόρων  (αντί  του  58,30%  κατά 
τον  αρχικό  σχεδιασμό),  ενώ  για  το  στόχο 
ισότητας  1  διατέθηκε  το  36,98%  (αντί  του 
41,70%  του  αρχικού  σχεδιασμού) 
αντίστοιχα.  

Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  διαχρονική 
εξέλιξη  μεταξύ  αρχικού  και  τελικού 
σχεδιασμού αναφορικά με τη συμβολή των 
μέτρων  του  ΕΠ  Κοινωνία  της  Πληροφορίας 
στους  στόχους  ισότητας,  η  οποία 
απεικονίζεται και στο διπλανό διάγραμμα. 

Όπως  παρατηρούμε  ο  τελικός  σχεδιασμός  δεν  παρουσιάζει  σημαντική  διαφοροποίηση  από  τον 
αρχικό ως προς το στόχο ισότητας 2 , τόσο αναφορικά με το πλήθος των Μέτρων που εμπίπτουν σε 
αυτόν,  όσο  και  αναφορικά  με  το  ποσοστό  των  δεσμευμένων  πόρων.  Περισσότερο 
διαφοροποιημένος  εμφανίζεται  σε  σχέση  με  το  στόχο  ισότητας  1.  Συγκεκριμένα,  παρατηρούμε 
αύξηση του αριθμού των Μέτρων που εμπίπτουν σε αυτόν (δύο Μέτρα αντί ενός κατά τον αρχικό 
σχεδιασμό)  και  παράλληλα  σχετική  μείωση  των  πόρων  που  διατέθηκαν  για  την  υλοποίηση  των 
αντίστοιχων δράσεων.  

Συνοψίζοντας,  καθ’  όλη  την  τρίτη  Προγραμματική  Περίοδο,  με  τις  ενδιάμεσες  αναθεωρήσεις  του  
ΕΠ ΚτΠ μειώνονται οι πόροι που διατέθηκαν για την υλοποίηση δράσεων που προωθούν άμεσα ή 
έμμεσα την ισότητα των φύλων, με εξαίρεση το 2004 όπου παρατηρείται μικρή ενίσχυσή τους. 

Στο επόμενο διάγραμμα απεικονίζεται η  εξέλιξη του προϋπολογισμού των Μέτρων ΕΚΤ του ΕΠ ΚτΠ 
ανά  είδος  δράσεων  που  ενισχύουν  την  ισότητα  των  φύλων  (Μέτρα  που  προωθούν  το  gender 
mainstreaming, Θετικές δράσεις & Ουδέτερα ως προς την ισότητα των φύλων Μέτρων),  με σημείο 
έναρξης  τον  αρχικό  προγραμματισμό  και  σημείο  λήξης  τον    τελικό  προϋπολογισμό  των  Μέτρων 
όπως διαμορφώθηκε στην αναθεώρηση του 2008. 
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Διάγραμμα 3.127  
Διαχρονική  εξέλιξη  του  προϋπολογισμού  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  του  ΕΠ  ΚτΠ  ανά 
κατηγορία 

 

Η ενίσχυση των Μέτρων του ΕΚΤ από το αποθεματικό προγραμματισμού το 200420, κατευθύνθηκε 
κυρίως  σε  Ουδέτερα Μέτρα  και  ειδικότερα  στο Μέτρο  1.2  «Εισαγωγή  και  αξιοποίηση  των  νέων 
τεχνολογιών  στην  εκπαίδευση»,  ενώ  παράλληλα  ενισχύθηκαν  και  τα  Μέτρα:  2.7«Κατάρτιση  και 
θεσμικά  μέτρα  στην  Υγεία  και  Πρόνοια»  και  3.4  «Αναβάθμιση  των  δεξιοτήτων  του  Ανθρώπινου 
δυναμικού».  Οι  πόροι  που  είχαν  δεσμευτεί  για  την  υλοποίηση  θετικών  δράσεων  (μέσω  της 
δέσμευσης του 10% του προϋπολογισμού του Μέτρου 3.4) σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξης 
του 32,7%, αν και σε απόλυτους αριθμούς η αύξηση ανήλθε σε 6 εκατ. € περίπου. Μικρή αύξηση 
σημειώθηκε και στους πόρους των προσανατολισμένων στην ισότητα παρεμβάσεων (1,3%), καθώς 
και στους πόρους των ουδέτερων δράσεων (6,7%). 

Με την αναθεώρηση του προϋπολογισμού των Μέτρων το 2006 μειώθηκαν οι συνολικοί πόροι των 
Μέτρων  ΕΚΤ  κατά  14,9%  σε  σχέση  με  τον  προϋπολογισμό  του  2004.  Μείωση  προϋπολογισμού 
σημειώθηκε  και  στις  τρεις  κατηγορίες  παρεμβάσεων,  με  τους  διαθέσιμους  πόρους  για  θετικές 
δράσεις να μειώνονται κατά 11,3%, ενώ η μείωση των πόρων των προσανατολισμένων στην ισότητα 
παρεμβάσεων ανήλθε στο 14,8%. 

Με  την  αναθεώρηση  του 2008  πραγματοποιήθηκαν  εσωτερικές  μεταφορές  πόρων,  που  είχαν  ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση των πόρων των gender mainstreaming Μέτρων κατά 5,5% και την μείωση 
των  διαθέσιμων  πόρων  για  θετικές  δράσεις  κατά  16%.  Αντίστοιχα,  μείωση  της  τάξης  του  3,5% 
σημειώθηκε και στον προϋπολογισμό των ουδέτερων Μέτρων. 

Αναλυτικά  οι  διαχρονικές  μεταβολές  του  προϋπολογισμού  των  Μέτρων  ΕΚΤ  του  ΕΠ  ΚτΠ 
παρατίθενται στο Παράρτημα Ζ του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

                                                            
20
 Στο ΕΠ ΚτΠ δεν διατέθηκαν πρόσθετοι πόροι όσον αφορά το αποθεματικό επίδοσης, λόγω μη εκπλήρωσης των τεθέντων αντίστοιχων 
κριτηρίων, αλλά πόροι σύμφωνα με το αποθεματικό προγραμματισμού. 
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3.7.1.6. Περιφερειακά Επιχειρησιακά  Προγράμματα – ΠΕΠ 

Διαχρονική Μεταβολή της Λογικής Παρέμβασης των ΠΕΠ στον τομέα προώθησης της ισότητας των 
φύλων  

Η  διαχρονική  μεταβολή  της  λογικής  παρέμβασης  των  ΠΕΠ,  αναφορικά  με  την  προώθηση  της 
ισότητας  των  φύλων,  εξετάζεται  στη  συνέχεια  μέσω  των  αλλαγών  μεταξύ  αρχικού  και  τελικού 
σχεδιασμού των Μέτρων ΕΚΤ, είτε ως προς τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας δράσεων (ουδέτερο, 
θετική δράση, gender mainstreaming), είτε ως προς το στόχο ισότητας, ή το πεδίο πολιτικής ΕΚΤ που 
εξυπηρετούν. 

ΠΕΠ  Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Μέτρο  4.3 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων

Έτος  2006

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό  του,  το  Μέτρο  περιλάμβανε  υποστηρικτικές  δράσεις 
όπως συμβουλευτική, ευαισθητοποίηση – δικτύωση, προκατάρτιση‐κατάρτιση, ΣΥΥ, για 
την  ανάπτυξη  της  γυναικείας  απασχόλησης  και  επιχειρηματικότητας.  Επομένως, 
χαρακτηρίζεται  ως  Gender Mainstreaming  (ενώ  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  ήταν 
Ουδέτερο). 

Μέτρο  5.4 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό, το  Μέτρο  εκτός  από  δράσεις  ανάπτυξης  γυναικείας  
επιχειρηματικότητας  (τομέας παρέμβασης 3)  και δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας 
δομών  κοινωνικής  μέριμνας  (τομέας  παρέμβασης  4),  συμπεριέλαβε  και  δράσεις 
ανάπτυξης γυναικείας απασχόλησης (τομέας παρέμβασης 1). 

Μέτρο  5.5 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων

Έτος  2006

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό,  στο  πλαίσιο  του  Μέτρου  προβλέφθηκαν  δράσεις 
ανάπτυξης  γυναικείας  απασχόλησης  και  επιχειρηματικότητας,  οι  οποίες  καθιστούν  το 
Μέτρο Gender Mainstreaming, ενώ με βάση τον αρχικό σχεδιασμό είχε χαρακτηρισθεί 
ως Ουδέτερο. 

 

ΠΕΠ  Κεντρικής Μακεδονίας    

Μέτρο  3.9 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων

Έτος  2006

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Στον  τελικό  σχεδιασμό  εισάγονται  Δείκτες  ισότητας (Πλήθος  άμεσα  ωφελουμένων, 
αριθμός  καταρτιζομένων  γυναικών,  πλήθος  ωφελουμένων  γυναικών  από  δράσεις 
προώθησης στην απασχόληση), συνεπώς οι οριζόντιες δράσεις που προβλέφθηκαν στο 
πλαίσιο του Μέτρου (δράσεις προώθησης της απασχόλησης) αφορούν δράσεις Gender 
Mainstreaming.  Σημειώνεται  ότι  το  Μέτρο  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  είχε 
χαρακτηρισθεί  ως  ουδέτερο,  καθώς  δεν  περιείχε  καμία  αναφορά  στη  διάσταση  της 
ισότητας μεταξύ των φύλων. 

Μέτρο  5.3 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων

Έτος  2006

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Στον  τελικό  σχεδιασμό  εισάγονται  Δείκτες  ισότητας  (Πλήθος  άμεσα  ωφελουμένων 
γυναικών,  πλήθος  καταρτιζόμενων  γυναικών,  πλήθος  ωφελούμενων  γυναικών  από 
δράσεις προώθησης στην απασχόληση),  ενώ αναφέρεται  ότι  στο πλαίσιο  του Μέτρου 
δύνανται  να  υλοποιηθούν  οριζόντιες  δράσεις  προώθησης  της  απασχόλησης  και 
ανάπτυξης  της  γυναικείας  επιχειρηματικότητας.  Σύμφωνα  με  τη  μεθοδολογία 
χαρακτηρισμού  των  Μέτρων,  το  παρόν  από  Ουδέτερο  μεταβάλλεται  σε  Gender 
Mainstreaming. 
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Μέτρο  6.11

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης

Έτος  2006

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Στον τελικό σχεδιασμό εκτός από οριζόντιες δράσεις απασχόλησης (τομέας παρέμβασης 
1) και ενέργειες ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας (τομέας παρέμβασης 3), 
συμπεριελήφθησαν και ενέργειες Κοινωνικών υπηρεσιών (τομέας παρέμβασης 4). 

 

ΠΕΠ  Δυτικής Μακεδονίας

Μέτρο  3.7  

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό  εισάγονται  στο  Μέτρο  δράσεις  κατάρτισης,  
συμβουλευτικής,  δημοσιοποίησης,  ευαισθητοποίησης,  προώθησης  της  απασχόλησης, 
οριζόντιες  δράσεις  γυναικείας  επιχειρηματικότητας,  καθώς  και  δράσεις  δημιουργίας 
υπηρεσιών,  μέσω  των  οποίων  παρέχονται  κοινωνικές  υπηρεσίες  σε  παιδιά  και 
ηλικιωμένους. Στο Μέτρο προστίθενται επίσης δείκτες ισότητας (Πλήθος ωφελουμένων 
γυναικών  από  δράσεις  προώθησης  στην  απασχόληση,  πλήθος  καταρτιζομένων 
γυναικών). Τα παραπάνω καθιστούν το Μέτρο Gender Mainstreaming, ενώ με βάση τον 
αρχικό σχεδιασμό είχε χαρακτηρισθεί ως Ουδέτερο. 

Μέτρο  5.8 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Στον  τελικό  σχεδιασμό,  το  Μέτρο  εκτός  από  δράσεις  προώθησης  στην  Απασχόληση 
(τομέας παρέμβασης 1) και οριζόντιες δράσεις γυναικείας επιχειρηματικότητας (τομέας 
παρέμβασης  3),  περιλαμβάνει  και  δράσεις  δημιουργίας  δομών  μέσω  των  οποίων 
παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες σε παιδιά και ηλικιωμένους (τομέας παρέμβασης 4). 

 

ΠΕΠ  Ηπείρου  

Μέτρο  2.4 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και την προσέγγιση που ακολουθήθηκε προκειμένου για 
τη  διάκριση  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ,  το Μέτρο  2.4  ενέπιπτε  στην  κατηγορία  «Gender 
Mainstreaming».  Ωστόσο,  κατά  την  αναθεώρηση  2004,  διαπιστώθηκε  μεταβολή  στα 
ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του και συγκαταλέχθηκε μεταξύ των θετικών ως 
προς την  ισότητα των φύλων παρεμβάσεων  (Θετικές Δράσεις) κατά 57,06%. Το Μέτρο 
προέβλεπε την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης των κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης, 
μέσω της προώθησης της γυναικείας απασχόλησης για την υποστήριξη της λειτουργίας 
δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για άτομα νεαρής ηλικίας (βρέφη, νήπια, παιδιά 
κλπ), συμπεριλαμβανομένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 

Μέτρο  4.13

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και την προσέγγιση που ακολουθήθηκε προκειμένου για 
τη διάκριση  των παρεμβάσεων ΕΚΤ,  το Μέτρο 4.13  ενέπιπτε στην  κατηγορία «Gender 
Mainstreaming».  Ωστόσο,  κατά  την  αναθεώρηση  2004,  διαπιστώθηκε  μεταβολή  στα 
ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του και συγκαταλέχθηκε μεταξύ των θετικών ως 
προς την  ισότητα των φύλων παρεμβάσεων  (Θετικές Δράσεις) κατά 53,07%. Το Μέτρο 
προέβλεπε την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης των κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης 
και  μέριμνας,  μέσω  ενεργειών  προώθησης  της  γυναικείας  απασχόλησης  για  την 
υποστήριξη της λειτουργίας δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για άτομα νεαρής 
ηλικίας και για άτομα προχωρημένης ηλικίας (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βοήθεια στο σπίτι). 

 

ΠΕΠ  Θεσσαλίας 

Μέτρο  2.9 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης

Έτος  2004



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
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Περιγραφή 
Μεταβολής 

Στον  τελικό  σχεδιασμό  εκτός  από  δράσεις  προώθησης  της  γυναικείας  απασχόλησης 
(τομέας  παρέμβασης  1)  και  ανάπτυξης  της  γυναικείας  επιχειρηματικότητας  (τομέας 
παρέμβασης  3),  το  Μέτρο  περιλαμβάνει  και  δράσεις  ανάπτυξης  δομών  παροχής 
Κοινωνικών  Υπηρεσιών  όπως Μονάδες  "Βοήθεια  στο  Σπίτι"  και  Κέντρα  Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών ή/και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία  
(τομέας παρέμβασης 4).  

Μέτρο  3.6 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό  το  Μέτρο  περιλαμβάνει  Δράσεις  προώθησης  της 
γυναικείας απασχόλησης και ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ενώ επίσης 
προβλέπεται  και  η  δημιουργία  δομών  παροχής  Κοινωνικών  Υπηρεσιών.  Στο  Μέτρο 
επίσης  προστίθενται  δείκτες  ισότητας  (Αριθμός  καταρτιζομένων  γυναικών, 
ωφελούμενες  γυναίκες  που  αποδεσμεύονται  από  τη  φροντίδα  παιδιών/ηλικιωμένων, 
δομές που δημιουργούνται εκσυγχρονίζονται επεκτείνονται). Συνεπώς, σύμφωνα με τον 
τελικό σχεδιασμό το μέτρο χαρακτηρίζεται ως Gender Mainstreaming. Σημειώνεται πως 
στον αρχικό σχεδιασμό το Μέτρο δεν ενσωμάτωνε με κανέναν τρόπο τη διάσταση της 
ισότητας των φύλων. 

 

ΠΕΠ  Ιονίων Νήσων 

Μέτρο  3.4 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων

Έτος  2008

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό,  το  Μέτρο  περιλαμβάνει  οριζόντιες  δράσεις 
απασχόλησης (όπως ΝΘΕ, ΝΕΕ, STAGE), ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, 
αναβάθμισης  δεξιοτήτων  του  ανθρώπινου  δυναμικού  που  υλοποιεί  έργα  των 
εγκεκριμένων  Επιχειρησιακών  Σχεδίων,  στήριξης,  δικτύωσης,  ευαισθητοποίησης  και 
διάχυσης για το σύνολο των υλοποιούμενων παρεμβάσεων. Συνεπώς, σύμφωνα με τον 
τελικό σχεδιασμό το Μέτρο χαρακτηρίζεται ως Gender Mainstreaming. Σημειώνεται πως 
στον αρχικό σχεδιασμό το Μέτρο δεν ενσωμάτωνε με κανέναν τρόπο τη διάσταση της 
ισότητας των φύλων. 

Μέτρο  5.2 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων

Έτος  2008

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό,  το  Μέτρο  περιλαμβάνει  οριζόντιες  δράσεις 
απασχόλησης (όπως ΝΘΕ, ΝΕΕ, STAGE), ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, 
αναβάθμισης  δεξιοτήτων  του  ανθρώπινου  δυναμικού  που  υλοποιεί  έργα  των 
εγκεκριμένων  Επιχειρησιακών  Σχεδίων,  στήριξης,  δικτύωσης,  ευαισθητοποίησης  και 
διάχυσης για το σύνολο των υλοποιούμενων παρεμβάσεων . Συνεπώς, σύμφωνα με τον 
τελικό σχεδιασμό το Μέτρο χαρακτηρίζεται ως Gender Mainstreaming. Σημειώνεται πως 
στον αρχικό σχεδιασμό το Μέτρο δεν ενσωμάτωνε με κανέναν τρόπο τη διάσταση της 
ισότητας των φύλων. 

Μέτρο  5.3 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης

Έτος  2004 και 2006 

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  εκτός  από  δράσεις  προώθησης  της  γυναικείας 
επιχειρηματικότητας  (τομέας παρέμβασης 3)  και δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας 
παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών  και  ΑΜΕΑ,  μονάδων «Βοήθεια  στο  Σπίτι»  και  Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων  (τομέας  παρέμβασης  4),  προβλέπονταν  και  δράσεις  υποστήριξης  της 
λειτουργίας  Δομών  ενίσχυσης  της  γυναικείας  απασχόλησης,  επιδότησης  της 
απασχόλησης  και  κατάρτισης  και  προώθησης  στην  απασχόληση  κατά  κύριο  λόγο στις 
ηλικίες  που  πλήττονται  ιδιαίτερα από  την  ανεργία  (τομέας  παρέμβασης 1). Μετά  την 
ενδιάμεση αναθεώρηση του 2004  το Μέτρο ενέπιπτε μόνο στον τομέα 4, ενώ κατόπιν 
αναθεώρησης του 2006  ενέπιπτε σους τομείς παρέμβασης 3 και 4.   

 

ΠΕΠ  Βορείου Αιγαίου 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 
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Μέτρο  1.6 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό το Μέτρο είχε χαρακτηρισθεί ως Gender Mainstreaming, 
καθώς  στις  βασικές  δράσεις  του  περιλαμβάνονταν  δράσεις  συμβουλευτικής  και 
προώθησης στην απασχόληση, ενώ υπήρχε και δείκτης καταμερισμένος ανά φύλο (νέες 
θέσεις απασχόλησης,   εκ των οποίων 5 άνδρες και 5 γυναίκες). Στον τελικό σχεδιασμό 
δεν  περιλαμβάνεται  καμία αναφορά που  να  ενσωματώνει  με  οποιονδήποτε  τρόπο  τη 
διάσταση  της  ισότητας  μεταξύ  των  φύλων,  επομένως  το  Μέτρο  χαρακτηρίζεται  ως 
Ουδέτερο.  

Μέτρο  4.12

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Αρχικά  το  Μέτρο  προέβλεπε  ενέργειες  συμβουλευτικής  και  προώθησης  στην 
απασχόληση  (τομέας παρέμβασης 1) και ενέργειες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε 
παιδιά και ηλικιωμένους ‐ Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ (τομέας παρέμβασης 
4). Με βάση τον τελικό σχεδιασμό, στο πλαίσιο του Μέτρου συμπεριλήφθηκαν δράσεις 
ανάπτυξης  γυναικείας    απασχόλησης  (τομέας  παρέμβασης  1)  και  δράσεις  ανάπτυξης 
γυναικείας επιχειρηματικότητας (τομέας παρέμβασης 3).  

 

ΠΕΠ  Νοτίου Αιγαίου 

Μέτρο  4.8 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων, Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης 

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση  τον αρχικό  σχεδιασμό,  το Μέτρο  είχε ως  πεδίο  παρέμβασης  εν  μέρει  το 25 
(θετική δράση), ενώ κατά τα λοιπά δεν είχε καμία αναφορά στη διάσταση της ισότητας, 
επομένως είχε χαρακτηρισθεί ως διττό (Θετική Δράση/ Ουδέτερη Δράση). Το ίδιο Μέτρο 
με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό  δεν  εμπίπτει  στο  πεδίο  παρέμβασης  25,  ωστόσο 
προβλέπει δράσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξης καθώς 
και  δράσεις  ανάπτυξης  (οργάνωσης  και  λειτουργίας)  υπηρεσιών  κοινωνικής  βοήθειας 
και αλληλεγγύης που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, 
το Μέτρο χαρακτηρίζεται πλέον ως Gender Mainstreaming. 

Μέτρο  5.8 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων, Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης 

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση  τον αρχικό  σχεδιασμό,  το Μέτρο  είχε ως  πεδίο  παρέμβασης  εν  μέρει  το 25 
(θετική  δράση),  ενώ  κατά  τα  λοιπά  δεν  εμπεριείχε  καμία  αναφορά  στη  διάσταση  της 
ισότητας, επομένως είχε χαρακτηρισθεί ως διττό (Θετική Δράση/ Ουδέτερη Δράση). Το 
ίδιο  Μέτρο  με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό  δεν  εμπίπτει  στο  πεδίο  παρέμβασης  25, 
ωστόσο προβλέπει δράσεις πρόληψης,  καταπολέμησης  της ανεργίας και συγκράτησης 
του  πληθυσμού,  κατάρτισης  και  εξειδίκευσης  εργαζομένων  και  ανέργων  στις  νέες 
τεχνολογίες  και  στη  χρήση  πολυμέσων  και  δράσεις  προώθησης  ίσων  ευκαιριών,  ενώ 
ταυτόχρονα  εισάγεται  δείκτης  ισότητας  (Ωφελούμενες  γυναίκες).  Επομένως,  καλύπτει 
επαρκώς τα κριτήρια ώστε να χαρακτηρισθεί ως Gender Mainstreaming Μέτρο. 

 

ΠΕΠ  Στερεάς Ελλάδας 

Μέτρο  1.14

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Κατά  τον  τελικό  σχεδιασμό  του Μέτρου  1.14,  παρατηρείται  μεταβολή  στους  στόχους 
ισότητας  στους  οποίους  αυτό  εμπίπτει.  Συγκεκριμένα,  διατηρούνται  οι  δράσεις  που 
εμπίπτουν στο στόχο  ισότητας 1,  ενώ οι δράσεις που εμπίπτουν στο στόχο  ισότητας 3 
αντικαθίστανται από δράσεις που εμπίπτουν στο στόχο ισότητας 4 και συνίστανται στα 
κάτωθι:  (α)  δράσεις  ανάπτυξης  της  γυναικείας  επιχειρηματικότητας  με  την  παροχή  
κινήτρων για τη δημιουργία και τη στήριξη ΜΜΕ, ΠΜΕ και γυναικείων συνεταιρισμών με 
παροχή  τεχνογνωσίας  σε  θέματα  σχεδιασμού,  υλοποίησης  και  διαχείρισης  και  (β) 
ενέργειες  εκπαίδευσης,  επανεκπαίδευσης,  επιδότησης  της  απασχόλησης  και 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
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αυτοαπασχόλησης για την υποστήριξη και ενίσχυση φορέων, δομών και δικτύων για τη 
βελτίωση  και  αύξηση  της  απασχόλησης  των  γυναικών.  Επιπλέον,  προβλέπεται  και 
ποσοτικοποιημένος στόχος ‐ δείκτης ισότητας: Πλήθος άμεσα ωφελούμενων γυναικών.   

Μέτρο  3.7 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης

Έτος  2004 και 2009 

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Κατά  τον  τελικό  σχεδιασμό  του  Μέτρου  3.7,  παρατηρείται  μεταβολή  στους  στόχους 
ισότητας στους οποίους αυτό εμπίπτει. Συγκεκριμένα, με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, το 
Μέτρο προέβλεπε  την υλοποίηση δράσεων που εμπίπτουν στο στόχο  ισότητας 1,  ενώ 
κατά  τον  τελικό  σχεδιασμό  περιλαμβάνει  δράσεις  που  εμπίπτουν  και  στο  στόχο 
ισότητας 3  και αφορούν:  (α)  την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας με  την 
παροχή  κινήτρων  για  τη  δημιουργία  και  τη  στήριξη  ΜΜΕ,  ΠΜΕ  και  γυναικείων 
συνεταιρισμών  με  την  παροχή  τεχνογνωσίας  σε  θέματα  σχεδιασμού,  υλοποίησης  και 
διαχείρισης  και  (β)  ενέργειες  εκπαίδευσης,  επανεκπαίδευσης,  επιδότησης  της 
απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης για την υποστήριξη και ενίσχυση φορέων, δομών 
και δικτύων για τη βελτίωση και αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, καθώς και στο 
στόχο  ισότητας  4  και  αφορούν:  (α)  δημιουργία  Κοινωνικών  Υπηρεσιών:  ΚΔΑΠ,  ΚΔΑΠ‐
ΜΕΑ, ΚΗΦΗ, Παιδικοί Σταθμοί. Επιπλέον, το Μέτρο προβλέπει  ποσοτικοποιημένο στόχο 
‐ δείκτη ισότητας: πλήθος άμεσα ωφελούμενων γυναικών. 

Μέτρο  5.1 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Κατά  τον  τελικό σχεδιασμό παρατηρείται μεταβολή  των στόχων  ισότητας  του Μέτρου 
5.1  με  προσθήκη  δράσεων  που  εμπίπτουν  στο  στόχο  ισότητας  3  και  αφορούν:  (α) 
δράσεις κατάρτισης  (συνεχιζόμενη,  εναλλασσόμενη κλπ) ανέργων κατά προτεραιότητα 
και  εργαζομένων  συμπληρωματικά  και  (β)  δράσεις  προώθησης  στην  απασχόληση 
(επιδότηση Νέων  Ελευθέρων  Επαγγελματιών).  Επιπλέον,  το Μέτρο  συμπεριέλαβε  στο 
σχεδιασμό  του  ποσοτικοποιημένους  στόχους  ‐  δείκτες  ισότητας:  (α)  πλήθος 
καταρτιζομένων  γυναικών  και  (β)  πλήθος  ωφελουμένων  γυναικών  από  δράσεις 
προώθησης στην απασχόληση. 

Μέτρο  5.2 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Κατά  τον  τελικό σχεδιασμό παρατηρείται μεταβολή  των στόχων  ισότητας  του Μέτρου 
5.2.  Συγκεκριμένα,  ενώ  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  το  Μέτρο  προέβλεπε  την 
υλοποίηση δράσεων που εμπίπτουν στους στόχους ισότητας 3 και 4, με βάση τον τελικό 
σχεδιασμό,  περιλαμβάνει  δράσεις  που  άπτονται  αμιγώς  του  στόχου  ισότητας  4  και 
αφορούν:  (α)  την  ενίσχυση  της  λειτουργίας  δομών  για  την  φύλαξη,  εξυπηρέτηση, 
προστασία  βρεφών,  νηπίων,  παιδιών  καθώς  και  (β)  την  ενίσχυση  δομών  κοινωνικής 
στήριξης σε εξαρτώμενα άτομα και ειδικές ομάδες πληθυσμού. Το Μέτρο συμπεριέλαβε 
στο σχεδιασμό του και τους κάτωθι ποσοτικοποιημένους στόχους ‐ δείκτες ισότητας: (α) 
αριθμός  Δομών,  (β)  πλήθος  απασχολουμένων  γυναικών  στις  δομές,  (γ)  πλήθος 
ωφελουμένων  γυναικών  από  υποστηρικτικές  δράσεις  ενίσχυσης  γυναικείας 
επιχειρηματικότητας, (δ) πλήθος άμεσα ωφελουμένων από τις δομές και  (ε) άτομα που 
αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων μελών.  

Μέτρο  5.3 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Κατά  τον  τελικό σχεδιασμό παρατηρείται μεταβολή  των στόχων  ισότητας  του Μέτρου 
5.3.  με  προσθήκη  δράσεων  που  εμπίπτουν  στο  στόχο  ισότητας  3  και  αφορούν  την 
υλοποίηση: (α) δράσεων ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας με την παροχή 
κινήτρων για τη δημιουργία και τη στήριξη ΜΜΕ, ΠΜΕ και γυναικείων συνεταιρισμών με 
την παροχή  τεχνογνωσίας  σε  θέματα σχεδιασμού,  υλοποίησης  και  διαχείρισης  και  (β) 
ενέργειες  εκπαίδευσης,  επανεκπαίδευσης,  επιδότησης  της  απασχόλησης  και  αυτο‐
απασχόλησης  για  την  υποστήριξη  και  ενίσχυση  φορέων,  δομών  και  δικτύων  για  τη 
βελτίωση  και  αύξησης  απασχόλησης  των  γυναικών.  Επιπλέον,  συμπεριέλαβε  στο 
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σχεδιασμό  του  το  δείκτη  ισότητας:  πλήθος  άμεσα  ωφελουμένων  γυναικών 
(Ωφελούμενες γυναίκες  από υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης). 

 

ΠΕΠ  Δυτικής Ελλάδας 

Μέτρο  5.2 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και την προσέγγιση που ακολουθήθηκε προκειμένου για 
τη  διάκριση  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ,  το  Μέτρο  5.2  ενέπιπτε  στο  χαρακτηρισμό 
«Ουδέτερες  Δράσεις».  Ωστόσο,  κατά  την  αναθεώρηση  2004  διαπιστώθηκε  μεταβολή 
στα  ποιοτικά  και  ποσοτικά  χαρακτηριστικά  του  και  συγκαταλέχθηκε  μεταξύ  των 
παρεμβάσεων που ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου (Gender Mainstreaming). Το 
Μέτρο  προέβλεπε    την  υλοποίηση  ενεργειών  κατάρτισης  ανέργων  στον  τομέα  Υγείας 
Πρόνοιας,  προκειμένου  να  απασχοληθούν  στον  συγκεκριμένο  τομέα  με  κύριες 
κατευθύνσεις  τα  επαγγέλματα  υγείας  και  να  υποστηρίξουν,  μεταξύ  άλλων,  τη 
λειτουργία δομών Κοινωνικών Υπηρεσιών στήριξης.  

Μέτρο  5.3 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων

Έτος  2009

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και την προσέγγιση που ακολουθήθηκε προκειμένου για 
τη  διάκριση  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ,  το  Μέτρο  5.3  ενέπιπτε  στο  χαρακτηρισμό 
«Ουδέτερες  Δράσεις».  Ωστόσο,  κατά  τον  τελικό  σχεδιασμό  (2009)  διαπιστώθηκε 
μεταβολή  στα  ποιοτικά  και  ποσοτικά  χαρακτηριστικά  του  και  συγκαταλέχθηκε  μεταξύ 
των  παρεμβάσεων  που  ενσωματώνουν  τη  διάσταση  του  φύλου  (Gender 
Mainstreaming).  Το  Μέτρο  προβλέπει  την  υλοποίηση  δράσεων  (ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων)  που  περιλαμβάνουν  ενέργειες  για  την  ενίσχυση  της  γυναικείας 
απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. 

 

ΠΕΠ  Αττικής 

Μέτρο  3.1 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Κατά  τον  τελικό σχεδιασμό παρατηρείται μεταβολή  των στόχων  ισότητας  του Μέτρου 
3.1. Συγκεκριμένα, διατηρούνται οι δράσεις που εμπίπτουν στο στόχο ισότητας 1, ενώ οι 
δράσεις του στόχου ισότητας 3 αντικαθίστανται από δράσεις που εμπίπτουν στο στόχο 
ισότητας 4  και έγκεινται στη δημιουργία Κοινωνικών Υπηρεσιών.  Το Μέτρο προβλέπει 
ποσοτικοποιημένο στόχο ‐  δείκτη ισότητας: ωφελούμενες γυναίκες από τη δημιουργία 
δομών κοινωνικής φροντίδας. 

 

ΠΕΠ  Πελοποννήσου 

Μέτρο  2.2.5

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων, Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης 

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και την προσέγγιση που ακολουθήθηκε προκειμένου για 
τη διάκριση των παρεμβάσεων ΕΚΤ, το Μέτρο 2.2.5 ενέπιπτε στο χαρακτηρισμό «Gender 
Mainstreaming».  Ωστόσο,  κατά  την  αναθεώρηση  2004  διαπιστώθηκε  μεταβολή  στα 
ποιοτικά  και  ποσοτικά  χαρακτηριστικά  του  και  συγκαταλέχθηκε  μεταξύ  των 
παρεμβάσεων  που  ενσωματώνουν  εν  μέρει  τη  διάσταση  του  φύλου  (Gender 
Mainstreaming) και σε ποσοστό 50% δράσεις θετικές ως προς την ισότητα των φύλων. 
Στο πλαίσιο της εν λόγω μεταβολής, παρατηρείται μεταβολή των στόχων ισότητας του 
Μέτρου με προσθήκη δράσεων που εμπίπτουν στο στόχο ισότητας 3 και αφορούν: (α) 
συμβουλευτική, (β) προκατάρτιση / κατάρτιση και (γ) προώθηση στην απασχόληση, και 
στο στόχο ισότητας 4 και αφορούν: τη δημιουργία Κοινωνικών Υπηρεσιών (Βοήθεια στο 
Σπίτι,  ΚΔΑΠ,  ΚΔΑΠ  ΜΕΑ).  Επιπλέον,  το  Μέτρο  συμπεριέλαβε  στο  σχεδιασμό  του 
ποσοτικοποιημένους  στόχους  ‐  δείκτες  ισότητας:  (α)  αριθμός  δομών  κοινωνικής 
μέριμνας που δημιουργούνται και (β) πλήθος άμεσα ωφελούμενων γυναικών. 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
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Μέτρο  4.6 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων

Έτος  2006

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και την προσέγγιση που ακολουθήθηκε προκειμένου για 
τη  διάκριση  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ,  το  Μέτρο  4.6  ενέπιπτε  στο  χαρακτηρισμό 
«Ουδέτερες  Δράσεις».  Ωστόσο,  κατά  την  αναθεώρηση  2006  διαπιστώθηκε  μεταβολή 
στα  ποιοτικά  και  ποσοτικά  χαρακτηριστικά  του  και  συγκαταλέχθηκε  μεταξύ  των 
παρεμβάσεων  που  ενσωματώνουν  εν  μέρει  τη  διάσταση  του  φύλου  (Gender 
Mainstreaming) και σε ποσοστό 30% δράσεις θετικές ως προς την ισότητα των φύλων.  
Στο πλαίσιο της εν λόγω μεταβολής, παρατηρείται μεταβολή των στόχων ισότητας του 
Μέτρου  με  προσθήκη  δράσεων  που  εμπίπτουν  στο  στόχο  ισότητας  1  και 
περιλαμβάνουν:  (α)  συμβουλευτική,  (β)  προκατάρτιση  /  κατάρτιση  και  (γ)  προώθηση 
στην  απασχόληση  καθώς  και  στους  στόχους  ισότητας  3  και  4  και  περιλαμβάνουν 
αντίστοιχα:  δράσεις  επιδότησης  της  αυτοαπασχόλησης  και  τη  λειτουργία  Κοινωνικών 
Υπηρεσιών.  Επιπλέον,  το  Μέτρο  προβλέπει  ποσοτικοποιημένους  στόχους  ‐  δείκτες 
ισότητας  ως  ακολούθως:  (α)  λειτουργία  δομών  υποστήριξης  ατόμων  που  χρήζουν 
στήριξης και (β) πλήθος άμεσα ωφελούμενων γυναικών. 

Μέτρο  5.3 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης

Έτος  2006

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Κατά τον τελικό σχεδιασμό, παρατηρείται μεταβολή των στόχων  ισότητας του Μέτρου 
5.3.  Συγκεκριμένα διατηρούνται οι  δράσεις που  εμπίπτουν στο στόχο  ισότητας 4,  ενώ 
προστίθενται  δράσεις  που  εμπίπτουν  στους  στόχους  ισότητας  1  και  3  και 
περιλαμβάνουν  αντίστοιχα:  (α)  δράσεις  κατάρτισης  ανέργων  και  προώθησης  της 
απασχόλησής  τους  σε  τομείς  όπως:  βρεφονηπιακοί  και  παιδικοί  σταθμοί,  ΚΔΑΠ, 
υπηρεσίες εξυπηρέτησης ατόμων τρίτης ηλικίας, κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία και 
(β) δράσεις προώθησης της αυτοαπασχόλησης. Το Μέτρο συμπεριέλαβε στο σχεδιασμό 
του  ποσοτικοποιημένους  στόχους  ‐  δείκτες  ισότητας:  (α)  αριθμός  γυναικών  που 
εισέρχονται  στο  εργατικό  δυναμικό,  (β)  αύξηση  των  γυναικών  που  εισέρχονται  στο 
εργατικό  δυναμικό  και  (γ)  ωφελούμενες  γυναίκες  που  αποδεσμεύονται  από  τη 
φροντίδα εξαρτημένων ατόμων.    

 

ΠΕΠ  ΚΡΗΤΗΣ 

Μέτρο  4.5 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων, Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης 

Έτος  2006

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και την προσέγγιση που ακολουθήθηκε προκειμένου για 
τη  διάκριση  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ,  το  Μέτρο  4.5  ενέπιπτε  στο  χαρακτηρισμό 
«Ουδέτερες  Δράσεις».  Ωστόσο,  κατά  την  αναθεώρηση  2006  διαπιστώθηκε  μεταβολή 
στα  ποιοτικά  και  ποσοτικά  χαρακτηριστικά  του  και  συγκαταλέχθηκε  μεταξύ  των 
παρεμβάσεων  που  περιλαμβάνουν  σε  ποσοστό  32,3%  δράσεις  θετικές  ως  προς  την 
ισότητα  των  φύλων.  Στο  πλαίσιο  της  εν  λόγω  μεταβολής,  το  Μέτρο  συμπεριέλαβε 
δράσεις  που  εμπίπτουν  στο  στόχο  ισότητας  1  και  αφορούν:  (α)  συμβουλευτική 
υποστήριξη,  (β)  προώθηση  στην  απασχόληση  και  (γ)  κατάρτιση,  προκατάρτιση  και 
Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες, καθώς και στο στόχο ισότητας 3 και αφορούν: 
(α)  δράσεις  προώθησης  της  αυτοαπασχόλησης  και  (β)  τη  δημιουργία  Κοινωνικών 
Υπηρεσιών. Επιπλέον, το Μέτρο περιλαμβάνει τον ακόλουθο ποσοτικοποιημένο στόχο ‐ 
δείκτη ισότητας: πλήθος άμεσα ωφελουμένων γυναικών. 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
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Μέτρο  5.10

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Κατηγορίας Δράσεων, Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης 

Έτος  2006

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και την προσέγγιση που ακολουθήθηκε προκειμένου για 
τη  διάκριση  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ,  το  Μέτρο  5.10  ενέπιπτε  στο  χαρακτηρισμό 
«Ουδέτερες  Δράσεις».  Ωστόσο,  κατά  την  αναθεώρηση  2006  διαπιστώθηκε  μεταβολή 
στα  ποιοτικά  και  ποσοτικά  χαρακτηριστικά  του  και  συγκαταλέχθηκε  μεταξύ  των 
παρεμβάσεων  που  περιλαμβάνουν  σε  ποσοστό  63%  δράσεις  θετικές  ως  προς  την 
ισότητα  των  φύλων.  Στο  πλαίσιο  της  εν  λόγω  μεταβολής,  το  Μέτρο  συμπεριέλαβε 
δράσεις  που  εμπίπτουν  στο  στόχο  ισότητας  1  και  αφορούν:  (α)  συμβουλευτική 
υποστήριξη,  (β)  προώθηση  στην  απασχόληση,  (γ)  κατάρτιση,  προκατάρτιση  και 
Συνοδευτικές  Υποστηρικτικές  Υπηρεσίες  και  (δ)  τη  δημιουργία  Κοινωνικών  Υπηρεσιών 
καθώς  και  στο  στόχο  ισότητας  3  και  αφορούν:  δράσεις  ενίσχυσης  της  γυναικείας 
επιχειρηματικότητας.  Το  Μέτρο  περιλαμβάνει  και  ποσοτικοποιημένο  στόχο  ‐  δείκτη 
ισότητας: πλήθος άμεσα ωφελουμένων γυναικών. 

Μέτρο  6.2 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης

Έτος  2004

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Κατά  τον  τελικό σχεδιασμό παρατηρείται μεταβολή  των στόχων  ισότητας  του Μέτρου 
6.2. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που εμπίπτουν στο στόχο ισότητας 2 αντικαθίστανται από 
δράσεις που εμπίπτουν στο στόχο ισότητας 1 και αφορούν: την υλοποίηση δράσεων για 
την  ανάπτυξη  του  ανθρώπινου  δυναμικού  μέσω  της  κατάρτισης  και  επανακατάρτισης 
ανέργων και εργαζομένων με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και τη διατήρηση 
θέσεων  εργασίας.  Το  Μέτρο  προβλέπει  ποσοτικοποιημένο  στόχο  ‐    δείκτη  ισότητας: 
πλήθος καταρτιζομένων γυναικών. 

Μέτρο  6.3 

Είδος Μεταβολής  Μεταβολή Τομέα Παρέμβασης

Έτος  2009

Περιγραφή 
Μεταβολής 

Κατά  τον  τελικό σχεδιασμό παρατηρείται μεταβολή  των στόχων  ισότητας  του Μέτρου 
6.3.  Συγκεκριμένα,  διατηρούνται  οι  δράσεις  που  εμπίπτουν  στο  στόχο  ισότητας  1  και 
αφορούν:  (α)  συμβουλευτική  υποστήριξη,  (β)  προώθηση  στην  απασχόληση,  (γ) 
κατάρτιση,  προκατάρτιση  και  Συνοδευτικές  Υποστηρικτικές  Υπηρεσίες,  ενώ 
προστίθενται  και δράσεις που εμπίπτουν στο στόχο  ισότητας 3  και αφορούν:  δράσεις 
γυναικείας  επιχειρηματικότητας.  Το  Μέτρο  προέβλεψε  ποσοτικοποιημένο  στόχο  ‐ 
δείκτη ισότητας: πλήθος άμεσα ωφελουμένων γυναικών. 

Συνολικά, αξίζει να σημειωθεί πως σε σύγκριση με τον αρχικό σχεδιασμό παρατηρήθηκαν οι  εξής 
μετατροπές ανά κατηγορία παρέμβασης των Μέτρων ΕΚΤ των ΠΕΠ: 

Πίνακας 3.17    Μετατροπές ανά κατηγορία παρέμβασης των Μέτρων ΕΚΤ των ΠΕΠ – Γ’ ΚΠΣ 
 

Αρχικός Σχεδιασμός   Τελικός Σχεδιασμός 

Κατηγορία Δράσης  Πλήθος  Κατηγορία Δράσης  Πλήθος 

Gender Mainstreaming  4 

Ουδέτερες Δράσεις  1 

Θετικές & Ουδέτερες Δράσεις (συνδυασμός)  2 

Θετικές & Gender Mainstreaming (συνδυασμός)  1 

Θετικές Δράσεις  13  Θετικές Δράσεις  13 

Θετικές & Ουδέτερες Δράσεις 
(συνδυασμός) 

2  Gender Mainstreaming  2 

Ουδέτερες Δράσεις  11 

Gender Mainstreaming  8 

Θετικές & Gender Mainstreaming (συνδυασμός)  1 

Θετικές & Ουδέτερες Δράσεις (συνδυασμός)  2 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
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Αναφορικά με την κατηγοριοποίηση των Μέτρων ΕΚΤ των ΠΕΠ ως προς το είδος των παρεμβάσεων 
που  περιλαμβάνουν,  όπως  προκύπτει  και  από  το  ακόλουθο  διάγραμμα,  παρέμεινε  ως  είχε,  από 
άποψη πλήθους Μέτρων ανά  κατηγορία,  ενώ  επιμέρους μεταβολές σημειώθηκαν,  όπως  έχει  ήδη 
αναφερθεί, στις κατηγορίες παρεμβάσεων ανά κατηγορία/είδος Μέτρων.  

Διάγραμμα 3.128   Είδος Παρεμβάσεων Μέτρων ΕΚΤ των ΠΕΠ – Γ’ ΚΠΣ (Τελικός Σχεδιασμός) 

 

Παρ’ όλα αυτά, επισημαίνεται ότι με βάση τον τελικό σχεδιασμό των ΠΕΠ, ενσωματώθηκαν δράσεις 
ανάπτυξης και  λειτουργίας δομών κοινωνικής μέριμνας και σε άλλα Μέτρα πέρα από τα 13 τυπικά 
Μέτρα  «Κοινωνικών  Υπηρεσιών»,  με  συνέπεια  τα  Μέτρα  που  περιλαμβάνουν  σχετικές  δράσεις 
πλέον  να  ανέρχονται  σε  26.  Ειδικότερα,  δράσεις  ανάπτυξης  και    λειτουργίας  δομών  κοινωνικής 
μέριμνας προστέθηκαν σε 7 από τα 13 Μέτρα «Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης 
ΕΚΤ»,    σε 5  από  τα 11 Μέτρα «Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων ανάπτυξης υπαίθρου  /  ανάπτυξης 
ειδικών  αγροτικών  περιοχών  /  αγροτικής  ανάπτυξης  (ΕΚΤ)»,  καθώς  και  σε  1  από  τα  12  Μέτρα 
«Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης». 

Αναλυτικά,  ανά  κατηγορία  Μέτρων,  τα  Μέτρα  που  περιλαμβάνουν  δράσεις  ανάπτυξης  και  
λειτουργίας δομών κοινωνικής μέριμνας με βάση τον τελικό σχεδιασμό είναι τα εξής: 

Πίνακας 3.18    Μέτρα που περιλαμβάνουν δράσεις ανάπτυξης και  λειτουργίας δομών κοινωνικής μέριμνας
 

Κατηγορία 
Μέτρου 

ΠΕΠ  Μέτρα ΕΚΤ 
Πλήθος 
Μέτρων 

ΑΣΤΙΚΑ 
  

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΡΟ 3.1: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές 
ζώνες μικρής κλίμακας– ΕΚΤ 

7 

ΠΕΠ ΔΜ 
ΜΕΤΡΟ 3.7: Βελτίωση αστικών υποδομών και υπηρεσιών «Ολοκληρωμένης 
παρέμβασης και ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας – ΕΚΤ» 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ  ΜΕΤΡΟ 2.4: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης ‐ ΕΚΤ 

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΜΕΤΡΟ 3.6: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές 
ζώνες μικρής κλίμακος ΕΚΤ  

ΠΕΠ ΝΑ  ΜΕΤΡΟ 4.8: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης ‐ΕΚΤ 

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΜΕΤΡΟ 4.6:  Ανάπτυξη και υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού στα πλαίσια 
των Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 

ΠΕΠ ΣΕ 
ΜΕΤΡΟ 3.7: Παρεμβάσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε τοπικές 
ζώνες αστικών και ημιαστικών κέντρων  
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ΔΟΜΕΣ 
  

ΠΕΠ ΑΜΘ  ΜΕΤΡΟ 5.4: Δράσεις κοινωνικής υποστήριξης 

13 

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΡΟ 3.3: Προώθηση της Ισότητας των Δύο Φύλων: Ανάπτυξη δομών 
κοινωνικής φροντίδας, Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

ΠΕΠ ΒΑ 
ΜΕΤΡΟ 1.5: Υπηρεσίες Φροντίδας για την Προώθηση των Ίσων  Ευκαιριών 
Μεταξύ των Δύο Φύλων 

ΠΕΠ ΔΕ 
ΜΕΤΡΟ 5.1: Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Υποστήριξης 

ΠΕΠ ΔΜ 
ΜΕΤΡΟ 1.1: Υπηρεσίες φροντίδας για την προώθηση ίσων ευκαιριών 
μεταξύ των δύο φύλων 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΜΕΤΡΟ 5.1: Προώθηση των κοινωνικών υπηρεσιών και της ισότητας των 
ευκαιριών  

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΜΕΤΡΟ 5.3: Ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης & επιχειρηματικότητας 
και προώθηση της ισότητας ευκαιριών των δύο φύλων  

ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΜΕΤΡΟ 5.3: Ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης και 
επιχειρηματικότητας ‐ προώθηση της ισότητας των φύλων  

ΠΕΠ ΚΜ  ΜΕΤΡΟ 5.1: Ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης  

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΕΤΡΟ 6.1: Ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης για την 
προώθηση ίσων ευκαιριών 

ΠΕΠ ΝΑ  ΜΕΤΡΟ 4.2: Υπηρεσίες φροντίδας για την προώθηση των ίσων ευκαιριών  

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΜΕΤΡΟ 5.3: Διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην Αγορά 
Εργασίας / Ανάπτυξη και ενδυνάμωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Απασχόλησης 

ΠΕΠ ΣΕ  ΜΕΤΡΟ 5.2: Υπηρεσίες φροντίδας για την προώθηση των ίσων ευκαιριών  

ΟΠΑΑΧ 
  

ΠΕΠ ΔΜ 
ΜΕΤΡΟ 5.8: Ολοκληρωμένη παρέμβαση και ανάπτυξη σε τοπικές ζώνες 
μικρής κλίμακας – ΕΚΤ 

5 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΜΕΤΡΟ 4.13: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας σε τοπικές 
ζώνες του αγροτικού χώρου  

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΜΕΤΡΟ 2.9: Ειδικές δράσεις ανάπτυξης υπαίθρου  

ΠΕΠ ΚΜ  ΜΕΤΡΟ 6.11: Ειδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης ‐ ΕΚΤ  

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΜΕΤΡΟ 2.2.5: Ανάπτυξη και υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού στα 
πλαίσια των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων (ΕΚΤ) 

ΤΠΑ  ΠΕΠ ΔΜ  ΜΕΤΡΟ 1.3: Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης  1 

Σύνολο        26 

 

Αναφορικά με τη λογική της παρέμβασης των ΠΕΠ σε σχέση με την ποσοτικοποίηση της εφαρμογής 
της αρχής της ισότητας των φύλων μέσω στόχων – δεικτών ισότητας με βάση τον τελικό σχεδιασμό, 
αυτή απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα:  
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Σχήμα 3.18  Λογική Παρέμβασης ΠΕΠ στον τομέα προώθησης της ισότητας των φύλων – Τελικός Σχεδιασμός
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Παρατηρώντας  το  ανωτέρω  σχήμα,  και  συγκρίνοντάς  το  με  το  αντίστοιχο  σχήμα  λογικής 
παρέμβασης του αρχικού σχεδιασμού, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:   

 Όπως προαναφέρθηκε, εκτός από τις αμιγώς θετικές, gender mainstreaming και ουδέτερες 
δράσεις  και  εκτός από    τα Μέτρα που συνδυάζουν  θετικές  και  ουδέτερες  δράσεις,  πλέον 
προβλέπονται και Μέτρα που συνδυάζουν θετικές και gender mainstreaming δράσεις.    

 Η  ποσοτικοποίηση  της  εφαρμογής  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  μέσω  στόχων  – 
δεικτών  ισότητας αναπτύσσεται ακόμη πιο αποτελεσματικά στον τελικό σχεδιασμό: πλέον 
προβλέπονται  δείκτες  ισότητας  και  για  τα Μέτρα  που  συνδυάζουν  θετικές  και  ουδέτερες 
δράσεις, καθώς επίσης και για τα Μέτρα που συνδυάζουν θετικές και gender mainstreaming 
δράσεις.  Ωστόσο,  οι  εν  λόγω  κατηγορίες  Μέτρων  ποσοτικοποιούνται  μόνο  σε  επίπεδο 
εκροών και όχι αποτελέσματος ή/και επιπτώσεων.  

 Συνολικά  με  βάση  τη  μεθοδολογία  ομαδοποίησης  των  δεικτών  ισότητας  σε  ομοειδείς 
κατηγορίες,  προβλέπονται  14  δείκτες  σε Μέτρα  gender mainstreaming  και  21  δείκτες  σε 
θετικά  Μέτρα,  ενώ  προβλέπονται  2  δείκτες  σε  Μέτρα  που  συνδυάζουν  θετικές  και 
ουδέτερες  δράσεις  και  3  δείκτες  σε  Μέτρα  που  συνδυάζουν  θετικές  και  gender 
mainstreaming  δράσεις.  Όλοι  οι  προαναφερθέντες  δείκτες  σε  επίπεδο  Συμπληρώματος 
Προγραμματισμού είναι πλέον ποσοτικοποιημένοι στον τελικό σχεδιασμό. 

 Στον τελικό σχεδιασμό, όσον αφορά τις κατηγορίες δεικτών που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση  των  θετικών  δράσεων  του  προγράμματος,  οι  δείκτες  εκροών  έχουν  μειωθεί, 
όμως  έχουν  προστεθεί  και  δείκτες  επιπτώσεων,  οι  οποίοι  στον  αρχικό  σχεδιασμό 
απουσίαζαν  εξ’  ολοκλήρου.  Παρομοίως  έχουν  αυξηθεί  και  οι  δείκτες  επιπτώσεων  στις 
θετικές  δράσεις,  ενώ  έχουν  μειωθεί  οι  δείκτες  των  άλλων  δύο  κατηγοριών  (εκροών  και 
αποτελέσματος).  

 Όσον  αφορά  τους  δείκτες  ισότητας  σε  επίπεδο  Αξόνων  Προτεραιότητας,  η  εικόνα  στον 
τελικό σχεδιασμό είναι αρκετά ικανοποιητική, καθώς προβλέπονται Επιχειρησιακοί, Ειδικοί 
και Συνολικοί Στόχοι, εκ των οποίων μόνο ένας δεν είναι ποσοτικοποιημένος. 

 Τροποποίηση  της  στοχοθεσίας  στις  μετέπειτα  αναθεωρήσεις  του  Επιχειρησιακού 
εντοπίζεται στα Μέτρα των ΠΕΠ ως ακολούθως:  

 ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας‐Θράκης:  
Προσθήκη δείκτη εκροών και αύξηση τιμών‐στόχων παρουσιάζει το Μέτρο 5.4 

 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας:  
Προσθήκη  δεικτών  εκροών  και  αποτελέσματος  παρουσιάζουν  τα  gender mainstreaming 
Μέτρα  
Προσθήκη 1 δείκτη αποτελέσματος και 1 δείκτη επιπτώσεων παρουσιάζει το θετικό Μέτρο 
5.1  

 ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας  
Προσθήκη δεικτών εκροών παρουσιάζουν τα gender mainstreaming Μέτρα  
Μείωση  δεικτών  εκροών  και  προσθήκη  1  δείκτη  αποτελέσματος  παρουσιάζει  το  θετικό 
Μέτρο 1.1 
Προσθήκη δεικτών εκροών στους Άξονες 1, 3 και 5 του ΠΕΠ 
Τροποποίηση δεικτών αποτελέσματος στον Άξονα 1 του ΠΕΠ 

 ΠΕΠ Ηπείρου 
Προσθήκη 1 δείκτη αποτελέσματος και κατάργηση των δεικτών επιπτώσεων παρουσιάζουν 
τα gender mainstreaming Μέτρα 
Προσθήκη 1 δείκτη αποτελέσματος και 1 δείκτη επιπτώσεων παρουσιάζει το θετικό Μέτρο 
5.1 
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Προθήκη δεικτών εκροών στον Άξονα 4 του ΠΕΠ 
 ΠΕΠ Θεσσαλίας  

Προσθήκη  δεικτών  εκροών  και  1  δείκτη  αποτελέσματος  παρουσιάζουν  τα  gender 
mainstreaming Μέτρα 
Τροποποίηση των δεικτών αποτελέσματος παρουσιάζει το θετικό Μέτρο 5.3  
Προσθήκη 1 δείκτη εκροών στον Άξονα 5 του ΠΕΠ 

 ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 
Κατάργηση  δεικτών  εκροών  και  τροποποίηση  δεικτών  αποτελέσματος  στο  θετικό Μέτρο 
5.3 
Προσθήκη 1 δείκτη εκροών και 1 δείκτη αποτελέσματος στον Άξονα 5 του ΠΕΠ  

 ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας  
Αύξηση τιμής‐στόχου στο δείκτη εκροών του θετικού Μέτρου 5.1  
Τροποποίηση του δείκτη εκροών στον Άξονα 4 του ΠΕΠ  

 ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας  
Προσθήκη  δεικτών  εκροών  και  κατάργηση  των  δεικτών  αποτελέσματος  και  επιπτώσεων 
στα gender mainstreaming Μέτρα 
Μείωση των δεικτών εκροών και αύξηση των δεικτών επιπτώσεων του θετικού Μέτρου 5.2 

 ΠΕΠ Αττικής  
Προσθήκη 1 δείκτη εκροών στα gender mainstreaming Μέτρα 
Μείωση  δεικτών  εκροών,  κατάργηση  δείκτη  αποτελέσματος  και  προσθήκη  δείκτη 
επιπτώσεων στο θετικό Μέτρο 3.3  
Μείωση τιμής‐στόχου του δείκτη εκροών στον Άξονα 3 του ΠΕΠ 

 ΠΕΠ Πελοποννήσου 
Μείωση δεικτών εκροών παρατηρείται στα gender mainstreaming Μέτρα 
Προσθήκη 2 δεικτών επιπτώσεων παρουσιάζει το θετικό Μέτρο 5.3 
Προσθήκη 2 δεικτών εκροών στους Άξονες 2 και 5 του ΠΕΠ αντίστοιχα  

 ΠΕΠ Βορίου Αιγαίου  
Προσθήκη  δεικτών  εκροών  και  κατάργηση  δεικτών  αποτελέσματος  στα  gender 
mainstreaming Μέτρα 
Αύξηση  των  δεικτών  εκροών  και  προσθήκη  1  δείκτη  αποτελέσματος  και  1  δείκτη 
επιπτώσεων στο θετικό Μέτρο 1.5  
Κατάργηση  των  δεικτών  αποτελέσματος  και  επιπτώσεων  στους  Άξονες  1  και  2  του  ΠΕΠ 
αντίστοιχα  

 ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 
Προσθήκη  1  δείκτη  εκροών  και  1  δείκτη  αποτελέσματος  παρατηρείται  στα  gender 
mainstreaming Μέτρα 
Αύξηση των δεικτών εκροών, μείωση των δεικτών αποτελέσματος και προσθήκη 1 δείκτη 
επιπτώσεων στο θετικό Μέτρο 4.2 
Προσθήκη 1 δείκτη εκροών στον Άξονα 5, 2 δεικτών αποτελέσματος στους Άξονες 4 και 5 
αντίστοιχα και 1 δείκτη επιπτώσεων στον Άξονα 4 του ΠΕΠ   

 ΠΕΠ Κρήτης  
Κατάργηση των δεικτών εκροών παρουσιάζουν τα gender mainstreaming Μέτρα 
Μείωση των δεικτών εκροών και αποτελέσματος και τροποποίηση του δείκτη επιπτώσεων 
παρουσιάζει το θετικό Μέτρο 6.1 
Τροποποίηση  των δεικτών  εκροών και  μείωση δεικτών αποτελέσματος στον Άξονα 6  του 
ΕΠΠ 

Όπως  φαίνεται  και  στο  ακόλουθο  σχήμα,  το  92%  των  δεικτών  ισότητας  των  Μέτρων  gender 
mainstreaming  των  ΠΕΠ  ήταν  δείκτες  εκροών,  ενώ  το  υπόλοιπο  8%  δείκτες  αποτελέσματος. 
Αντίστοιχα για τα αμιγώς θετικά Μέτρα και τα Μέτρα που περιλαμβάνουν θετικές δράσεις, το 63% 
ήταν δείκτες εκροών, το 25% δείκτες αποτελέσματος και μόλις το 12% δείκτες επιπτώσεων.  
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Διάγραμμα 3.129    Κατανομή δεικτών ισότητας ανά κατηγορία (ΠΕΠ) 

         

Να σημειωθεί  ότι με βάση τα στοιχεία που προέρχονται από τις ΕΥΔ των ΠΕΠ, οι ερωτηθέντες των 
φορέων διαχείρισης επεσήμαναν τον εντοπισμό ελλείψεων, κενών και αστοχιών και στις μετέπειτα 
αναθεωρήσεις  των  ΠΕΠ  αναφορικά  με  την  εφαρμογή  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων, 
παρόμοιων με τις αντίστοιχες του αρχικού σχεδιασμού. Παρόλα αυτά, αποτιμούν ως ικανοποιητική 
τη  συνδρομή  της  Ενδιάμεσης  Αξιολόγησης  και  της  Ενημέρωσης  της  Ενδιάμεσης  Αξιολόγησης  των 
ΠΕΠ, καθώς και του Οδηγού Εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων του ΚΕΘΙ, αναφορικά με 
την εξειδίκευση των παρεμβάσεων της αρχής της ισότητας των φύλων. 
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Μεταβολές  στη  Χρηματοδοτική  Κατανομή  των  πόρων  των  ΠΕΠ  σε  παρεμβάσεις  προώθησης  της 
ισότητας των φύλων   

Η  τελική  κατανομή  των  πόρων  των  ΠΕΠ  που  διατέθηκαν  για  την  υλοποίηση  παρεμβάσεων  στα 
πλαίσια  των  Μέτρων  που  χρηματοδοτούνται  από  το  ΕΚΤ,  ανά  κατηγορία  Μέτρων,  ήτοι  μεταξύ 
Ουδέτερων  Δράσεων,  Δράσεων  που  ενσωματώνουν  την  αρχή  της  ισότητας  των  φύλων  (gender 
mainstreaming),  Θετικών  Δράσεων,  και  Μέτρων  που  συνδυάζουν  θετικές  δράσεις,  είτε  με 
ουδέτερες, είτε με gender mainstreaming δράσεις, παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

Διάγραμμα 3.130   Τελικός προϋπολογισμός & πλήθος Μέτρων ΕΚΤ των ΠΕΠ ανά κατηγορία παρέμβασης  

 

Με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό,  οι  θετικές  δράσεις  εξακολουθούν  να αντιπροσωπεύονται  από  τα 
ίδια  Μέτρα  των  ΠΕΠ,  ενώ  δεν  παρατηρήθηκε  καμία  αλλαγή  στον  αριθμό  τους  (συνολικά 
προβλέπονταν 13 θετικές δράσεις). Οι δράσεις Gender Mainstreaming ανήλθαν στις 43 (αυξήθηκαν 
κατά 8), ενώ οι Ουδέτερες ανήλθαν στις 16 (μειώθηκαν κατά 12). Επίσης, ενώ στον αρχικό υπήρχαν 
2 Μέτρα που συνδύαζαν θετικές  και ουδέτερες δράσεις,  στον  τελικό  τα εν  λόγω Μέτρα έγιναν 4, 
ενώ τέλος προστέθηκαν και 2 Μέτρα που συνδυάζουν θετικές και Gender Mainstreaming δράσεις.  

Σε όρους χρηματοδότησης, ο συνολικός προϋπολογισμός για μέτρα ΕΚΤ, στον τελικό σχεδιασμό έχει 
αυξηθεί κατά 10,26%. Ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στις δράσεις Gender Mainstreaming είναι 
μεγαλύτερος από  τον  προϋπολογισμό που αντιστοιχεί  στις  υπόλοιπες  κατηγορίες Μέτρων  (54,2% 
των  πόρων  για  Gender Mainstreaming,  39,79%  για  θετικές,  3,19%  για  ουδέτερες  και  1,90%  και 
0,93% αντίστοιχα για μέτρα που συνδυάζουν θετικές με ουδέτερες δράσεις και θετικές με gender 
mainstreaming  δράσεις).  Στο ακόλουθο διάγραμμα,  συγκρίνεται συνολικά  για  τα ΠΕΠ αρχικός  και 
τελικός  σχεδιασμός  σε  όρους  χρηματοδότησης,  για  τις  τρεις  αμιγείς  κατηγορίες  δράσεων 
(ουδέτερες, θετικές, gender mainstreaming):  
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Διάγραμμα 3.131  
Μεταβολές  στη  Χρηματοδοτική  Κατανομή  των  πόρων  των  Μέτρων  ΕΚΤ  των  ΠΕΠ  ανά
κατηγορία παρέμβασης (Αρχικός – Τελικός Σχεδιασμός) 

 

Από την ανάλυση του προγραμματικού σχεδιασμού των ΠΕΠ και την εξέταση των σημαντικότερων 
τροποποιήσεων  στρατηγικής  που  επήλθαν  κατά  την  πορεία  υλοποίησής  τους,  διαπιστώνονται  τα 
εξής συμπεράσματα: 

 Παρατηρείται  σημαντική  αύξηση  της  αναλογίας  των  πόρων  που  αντιστοιχούν  σε  gender 
mainstreaming δράσεις  (κατά 35,2%), και σε θετικές δράσεις  (κατά 39,3%), ενώ σημαντική 
μείωση σημειώνεται στους  πόρους που αντιστοιχούν σε ουδέτερες δράσεις (κατά 79,8%).  

 Ο  συνολικός  Προϋπολογισμός  των  Μέτρων  τα  οποία  περιλαμβάνουν  δράσεις  που 
ενσωματώνουν τη διάσταση της ισότητας μεταξύ των φύλων αυξήθηκε κατά 36,9%, καθώς 
πολλές Ουδέτερες Δράσεις μετατράπηκαν σε δράσεις που ενσωματώνουν τη διάσταση της 
ισότητας των φύλων (gender mainstreaming).  

 Η κατανομή του πλήθους  των Μέτρων ανά κατηγορία Μέτρων,  δεν μεταβλήθηκε από τον 
αρχικό  στον  τελικό  σχεδιασμό,  ωστόσο  οι  επιπλέον  πόροι  έχουν  ανακατανεμηθεί  μεταξύ 
των  κατηγοριών, με συνέπεια να παρατηρούνται αυξομειώσεις στους προϋπολογισμούς. Τα 
Μέτρα  «Συνέργεια  Ανθρωπίνων  Πόρων»  παρουσίασαν  αύξηση  πόρων  κατά  31%,  ενώ  
μεγαλύτερη  μεταβολή  σε  σχέση  με  τον  αρχικό  σχεδιασμό  παρατηρείται  στον 
προϋπολογισμό των Μέτρων «Κοινωνικών Υπηρεσιών»   ο οποίος αυξήθηκε κατά 35,7%. Η 
εν λόγω κατηγορία κατά τον τελικό σχεδιασμό εξακολουθεί να περιλαμβάνει 13 Μέτρα, ενώ 
σε  αυτήν  αντιστοιχεί  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  πόρων  (39,8%  του  συνολικού  τελικού 
προϋπολογισμού  των  Μέτρων  ΕΚΤ  των  ΠΕΠ).  Στην  κατηγορία  των  ΟΠΑΑΧ  οι  πόροι 
σημείωσαν  μείωση  της  τάξης  του  10,6%,  ενώ  σημαντική  μείωση  παρατηρείται  και  στον 
προϋπολογισμό  των  Μέτρων  «Τοπικές  Πρωτοβουλίες  Απασχόλησης»  (20,6%)  και  Αστικά 
(18,8%). 

 Ο  προγραμματικός  σχεδιασμός  των  ΠΕΠ  περιλάμβανε  την  ισότητα  των  φύλων  ως  ένα 
βασικό  στόχο  πολιτικής,  τόσο  οριζόντια  (μέσω  της  εφαρμογής  του  mainstreaming)  στα 
Μέτρα του ΠΕΠ (Συνέργεια, Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις –ΤΠΑ, Αστικά, Αγροτικά), όσο και 
στοχευμένα μέσω της δέσμευσης πόρων σε ένα ομοειδές για όλες  τις Περιφέρειες Μέτρο 
Κοινωνικών  Υπηρεσιών,  που περιλάμβανε αμιγώς θετικές δράσεις υπέρ  των  γυναικών  και 
στο οποίο καταλυτικό ρόλο έπαιξαν οι δημοτικές αναπτυξιακές επιχειρήσεις  των ΟΤΑ που 
συνέπραξαν ως  Τελικοί Δικαιούχοι. 
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 Επίσης κατά το 2006 προστέθηκε στις θετικές δράσεις των ΠΕΠ άλλη μια οριζόντια δράση με 
τελικό δικαιούχο τον ΕΟΜΜΕΧ που αφορούσε στην ενίσχυση και ανάπτυξη των γυναικείων 
επιχειρήσεων και στη διατήρηση της απασχόλησης σε υφιστάμενες γυναικείες επιχειρήσεις 
πανελλαδικά. 

 Στις  θετικές  δράσεις  επήλθαν σημαντικές αλλαγές στρατηγικής  και  προϋπολογισμών  κατά 
τις  αναθεωρήσεις  των  ΠΕΠ,  με  έμφαση  στην  αύξηση  προϋπολογισμού  σε  όλα  τα Μέτρα 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, με εξαίρεση μόνο τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας ‐ Θράκης 
και Στερεάς Ελλάδας. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις σε σχέση με τον αρχικό και τελικό σχεδιασμό ανά κατηγορία Μέτρων, 
φαίνονται και στον Πίνακα και στο Διάγραμμα που ακολουθούν: 

Πίνακας 3.19    Αρχικός & Τελικός  προϋπολογισμός των Μέτρων ΕΚΤ των ΠΕΠ του Γ’ ΚΠΣ ανά κατηγορία 
 

Κατηγορία Μέτρων  Αρχικός Π/Υ  Ποσοστό (%)  Τελικός Π/Υ  Ποσοστό (%)  % Μεταβολής 

ΑΣΤΙΚΑ  119.640.128  16,3%  97.131.309  12,0%  ‐18,8% 

ΔΟΜΕΣ  237.249.449  32,3%  321.859.352  39,8%  35,7% 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ‐ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  163.873.283  22,3%  214.688.187  26,5%  31,0% 

ΟΠΑΑΧ  56.572.943  7,7%  50.558.898  6,2%  ‐10,6% 

ΤΠΑ  139.047.934  19,0%  110.408.601  13,6%  ‐20,6% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  17.277.783  2,4%  14.323.382  1,8%  ‐17,1% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ  733.661.520  100,0%  808.969.729  100,0%  10,3% 

 

Διάγραμμα 3.132  
Μεταβολές  στη  Χρηματοδοτική  Κατανομή  των  πόρων  ΕΚΤ  των  ΠΕΠ  ανά  κατηγορία 
Μέτρων (Αρχικός – Τελικός Σχεδιασμός) 

   

Η χρηματοδοτική κατανομή των πόρων που διατέθηκαν συνολικά ανά Περιφέρεια για παρεμβάσεις 
που  ενσωματώνουν  τη  διάσταση  της  ισότητας  των  φύλων  και  εντάσσονται  σε  Μέτρα  που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, κατά τον αρχικό και τελικό σχεδιασμό αντίστοιχα, απεικονίζεται στο 
ακόλουθο διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 3.133  
Μεταβολές στη Χρηματοδοτική Κατανομή των πόρων των ΠΕΠ σε παρεμβάσεις Θετικών 
Δράσεων και Gender Mainstreaming (Αρχικός – Τελικός Σχεδιασμός) 

 

Εξετάζοντας  την  εξέλιξη  των πόρων που δεσμεύθηκαν  για  την  υλοποίηση θετικών δράσεων υπέρ 
των  γυναικών  στο  πλαίσιο  των  ΠΕΠ,  όπως  αποτυπώνεται  και  στο  ακόλουθο  Διάγραμμα, 
διαπιστώνουμε τα εξής: 

 Στις  θετικές  δράσεις  διαπιστώνουμε  σημαντικές  αυξήσεις  στους  προϋπολογισμούς  όλων 
των ΠΕΠ (με εξαίρεση δύο ΠΕΠ: ΑΜΘ & Στερεάς Ελλάδας), γεγονός που συνδέθηκε με την 
διαπίστωση  της  αναγκαιότητας  ενίσχυσης  της  κάλυψης  του  έμμεσα  ωφελούμενου 
πληθυσμού  (γυναίκες)  από  δομές  και  υπηρεσίες  εξυπηρέτησης  παιδιών,  ηλικιωμένων  και 
λοιπών πληθυσμιακών ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας. 

 Οι  μεγαλύτερες  αυξήσεις  προϋπολογισμού  σε  ποσοστιαία  βάση  εντοπίζονται  στα  ΠΕΠ 
Πελοποννήσου και Κρήτης (αυξήσεις 107% και 83% αντίστοιχα). 

 Μόνο  δυο  ΠΕΠ,  το  ΠΕΠ  Ανατολικής  Μακεδονίας‐Θράκης  και  το  ΠΕΠ  Στερεάς  Ελλάδας, 
εμφανίζουν  μείωση  του  προϋπολογισμού  που  διατέθηκε  για  την  υλοποίηση  θετικών 
δράσεων (μειώσεις 16,7% και 7,8% αντίστοιχα). Στα συγκεκριμένα ΠΕΠ δόθηκε μεγαλύτερη 
βαρύτητα  σε  δράσεις  gender  mainstreaming,  όπως  προκύπτει  από  την  αύξηση  του 
προϋπολογισμού  που  δεσμεύθηκε  κατά  τον  τελικό  σχεδιασμό  τους  σε  Μέτρα  που 
ενσωματώνουν τη διάσταση της ισότητας των φύλων. 
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Διάγραμμα 3.134  
Μεταβολές στη Χρηματοδοτική Κατανομή των πόρων των ΠΕΠ σε παρεμβάσεις Θετικών 
Δράσεων (Αρχικός – Τελικός Σχεδιασμός) 

 

Στο  ακόλουθο  διάγραμμα  παρουσιάζεται  η  κατανομή  των  πόρων  που  προέβλεπε  ο  τελικός  
σχεδιασμός των ΠΕΠ, ανά πεδίο πολιτικής του ΕΚΤ στο οποίο εμπίπτουν τα αντίστοιχα Μέτρα που 
χρηματοδοτούνται (εκτός των Μέτρων της Τεχνικής Βοήθειας): 

Διάγραμμα 3.135  
Τελικός  Προϋπολογισμός  Μέτρων  ΕΚΤ  των  ΠΕΠ  ανά  πεδίο  πολιτικής  και  κατηγορία 
παρέμβασης 

 

Παρατηρούμε ότι και πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων αντιστοιχεί σε Μέτρα που εμπίπτουν 
στο  πεδίο  πολιτικής  5  «Συγκεκριμένα  μέτρα  για  τη  βελτίωση  της  πρόσβασης &  συμμετοχής  των 
γυναικών  στην  αγορά  εργασίας»  (41,82%).  Ακολουθεί  το  πεδίο  πολιτικής  1  «Ανάπτυξη  και 
προώθηση ενεργών πολιτικών αγοράς εργασίας» (26,43%), στο οποίο αντιστοιχούν επί το πλείστον 
gender mainstreaming Μέτρα.  
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Με  βάση  τον  τελικό  προγραμματικό  σχεδιασμό  των  ΠΕΠ,  η  κατανομή  των  πόρων,  αλλά  και  του 
πλήθους  των  Μέτρων  μεταξύ  των  στόχων  ισότητας,  με  βάση  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  των 
δράσεων/ παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτά, απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

Διάγραμμα 3.136  
Τελικός Προϋπολογισμός και πλήθος θετικών & gender mainstreaming Μέτρων ΕΚΤ των
ΠΕΠ ανά στόχο ισότητας 

 

Στο  ανωτέρω  διάγραμμα  παρατηρείται  πως  με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό  η  πλειοψηφία  των 
Μέτρων,  εμπίπτει στο στόχο  ισότητας 1 «Βελτίωση της πρόσβασης &  της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας» (48 μέτρα ‐ 36,39% των πόρων). Εξίσου σημαντικός είναι και ο αριθμός των Μέτρων στο 
στόχο 3 «Βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων» 
(41 μέτρα ‐ 35,13% των συνολικών πόρων για μέτρα ΕΚΤ), και ακολούθως στο στόχο 4 «Συνδυασμός 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» (26 μέτρα ‐ 28,48% των συνολικών πόρων για μέτρα ΕΚΤ). 
Αξιοσημείωτο  είναι  πως  στον  τελικό  σχεδιασμό,  όπως  και  στον  αρχικό,  δεν  διατέθηκαν  καθόλου 
πόροι  για  την υλοποίηση Μέτρων που  να συμβάλλουν στο στόχο 2 «Βελτίωση  της  ισότητας στην 
εκπαίδευση  και  την  κατάρτιση».  Η  διαχρονική  εξέλιξη  μεταξύ  αρχικού  και  τελικού  σχεδιασμού 
αναφορικά  με  τη  συμβολή  των  Μέτρων  των  ΠΕΠ  στους  στόχους  ισότητας,  απεικονίζεται  στο 
ακόλουθο διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 3.137  
Αρχικός  &  τελικός  προϋπολογισμός  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των
φύλων των ΠΕΠ ανά στόχο ισότητας 

 

Η  διαχρονική  εξέλιξη  του  προϋπολογισμού  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  συνολικά  για  τα  ΠΕΠ,  ανά 
κατηγορία  παρέμβασης,  μεταξύ  αρχικού  και  τελικού  σχεδιασμού,  με  χρονικά  ορόσημα  τα  έτη 
αναθεώρησης,  ήτοι  το  2004  και  το  2006,  απεικονίζεται  και  στο  διάγραμμα  που  ακολουθεί,  ενώ 
αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη διαχρονική εξέλιξη της χρηματοδοτικής κατανομής ανά ΠΕΠ και 
ανά κατηγορία παρεμβάσεων, παρατίθενται σε πινακοποιημένη μορφή στο Παράρτημα Ι του 2ου 
Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

Διάγραμμα 3.138   Διαχρονική εξέλιξη του προϋπολογισμού των παρεμβάσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ ανά κατηγορία

 

Αναλυτικά,  κατά  την  πρώτη  αναθεώρηση  των  ΠΕΠ  το  2004,  ο  συνολικός  προϋπολογισμός  των 
Μέτρων  ΕΚΤ,  ενισχύθηκε  με  περίπου  38  εκατ.  €,  παρουσιάζοντας  αύξηση  της  τάξης  του  5%.  Οι 
μεταβολές σχετίζονται με την αναθεώρηση των επιμέρους ΠΕΠ και ειδικότερα με την μεταβολή της 
κατανομής των δεσμευμένων πόρων ανά Μέτρο ΕΚΤ, καθώς και με την αλλαγή των παραμέτρων/ 
κριτηρίων που  χαρακτηρίζουν  τα Μέτρα ως gender mainstreaming  σύμφωνα με  την μεθοδολογία 
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που  αναπτύχθηκε  στο  1ο  Παραδοτέο  του  Έργου  (οι  μεταβολές  ανά  ΠΕΠ  και  ανά  Μέτρο 
παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην αρχή της ενότητας). 

Οι  πόροι  που  διατέθηκαν  από  τα  ΠΕΠ  για  την  υλοποίηση  θετικών  δράσεων  υπέρ  των  γυναικών 
αυξήθηκαν  με  την  αναθεώρηση  του 2004  κατά  13%,  σημειώνοντας  αύξηση  μεγαλύτερη  από  την 
συνολική αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού των Μέτρων ΕΚΤ (5%).  

Σε σχέση με την κατανομή των επιπλέον πόρων (περίπου 32 εκατ. €) σε θετικές δράσεις ανά ΠΕΠ, με 
εξαίρεση  το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας‐Θράκης,  όπου μειώθηκε  ο  διαθέσιμος  προϋπολογισμός 
των θετικών δράσεων κατά 33%, σε όλα τα υπόλοιπα ΠΕΠ παρατηρείται ενίσχυση των πόρων για 
την υλοποίηση θετικών δράσεων. Συνολικά τα θετικά Μέτρα των ΠΕΠ ενισχύθηκαν με 13% επιπλέον 
πόρους.  Τα  μεγαλύτερα  ποσοστά  αύξησης  των  πόρων  παρουσιάστηκαν  στα  ΠΕΠ  Πελοποννήσου 
(72%),  Δυτικής  Μακεδονίας  (59%),  Αττικής  (38%)  και  Κρήτης  (28%),  αυξήσεις  οι  οποίες  ανήλθαν 
συνολικά στο 86,1% των επιπλέον πόρων που διατέθηκαν στα ΠΕΠ.  

Αύξηση της τάξης του 10% παρατηρείται και στο συνολικό προϋπολογισμό των προσανατολισμένων 
στην ισότητα των φύλων Μέτρων ΕΚΤ (gender mainstreaming). Η αύξηση του προϋπολογισμού των 
δράσεων gender mainstreaming, που παρατηρείται κατά την αναθεώρηση του 2004, οφείλεται κατά 
κύριο  λόγο  στην  αύξηση  των  πόρων  που  διατέθηκαν  για  το  ΠΕΠ  Δυτικής  Ελλάδας  (120%)  και 
δευτερευόντως για το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (52%). 

Το  2006  πραγματοποιήθηκε  η  εκ  νέου  αναθεώρηση  των  ΠΕΠ,  η  οποία  οδήγησε  στις  εξής 
διαπιστώσεις: 

 Συνολικά ο προϋπολογισμός των Μέτρων ΕΚΤ των ΠΕΠ αυξήθηκε κατά 51 εκατ. € περίπου, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 7% μετά την αναθεώρηση του 2006.  

 Οι  πόροι  που  διατέθηκαν  από  τα  ΠΕΠ  για  την  υλοποίηση  θετικών  δράσεων  υπέρ  των 
γυναικών αυξήθηκαν με την αναθεώρηση του 2006 κατά 19%, αύξηση μεγαλύτερη από τη 
συνολική αύξηση του προϋπολογισμού των Μέτρων ΕΚΤ (7%). 

 Σε σχέση με την κατανομή των επιπλέον πόρων (περίπου 45 εκατ. €) σε θετικές δράσεις ανά 
ΠΕΠ, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων (71%) διατέθηκαν κυρίως στα ΠΕΠ Θεσσαλίας (48%), 
Κρήτης  (45%)  και Κεντρικής Μακεδονίας  (37%). Μείωση  του διαθέσιμου προϋπολογισμού 
των  θετικών  δράσεων  σημειώθηκε  στα  ΠΕΠ  Αττικής,  ΠΕΠ  Δυτικής  Μακεδονίας  και  ΠΕΠ 
Στερεάς Ελλάδας.  

 Παράλληλα,  αύξηση  της  τάξης  του  29%  παρατηρείται  στο  συνολικό  προϋπολογισμό  των 
προσανατολισμένων στην ισότητα των φύλων Μέτρων ΕΚΤ (gender mainstreaming), η οποία 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των πόρων των GM μέτρων των ΠΕΠ ΑΜΘ (200%) 
και Κεντρικής Μακεδονίας (176%). Οι πόροι των προσανατολισμένων στην ισότητας Μέτρων 
αυξήθηκαν  με  την  αναθεώρηση  του  2006  σε  όλα  τα ΠΕΠ,  με  εξαίρεση  το  ΠΕΠ  Νοτίου 
Αιγαίου (μείωση 5,6%). 

 Με  τις  τελικές  αναθεωρήσεις  των  ΠΕΠ  και  την  οριστικοποίηση  του  σχεδιασμού  τους, 
διαμορφώθηκε  και  ο  τελικός  προϋπολογισμός  των  Μέτρων  τους.  Συνολικά  ο 
προϋπολογισμός  των  Μέτρων  ΕΚΤ  των  ΠΕΠ  μειώθηκε  κατά  1,6%,  σε  σχέση  με  την 
αναθεώρηση του 2006.  

 Οι  πόροι  που  διατέθηκαν  από  τα  ΠΕΠ  για  την  υλοποίηση  θετικών  δράσεων  υπέρ  των 
γυναικών  παρουσίασαν  αύξηση  της  τάξης  του  6%.  Αξιοσημείωτη  είναι  η  αύξηση  του 
προϋπολογισμού των θετικών και των προσανατολισμένων στην ισότητα παρεμβάσεων του 
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, κατά 18% και 43%, αντίστοιχα, λόγω αύξησης του προϋπολογισμού 
του θετικού Μέτρου 5.1 και αλλαγής του χαρακτηρισμού του Μέτρου 5.3 από ουδέτερο σε 
gender  mainstreaming.  Μικρή  μείωση  του  διαθέσιμου  προϋπολογισμού  των  θετικών 
δράσεων παρατηρείται στα ΠΕΠ Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου.  
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 Παράλληλα,  κατά  την  τελική  αναθεώρηση  των  ΠΕΠ  παρατηρήθηκε  μείωση  κατά  2%  του 
προϋπολογισμού  του  συνόλου  των  δράσεων  gender  mainstreaming.  Μείωση  του 
προϋπολογισμού του συνόλου των δράσεων gender mainstreaming σημειώθηκε σε όλα τα 
ΠΕΠ,  με  εξαίρεση  το  ΠΕΠ  Δυτικής  Ελλάδας  το  οποίο  παρουσίασε  σημαντική  αύξηση  της 
τάξης του 43%. Επίσης, σημαντική αύξηση στους πόρους των μέτρων GM σημειώθηκε στην 
Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων  (31%),  λόγω  της  μετατροπής  δύο  Μέτρων  (3.4  και  5.2)  από 
ουδέτερα σε GM κατά τον τελικό σχεδιασμό. 
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3.7.2. Ειδικό  Ερώτημα  Α2.2. Ποιές  λειτουργίες  και  διαδικασίες  υλοποίησης  εφαρμόστηκαν  στο 
πλαίσιο της επίσημης ή/και της άτυπης προσέγγισης προώθησης της ισότητας των φύλων; 
Ποιοί μηχανισμοί και εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή της πολιτικής ισότητας 
και  σε  ποιους  τομείς;  Ποιά  από  αυτά  υπήρξαν  αποτελεσματικά  και  σε  ποιά 
παρουσιάσθηκαν δυσκολίες εφαρμογής; 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται σε συνολικό επίπεδο τα ακόλουθα: 

 Σε  ποιό  βαθμό  εφαρμόσθηκαν  κριτήρια  ισότητας  στην  επιλογή  των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων; Πως αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους; 

 Ποιός ήταν ο βαθμός εμπλοκής γυναικείων οργανώσεων και Φορέων Ισότητας κατά την 
παρακολούθηση  και  υλοποίηση  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των 
φύλων; [εξετάζεται στην Ενότητα 3.1] 

 Οι  φορείς  διαχείρισης  και  υλοποίησης  των  παρεμβάσεων  διέθεταν  επαρκή 
εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα ισότητας; 

 Πώς  αξιολογείται  η  αποτελεσματικότητα  των  μηχανισμών  συντονισμού  των 
εμπλεκόμενων  φορέων  σε  θέματα  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων;  Πώς 
αξιολογείται  η  οριζόντια  δικτύωση,  η  επικοινωνία  και  ο  βαθμός  συνεργασίας  μεταξύ 
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων; 

 Σε  ποιό  βαθμό  σχεδιάσθηκαν  και  υλοποιήθηκαν  ειδικές  δράσεις  διάχυσης  και 
προβολής  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων;  Με  ποιό  τρόπο 
λήφθηκε υπόψη το θέμα του φύλου στις οριζόντιες δράσεις δημοσιότητας των ΕΠ του 
Γ΄ ΚΠΣ; 

Κριτήρια ισότητας 

Με βάση τις απαντήσεις των ΕΥΔ των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ στο πλαίσιο της Έρευνας Α σχετικά με το βαθμό 
και  την  αποτελεσματικότητα  της  εφαρμογής  κριτηρίων  ισότητας  στην  επιλογή  των 
συγχρηματοδοτούμενων  έργων,  προκύπτει  ότι  στην  πλειοψηφία  των  περιπτώσεων  δεν 
εφαρμόστηκαν ειδικά κριτήρια αξιολόγησης / επιλογής έργων. Χαρακτηριστικά παρατηρείται πως η 
συντριπτική πλειοψηφία των ΕΥΔ των ΠΕΠ  (δέκα εκ των έντεκα ερωτηθέντων) απάντησε αρνητικά 
στο σχετικό ερώτημα. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά 
με  την  αποτελεσματικότητα  των  εν  λόγω  κριτηρίων.  Επιπροσθέτως,  μεταξύ  των  φορέων  που 
απάντησαν καταφατικά  (κυρίως ΕΥΔ  των ΤΕΠ),  όταν κλήθηκαν να αξιολογήσουν  την αυστηρότητα 
των  διαδικασιών  επιλογής  των  έργων  αναφορικά  με  τα  εν  λόγω  ειδικά  κριτήρια,  παρατηρήθηκε 
σημαντική ανομοιογένεια μεταξύ των απαντήσεων που έδωσαν.  

Προκειμένου να υπάρξει σαφέστερη εικόνα σχετικά με τις λειτουργίες και διαδικασίες υλοποίησης 
που  εφαρμόστηκαν  στο  πλαίσιο  της  επίσημης  ή/και  της  άτυπης  προσέγγισης  προώθησης  της 
ισότητας  των  φύλων,  εξετάσθηκε  το  διαθέσιμο  υλικό  (αρχικό  και  τελικό  ΣΠ,  Προσκλήσεις  και 
διαδικτυακοί  χώροι  των  ΕΥΔ),  ως  προς  τα  κριτήρια  αξιολόγησης  και  επιλογής  πράξεων  προς 
χρηματοδότηση. 

Από την επισκόπηση του ανωτέρου υλικού διαπιστώθηκε πως στις περισσότερες περιπτώσεις των 
ΕΠ, στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής περί συμβατότητας της πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές 
πολιτικές, προβλέπονταν κριτήρια όπως: 

 η ενίσχυση της ισότητας ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες,  

 η αύξηση της απασχολησιμότητας των γυναικών,  

 η απεμπλοκή τους από την φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, κλπ.  
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με  σκοπό  την  τεκμηρίωση  της  συνάφειας,  συνέπειας  και  συνεκτικότητας  των  προτεινόμενων 
πράξεων με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και τα Εθνικά Σχέδια Δράσης και την 
τεκμηρίωση  της  κρισιμότητας  του  προβλήματος  που  προτείνεται  να  αντιμετωπιστεί  από  την 
εκάστοτε  πράξη  σε  σχέση  με  τη  διάσταση  της  ισότητας,  τον  προσδιορισμό  των  άμεσα  και  τυχόν 
έμμεσα ωφελούμενων της πράξης μεταξύ των οποίων και οι γυναίκες, κλπ.  

Σε ορισμένες (λίγες) περιπτώσεις αναφέρονται ειδικά Κοινωνικά ή Οικονομικά κριτήρια όπως: 

 η Συμμετοχή των γυναικών, 

 οι Προοπτικές προώθησης της απασχόλησης των γυναικών στην περιοχή και 

 η Ύπαρξη συνεταιρισμών ή άλλων συλλογικών φορέων γυναικείας επιχειρηματικότητας. 

Επίπεδο Εμπειρογνωμοσύνης   

Στο πλαίσιο της ίδιας Έρευνας, οι ΕΥΔ ερωτήθηκαν σχετικά με το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης της 
Υπηρεσίας  τους  σε  θέματα  ισότητας  των  φύλων.  Από  τις  απαντήσεις  της  πλειοψηφίας  των 
ερωτηθέντων  φορέων  και  κυρίως  του  υποσυνόλου  των  ερωτηθέντων  εκπροσώπων  των  ΕΥΔ  των 
Τομεακών ΕΠ,  προκύπτει  ότι  το  επίπεδο  εμπειρογνωμοσύνης  των Υπηρεσιών σε θέματα  ισότητας 
των φύλων αποτιμάται ως ικανοποιητικό. 

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι, με βάση τα στοιχεία της ίδιας έρευνας, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ σε 
καμία  από  τις  συμμετέχουσες  στην  έρευνα  Διαχειριστικές  Αρχές  δεν  πραγματοποιήθηκαν  ειδικά 
προγράμματα επιμόρφωσης των στελεχών της σε θέματα ισότητας των φύλων.    

Στο ίδιο ερώτημα κλήθηκαν να απαντήσουν και οι φορείς συντονισμού ΕΥΣΕΚΤ και ΕΥΣΣΑΑΠ. Από τα 
στοιχεία  της  έρευνας  προκύπτει  ότι  η  ΕΥΣΕΚΤ  παρουσιάζει  πολύ  ικανοποιητικό  επίπεδο 
εμπειρογνωμοσύνης, όπως αυτό τεκμηριώνεται ως ακολούθως:  

Τα στελέχη της ΕΥΣΕΚΤ που ήταν αρμόδια για τα θέματα  ισότητας των φύλων στα ΕΠ/ΕΚΤ 
και στο Γ’ ΚΠΣ, είχαν άριστη γνώση των κοινοτικών και εθνικών αρχών για την ενσωμάτωση 
της ισότητας των φύλων. Η γνώση αυτή αποκτήθηκε τόσο μέσα από την άμεση συνεργασία 
με  την  αντίστοιχη  οριζόντια  μονάδα  παρακολούθησης  της  ΕΕ  όσο  και  από  τη  συνεχή 
παρακολούθηση συνεδριάσεων και σεμιναρίων σε θέματα ισότητας των φύλων.  

Η ΕΥΣΣΑΑΠ, τέλος, εκτιμά ότι το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης της είναι εν γένει ικανοποιητικό.  

Μηχανισμοί συντονισμού  

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων σε 
θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων, οι ΕΥΔ των ΕΠ στο πλαίσιο της Έρευνας Α ερωτήθηκαν 
σχετικά  με  την  οριζόντια  δικτύωση,  την  επικοινωνία  και  το  βαθμό  συνεργασίας  μεταξύ  των 
εμπλεκόμενων  υπηρεσιών  σε  θέματα προώθησης  της  ισότητας  των φύλων.  Όπως  προκύπτει  από 
την  ανάλυση  των  απαντήσεων,  στην  αποτελεσματικότερη  υλοποίηση  των  παρεμβάσεων 
προώθησης  της  ισότητας  των φύλων  και  στη βελτίωση  της  ενσωμάτωσης  της αρχής  της  ισότητας 
των φύλων, σε μεγάλο βαθμό συνέβαλε εν γένει η συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, σε αντίθεση με τη 
μέτρια συμβολή που αποδόθηκε στην συνεργασία με την ΕΥΣΣΑΑΠ για το αντίστοιχο θέμα. 

Αναφορικά με τους φορείς συντονισμού ‐ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΣΣΑΑΠ‐ στους οποίους διατυπώθηκε αντίστοιχο 
ερώτημα, η ΕΥΣΣΑΑΠ περιορίστηκε στο να αξιολογήσει τη συνεργασία της με την ΕΥΣΕΚΤ, την οποία 
και αποτιμά ως σημαντική στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων, 
ενώ η ΕΥΣΕΚΤ αποτιμά ως σημαντική την επικοινωνία και συνεργασία της με τη ΓΓΙΦ και τις ΕΥΔ των 
ΤΕΠ/ΠΕΠ,  ενώ  αποδίδει  «μέτριο»  βαθμό  συμβολής  της  συνεργασίας  της  με  την  ΕΥΣΣΑΑΠ  στην 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της  αρχής της ισότητας των φύλων στα ΕΠ/ΠΕΠ του Γ’ ΚΠΣ. 

Ειδικότερα,  η  ΕΥΣΕΚΤ  επισημαίνει  ότι:  ο  ορισμός  Υπευθύνων  Ισότητας  στις  ΕΥΔ  συνέβαλε  στην 
αποτελεσματική  παρακολούθηση  των  σχετικών  παρεμβάσεων.  Δημιουργήθηκε  ένα  δίκτυο 
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ανθρώπων  που  διευκόλυνε  την  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  της  ΕΥΣΕΚΤ  στη  παρακολούθηση  των 
δράσεων προώθησης της ισότητας των φύλων. 

Σε ότι αφορά στη συνεργασία της με την ΓΓΙΦ επισημαίνεται ότι: Η άμεση συνεργασία των στελεχών 
της  ΕΥΣΕΚΤ  με  τη  ΓΓΙΦ  εξασφάλισε  το  σωστό  σχεδιασμό  των  προγραμμάτων  ΕΚΤ  ως  προς  την 
ενσωμάτωση των αρχών της ισότητας των φύλων στο περιεχόμενό τους. 

Τέλος,  η  Γενική  Διεύθυνση  Απασχόλησης,  Κοινωνικών  Υποθέσεων  και  Κοινωνικής  Ένταξης  της  ΕΕ 
αξιολόγησε  σημαντική  τη  συμβολή  της  επικοινωνίας  –  συνεργασίας  με  τους  φορείς  συντονισμού 
(ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΣΣΑΑΠ,  ΓΓΙΦ) στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της αρχής της  ισότητας των φύλων, 
ενώ χαρακτήρισε μέτρια τη συμβολή των αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών των ΤΕΠ/ΠΕΠ. 

Δημοσιότητα  

Στο πλαίσιο  της δημοσιότητας  των ΕΠ  του  Γ΄ ΚΠΣ,  εκτός από λίγες  εξαιρέσεις,    δεν σχεδιάσθηκαν 
ειδικές  δράσεις  για  την  διάχυση  και  προβολή  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των 
φύλων. Οι δράσεις δημοσιότητας των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στις περισσότερες 
περιπτώσεις  σχεδιάσθηκαν  και  υλοποιήθηκαν  καλύπτοντας  το  σύνολο  των  παρεμβάσεων  των 
προγραμμάτων  (και  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  και  των  παρεμβάσεων  του  ΕΚΤ  διακριτά  από  τις 
λοιπές  παρεμβάσεις),  ενώ  παράλληλα  δράσεις  δημοσιότητας  υλοποιήθηκαν  και  για  επιμέρους 
κατηγορίες παρεμβάσεων (Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, ΟΠΑΑΧ). 

ΕΠ Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση 

Στο πλαίσιο της δημοσιότητας του προγράμματος δημιουργήθηκαν και προβλήθηκαν διαφημιστικά 
σποτ,  καταχωρήσεις,  μηνύματα,  έντυπα  κλπ    αποκλειστικά  για  τις  δράσεις  που  αφορούσαν  στις 
γυναίκες.  

Επίσης,  στο  πλαίσιο  της  Τεχνικής  Βοήθειας  του  ΕΠ  (Μέτρο  6.1)  υλοποιήθηκαν  ειδικές  δράσεις 
δημοσιότητας για το έργο της   Γενικής Γραμματείας  Ισότητας στο Μέτρο 5.1 «Θετικές δράσεις για 
την  Ισότητα  των  Ευκαιριών  μεταξύ  Ανδρών  και  Γυναικών  στις  Μικρομεσαίες  και  Μεγάλες 
Επιχειρήσεις»,  με στόχο  την ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση  των δυνητικών Τελικών αποδεκτών 
(ΜΜΕ  και  μεγάλες  επιχειρήσεις),    των  ωφελουμένων  (γυναίκες)  και  του  κοινωνικού  συνόλου 
γενικότερα, σχετικά με τον καινοτόμο χαρακτήρα του Μέτρου, τους στόχους του, τα αποτελέσματά 
του, τις καινοτομίες του και τις καλές πρακτικές του. 

Επιπρόσθετα,  από  την  Τεχνική  Βοήθεια  του  ΕΠΑΕΚ  (Μέτρο  6.2:  Μελέτες  ωρίμανσης  & 
προετοιμασίας  της  Δ’  Προγραμματικής  Περιόδου)  χρηματοδοτήθηκε  και  το  έργο  «Σύμβουλος 
Δημοσιότητας  για  τα  "ΜΕΤΡΑ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΖΩΗΣ"»  που 
υλοποιούνται  στο  πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ.  Έργο  του  Συμβούλου  Δημοσιότητας  ήταν  ο  σχεδιασμός 
επικοινωνιακής  στρατηγικής  για  την  προβολή  της  ΕΕ  και  του  Σχεδίου  Δράσης  για  την  παροχή 
υπηρεσιών  φροντίδας,  η  υλοποίηση  δράσεων  επικοινωνίας  με  στόχο  την  ενημέρωση  τόσο  της 
κοινής  γνώμης,  όσο  και  των  άμεσα  εμπλεκομένων  στο  Σχέδιο  Δράσης  και  η  αξιολόγηση  των 
αποτελεσμάτων των προτεινόμενων επικοινωνιακών ενεργειών. 

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

Στο  πλαίσιο  της  Τεχνικής  Βοήθειας  ΕΚΤ  του  ΠΕΠ  Ιονίων  Νήσων  υλοποιήθηκαν  ειδικές  ενέργειες 
δημοσιότητας  για  τη  δράση  «Γυναικεία  Επιχειρηματικότητα»  που  υλοποιήθηκε  στο  πλαίσιο  του 
Μέτρου  5.3  «Ανάπτυξη  της  γυναικείας  απασχόλησης  και  επιχειρηματικότητας  ‐  προώθηση  της 
ισότητας των φύλων» του ΠΕΠ. 

Στο  σημείο  αυτό  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  ειδικές  δράσεις  δημοσιότητας –  ευαισθητοποίησης 
πραγματοποιήθηκαν από Τελικούς Δικαιούχους (ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ  ''ΑΡΣΗ  ΤΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ    ΚΑΙ  ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΝΟΜΟ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ''  στο  πλαίσιο  του Μέτρου  6.3  του  ΠΕΠ  Κρήτης, 
ΔΡΑΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  /  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ  «ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΣΤΗΝ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
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ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ  ΚΑΙ 
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» στο πλαίσιο του Μέτρου 5.2 του ΠΕΠ Θεσσαλίας), καθώς και από Αναδόχους 
παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων.  Χαρακτηριστικά  αναφέρεται  ότι  η  ενέργεια 
«ενημέρωση‐ευαισθητοποίηση» ήταν υποχρεωτική για κάθε Ανάδοχο‐Επιχείρηση στο πλαίσιο του 
Μέτρου 5.1 του ΕΠΑΕΚ, με δράσεις που αποσκοπούσαν "στην ενημέρωση ανδρών και γυναικών της 
επιχείρησης, του κοινωνικού και επαγγελματικού τους περίγυρου και της κοινωνίας γενικότερα, για 
τις νέες δυνατότητες που παρουσιάζονται και αφορούν στην προετοιμασία, την προώθηση, αλλά και 
διευκόλυνση των εργαζομένων γυναικών στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία". 

Σε  παρόμοιο  συμπέρασμα  καταλήγουν  και  τα  σχετικά  ευρήματα  στο  πλαίσιο  της  διενεργηθείσας 
έρευνας  στις  ΕΥΔ  των  ΤΕΠ/ΠΕΠ  αναφορικά  με  την  ανάπτυξη  εργαλείων  ή/και  μηχανισμών  που 
αποσκοπούσαν  στη  διάδοση  και  προβολή  των  παρεμβάσεων  της  ισότητας  των  φύλων.  Όπως 
προκύπτει  σχετικά,  η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων απέδωσε  σχετικότητα  στην ανάπτυξη  των  εν 
λόγω εργαλείων – πρακτικών καθώς και στο βαθμό συμβολής τους στην επίτευξη των τεθέντων ως 
προς την προώθηση της ισότητας των φύλων στόχων.  

Με  βάση  τώρα  τα  ευρήματα  της  έρευνας  που  πραγματοποιήθηκε  σε  βασικούς  Τελικούς 
Δικαιούχους των ΕΠ (έρευνα Β) αναφορικά με ίδιο ερώτημα, οι απαντήσεις παρουσιάζουν ουσιώδη 
απόκλιση, με τον καθένα από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να αποτιμά διαφορετικά το βαθμό 
εφαρμογής  και συμβολής    των μέσων προβολής  και διάδοσης  των παρεμβάσεων προώθησης  της 
ισότητας.  Χαρακτηριστικά,  η  ΓΓΙΦ  τους  αποδίδει  σχετικότητα  παρατηρώντας:  Τα  πλάνα 
δημοσιότητας  αφορούσαν  στα  επί  μέρους  έργα  και  τους  επί  μέρους  δικαιούχους  και 
χρηματοδοτήθηκαν από  τους κωδικούς  των έργων. Η  ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση αφορούσε 
σε εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές για την Ισότητα, σε θέματα απασχόλησης  και ένταξης έργων 
στο  Γ΄ΚΠΣ  και  ανάλυσης  και  παρουσίασης  των  δράσεων  του  υλοποιούμενου  Έργου.  Θετικά 
αποτίμησε  την  εφαρμογή  και  συμβολή  τους  ο  ΟΑΕΔ,  ενώ  αρνητικά  αποφάνθηκε  η  ΕΥΕ‐ΕΚΤ 
επισημαίνοντας  χαρακτηριστικά: Δεν  χρειάσθηκε  η  ανάπτυξη  ειδικών  εργαλείων  για  την  προβολή 
της πολιτικής  για  την  ισότητα  των φύλων  κατά  την  εφαρμογή δράσεων δημοσιότητας  των  έργων, 
δεδομένου  ότι  η  πολιτική  αυτή  ήταν  εκ  των  προτέρων  ενσωματωμένη  οριζόντια  από  τα  ΕΠ 
Απασχόληση  και  Επαγγελματική  Κατάρτιση  και  Κοινωνία  της  Πληροφορίας,  τα  οποία  την 
συμπεριέλαβαν κατά τον σχεδιασμό των Αξόνων Προτεραιότητας όπου εντάχθηκαν τα εν λόγω έργα.  
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3.7.3. Ειδικό Ερώτημα Α2.3. Πώς έγινε η παρακολούθηση της  εφαρμογής  της αρχής  του gender 
mainstreaming στα διάφορα επίπεδα προγραμματισμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων; 
Πώς  έγινε η παρακολούθηση  των στόχων  ισότητας σε  επίπεδο Αξόνων  / Μέτρων  /  Έργων 
στα ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ;    

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται σε συνολικό επίπεδο τα ακόλουθα: 

 Σε  ποιούς  τομείς  παρέμβασης  σχεδιάσθηκαν  αποτελεσματικοί  μηχανισμοί  για  την 
παρακολούθηση  της  εφαρμογής  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  (gender 
mainstreaming  και  θετικές  δράσεις)  στα  διάφορα  επίπεδα  προγραμματισμού  και 
υλοποίησης των παρεμβάσεων;  

 Σε ποιο βαθμό ενσωματώθηκαν ποσοτικοί στόχοι – δείκτες με τη διάσταση του φύλου 
στο επίπεδο των έργων; 

 Σε  ποιούς  τομείς  παρέμβασης  σχεδιάστηκαν  αποτελεσματικοί  μηχανισμοί 
συγκέντρωσης  ποσοτικών  στοιχείων  για  την  παρακολούθηση  των  ωφελούμενων  των 
παρεμβάσεων ΕΚΤ ανά φύλο; Πού υπήρξαν ελλείψεις και κενά; 

 Τι  προβλήματα  παρουσιάστηκαν  με  την  παρακολούθηση  των  δεικτών  ανά  φύλο  σε 
επίπεδο Αξόνων, Μέτρων και έργων και πώς αντιμετωπίστηκαν; 

3.7.3.1. Σύστημα ποσοτικοποιημένων στόχων –  δεικτών  ισότητας  στο  πλαίσιο  των  ΕΠ  του  Γ’ 
ΚΠΣ ‐ ΕΚΤ21 

Το σύστημα ποσοτικοποιημένων στόχων –  δεικτών που σχεδιάσθηκε  για  την παρακολούθηση και 
αποτίμηση  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων,  εξετάσθηκε  αναλυτικά  ανά 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στην Ενότητα 3.4.1., σε ότι αφορά στον αρχικό σχεδιασμό του και στην 
Ενότητα 3.7.1 σε ότι αφορά τον  τελικό σχεδιασμό.  Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκαν  τα επιμέρους 
κενά/αστοχίες  του  προγραμματικού  σχεδιασμού  και  προσδιορίσθηκαν  οι  δυσχέρειες  που 
προκάλεσαν  στην  παρακολούθηση  της  εφαρμογής  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων    (gender 
mainstreaming &  θετικές  δράσεις)  στα  διάφορα  επίπεδα  προγραμματισμού  και  υλοποίησης  των 
παρεμβάσεων.  

Εξετάζοντας  συνολικά  το  σύστημα  ποσοτικοποιημένων  δεικτών  ισότητας,  εξάγονται  τα  ακόλουθα 
συμπεράσματα: 

 Στα  18  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  τα  αποτελέσματα  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των 
φύλων αποτυπώνονται σε 40 δείκτες ισότητας στο επίπεδο των Αξόνων Προτεραιότητας και 
σε 163 δείκτες ισότητας στο επίπεδο των Μέτρων. 

 Οι ανωτέρω δείκτες δεν καλύπτουν το σύνολο των ΕΠ και των Μέτρων  (θετικών & gender 
mainstreaming),  όπως  φαίνεται  και  στο  ακόλουθο  Διάγραμμα.  Συγκεκριμένα,  σε  4 
Επιχειρησιακά Προγράμματα  (ΕΠΕΑΕΚ,  ΕΠ Υγεία – Πρόνοια,  ΕΠ ΚτΠ, ΠΕΠ ΑΜΘ)  δεν  έχουν 
προβλεφθεί  δείκτες  ισότητας  στο  επίπεδο  των  Αξόνων  Προτεραιότητας,  ενώ  σε 2  ΕΠ  (ΕΠ 
Υγεία – Πρόνοια, ΕΠ ΚτΠ) απουσιάζουν δείκτες ισότητας και από τα Μέτρα.  

                                                            

21
 Με βάση τον τελικό σχεδιασμό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
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Διάγραμμα 3.139  
Πλήθος  δεικτών  ισότητας  σε  επίπεδο  Άξονα  Προτεραιότητας  και  Μέτρου  ανά
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

Από τα 89 Μέτρα των ΕΠ που περιλαμβάνουν θετικές δράσεις ή δράσεις προσανατολισμένες στην 
ισότητα των φύλων, στα 28 Μέτρα απουσιάζουν δείκτες ισότητας. Η χρηματοδοτική βαρύτητα των 
Μέτρων  που  δεν  περιλαμβάνουν  δείκτες  ισότητας  ανέρχεται  στο  40%  του  προϋπολογισμού  των 
θετικών & gender mainstreaming Μέτρων ΕΚΤ.   Από το ανωτέρω συνάγεται ότι για ένα σημαντικό 
ποσοστό  των  πόρων  του  ΕΚΤ  που  δεσμεύτηκαν  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων  στο 
πλαίσιο  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ,  δεν  υπήρξαν  σχετικές  προγραμματικές  δεσμεύσεις  και  συγκεκριμένοι 
στόχοι  για  τη  μέτρηση  των  αποτελεσμάτων  και  επιπτώσεων  των  παρεμβάσεων  στη  μείωση  των 
ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

Η ανωτέρω διαπίστωση ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό για τα Μέτρα ΕΚΤ που περιλαμβάνουν δράσεις 
προσανατολισμένες στην  ισότητα  των φύλων,  σε  σύγκριση με  τα Μέτρα ΕΚΤ που περιλαμβάνουν 
θετικές  δράσεις.  Όπως  φαίνεται  και  από  τα  στοιχεία  του  Πίνακα  και  του  διαγράμματος  που 
ακολουθούν, τα 18 αμιγώς θετικά Μέτρα και τα 4 Μέτρα που περιλαμβάνουν θετικές & ουδέτερες 
δράσεις  καλύπτονται  στο  σύνολό  τους  από  δείκτες  ισότητας.  Αντίθετα,  από  τα  63  gender 
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mainstreaming Μέτρα, στα 26 Μέτρα (41,3% του αριθμού των Μέτρων και 42,6% των αντίστοιχων 
πόρων) απουσιάζουν δείκτες ισότητας. 

Πίνακας 3.20    Αριθμός & Προϋπολογισμός Μέτρων με δείκτες ισότητας ανά κατηγορία  
 

 
Συνολικός 

Αριθμός Μέτρων 
Συνολικός Π/Υ 

Μέτρων 
Αριθμός Μέτρων με 
Δείκτες Ισότητας 

Αριθμός Δεικτών 
Ισότητας 

Π/Υ Μέτρων 
με Δείκτες Ισότητας 

Θετικά Μέτρα  18  617.507.417  18  86  617.507.417 

Θετικές &  
GM Δράσεις 

4  289.160.972  2  4  7.485.923 

Θετικές &  
Ουδέτερες Δράσεις 

4  15.368.722  4  6  15.368.722 

Gender 
Mainstreaming 

63  3.577.330.309  37  67  2.052.309.807 

ΣΥΝΟΛΟ  89  4.499.367.420 61  163  2.692.671.869 

 

Διάγραμμα 3.140  
Κατανομή προϋπολογισμού Μέτρων ΕΚΤ με βάση την ύπαρξη ή μη δεικτών ισότητας ανά 
κατηγορία Μέτρων 

 

Σε ότι αφορά το είδος των δεικτών  ισότητας, παρατηρείται ότι τόσο στο επίπεδο των ΑΠ, όσο και 
στο επίπεδο των Μέτρων, η πλειοψηφία τους είναι δείκτες εκροών (65% των δεικτών στο επίπεδο 
των  Αξόνων  Προτεραιότητας  και  77%  των  δεικτών  στο  επίπεδο  των  Μέτρων).  Αντίστοιχα, 
περιορισμένο  ποσοστό  δεικτών  ισότητας  αποτελούν  δείκτες  μέτρησης  των  επιπτώσεων  των 
παρεμβάσεων (8% των δεικτών στο επίπεδο των ΑΠ και 7% των δεικτών στο επίπεδο των Μέτρων). 

Διάγραμμα 3.141  
Ποσοστιαία κατανομή δεικτών ισότητας σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας και Μέτρων
ανά κατηγορία (είδος) δείκτη 
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Όπως  φαίνεται  και  στο  ακόλουθο  σχήμα,  το  93%  των  δεικτών  ισότητας  των  Μέτρων  gender 
mainstreaming ήταν δείκτες εκροών, ενώ το υπόλοιπο 7% δείκτες αποτελέσματος. Αντίστοιχα για τα 
αμιγώς  θετικά  Μέτρα  και  τα  Μέτρα  που  περιλαμβάνουν  θετικές  δράσεις,  το  66%  ήταν  δείκτες 
εκροών, το 22% δείκτες αποτελέσματος και μόλις το 12% δείκτες επιπτώσεων.  

Διάγραμμα 3.142   Κατανομή δεικτών ισότητας ανά κατηγορία (είδος) δείκτη και κατηγορία παρεμβάσεων 

 

Η δυνατότητα του υφιστάμενου συστήματος δεικτών ισότητας να παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία 
για  την  αξιολόγηση  της  απόδοσης,  των  αποτελεσμάτων  και  των  επιπτώσεων  των  παρεμβάσεων 
αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της  ισότητας των φύλων,  εξαρτάται άμεσα από το βαθμό 
συνάφειας των επιμέρους δεικτών στα διάφορα προγραμματικά επίπεδα (ΑΠ, Μέτρα, Έργα) και από 
τη δυνατότητα τροφοδότησης τους από το κατώτερο επίπεδο στο ανώτερο (bottom – up).  

Στο πλαίσιο αυτό, στη συνέχεια αποτυπώνεται  το σύστημα ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών  
των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων σε όλα τα προγραμματικά επίπεδα των ΕΠ 
του Γ’ ΚΠΣ και η μεταξύ τους σύνδεση.   

Από  την  αποτύπωση  του  συστήματος  ποσοτικοποιημένων  στόχων  –  δεικτών  των  παρεμβάσεων 
προώθησης της ισότητας προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 28 από τους 40 δείκτες ισότητας σε επίπεδο ΑΠ τροφοδοτούνται από αντίστοιχους δείκτες 
σε επίπεδο Μέτρων – ποσοστό 70% των δεικτών 

 23 από τους 40 δείκτες ισότητας σε επίπεδο ΑΠ τροφοδοτούνται από αντίστοιχους δείκτες 
σε  επίπεδο  Έργων  (στους  23  δείκτες  περιλαμβάνονται  21  δείκτες  από  την  ανωτέρω 
κατηγορία και 2 δείκτες που τροφοδοτούνται απευθείας από τα έργα)  

 112 από τους 163 δείκτες ισότητας σε επίπεδο Μέτρων τροφοδοτούνται από αντίστοιχους 
δείκτες σε επίπεδο Έργων – ποσοστό 68,7% των δεικτών  

Από  τα  ανωτέρω  είναι  φανερό  ότι  ένα  σημαντικό  μέρος  του  συστήματος  δεικτών  ισότητας  σε 

επίπεδο αξόνων προτεραιότητας (30% με βάση το πλήθος δεικτών ΑΠ που δεν τροφοδοτούνται από 

το αμέσως επόμενο προγραμματικό επίπεδο των Μέτρων)  και Μέτρων  (31,3% με βάση το πλήθος 

δεικτών  Μέτρων  που  δεν  τροφοδοτούνται  από  το  αμέσως  επόμενο  προγραμματικό  επίπεδο  των 

Έργων) καθίσταται σε μεγάλο βαθμό ανενεργό.  
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Διάγραμμα 3.143  Σύστημα ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών ισότητας των φύλων Γ’ ΚΠΣ



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
 

 
Σελίδα |226

 

3.7.3.2. Δείκτες Αξόνων Προτεραιότητας &  Μέτρων με «δυνητική» ανάλυση ανά φύλο 

Σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Κανονισμού  (ΕΚ) 1260/99, όπου η φύση της παρέμβασης το επιτρέπει 
τα στοιχεία θα πρέπει να αναλύονται ανά φύλο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρεμβάσεις του ΕΚΤ 
απευθύνονται άμεσα σε «άτομα», οπότε από την ίδια τη φύση τους είναι δυνατή η παρακολούθησή 
τους ανά φύλο, μέσω κατάλληλων δεικτών εκροών, στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η κάλυψη της 
συγκεκριμένης  απαίτησης  κατά  το  σχεδιασμό  του  συστήματος  δεικτών  στα  ΕΠ  του  Γ΄  ΚΠΣ  που 
χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ. 

Το σύστημα ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ – ΕΚΤ συμπεριέλαβε μεγάλο 
αριθμό δεικτών,  τόσο σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας όσο και σε  επίπεδο Μέτρων,  οι οποίοι 
δυνητικά μπορούσαν να αναλυθούν ανά φύλο.  

Στο επίπεδο των Αξόνων Προτεραιότητας συμπεριελήφθησαν 140 δείκτες οι οποίοι θα μπορούσαν 
να αναλυθούν ανά φύλο, ενώ στο επίπεδο των Μέτρων ο αριθμός των αντίστοιχων δεικτών σχεδόν 
τριπλασιάζεται (416 δείκτες). Η κατανομή των ανωτέρω δεικτών ανά ΕΠ παρατίθεται στο ακόλουθο 
διάγραμμα. 

Διάγραμμα 3.144  
Πλήθος δεικτών Αξόνων Προτεραιότητας και Μέτρων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που 
μπορούν «δυνητικά» να αναλυθούν ανά φύλο 

 

 Το ½ περίπου των δεικτών των Αξόνων Προτεραιότητας των ΕΠ οι οποίοι μπορούν «δυνητικά» να 
αναλυθούν ανά φύλο  (72  στους 140  δείκτες),  τροφοδοτούνται από αντίστοιχους δείκτες Μέτρων, 
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αλλά μόλις 9 δείκτες μπορούν να μετρηθούν ανά φύλο με βάση σχετικούς δείκτες στο επίπεδο των 
έργων  (6,4%  των  δεικτών).  Στο  επίπεδο  των  Μέτρων  η  εικόνα  βελτιώνεται  και  το  ποσοστό  των 
δεικτών που μπορούν να αναλυθούν ανά φύλο με βάση τα στοιχεία των έργων ανέρχεται σε 21,6% 
(90 δείκτες σε σύνολο 416).  

Τα ανωτέρω στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά ανά ΕΠ στοv Πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 3.21   
Πλήθος δεικτών Αξόνων Προτεραιότητας και Μέτρων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που 
μπορούν «δυνητικά» να αναλυθούν ανά φύλο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Πλήθος Δεικτών 
Αξόνων 

Προτεραιότητας που 
μπορούν "δυνητικά" 
να αναλυθούν ανά 

φύλο 

Πλήθος Δεικτών 
Μέτρων που 

μπορούν "δυνητικά" 
να αναλυθούν ανά 

φύλο 

Πλήθος Δεικτών 
Αξόνων 

Προτεραιότητας που 
μπορούν να 

αναλυθούν ανά φύλο 
με βάση τα στοιχεία 

των έργων 

Πλήθος Δεικτών 
Μέτρων που 
μπορούν να 

αναλυθούν ανά 
φύλο με βάση τα 

στοιχεία των έργων 

ΕΠ Απασχόληση & Επαγγελματική 
Κατάρτιση 

14  65  4  23 

ΕΠ Εκπαίδευση & Αρχική 
Επαγγελματική Κατάρτιση 

0  47     20 

ΕΠ Υγεία ‐ Πρόνοια  5  33     2 

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων  8  30  1  1 

ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας  12  27  2  2 

ΠΕΠ Θεσσαλίας  6  27     3 

ΠΕΠ Πελοποννήσου  10  22     6 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου  13  22     2 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας  7  21     14 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας  9  20     4 

ΠΕΠ Αττικής  1  17     4 

ΠΕΠ Ηπείρου  9  16  2  2 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου  8  16       

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας  7  15     1 

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας  9  13     2 

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα  8  11     1 

ΠΕΠ Κρήτης  7  9       

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης 

7  5     3 

Σύνολο  140 416 9  90

3.7.3.3. Δείκτες Έργων με ανάλυση ανά φύλο 

Στο 1/3 περίπου των έργων ΕΚΤ που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ προβλέφθηκαν 
για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους δείκτες με ανάλυση ανά φύλο, όπως προκύπτει από 
τη  σχετική  επεξεργασία  των  στοιχείων  που  αντλήθηκαν  από  το  ΟΠΣ  (βλ.  Παράρτημα  Ζ  του  2ου 
Παραδοτέου «Ενδιάμεση  Έκθεση  Αξιολόγησης»).  Συγκεκριμένα,  σε 2.660  έργα  σε  σύνολο 8.46122 
(ποσοστό  31,4%)  έχουν  προβλεφθεί  για  την  παρακολούθηση  της  υλοποίησης  και  των 
αποτελεσμάτων  τους,  δείκτες  με  ανάλυση  ανά  φύλο.  Το  ποσοστό  αυτό  διαφοροποιείται  στα 
επιμέρους  Επιχειρησιακά  Προγράμματα  και  κυμαίνεται  από  3%  στο  ΕΠ  ΚτΠ  έως  74%  στο  ΠΕΠ 
Δυτικής Μακεδονίας, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα: 

                                                            
22
 Ο συνολικός αριθμός έργων ΕΚΤ που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των 18 εξεταζόμενων ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ ανέρχεται σε 8.627, από τα οποία 

μόνο για τα 8.461 έργα υπήρχαν απολογιστικά στοιχεία δεικτών στο ΟΠΣ (τελευταίο τριμηνιαίο δελτίο προόδου). 
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Διάγραμμα 3.145   Ποσοστό Έργων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με δείκτες ανά φύλο  

 

Σημαντικό ποσοστό έργων με δείκτες ανά φύλο παρατηρείται και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: 
ΕΠΕΑΕΚ, ΠΕΠ Πελοποννήσου, ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου.  

Αξιοσημείωτο  είναι  το  χαμηλό  ποσοστό  έργων  με  δείκτες  ανά  φύλο  στο  ΕΠ  Απασχόληση  & 
Επαγγελματική Κατάρτιση, όπου το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων του απευθύνονται σε ομάδες 
του πληθυσμού και με βάση το σχεδιασμό του ενσωματώθηκε η αρχή της ισότητας των φύλων στο 
σύνολο του Προγράμματος. Η εικόνα του Προγράμματος βελτιώνεται σημαντικά αν εξετάσουμε τη 
χρηματοδοτική βαρύτητα των έργων με δείκτες ανά φύλο, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια.  

Εξετάζοντας τη χρηματοδοτική βαρύτητα (σε όρους δαπανών) των έργων με δείκτες ανά φύλο στα 
επιμέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα, προκύπτουν τα ακόλουθα : 

 Στο  σύνολο  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  οι  δαπάνες  των  έργων  με  δείκτες  ανά  φύλο 
αντιπροσωπεύουν το 71,7%  των συνολικών δαπανών. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται 
στα  επιμέρους  Επιχειρησιακά  Προγράμματα  και  κυμαίνεται  από  6,9%  στο  ΕΠ  Υγεία  – 
Πρόνοια έως 90,6% στο ΕΠΕΑΕΚ, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 3.146  
Ποσοστό  Δαπανών  Έργων  με  δείκτες  ανά  φύλο  στο  σύνολο  των  δαπανών  ανά 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

  

 Το  ποσοστό  των  έργων  (σε  πλήθος  και  χρηματοδοτική  βαρύτητα)  που  περιλαμβάνουν 
δείκτες  ανά  φύλο  είναι  αυξημένο  στα  Μέτρα  των  ΕΠ  που  έχουν  χαρακτηριστεί  ως 
προσανατολισμένα  στην  ισότητα  των  φύλων  (gender  mainstreaming),  καθώς  και  στα 
Μέτρα που περιλαμβάνουν κατά ένα ποσοστό θετικές δράσεις & gender mainstreaming ή 
ουδέτερες δράσεις.  

 Το χαμηλότερο ποσοστό που παρατηρείται στα θετικά Μέτρα οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στο  είδος  των  δράσεων  που  περιλαμβάνονται  σε  αρκετά  από  αυτά  και  ειδικότερα  στις 
δράσεις  /  έργα  δημιουργίας  ή  /  και  υποστήριξης  της  λειτουργίας  δομών  κοινωνικής 
φροντίδας στα οποία ως δείκτες ορίσθηκαν κατά κύριο λόγο ο αριθμός, η δυναμικότητα 
και ο αριθμός απασχολούμενων στις δομές (χωρίς ανάλυση του συγκεκριμένου δείκτη ανά 
φύλο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων).    
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Διάγραμμα 3.147   Ποσοστό Έργων και Δαπανών Έργων με δείκτες ανά φύλο (ανά κατηγορία δράσεων)

 

Η αξιοποίηση δεικτών με ανάλυση ανά φύλο σε δράσεις προσανατολισμένες στην ισότητα αποτελεί 
καλή πρακτική, η οποία φαίνεται ότι εφαρμόσθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό στο επίπεδο των έργων 
(σε αντίθεση με τα ανώτερα προγραμματικά επίπεδα των Μέτρων και των Αξόνων Προτεραιότητας), 
δεδομένου  ότι  συγκεκριμενοποιεί  τους  στόχους  αναφορικά  με  την  ενσωμάτωση  της  αρχής  της 
ισότητας των φύλων και επιτρέπει την παρακολούθηση της επίτευξής τους.  
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3.7.3.4. Δείκτες  Ισότητας  Γ’  ΚΠΣ  (Σύστημα  ποσοτικοποιημένων  στόχων  –  δεικτών  ισότητας  στο 
επίπεδο του Γ΄ ΚΠΣ) 

Σύμφωνα με  το αναθεωρημένο σύστημα ποσοτικών στόχων –  δεικτών στο επίπεδο του Γ’  ΚΠΣ, οι 
δείκτες  ισότητας  περιορίστηκαν  σε  τρεις,  από  τους  οποίους  δύο  δείκτες  ισότητας  στον  Άξονα 
Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι» και ένας δείκτης στον Άξονα «Περιφερειακή Ανάπτυξη». 

Πίνακας 3.22    Αναθεωρημένοι δείκτες ισότητας Γ’ ΚΠΣ 
 

Δείκτης  Πηγή  Έτος βάσης
Τιμή 
βάσης 

Στόχος 2006  Παρατηρήσεις 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Πεδίο Πολιτικής V            

Ποσοστό επωφελούμενων 
γυναικών στο σύνολο των ανέργων 
γυναικών  

      5%‐7% 

Νέος δείκτης που προκύπτει 
από θετικές δράσεις υπέρ των 
γυναικών που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο του ΕΠ ΑΕΚ 

Δομές προώθησης ίσων ευκαιριών 

Υπουργείο 
Απασχόλησης 
και Κοινωνικής 
Προστασίας 

2000  366  360 (ΕΠΑΕΚ) 

Αφορά Βρεφονηπιακούς και 
παιδικούς  σταθμούς, ΚΔΑΠ και 
ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, καθώς και Κέντρα 

Κοινωνικής Μέριμνας 
Δεν προσμετράται η συμβολή 
των ΠΕΠ στον συγκεκριμένο 

δείκτη, αλλά σε σχετικό δείκτη 
στον Άξονα Προτεραιότητας 7 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 ‐  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Δείκτες εκροών           

Δομές προώθησης ίσων ευκαιριών 
(νέες, επέκταση, συνέχιση λειτουργίας) 
που ενισχύονται (Βρεφονηπιακοί, 
Βρεφικοί, Παιδικοί σταθμοί, Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, 
Μονάδες «Βοήθεια στο σπίτι», Κέντρα 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) 

ΕΥΔ ΠΕΠ      1.200   

Το σύνολο των δεικτών ισότητας στο επίπεδο του Γ’ ΚΠΣ ποσοτικοποιεί ένα μέρος μόνο των θετικών 
δράσεων υπέρ των γυναικών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 
ενώ απουσιάζουν  εντελώς  δείκτες  μέτρησης  του  βαθμού  εφαρμογής  της  αρχής  της  ισότητας  των 
φύλων στις παρεμβάσεις του ΕΚΤ που ενσωμάτωσαν τη διάσταση της ισότητας των φύλων (gender 
mainstreaming).  

Παρόλα αυτά, στο σύστημα δεικτών του Γ΄ ΚΠΣ και κυρίως στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι 
Πόροι»  που  περιλαμβάνει  τα  ΕΠ  Απασχόληση  και  Επαγγελματική  Κατάρτιση  και  Εκπαίδευση  και 
Αρχική  Επαγγελματική  Κατάρτιση,  προβλέφθηκε  ένα  σημαντικός  αριθμός  δεικτών  οι  οποίοι 
δυνητικά  θα  μπορούσαν  να  αναλυθούν  ανά  φύλο  και  να  αποτελέσουν  ένα  μέσο  μέτρησης  και 
αποτίμησης  του βαθμού  ενσωμάτωσης  της  διάστασης  της  ισότητας  των φύλων στις  παρεμβάσεις 
του ΕΚΤ. 

Στο  πλαίσιο  της  παρούσας  μελέτης,  αναλύθηκε  ο  τρόπος  σύνδεσης  των  δεικτών  Γ’  ΚΠΣ  με  τα 
επιμέρους συστήματα δεικτών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων   και καταβλήθηκε προσπάθεια 
εκτίμησης  των  τιμών  επίτευξης  των  δεικτών  ισότητας  του  Γ΄  ΚΠΣ,  καθώς  και  μέτρησης  της 
υλοποίησης  των  δεικτών  ανά  φύλο.  Τα  αποτελέσματα  της  εργασίας  αυτής  παρουσιάζονται  στο 
Παράρτημα Η του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
 

 
Σελίδα |232

 

3.7.3.5. Συστήματα – μηχανισμοί συγκέντρωσης ποσοτικών στοιχείων για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής της ισότητας των φύλων (των ωφελουμένων των παρεμβάσεων ΕΚΤ ανά φύλο) 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα – ΟΠΣ του Γ΄ ΚΠΣ 

Το ΟΠΣ –  Γ΄ ΚΠΣ αποτέλεσε το βασικό μηχανισμό για την παρακολούθηση των ωφελουμένων των 
παρεμβάσεων του ΕΚΤ ανά φύλο. Η χρησιμότητα του, όμως, περιορίστηκε από το βαθμό που αυτό 
είχε  προβλεφθεί  με  την  ενσωμάτωση  κατάλληλων  δεικτών  στο  επίπεδο  των  έργων.  Στην  Ενότητα 
3.7.3.3 αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία για το βαθμό ένταξης δεικτών ανά φύλο στο επίπεδο των 
έργων, ο οποίος προσδιορίζει και το βαθμό αξιοποίησης του ΟΠΣ ως μηχανισμό παρακολούθησης 
των ωφελουμένων με ανάλυση ανά φύλο. 

Ετήσιες Εκθέσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Εκ των υποχρεώσεων των Διαχειριστικών Αρχών, όπως απορρέει από τον Κανονισμό 1260/1999 της 
ΕΕ,  ήταν  η  υποβολή  στις  Επιτροπές  Παρακολούθησης23  Ετήσιων  Εκθέσεων  εκτέλεσης  του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι Ετήσιες Εκθέσεις περιελάμβαναν στοιχεία προόδου του φυσικού 
αντικειμένου των έργων, αναφορών σε προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, της πορείας επίτευξης 
των  ποσοτικοποιημένων  στόχων  –  δεικτών,  καθώς  και  στοιχεία  για  τις  τροποποιήσεις  του 
Συμπληρώματος  Προγραμματισμού  των  ΕΠ.  Επιπλέον,  οι  Διαχειριστικές  Αρχές  όφειλαν  να 
αναφέρουν  στις  Ετήσιες  Εκθέσεις  τους  τα  μέτρα  τα  οποία  είχαν  ληφθεί  για  την  εξασφάλιση  της 
συμβατότητας  με  τις  κοινοτικές  πολιτικές,  εκ  των  οποίων  και  η  προώθηση  της  ισότητας  των  δύο 
φύλων.  

Στο  σύνολό  τους  οι  Ετήσιες  Εκθέσεις  των  Τομεακών  και  Περιφερειακών  Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων  περιλαμβάνουν  ξεχωριστό  κεφάλαιο,  στο  οποίο  παρουσιάζεται  συμβατότητα  του 
Επιχειρησιακού  με  τις  κοινοτικές  πολιτικές.  Ωστόσο,  η  πλειοψηφία  των  Εκθέσεων  χαρακτηρίζεται 
από σύντομες και απλές αναφορές ως προς την πολιτική προώθησης της ισότητας των δύο φύλων 
και τις πολιτικές υπέρ των γυναικών, χωρίς παρουσίαση συγκεκριμένων στρατηγικών ή μέτρων και 
ανάλυση ποσοτικών στοιχείων. 

Οι  Ετήσιες  Εκθέσεις  που  παρουσιάζουν  αναλυτικά  την  πρόοδο  της  εφαρμογής  των  στρατηγικών 
προώθησης  της  ισότητας  και  των  πολιτικών  υπέρ  των  γυναικών  με  σαφείς  αναφορές  σε 
συγκεκριμένα Μέτρα και δράσεις και αναλυτική παρουσίαση ποσοτικών και στατιστικών στοιχείων 
είναι των ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση, ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, ΕΠ Υγεία‐Πρόνοια 
και ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, ΠΕΠ Αττικής και ΠΕΠ Πελοποννήσου. 

Στις  Ετήσιες  Εκθέσεις  των  ΕΠ  Εκπαίδευση  και  Αρχική  Επαγγελματική  Κατάρτιση,  ΕΠ  Κοινωνία  της 
Πληροφορίας και των ΠΕΠ Ηπείρου, ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας και 
ΠΕΠ  Βορείου  Αιγαίου  γίνεται  σύντομη  αναφορά  σε  δράσεις  και  μέτρα  υπέρ  των  γυναικών  που 
στοχεύουν στην προώθηση της πολιτικής της  ισότητας των δύο φύλων,  χωρίς περαιτέρω στοιχεία 
αναφορικά με την πορεία υλοποίησης ή τις ωφελούμενες γυναίκες των δράσεων αυτών.   Τέλος, οι 
Ετήσιες  Εκθέσεις  των  ΠΕΠ  Κρήτης,  ΠΕΠ  Δυτικής  Ελλάδας,  ΠΕΠ  Ιονίων  Νήσων,  ΠΕΠ  Κεντρικής 
Μακεδονίας  και  ΠΕΠ  Ανατολικής  Μακεδονίας‐Θράκης  περιορίζονται  σε  πολύ  γενικευμένες  και 
σύντομες φραστικές  αναφορές  περί  υποχρέωσης  τήρησης  της  αρχής  της  ισότητας  των φύλων ως 
μίας εκ των οριζόντιων πολιτικών του Προγράμματος. 

Κριτήρια Barnier 

Με  βάση  το  σύστημα  παρακολούθησης  των  έργων  στο  πλαίσιο  του  Γ΄ΚΠΣ,  στο  τυποποιημένο 
Τεχνικό Δελτίο Έργου που χρησιμοποιήθηκε για την ένταξη και παρακολούθηση των έργων ΕΚΤ στο 

                                                            

23
 Εντός έξι μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. 
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πλαίσιο των ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ, μεταξύ των λοιπών τυποποιημένων στοιχείων των έργων προβλέφθηκε η 
συμπλήρωση  του  πεδίου  «Συμβολή  στη  ισότητα  των  φύλων»  όπου  συμπληρώνονταν  από  τον 
Φορέα Υλοποίησης εάν  το έργο: α)  επικεντρώνεται  κυρίως στην  ισότητα ανδρών –  γυναικών ή β) 
αποβαίνει προς όφελος της ισότητας ανδρών – γυναικών ή γ) είναι ουδέτερο ως προς την ισότητα 
ανδρών – γυναικών.  

Από την ανάλυση των στοιχείων των έργων ΕΚΤ του Γ’ ΚΠΣ που αντλήθηκαν από το ΟΠΣ προέκυψε 
ότι,  σε  σύνολο  8.627  έργων,  2.312  έργα,  ήτοι  ποσοστό  23,8%  δεν  περιείχαν  τη  συγκεκριμένη 
πληροφορία στο Τεχνικό Δελτίο. 

Στον  Πίνακα  που  ακολουθεί,  παρουσιάζονται  συνοπτικά  ανά  κατηγορία  μέτρου  (με  βάση  τη 
μεθοδολογία που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης) τα στοιχεία που δηλώθηκαν στα 
Τεχνικά Δελτία των Έργων ΕΚΤ, αναφορικά με το συγκεκριμένο πεδίο. 

Πίνακας 3.23    Δηλωθέντα στοιχεία στα ΤΔΕ ΕΚΤ στο πεδίο «Συμβολή στη ισότητα των φύλων» 
 

Κατηγορία Μέτρου ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 

Gender Mainstreaming Αποβαίνει θετικό για την ισότητα Ανδρών/Γυναικών 1 

Αποβαίνει θετικό για την ισότητα ανδρών/γυναικών 1187 

Αποβαίνει θετικό για την ισότητα των δύο φύλων 1 

Επικεντρώνεται στην ισότητα ανδρών/γυναικών 163 

Ουδέτερο ως προς την ισότητα ανδρών/γυναικών 502 

Σύνολο 1854 

Θετικές Δράσεις Αποβαίνει θετικό για την ισότητα ανδρών/γυναικών 50 

Επικεντρώνεται στην ισότητα ανδρών/γυναικών 1505 

Ουδέτερο ως προς την ισότητα ανδρών/γυναικών 5 

Σύνολο 1560 

Θετικές Δράσεις & GM Αποβαίνει θετικό για την ισότητα ανδρών/γυναικών 14 

Επικεντρώνεται στην ισότητα ανδρών/γυναικών 3 

Ουδέτερο ως προς την ισότητα ανδρών/γυναικών 17 

Σύνολο 34 

Ουδέτερες Δράσεις Αποβαίνει θετικό για την ισότητα ανδρών/γυναικών 970 

Επικεντρώνεται στην ισότητα ανδρών/γυναικών 18 

Θετικό ως προς την ισότητα ανδρών/γυναικών 3 

Ουδέτερο ως προς την ισότητα ανδρών/γυναικών 1875 

Προωθεί την ισότητα ανδρών/γυναικών 1 

Σύνολο 2867 

Γενικό σύνολο 6315 

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Το  27%  των  έργων  που  υλοποιήθηκαν  σε  Μέτρα  προσανατολισμένα  στην  ισότητα  των 
φύλων,  με  βάση  το  ΤΔΕ  έχουν  δηλωθεί  ως  «ουδέτερα  ως  προς  την  ισότητα 
ανδρών/γυναικών» 

 Ένα μικρό ποσοστό (0,3%) των έργων που υλοποιήθηκαν σε θετικά Μέτρα, χαρακτηρίζονται 
ως «ουδέτερα ως προς την ισότητα ανδρών/γυναικών» 

 Το  34,6%  των  έργων  που  υλοποιήθηκαν  στο  πλαίσιο  ουδέτερων  Μέτρων  έχουν 
χαρακτηριστεί στο ΤΔΕ ως «θετικά ως προς την ισότητα ανδρών/γυναικών» 
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Είναι φανερό ότι το πεδίο των ΤΔΕ στο οποίο δηλώθηκε η συμβολή των έργων ΕΚΤ στις οριζόντιες 
πολιτικές (κριτήρια Barnier), μεταξύ των οποίων και η ισότητα των φύλων, δεν αποτέλεσε αξιόπιστη 
πηγή πληροφόρησης για το βαθμό συμβολής των έργων στην ισότητα των φύλων.  

Λοιποί  μηχανισμοί συγκέντρωσης ποσοτικών στοιχείων για την παρακολούθηση των ωφελουμένων 
ανά φύλο  

Τέλος,  στο  πλαίσιο  της  έρευνας  πεδίου  που  πραγματοποιήθηκε  στις  ΕΥΔ  των  ΕΠ/ΠΕΠ,  οι 
ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν αν αξιοποιήθηκαν συμπληρωματικά συστήματα / μηχανισμοί 
συγκέντρωσης  ποσοτικών  στοιχείων,  εκτός  του  ΟΠΣ  ‐  Γ’  ΚΠΣ,  για  την  παρακολούθηση  των 
ωφελουμένων των παρεμβάσεων ΕΚΤ ανά φύλο. Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, προκύπτει 
σχετική  διαφοροποίηση,  καθώς  αναφέρεται  μεν  από  την  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ότι  δεν 
αξιοποιήθηκαν συμπληρωματικά συστήματα, οι περισσότερες όμως εξ’ αυτών προέρχονται από τις 
ΕΥΔ των ΠΕΠ. Αντιθέτως, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπροσώπων των ΕΥΔ των Τομεακών ΕΠ 
αποφάνθηκε θετικά στο συγκεκριμένο ερώτημα.  
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3.7.4. Ειδικό  Ερώτημα    Α2.4.  Πώς  αξιοποιήθηκαν  οι  προτάσεις  του  Οδηγού  Εφαρμογής  των 
πολιτικών ισότητας των φύλων του ΚΕΘΙ; 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται ο βαθμός ενσωμάτωσης των προτάσεων του Οδηγού Εφαρμογής 
των πολιτικών ισότητας των φύλων του ΚΕΘΙ‐ 2003 (Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΣΕΚΤ) στην αναθεώρηση 
της  στρατηγικής  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  και  αποτιμάται  ο  βαθμός  συμβολής  τους  στην  καλύτερη 
εφαρμογή του gender mainstreaming και των θετικών δράσεων. 

Ειδικότερα, εξετάζονται τα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Σε  ποιό  βαθμό  αξιοποιήθηκαν  οι  προτάσεις  του  Οδηγού  Εφαρμογής  των  πολιτικών 
ισότητας των φύλων του ΚΕΘΙ σε ότι αφορά το ΕΚΤ; 

 Σε  ποιο  βαθμό  συνέβαλλε  ο  οδηγός  στην  καλύτερη  εφαρμογή  του  gender 
mainstreaming και των θετικών δράσεων; 

Ο στόχος του Οδηγού Εφαρμογής των πολιτικών  ισότητας των φύλων του ΚΕΘΙ ήταν η προώθηση 
της  ένταξης  της  ισότητας  των  φύλων  στα  έργα  του  Γ’  ΚΠΣ,  μέσω  της  παροχής  πληροφοριών  και 
τεχνογνωσίας  στους  φορείς  που  εμπλέκονται  στο  σχεδιασμό  και  την  παρακολούθηση  του  Γ’  ΚΠΣ 
(Διαχειριστικές  Αρχές),  στην  υλοποίηση  (τελικοί  δικαιούχοι  και  ανάδοχοι  έργων),  αλλά  και  στην 
αξιολόγηση (σύμβουλοι αξιολόγησης).  

Στο πλαίσιο  του Οδηγού,  διατυπώθηκαν   προτάσεις για  την ενίσχυση της διάστασης  της  ισότητας 
στις παρεμβάσεις του Γ’ ΚΠΣ, καθώς και την ανάπτυξη ειδικών δεικτών για την ισότητα, βάσει των 
κριτηρίων και  των διαπιστώσεων που προέκυψαν από  την αναλυτική αποτίμηση  της υπάρχουσας 
κατάστασης. Ειδικότερα περιλαμβάνει: 

 παρεμβάσεις πρωταρχικής σημασίας που πρέπει να προηγούνται της χάραξης πολιτικής και 
που προτείνεται να διαρκούν σε όλες τις φάσεις εφαρμογής των πολιτικών,  

 ενδεικτικές προτάσεις και καλές πρακτικές ανά ΕΠ που περιλαμβάνουν θετικές δράσεις και 
παρεμβάσεις  για  την  αποτελεσματική  ένταξη  της  διάστασης  του φύλου,  με  στόχο  αφενός 
την  ενίσχυση  της  πλήρους  ένταξης  των  γυναικών  στην  αγορά  εργασίας  με  μέτρα  που 
διευκολύνουν  τη  βελτίωση  της  πρόσβασης  των  γυναικών  στην  αγορά  εργασίας,  την 
εκπαίδευση  και  επαγγελματική  κατάρτιση,  την  προώθηση  της  επιχειρηματικότητας,  τη 
συμφιλίωση  της  οικογενειακής  και  επαγγελματικής  ζωής  των  γυναικών  και  αφετέρου  την 
προώθηση της ισότητας των φύλων στην ελληνική κοινωνία γενικότερα, 

 προτάσεις  για  την  αξιοποίηση  των  διαθέσιμων  στοιχείων  και  την  κατάρτιση 
ποσοτικοποιημένων στόχων και δεικτών ως προς την οπτική του φύλου. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στόχος της παρούσας ενότητας Αξιολόγησης είναι η αποτίμηση αφενός 
του  βαθμού  ενσωμάτωσης  των  προτάσεων  του  Οδηγού  Εφαρμογής  των  πολιτικών  ισότητας  των 
φύλων του ΚΕΘΙ στην αναθεώρηση της στρατηγικής των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ και στον τρόπο εφαρμογής 
του,  και  αφετέρου  ο  προσδιορισμός  του  βαθμού  συμβολής  των  προτάσεων  του  Οδηγού  στη 
βελτίωση  του  σχεδιασμού  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  και  στην  καλύτερη  εφαρμογή  του  gender 
mainstreaming και των θετικών δράσεων. 

Αυτό επιτυγχάνεται αρχικά με την αναλυτική επισκόπηση του συνόλου των προτάσεων του Οδηγού 
και  τον  προσδιορισμό  και  καταγραφή  εκείνων  που  σύμφωνα  με  την  κρίση  του  αξιολογητή, 
αποτελούσαν τις σημαντικότερες προτάσεις για τη βελτίωση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα  ΕΠ  του  Γ΄  ΚΠΣ,  με  βάση  και  τα  κενά  /  προβλήματα  του αρχικού σχεδιασμού που 
εντοπίσθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.  

Στη συνέχεια, οι προτάσεις ταξινομούνται, με βάση το είδος τους, στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 τροποποίηση του περιεχομένου των δράσεων 
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 προσθήκη νέων δράσεων 

 τροποποίηση του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών 

 τροποποίηση του τρόπου εφαρμογής του gender mainstreaming 

 τροποποίηση των κριτηρίων ένταξης 

Για τη διερεύνηση της υιοθέτησης, ή μη, των προτάσεων του Οδηγού του ΚΕΘΙ στο σχεδιασμό των 
Προγραμμάτων,  εξετάσθηκαν  τα  προγραμματικά  κείμενα  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  έτσι  όπως  αυτά 
διαμορφώθηκαν  μετά  την  ενδιάμεση  αναθεώρησή  τους  το  2004  (δεδομένου  ότι  ο  Οδηγός 
καταρτίστηκε το 2003).  

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την αποτίμηση του βαθμού ενσωμάτωσης των προτάσεων του 
Οδηγού  Εφαρμογής  των  πολιτικών  ισότητας  των  φύλων  του  ΚΕΘΙ,  στην  αναθεώρηση  της 
στρατηγικής των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ και στην εφαρμογή της, παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΣΤ 
του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

Αναφορικά με τα ΠΕΠ, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Οδηγού, σε όλα τα Μέτρα και τις Δράσεις 
που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ θα πρέπει να εξετάζεται η ισότιμη διάχυση της ωφέλειας και στα 
δύο  φύλα,  ως  προς  τέσσερις  βασικές  κατηγορίες  επιπτώσεων,  οι  οποίες  αποτελούν  και  τις  
κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται οι προτάσεις που διατυπώνονται:  

 Πρόσβαση στην αγορά εργασίας  

 Εκπαίδευση και κατάρτιση  

 Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων  

 Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

Αντιθέτως,  για  τα  Τομεακά  Επιχειρησιακά  Προγράμματα,  ο  Οδηγός  δεν  ακολουθεί  ενιαία 
προσέγγιση ως προς την ομαδοποίηση των προτάσεων που διατυπώνονται. Οι προτάσεις γίνονται 
σε επίπεδο Μέτρου/ Άξονα, ή κατατάσσονται σε διακριτές κατηγορίες ανάλογα με τη φύση ή τον 
στόχο τους.   

Τα αποτελέσματα  της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε,  αναφορικά  τόσο με  την  καταγραφή  των 
σημαντικότερων  προτάσεων  του  Οδηγού  ανά  ΕΠ  όσο  και  με  την  αποτίμηση  του  βαθμού 
ενσωμάτωσής τους στον προγραμματικό σχεδιασμό, παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΣΤ 
του  2ου  Παραδοτέου  «Ενδιάμεση  Έκθεση  Αξιολόγησης»,  ενώ  στη  συνέχεια  παρατίθενται  τα 
σημαντικότερα ευρήματα. 

Το ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζει το πλήθος των προτάσεων ανά ΕΠ, ξεχωριστά για καθένα από 
τα  Τομεακά  και  για  το  σύνολο  των  ΠΕΠ  (δεδομένου  του  ότι  ακολουθούν  κοινή  ομαδοποίηση 
προτάσεων), ανά κατηγορία προτάσεων (βλ. χρωματική κωδικοποίηση). 
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Διάγραμμα 3.148  
Πλήθος προτάσεων του Οδηγού Εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων του ΚΕΘΙ, 
ανά ΕΠ 

 

Παρατηρώντας  το  ανωτέρω  διάγραμμα,  διαπιστώνουμε  ότι  οι  περισσότερες  προτάσεις  (συνολικά 
43) διατυπώνονται για το ΕΠΑΕΚ, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών (42 προτάσεις) να αφορούν  
στην τροποποίηση του τρόπου εφαρμογής του gender mainstreaming. Για τα ΠΕΠ διατυπώνονται 10 
προτάσεις συνολικά, οι μισές από τις οποίες αφορούν στην προσθήκη νέων δράσεων. 

Στο  ακόλουθο  διάγραμμα  φαίνεται  η  ποσοστιαία  κατανομή  των  προτάσεων  του  Οδηγού  ανά 
κατηγορία: 

Διάγραμμα 3.149   Ποσοστιαία κατανομή προτάσεων του οδηγού ανά κατηγορία

 

 

Η  κατηγορία  4  «Τροποποίηση  του  τρόπου  εφαρμογής  του  gender  mainstreaming»,  εμφανώς 
συγκεντρώνει  συνολικά  τις  περισσότερες  προτάσεις  (43%),  ακολουθεί  η  κατηγορία  2  «Προσθήκη 
νέων  δράσεων»  (36%),  και  οι  κατηγορίες  3  «Τροποποίηση  του  συστήματος  ποσοτικοποιημένων 
δεικτών»  και  1  «Τροποποίηση  του  περιεχομένου  των  δράσεων»,  σε  ποσοστό  12%  και  8% 
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αντίστοιχα,  ενώ  διατυπώθηκε  μόνο  μία  πρόταση  που  να  εντάσσεται  στην  κατηγορία  5 
«Τροποποίηση κριτηρίων ένταξης».  

Στο  ακόλουθο  διάγραμμα  φαίνεται  το  πλήθος  των  προτάσεων  του  Οδηγού  του  ΚΕΘΙ  που 
αξιοποιήθηκε σε οποιονδήποτε βαθμό, με βάση τα προγραμματικά κείμενα των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ όπως 
διαμορφώθηκαν μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση του 2004.   

Το  κατωτέρω  διάγραμμα  απεικονίζει  την  ποσοστιαία  κατανομή  των  προτάσεων  του  Οδηγού  του 
ΚΕΘΙ ανάλογα με το βαθμό αξιοποίησής τους, συνολικά για τα ΕΠ. Παρατηρείται πως η συντριπτική 
πλειοψηφία των προτάσεων δεν αξιοποιήθηκε καθόλου (79%), ενώ πλήρως αξιοποιήθηκε μόλις το 
9% των προτάσεων.    

Διάγραμμα 3.150  
Ποσοστιαία κατανομή προτάσεων του οδηγού του ΚΕΘΙ με βάση το βαθμό αξιοποίησής 
τους 

 

 

Σε ότι αφορά την αξιοποίηση των προτάσεων του Οδηγού του ΚΕΘΙ ανά ΕΠ, φαίνεται ότι σε μεγάλο 
βαθμό  οι  προτάσεις  του  Οδηγού  υιοθετήθηκαν  από  τα  ΕΠΑΕΚ  (71%),  ΠΕΠ  Δυτικής  Μακεδονίας 
(57%) & ΕΠ ΚτΠ (44%).  

Ο συνολικός βαθμός ενσωμάτωσης των προτάσεων του Οδηγού του ΚΕΘΙ ανέρχεται σε 16%24, με 
μόνο 26 προτάσεις να έχουν αξιοποιηθεί σε  κάποιο βαθμό κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση των 
ΕΠ, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της στρατηγικής προώθησης της ισότητας των φύλων. Στο 
Διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται ο βαθμός ενσωμάτωσης των προτάσεων του Οδηγού του 
ΚΕΘΙ ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

 

                                                            

24 Ο συνολικός βαθμός  ενσωμάτωσης  των προτάσεων  του Οδηγού  του ΚΕΘΙ υπολογίζεται από  το πηλίκο  της συνολικής 
βαθμολογίας  των  επιμέρους  προτάσεων  που  αξιοποιήθηκαν  (σταθμισμένο  άθροισμα  των  προτάσεων  του  Οδηγού  που 
αξιοποιήθηκαν με βάση το βαθμό αξιοποίησής τους: 0 έως 4), προς τη μέγιστη βαθμολογία (4 x αριθμό προτάσεων), όπως αναλυτικά 
παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΣΤ του 2

ου
 Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 
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Διάγραμμα 3.151  
Βαθμός  ενσωμάτωσης  των  προτάσεων  του  Οδηγού  του  ΚΕΘΙ  ανά  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα 

 

 

Περαιτέρω  πληροφορίες  σχετικά  με  το  βαθμό  στον  οποίο  συνέβαλε  ο  Οδηγός  Εφαρμογής  των 
πολιτικών  ισότητας  των  φύλων  του  ΚΕΘΙ  στην  εξειδίκευση  των  παρεμβάσεων  της  αρχής  της 
ισότητας  των φύλων  (gender mainstreaming &  θετικές  δράσεις)  τόσο  στη φάση  του  σχεδιασμού, 
όσο  και  στη  φάση  υλοποίησης  των  ΕΠ,  προκύπτουν  από  τα  στοιχεία  της  Έρευνας  Πεδίου  που 
διενεργήθηκε  στις  ΕΥΔ  των  ΕΠ  (βλ.  Παράρτημα  Α  του  2ου  Παραδοτέου  «Ενδιάμεση  Έκθεση 
Αξιολόγησης»). 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Έρευνας Πεδίου,  το 62,6% των ερωτηθέντων των Ειδικών Υπηρεσιών 
Διαχείρισης, εκτίμησε ότι ο Οδηγός Εφαρμογής συνέβαλε, από αρκετά έως πολύ, στην εξειδίκευση 
των  προσανατολισμένων  στην  ισότητα  παρεμβάσεων,  τόσο  κατά  τον  προγραμματικό  σχεδιασμό, 
όσο  και  κατά  την  υλοποίηση  της  στρατηγικής  των  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων.  Το  ανωτέρω 
εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την αναλυτική επισκόπηση 
των  προγραμματικών  κειμένων  και  τον  προσδιορισμό  του  βαθμού  ενσωμάτωσης  των  προτάσεων 
του Οδηγού  του ΚΕΘΙ  κατά  τις αναθεωρήσεις  των Προγραμμάτων,  ο οποίος  εκτιμήθηκε στο 16%. 
Επισημαίνεται  ότι,  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  προτάσεων  δεν  αξιοποιήθηκε  καθόλου  (79%), 
ενώ πλήρως αξιοποιήθηκε μόλις το 9% των προτάσεων.    
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3.7.5. Ειδικό  Ερώτημα  Α2.5.  Σε  ποιό  βαθμό  αξιοποιήθηκαν  οι  προτάσεις  της  ενδιάμεσης 
αξιολόγησης και της ενημέρωσης της ενδιάμεσης αξιολόγησης των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ σχετικά με 
τις παρεμβάσεις προώθησης της ισότητας των φύλων; 

Στην  παρούσα  ενότητα  εξετάζεται  ο  βαθμός  αξιοποίησης  των  προτάσεων  της  Ενδιάμεσης 
Αξιολόγησης και της Ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ αναφορικά με τα 
θέματα  ισότητας  των  φύλων  στις  αναθεωρήσεις  του  σχεδιασμού  τους  και  αποτιμάται  ο  βαθμός 
συμβολής  τους  στη  βελτίωση  του  προγραμματικού  σχεδιασμού,  στις  ακόλουθες  βασικές 
κατευθύνσεις: 

 Εντοπισμός  αδυναμιών  στη  στρατηγική  των  ΕΠ  σχετικά  με  την  ισότητα  των  φύλων  και 
διατύπωση προτάσεων ενίσχυσης της στρατηγικής όσον αφορά στις ίσες ευκαιρίες ανδρών 
και γυναικών. 

 Εντοπισμός αδυναμιών στο προτεινόμενο σύστημα ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών 
για την προώθηση της ισότητας των φύλων και διατύπωση προτάσεων βελτίωσής του. 

Προς το σκοπό αυτό διερευνώνται τα ακόλουθα ερωτήματα:  

 Αξιοποιήθηκαν τυχόν προτάσεις της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης και της Ενημέρωσης της 
Ενδιάμεσης  Αξιολόγησης  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  σχετικά  με  τη  στρατηγική  των 
Προγραμμάτων για την προώθηση της ισότητας των φύλων; 

 Αξιοποιήθηκαν τυχόν προτάσεις της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης και της Ενημέρωσης της 
Ενδιάμεσης  Αξιολόγησης  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  αναφορικά  με  τον  ανασχεδιασμό  του 
συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων‐δεικτών ισότητας; 

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την αποτίμηση του βαθμού ενσωμάτωσης της διάστασης της 
ισότητας των φύλων στην Ενδιάμεση Αξιολόγηση και στην Ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης 
των  ΕΠ  του  Γ΄ΚΠΣ‐ΕΚΤ  (βλ.  Παράρτημα Β  του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση  Έκθεση Αξιολόγησης») 
στηρίχθηκε στις  ειδικές απαιτήσεις που  τέθηκαν από  τους Κανονισμούς και  τις σχετικές οδηγίες  ‐ 
κατευθύνσεις  της  ΕΕ,  καθώς  και    τις  σχετικές  οδηγίες  των  αρμόδιων  εθνικών  Υπηρεσιών 
Συντονισμού των παρεμβάσεων του Γ’ ΚΠΣ (ΕΥΣΣΑΑΠ και ΕΥΣΕΚΤ). 

Νομική  βάση  της  Ενδιάμεσης  Αξιολόγησης  συνιστά  το  άρθρο 42,  παράγραφος 1  του  Κανονισμού 
1260/199925 σύμφωνα με το οποίο «η ενδιάμεση αξιολόγηση εξετάζει, λαμβάνοντας υπόψη την εκ 
των προτέρων αξιολόγηση, τα πρώτα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, την ορθότητά τους και την 
επίτευξη των στόχων».  

Ειδικές  απαιτήσεις  σχετικά  με  το  θέμα  της  ισότητας  των    φύλων  στο  πλαίσιο  της  ενδιάμεσης 
αξιολόγησης  των ΕΠ  τέθηκαν με  το Έγγραφο Εργασίας 8  της ΕΕ26,  το οποίο αναφέρει ως ένα από 
τους  βασικούς  στόχους  της  ενδιάμεσης  αξιολόγησης  την  «αποτίμηση  της  έκτασης  στην  οποία  οι 
οριζόντιες προτεραιότητες – ιδίως η ισότητα των ευκαιριών και το περιβάλλον – έχουν ενσωματωθεί 
στις μορφές παρέμβασης».  

Με βάση το ανωτέρω Μεθοδολογικό Έγγραφο Εργασίας, οι απαιτούμενες πληροφορίες που έπρεπε 
να  περιλαμβάνονται  στην  ενδιάμεση  αξιολόγηση  των  ΕΠ  αναφορικά  με  την  ισότητα  των  φύλων 
είναι οι εξής: 

 Αποτίμηση του βαθμού ενσωμάτωσης της  ισότητας των φύλων στις παρεμβάσεις του 
Προγράμματος 

 Αποτίμηση της επάρκειας του ποσοτικού προσδιορισμού των στόχων σε σχέση με την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 

                                                            
25
 Κανονισμός (ΕΚ) 1260/199 του Συμβουλίου της 21

ης
 Ιουνίου 1999 «περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία». 

26
  Έγγραφο Εργασίας 8 «Η ενδιάμεση αξιολόγηση των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων», ΕΕ, 5.12.2000. 
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 Εκτίμηση  των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και  επιπτώσεων  των παρεμβάσεων  του 
Προγράμματος στην ισότητα των φύλων 

Επιπλέον, στις οδηγίες που δόθηκαν στους Αξιολογητές των ΕΠ από την ΕΥΣΣΑΑΠ27 αναφορικά με 
την  ανάλυση  των  οριζόντιων  προτεραιοτήτων  μεταξύ  των  οποίων  και  η  ισότητα  των  φύλων 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Όσον αφορά  την ανάλυση των οριζόντιων προτεραιοτήτων ……..θα πρέπει να περιλαμβάνονται για 
κάθε προτεραιότητα τουλάχιστον τα εξής: 

 Η χρηματοδοτική προσπάθεια  (προγραμματισμένη/ πραγματική) σε σχέση με την εκάστοτε 
προτεραιότητα. 

 Εκτίμηση  της  αποτελεσματικότητας  για  Μέτρα  που  έχουν  άμεση  επίπτωση  στην 
προτεραιότητα. 

 Αναφορά  στο  κατά  πόσο  τα  κριτήρια  ένταξης  του  Προγράμματος  λαμβάνουν  υπ’  όψιν  το 
ζήτημα. 

 Οι μήτρες συνάφειας των Μέτρων του Προγράμματος με την κάθε προτεραιότητα θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν και επεξήγηση, σχολιασμό και ποιοτική ανάλυση. 

 Ποιοτική  κατάταξη  Μέτρων  (υψηλή,  μέση,  καθόλου  επίπτωση)  σε  σχέση  με  την  κάθε 
προτεραιότητα.» 

Αντίστοιχα,  νομική  βάση  της  Ενημέρωσης  της  Ενδιάμεσης  Αξιολόγησης  συνιστά  το  άρθρο  42 
παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999, το οποίο προέβλεπε τη διενέργεια ενημέρωσης της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης με στόχο: 

 την  παροχή  επικαιροποιημένης  πληροφόρησης  και  ανάλυσης  που  θα  συμβάλει  στην 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση και ολοκλήρωση των Προγραμμάτων   

 την παροχή στοιχείων και αναλύσεων που θα προκύπτουν από τα αποτελέσματα των 
παρεμβάσεων  και  θα  συμβάλλουν  στο  σχεδιασμό  των  κατάλληλων  στρατηγικών  και 
προγραμμάτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 

Με  το  Έγγραφο  Εργασίας  928  η  ΕΕ  πρότεινε  η  Ενημέρωση  της  Ενδιάμεσης  Αξιολόγησης  των 
Προγραμμάτων να βασιστεί στα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης και να επικεντρωθεί σε 
θέματα  (ερωτήματα)  που  έχουν  προστιθέμενη  αξία  για  τις  ανάγκες  των  προγραμμάτων,  αντί  να 
ασχοληθεί  ξανά  με  όλες  τις  ενότητες  της  ενδιάμεσης  αξιολόγησης  του  2003.  Αναλόγου 
περιεχομένου  ήταν  και  οι  κατευθύνσεις  –  οδηγίες  που  δόθηκαν  από  την  ΕΥΣΣΑΑΠ29  για  την 
εκπόνηση και το περιεχόμενο της Ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των ΕΠ του Γ΄ΚΠΣ.  

Λαμβάνοντας  υπόψη  το  ανωτέρω  κανονιστικό  πλαίσιο  προσδιορίσθηκαν  τα  ακόλουθα  αναγκαία 
στοιχεία  και  απαιτούμενες  πληροφορίες,  στη  βάση  των  οποίων  αποτιμήθηκε  ο  βαθμός 
ενσωμάτωσης  της  διάστασης  της  ισότητας  των  φύλων  στις  ενδιάμεσες  αξιολογήσεις  των  ΕΠ  του  
Γ’ ΚΠΣ:  

 Αποτίμηση  του  βαθμού  ενσωμάτωσης  της  ισότητας  των  φύλων  στις  παρεμβάσεις  του 
Προγράμματος: εξετάζεται η αποτίμηση, ή μη, της ενσωμάτωσης της αρχής της  ισότητας 
των  φύλων  στις  διάφορες  μορφές  παρέμβασης,  καθώς  και  η  αποτελεσματικότητα  της 
υλοποίησης της συγκεκριμένης στρατηγικής.  

 Αποτίμηση  της  επάρκειας  του  ποσοτικού  προσδιορισμού  των  στόχων  σε  σχέση  με  την 
ισότητα  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών:  εξετάζεται  ο  βαθμός  αποτίμησης  της 

                                                            
27
  «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΤΩΝ  ΕΚΘΕΣΕΩΝ  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» (Α.Π. 61986/ΕΥΣΑΠΠ 1193/23.09.2003)  
28
   The Update of the Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions 

29
  Εγκύκλιος  για  την  ενημέρωση  της  ενδιάμεσης  αξιολόγησης  (Έκθεση  Πρώτου  Απολογισμού)  του  ΚΠΣ  και  των  Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων της περιόδου 2000‐2006, Α.Π.:40837/ΕΥΣΑΠ 1796/ 14.10.2004 
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ποσοτικοποίησης  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων,  της  καταλληλότητας  της 
προτεινόμενης στοχοθεσίας για την παρακολούθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών 
και  γυναικών  και  της  χρησιμότητάς  της  ως  προς  την  απόδοση  ακριβούς  και  επίκαιρης 
εικόνας της υλοποίησης. 

 Εκτίμηση  των  αναμενόμενων  αποτελεσμάτων  και  επιπτώσεων  των  παρεμβάσεων  του 
Προγράμματος  στην  ισότητα  των  φύλων:  εξετάζεται  ο  βαθμός  απόδοσης  σαφών 
συμπερασμάτων  ως  προς  την  αποτελεσματικότητα  της  υλοποίησης  των  παρεμβάσεων 
προώθησης της ισότητας των φύλων και των επιπτώσεών τους.  

 Ανάλυση της χρηματοδοτικής προσπάθειας (προγραμματισμένη / πραγματική) σε σχέση 
με την προώθηση της ισότητας των φύλων: εξετάζεται ο βαθμός τήρησης της υποχρέωσης 
αποτύπωσης της κατανομής / διάθεσης των οικονομικών πόρων που έχουν δεσμευτεί για 
την υλοποίηση παρεμβάσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων.  

 Εκτίμηση  της  αποτελεσματικότητας  των  Μέτρων  που  έχουν  άμεση  επίπτωση  στην 
ισότητα των φύλων: εξετάζεται η ύπαρξη, η μη, εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των 
Μέτρων  που  περιλαμβάνουν  θετικές  υπέρ  των  γυναικών  ή  προσανατολισμένες  στην 
ισότητα των φύλων παρεμβάσεις.  

 Αναφορά στο κατά πόσο τα κριτήρια ένταξης του Προγράμματος λαμβάνουν υπόψη το 
θέμα της ισότητας των φύλων: εξετάζεται ο βαθμός τήρησης της υποχρέωσης αποτίμησης 
του  βαθμού  κατά  τον  οποίο  λαμβάνεται  υπόψη  το  θέμα  της  ισότητας  των  φύλων  στα 
κριτήρια ένταξης των Προγραμμάτων.   

 Ύπαρξη μήτρας συνάφειας των Μέτρων με την προώθηση της  ισότητας των φύλων  (με 
επεξήγηση,  σχολιασμό  και  ποιοτική  ανάλυση):  εξετάζεται  ο  βαθμός  τήρησης  της 
υποχρέωσης  για  κατάρτιση  μήτρας  συνάφειας  των  Μέτρων  /  παρεμβάσεων  με  τη 
διάσταση  της  ισότητας  των  φύλων  και  ποιοτικής  και  ποσοτικής  επεξεργασίας  αυτής, 
προκειμένου  για  την  εξαγωγή  χρήσιμων  συμπερασμάτων  αναφορικά  με  την  πορεία 
υλοποίησής  τους  ή/και  τη  διατύπωση  σχετικών  συστάσεων,  εφόσον  αυτό  κρίνεται 
σκόπιμο.    

 Ποιοτική  κατάταξη  των  Μέτρων  (υψηλή,  μέση,  καθόλου  επίπτωση)  σε  σχέση  με  την 
ισότητα  των φύλων:  εξετάζεται  ο  βαθμός  τήρησης  της  υποχρέωσης  για  αποτίμηση  των 
παρεμβάσεων αναφορικά με τις επιπτώσεις τους στην ισότητα των φύλων.  

Η  επισκόπηση  των  Ενδιάμεσων  Αξιολογήσεων  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  και  η  αποτίμηση  του  βαθμού 
ενσωμάτωσης  της  διάστασης  της  ισότητας  των  φύλων  με  βάση  τα  ανωτέρω  κριτήρια,  η  οποία 
παρουσιάζεται  αναλυτικά  ανά  ΕΠ  στο  Παράρτημα  Ε  του  2ου  Παραδοτέου  «Ενδιάμεση  Έκθεση 
Αξιολόγησης», κατέδειξε τα κάτωθι:   

 Σε  ότι  αφορά  την  αποτίμηση  του  βαθμού  ενσωμάτωσης  της  ισότητας  των  φύλων  στις 
παρεμβάσεις  των  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων,  τα  αποτελέσματα  θεωρούνται 
ιδιαίτερα ικανοποιητικά αφού οι Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις των 15 από τα 18 ΕΠ καλύπτουν 
τη  συγκεκριμένη  απαίτηση.  Συγκεκριμένα,  στις  ενδιάμεσες  αξιολογήσεις  των  ΕΠ  του  Γ΄ 
ΚΠΣ, με εξαίρεση τις Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις των ΕΠΕΑΕΚ, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας‐
Θράκης και ΠΕΠ Θεσσαλίας, αποτιμάται ο βαθμός ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων 
και η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής των Προγραμμάτων στον τομέα αυτό.  

 Ως  προς  την  αποτίμηση  της  επάρκειας  του  ποσοτικού  προσδιορισμού  των  στόχων  σε 
σχέση  με  την  ισότητα  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών,  αυτή  καλύπτεται  κατά  56%,  ή 
διαφορετικά  σε  10  από  τα  18  ΕΠ  και  συγκεκριμένα  στις  Αξιολογήσεις  των  ΕΠΑΕΚ,  ΕΠ 
Κοινωνία  της  Πληροφορίας,  ΠΕΠ  Ανατολικής  Μακεδονίας‐Θράκης,  ΠΕΠ  Κεντρικής 
Μακεδονίας,  ΠΕΠ  Δυτικής  Ελλάδας,  ΠΕΠ  Στερεάς  Ελλάδας,  ΠΕΠ  Αττικής,  ΠΕΠ 
Πελοποννήσου,  ΠΕΠ  Βορείου  Αιγαίου  και  ΠΕΠ  Κρήτης  αποτιμάται  η  καταλληλότητα  του 
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προτεινόμενου  συστήματος  ποσοτικοποιημένων  στόχων‐δεικτών  του  Προγράμματος  σε 
σχέση  με  την  ισότητα  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών  και  διατυπώνονται  βελτιωτικές 
προτάσεις ως προς τον ποιοτικό ή/και ποσοτικό προσδιορισμό τους. Ωστόσο,  το γεγονός 
ότι  σε 8  ΕΠ η Ενδιάμεση Αξιολόγησή  τους δεν αποτίμησε  την  επάρκεια  του συστήματος 
ποσοτικοποιημένων  στόχων  σε  σχέση  με  την  ισότητα  των  φύλων,  υποδηλώνει  σχετική 
υστέρηση  ως  προς  την  κάλυψη  της  συγκεκριμένης  απαίτησης,  δεδομένης  της 
σημαντικότητάς της όπως αυτή προδιαγράφτηκε και από το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.    

 Ο  βαθμός  κάλυψης  της  απαίτησης  εκτίμησης  των  αναμενόμενων  αποτελεσμάτων  και 
επιπτώσεων  των  παρεμβάσεων  του  Προγράμματος  στην  ισότητα  των  φύλων 
χαρακτηρίζεται  αρκούντως  ικανοποιητικός,  εφόσον  αποτελεί  αντικείμενο  εξέτασης  13 
Ενδιάμεσων  Αξιολογήσεων.  Συγκεκριμένα  οι  Αξιολογήσεις  των  ΕΠΑΕΚ,  ΕΠΑΝ,  ΕΠ  Υγεία‐
Πρόνοια,  ΕΠ  ΚτΠ,  ΠΕΠ  Κεντρικής Μακεδονίας,  ΠΕΠ  Δυτικής Μακεδονίας,  ΠΕΠ  Ηπείρου, 
ΠΕΠ  Δυτικής  Ελλάδας,  ΠΕΠ  Στερεάς  Ελλάδας,  ΠΕΠ  Αττικής,  ΠΕΠ  Πελοποννήσου,  ΠΕΠ 
Βορείου  Αιγαίου  και  ΠΕΠ  Κρήτης  προέβησαν  σε  αποτίμηση  των  παρεμβάσεων  που 
ενσωματώνουν  τη  διάσταση  της  ισότητας  των  φύλων,  σε  συνοπτική  παρουσίαση  του 
βαθμού προόδου τους, σε εντοπισμό των δυσκολιών / αδυναμιών σε επίπεδο υλοποίησης 
και  σε  διατύπωση  σχετικών  συμπερασμάτων  /  προτάσεων  για  τις  προοπτικές  εξέλιξής 
τους.   

 Αντίθετα, ως προς την απαίτηση ανάλυσης της χρηματοδοτικής προσπάθειας σε σχέση με 
την προώθηση της ισότητας των φύλων, διαπιστώνεται σημαντική υστέρηση κάλυψής της, 
αφού σε δύο μόνο  Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις  και  συγκεκριμένα σε  εκείνες  των  ΕΠ Υγεία‐
Πρόνοια και ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας επιχειρείται η αποτίμηση της πορείας χρηματοδότησης 
των παρεμβάσεων με την αποτύπωση της αναλογίας των πραγματοποιηθεισών δαπανών 
σε σχέση με την προγραμματισμένη κατανομή πόρων στο πλαίσιο υλοποίησης θετικών ως 
προς την ισότητα και προσανατολισμένων στην ισότητα των φύλων παρεμβάσεων. 

 Ικανοποιητικός  εν  γένει  κρίνεται  ο  βαθμός  κάλυψης  της  απαίτησης  αναφορικά  με  την 
εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των Μέτρων που έχουν άμεση επίπτωση στην ισότητα 
των φύλων. Συγκεκριμένα, η κάλυψη της εν λόγω απαίτησης υπολογίζεται σε 61% με τις 
Αξιολογήσεις  των  ΕΠΑΕΚ,  ΕΠΑΝ,  ΕΠ  Υγεία‐Πρόνοια,  ΕΠ  Κοινωνία  της  Πληροφορίας,  ΠΕΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας,  ΠΕΠ  Δυτικής  Ελλάδας,  ΠΕΠ  Στερεάς  Ελλάδας,  ΠΕΠ  Αττικής,  ΠΕΠ 
Πελοποννήσου,  ΠΕΠ  Νοτίου  Αιγαίου  και  ΠΕΠ  Κρήτης  να  προβαίνουν  σε  αποτίμηση  της 
αποτελεσματικότητας  και  αποδοτικότητας  των  παρεμβάσεων  που  έχουν  επίπτωση  στην 
ισότητα των φύλων. Ωστόσο, η αναφορά της μη κάλυψης της απαίτησης κατά 39% δεν θα 
πρέπει να παραληφθεί.    

 Σχετικά με την απαίτηση αναφοράς στο κατά πόσο τα κριτήρια ένταξης του Προγράμματος 
λαμβάνουν υπόψη το θέμα της ισότητας των φύλων, διαπιστώνεται σημαντικό κενό στην 
κάλυψή της, δεδομένου του ότι μόνο τρεις Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις και συγκεκριμένα οι 
Αξιολογήσεις  των  ΕΠΑΝ,  ΠΕΠ  Ηπείρου  και  ΠΕΠ  Δυτικής  Ελλάδας  συμπεριέλαβαν 
εκτιμήσεις σχετικά με το κατά πόσο στα κριτήρια ένταξης προσμετρήθηκε η εφαρμογή της 
αρχής  για  την  ισότητα  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών.  Αξίζει  να  σημειωθεί  η  απουσία 
αντίστοιχων αναφορών και άρα η μη κάλυψη της απαίτησης αυτής σε ποσοστό 83%. 

 Αναφορικά  με  την  απαίτηση  για  ύπαρξη  μήτρας  συνάφειας  των  Μέτρων  για  την 
προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων  (με  επεξήγηση,  σχολιασμό  και  ποιοτική  ανάλυση), 
διαπιστώνεται  ικανοποιητική ανταπόκριση,  με  τις  Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις  των  ΕΠΕΑΕΚ, 
ΕΠΑΕΚ,  ΕΠΑΝ,  ΕΠ ΚτΠ, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ Ηπείρου, ΠΕΠ Δυτικής 
Ελλάδας,  ΠΕΠ  Αττικής,  ΠΕΠ  Πελοποννήσου  και  ΠΕΠ  Βορείου  Αιγαίου  να  προβαίνουν  σε 
αποτίμηση  της συνάφειας  των παρεμβάσεων με  τη διάσταση  της  ισότητας  των φύλων  ‐
μέσα από την κατάρτιση αντίστοιχου πίνακα‐ και ακολούθως σε αξιοποίηση των στοιχείων 
και χαρακτηριστικών των παρεμβάσεων προκειμένου για την εξαγωγή ωφέλιμων για την 
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πορεία υλοποίησης  του Προγράμματος συμπερασμάτων. Μη κάλυψη  της συγκεκριμένης 
απαίτησης απαντάται στις Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις των ΕΠ Υγεία‐Πρόνοια, ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας, ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, ΠΕΠ Θεσσαλίας, ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, ΠΕΠ Στερεάς 
Ελλάδας, ΠΕΠ  Ιονίων Νήσων και ΠΕΠ Κρήτης και υπολογίζεται στο 44%, υποδηλώνοντας 
σχετική υστέρηση ως προς την ικανοποίησή της.  

 Αναφορικά  με  το  θέμα  της  ποιοτικής  κατάταξης  των  Μέτρων    (υψηλή,  μέση,  καθόλου 
επίπτωση)  σε  σχέση  με  την  ισότητα  των  φύλων,  παρατηρείται  σχετική  υστέρηση  στο 
βαθμό κάλυψής  της, αφού σε αρκετές περιπτώσεις δεν περιλαμβάνεται μεταξύ  των υπό 
εξέταση  θεμάτων.  Συγκεκριμένα,  στις  Ενδιάμεσες  Αξιολογήσεις  8  ΕΠ  πραγματοποιείται 
ποιοτική κατάταξη των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν σε σχέση με την προώθηση της 
ισότητας των φύλων, ενώ οι Αξιολογήσεις των ΕΠΕΑΕΚ, ΕΠ Υγεία‐Πρόνοια, ΠΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, ΠΕΠ Θεσσαλίας, ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, ΠΕΠ 
Αττικής,  ΠΕΠ  Βορείου Αιγαίου,  ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου  και  ΠΕΠ  Κρήτης  δεν  προβαίνουν  σε 
αντίστοιχη  εκτίμηση,  διαμορφώνοντας  το ποσοστό  κάλυψης  της  εν  λόγω απαίτησης στο 
44%.  

Στα  διαγράμματα  που  ακολουθούν  αποτυπώνεται  ο  βαθμός  ένταξης  της  διάστασης  της  ισότητας 
των φύλων στις Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις των ΕΠ ανά απαίτηση / κριτήριο (σε απόλυτους αριθμούς 
και ποσοστά). 

Διάγραμμα 3.152  
Βαθμός  ένταξης  της  διάστασης  της  ισότητας  των  φύλων  στις  Ενδιάμεσες  Αξιολογήσεις 
των ΕΠ ανά απαίτηση / κριτήριο 
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Αποτίμηση του βαθμού ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων 
στις παρεμβάσεις του Προγράμματος

Αποτίμηση της επάρκειας του ποσοτικού προσδιορισμού των 
στόχων σε σχέση με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Εκτίμηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων 
των παρεμβάσεων του Προγράμματος στην ισότητα των φύλων

Ανάλυση της χρηματοδοτικής προσπάθειας 
(προγραμματισμένη/πραγματική) σε σχέση με την προώθηση 

της ισότητας των φύλων

Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των Μέτρων που έχουν 
άμεση επίπτωση στην ισότητα των φύλων

Αναφορά στο κατά πόσο τα κριτήρια ένταξης του 
Προγράμματος λαμβάνουν υπόψη το θέμα της ισότητας των 

φύλων

Ύπαρξη μήτρας συνάφειας των Μέτρων με την προώθηση της 
ισότητας των φύλων (με επεξήγηση, σχολιασμό & ποιοτική 

ανάλυση)

Ποιοτική κατάταξη των Μέτρων  (υψηλή, μέση, καθόλου 
επίπτωση) σε σχέση με την ισότητα των φύλων

Αριθμός Ενδιάμεσων Αξιολογήσεων ΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
 

 
Σελίδα |245

 

Διάγραμμα 3.153  
Βαθμός  ένταξης  της  διάστασης  της  ισότητας  των  φύλων  στις  Ενδιάμεσες  Αξιολογήσεις
των ΕΠ ανά απαίτηση / κριτήριο 

 

Στην  αποτίμηση  του  βαθμού  ένταξης  της  διάστασης  της  ισότητας  των  φύλων  στις  Ενδιάμεσες 
Αξιολογήσεις  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  συνεκτιμήθηκε  και  το  πλαίσιο  διατύπωσης  ή  μη  συναφών 
προτάσεων για τη βελτίωση της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής αναφορικά με την αρχή της 
ισότητας των φύλων, σε συνδυασμό με το βαθμό ενσωμάτωσης των εν λόγω προτάσεων κατά τις 
αναθεωρήσεις της επιχειρησιακής στρατηγικής.  

Αναλυτικά, η χρήση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης ως μέσου για τη βελτίωση της ορθότητας και της 
ποιότητας του προγραμματικού σχεδιασμού και   πηγής στοιχείων για την ενδιάμεση αναθεώρηση 
αιτιολογεί  μεταξύ  άλλων  και  τη  διατύπωση  βελτιωτικών  προτάσεων  αναφορικά  με  το  θέμα  της 
ισότητας των φύλων. Οι προτάσεις αυτές, ανάλογα με το περιεχόμενό τους και σε συνάρτηση με τις 
ελάχιστες  απαιτήσεις  που  κλήθηκε  να  καλύψει  η  Ενδιάμεση Αξιολόγηση  εν  γένει,  ταξινομήθηκαν 
στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Τροποποίηση της στοχοθεσίας Μέτρων / Αξόνων του ΕΠ  

 Τροποποίηση του περιεχομένου των δράσεων  

 Προσθήκη νέων δράσεων  

 Τροποποίηση της κατανομής των πόρων μεταξύ των παρεμβάσεων  

 Τροποποίηση του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων‐δεικτών  

 Τροποποίηση κριτηρίων ένταξης    

Με  βάση  τα  ως  άνω,  η  γενική  διαπίστωση  που  συνάγεται  από  την  επισκόπηση  των  Ενδιάμεσων 
Αξιολογήσεων  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ,  συνίσταται  στη  περιορισμένη  ανταπόκριση  τους  ως  προς  τη 
διατύπωση  προτάσεων  αναφορικά  με  το  θέμα  της  ισότητας  των  φύλων,  με  σημαντικές 
διαφοροποιήσεις ωστόσο ανά ΕΠ και κατηγορία πρότασης. 
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Αναλυτικά, σημαντικός αριθμός προτάσεων περιλαμβάνεται στις Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις των ΠΕΠ 
Θεσσαλίας  (9), ΕΠΑΕΚ  (8) και ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας  (8). Περιορισμένο αριθμό προτάσεων 
περιλαμβάνουν οι Αξιολογήσεις των ΠΕΠ Κρήτης (5), ΕΠΕΑΕΚ (4), ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (3), ΠΕΠ 
Ηπείρου  (3),  ΕΠΑΝ  (2),  ΠΕΠ  Ανατολικής  Μακεδονίας‐Θράκης  (2),  ΠΕΠ  Δυτικής  Ελλάδας  (2),  ΠΕΠ 
Βορείου Αιγαίου (2) και ΠΕΠ Πελοποννήσου (1). Δεν περιλαμβάνονται προτάσεις αναφορικά με το 
θέμα  της  ισότητας  των  φύλων  στις  Αξιολογήσεις  των  ΠΕΠ  Υγεία‐Πρόνοια,  ΠΕΠ  Κεντρικής 
Μακεδονίας, ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ΠΕΠ Αττικής και ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου.  

Επιπλέον,  σημαντική  διαπίστωση  συνιστά  και  το  ότι  η  πλειοψηφία  (82%)  των  διατυπωθεισών 
προτάσεων  εμπίπτει  στην  κατηγορία  τροποποίηση  του  συστήματος  ποσοτικοποιημένων  στόχων‐
δεικτών, γεγονός που επιβεβαιώνει τα μέχρι στιγμής ευρήματα και επισημάνσεις αναφορικά με την 
ανεπάρκεια  της  ποσοτικοποίησης  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων,  η  οποία  χαρακτηρίζει 
διαχρονικά  τόσο  τον αρχικό σχεδιασμό  των Προγραμμάτων,  όσο  και  τις  μετέπειτα  τροποποιήσεις 
του. Ικανός αριθμός προτάσεων (12%) αφορά την τροποποίηση της κατανομής των πόρων μεταξύ 
των  παρεμβάσεων,  ενώ  περιορισμένος  αριθμός  προτάσεων  διατυπώνεται  αναφορικά  με  τα 
υπόλοιπα θέματα / κατηγορίες.   

Στα διαγράμματα που ακολουθούν αποτυπώνεται το πλαίσιο των διατυπωθεισών προτάσεων των 
Ενδιάμεσων Αξιολογήσεων σε θέματα ισότητας των δύο φύλων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και 
κατηγορία πρότασης (σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστά). 

Διάγραμμα 3.154  
Ποσοστιαία  κατανομή  των  προτάσεων  των  Ενδιάμεσων  Αξιολογήσεων  σε  θέματα
ισότητας των δύο φύλων ανά κατηγορία 

 

Διάγραμμα 3.155  
Αριθμός προτάσεων των Ενδιάμεσων Αξιολογήσεων σε θέματα ισότητας των δύο φύλων
ανά ΕΠ και κατηγορία 
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Με βάση τα ως άνω, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ως γενική παρατήρηση ότι η διατύπωση ή μη 
προτάσεων  στο  πλαίσιο  των  Ενδιάμεσων  Αξιολογήσεων  είναι  σχετική,  καθώς  η  αναγκαιότητα 
ενσωμάτωσής  τους  συναρτάται  άμεσα,  τόσο  με  το  βαθμό  πληρότητας  του  επιχειρησιακού 
σχεδιασμού  ως  προς  το  θέμα  της  ισότητας  των  φύλων,  όσο  και  με  την  πορεία  υλοποίησης  της 
στρατηγικής  (όσο  πληρέστερος  είναι  ο  επιχειρησιακός  σχεδιασμός,  τόσο  λιγότερο  επιτακτική 
κρίνεται  η  ανάγκη  διατύπωσης  σχετικών  βελτιωτικών  προτάσεων  στο  πλαίσιο  των  Ενδιάμεσων 
Αξιολογήσεων). Δεν ισχύει βεβαίως το ίδιο και για το είδος των προτάσεων που συμπεριλήφθηκαν 
στις Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις, αφού τα θέματα στα οποία εμπίπτουν σκιαγραφούν το προφίλ της 
επιχειρησιακής στρατηγικής στο  σκέλος  της  προώθησης  της  ισότητας  των φύλων αναδεικνύοντας 
αδυναμίες του σχεδιασμού και ασυνέπειες της υλοποίησης. 

Ο  βαθμός  ένταξης  της  διάστασης  της  ισότητας  των  φύλων  στις  Ενημερώσεις  των  Ενδιάμεσων 
Αξιολογήσεων αποτιμήθηκε με σημείο αναφοράς και πάλι  το πλαίσιο διατύπωσης ή μη συναφών 
βελτιωτικών  προτάσεων  για  τη  πορεία  υλοποίησης  της  στρατηγικής  αναφορικά  με  την  αρχή  της 
ισότητας  των φύλων, σε συνδυασμό με  το βαθμό ενσωμάτωσής  τους κατά  τις αναθεωρήσεις  των 
Προγραμμάτων,  λαμβάνοντας  ωστόσο  σοβαρά  υπόψη  το  γεγονός  ότι  οι  σχετικές  κατευθύνσεις  ‐ 
οδηγίες  που  δόθηκαν  για  την  Ενημέρωση  της  Ενδιάμεσης  Αξιολόγησης,  δεν  συμπεριέλαβαν 
συγκεκριμένες απαιτήσεις αναφορικά με την αποτίμηση της ισότητας των φύλων στα ΕΠ.   

Βασική  διαπίστωση  που  προκύπτει  από  την  επισκόπηση  της  Ενημέρωσης  της  Ενδιάμεσης 
Αξιολόγησης των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ αποτελεί ο χαμηλός βαθμός ένταξης της ισότητας των φύλων ως ένα 
από  τα  οριζόντια  θέματα  που  εξετάστηκαν  (ειδικότερη  έμφαση  δόθηκε  στις  επιπτώσεις  στην 
απασχόληση  και  στο περιβάλλον).  Οι  προτάσεις που διατυπώθηκαν  στο πλαίσιο  της  Ενημέρωσης 
της  Ενδιάμεσης  Αξιολόγησης  των  ΕΠ  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων  είναι  πολύ 
περιορισμένες  και  οι  περισσότερες  εξ  αυτών  εμπίπτουν  στις  κατηγορίες  τροποποίηση  του 
συστήματος  ποσοτικοποιημένων  στόχων‐δεικτών  και  τροποποίηση  της  κατανομής  των  πόρων 
μεταξύ των παρεμβάσεων. 

Στο  διάγραμμα  που  ακολουθεί  αποτυπώνεται  το  πλαίσιο  των  διατυπωθεισών  προτάσεων  των 
Ενημερώσεων  των  Ενδιάμεσων  Αξιολογήσεων  σε  θέματα  ισότητας  των  δύο  φύλων  ανά 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κατηγορία πρότασης. 

Διάγραμμα 3.156  
Αριθμός  προτάσεων  των  Ενημερώσεων  των  Ενδιάμεσων  Αξιολογήσεων  σε  θέματα
ισότητας των δύο φύλων ανά ΕΠ και κατηγορία 

 

Ο  βαθμός  συμβολής  των  προτάσεων  της  Ενδιάμεσης  Αξιολόγησης  και  της  Ενημέρωσης  της 
Ενδιάμεσης Αξιολόγησης  των ΕΠ στη βελτίωση του σχεδιασμού και στην καλύτερη εφαρμογή του 
gender mainstreaming και των θετικών δράσεων, συνδέεται άμεσα με το βαθμό ενσωμάτωσης των 
σχετικών προτάσεων κατά την αναθεώρηση των ΕΠ. 
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Η  εκτίμηση  της  υιοθέτησης,  ή  μη,  των  προτάσεων  που  διατυπώθηκαν  από  τις  Ενδιάμεσες 
Αξιολογήσεις  και  από  τις  Ενημερώσεις  των  Ενδιάμεσων  Αξιολογήσεων  για  την  προώθηση  της 
εφαρμογής  της αρχής  της  ισότητας  των φύλων,  πραγματοποιήθηκε με βάση  τη μεθοδολογία που 
παρατίθεται  στο  Παράρτημα  Β  του  2ου  Παραδοτέου  «Ενδιάμεση  Έκθεση  Αξιολόγησης»  και  στο 
πλαίσιο  αυτό  αξιοποιήθηκε  πλήρως  και  εκτενώς  το  σύνολο  των  προγραμματικών  κειμένων  των 
αναθεωρήσεων του σχεδιασμού των ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ. 

Ο συνολικός βαθμός ενσωμάτωσης των προτάσεων της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης ανέρχεται σε 54%, 
με σχεδόν τις μισές προτάσεις (25 σε σύνολο 49) να έχουν αξιοποιηθεί πλήρως κατά την ενδιάμεση 
αναθεώρηση των ΕΠ, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της στρατηγικής προώθησης της ισότητας 
των φύλων. Στο Διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται ο βαθμός ενσωμάτωσης των προτάσεων 
της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης ανά ΕΠ. 

Διάγραμμα 3.157   Βαθμός ενσωμάτωσης των προτάσεων της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης ανά ΕΠ 

 

Αντίστοιχα,  στο  ακόλουθο  Διάγραμμα  παρατίθεται  ο  βαθμός  ενσωμάτωσης  των  προτάσεων  που 
διατυπώθηκαν  στο  πλαίσιο  των  Ενημερώσεων  των  Ενδιάμεσων  Αξιολογήσεων  των  ΕΠ,  οι  οποίες 
όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί  ήταν  αρκετά  περιορισμένες.  Ο  συνολικός  βαθμός  ενσωμάτωσης  των 
προτάσεων της Ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των ΕΠ ανέρχεται στο 50%. 

Διάγραμμα 3.158   Βαθμός ενσωμάτωσης προτάσεων Ενημέρωσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης ανά ΕΠ 

 

Στο  πλαίσιο  της  προσπάθειας  για  μια  συνολικότερη  αποτίμηση  του  βαθμού  αξιοποίησης  των 
προτάσεων  της  Ενδιάμεσης  Αξιολόγησης  αναφορικά  με  τα  θέματα  ισότητας  των  φύλων  στις 
αναθεωρήσεις του σχεδιασμού των ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ, το βασικό συμπέρασμα που συνάγεται έγκειται 
στον  εν  γένει  ικανοποιητικό  βαθμό  συμβολής  τους  στη  βελτίωση  του  σχεδιασμού  ως  προς  την 
αντιμετώπιση  της  διάστασης  της  ισότητας  των φύλων,  δεδομένου  ότι  κάλυψαν  σε  ικανοποιητικό 
βαθμό  τις  κύριες  κατευθύνσεις  του,  ήτοι:  τον  εντοπισμό  αδυναμιών  σχετικά  με  την  ισότητα  των 
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φύλων σε επίπεδο επιχειρησιακής στρατηγικής και προτεινόμενου συστήματος ποσοτικοποιημένων 
στόχων‐δεικτών  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων  και  τη  διατύπωση  προτάσεων 
ενίσχυσης της στρατηγικής όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών. Σε αντίθεση με τις 
Ενδιάμεσες  Αξιολογήσεις,  στις  Ενημερώσεις  των  Ενδιάμεσων  Αξιολογήσεων  παρατηρήθηκε 
χαμηλότερος βαθμός ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων, που οφείλεται ωστόσο 
και  στην  απουσία  συγκεκριμένων απαιτήσεων  ‐στο  πλαίσιο  υλοποίησής  τους‐  για  την  αποτίμηση 
της ισότητας των φύλων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα.  

Τα ανωτέρω συμπεράσματα  (στο ποιοτικό  τους μέρος)  συναινούν με  τα αντίστοιχα ευρήματα της 
Έρευνας  Πεδίου  Α  και  τα  σχετικά  στοιχεία  με  τα  οποία  τροφοδοτήθηκε  το  επιμέρους  ερώτημα  
αναφορικά  με  το  βαθμό  συμβολής  της  Ενδιάμεσης  Αξιολόγησης  στην  εξειδίκευση  των 
παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διενεργηθείσας 
έρευνας, το 53,3% των ερωτηθέντων των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης εκτίμησε ότι η Ενδιάμεση 
Αξιολόγηση  συνέβαλε,  από  αρκετά  έως  πολύ,  στην  εξειδίκευση  των  προσανατολισμένων  στην 
ισότητα παρεμβάσεων τόσο κατά τον προγραμματικό σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση της 
στρατηγικής.  Ωστόσο,  αντιτίθενται ως  προς  τον αντίστοιχο  βαθμό συμβολής  της Ενημέρωσης  της 
Ενδιάμεσης Αξιολόγησης, καθώς το ίδιο ποσοστό (53,3%) των ερωτηθέντων των Ειδικών Υπηρεσιών 
Διαχείρισης  αποτίμησε  το  βαθμό  συμβολής  της  από  αρκετά  έως  πολύ  ικανοποιητικό,  παρά  το 
γεγονός  ο  βαθμός  ενσωμάτωσης  της  διάστασης  της  ισότητας  των  φύλων  στην  Ενημέρωση  της 
Ενδιάμεσης Αξιολόγησης χαρακτηρίζεται εν γένει χαμηλός (25%) (βλ. Ενότητα 3.8.1).  

Η  αποτίμηση  του  βαθμού  ενσωμάτωσης  της  διάστασης  της  ισότητας  των φύλων  στις  Ενδιάμεσες 
Αξιολογήσεις και στις Ενημερώσεις των Ενδιάμεσων Αξιολογήσεων των ΕΠ‐ΕΚΤ σε επίπεδο κάλυψης 
απαιτήσεων  και  διατύπωσης  προτάσεων  παρατίθεται  στο  Παράρτημα  Ε  του  2ου  Παραδοτέου 
«Ενδιάμεση  Έκθεση  Αξιολόγησης»,  ανά  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα.  Στο  ίδιο  Παράρτημα 
παρατίθενται και αναλυτικοί πίνακες υπολογισμού του βαθμού ενσωμάτωσης των προτάσεων της 
Ενδιάμεσης  Αξιολόγησης  και  της  Ενημέρωσης  της  Ενδιάμεσης  Αξιολόγησης  σχετικά  με  τη 
στρατηγική  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  και  τον  ανασχεδιασμό  του  συστήματος 
ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών κατά την αναθεώρηση των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ. 
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3.8. Αποτίμηση του βαθμού ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου κατά την αξιολόγηση των 
παρεμβάσεων 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται το Γενικό Ερώτημα Α3 [Σε ποιο βαθμό ενσωματώθηκε η διάσταση 
του φύλου κατά την αξιολόγηση των παρεμβάσεων;] με βάση τα δύο επιμέρους ειδικά αξιολογητικά 
ερωτήματα που περιλαμβάνει. 

3.8.1. Ειδικό Ερώτημα Α3.1. Πώς αντιμετωπίστηκε η  ισότητα των φύλων ως οριζόντιο θέμα στις 
επιχειρησιακές  αξιολογήσεις  των  ΕΠ  –  ΕΚΤ  του  Γ’  ΚΠΣ  (ex  ante  αξιολόγηση,  ενδιάμεση 
αξιολόγηση και ενημέρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης); 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται σε συνολικό επίπεδο τα ακόλουθα: 

 Ποιός ήταν ο βαθμός ένταξης της διάστασης του φύλου και της ισότητας των φύλων σε 
όλα τα είδη αξιολόγησης των ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ;  

 Σε  ποιό  βαθμό  αξιοποιήθηκαν  δείκτες  ισότητας  για  την  αξιολόγηση  των 
αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των 
φύλων στα ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ; 

Η διάσταση  της  ισότητας  των φύλων,  όπως αυτή  ενσωματώθηκε στους  κανονισμούς,  τις  σχετικές 
οδηγίες  –  κατευθύνσεις  και  τα  μεθοδολογικά  έγγραφα  εργασίας  της  τρίτης  Προγραμματικής 
Περιόδου,  καλύπτει  εκτός  από  το  σχεδιασμό,  την  υλοποίηση  και  την  παρακολούθηση,  και  την 
αξιολόγηση των παρεμβάσεων.   

Οι  ειδικές  απαιτήσεις  αναφορικά  με  τα  θέματα  της  ισότητας  των φύλων  καλύπτουν  όλα  τα  είδη 
αξιολόγησης που προβλέφθηκαν από τους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων κατά την τρίτη 
Προγραμματική  Περίοδο,  δηλαδή  την  Εκ  των  προτέρων  (Ex  Ante)  Αξιολόγηση,  την  Ενδιάμεση 
Αξιολόγηση  και  την  Ενημέρωση  της  Ενδιάμεσης  Αξιολόγησης  των  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
και  παρουσιάσθηκαν  αναλυτικά  στις  Ενότητες  3.4.2  (Ex  Ante  Αξιολόγηση)  και  3.7.5  (Ενδιάμεση 
Αξιολόγηση και Ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης).  

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την αποτίμηση του βαθμού ενσωμάτωσης της διάστασης της 
ισότητας των φύλων στις επιχειρησιακές αξιολογήσεις των ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ‐ΕΚΤ (βλ. Παράρτημα Β του 
2ου  Παραδοτέου  «Ενδιάμεση  Έκθεση  Αξιολόγησης»)  στηρίχθηκε  στις  ειδικές  απαιτήσεις  που 
τέθηκαν από  τους  Κανονισμούς  και  τις  κατευθύνσεις  της  ΕΕ,  καθώς  και    τις  σχετικές  οδηγίες  των 
αρμόδιων εθνικών Υπηρεσιών Συντονισμού των παρεμβάσεων του Γ’ ΚΠΣ (ΕΥΣΣΑΑΠ και ΕΥΣΕΚΤ).  

Η  αποτίμηση  του  βαθμού  ενσωμάτωσης  της  διάστασης  της  ισότητας  των  φύλων  στην  Εκ  των 
προτέρων,  Ενδιάμεση  και  Ενημέρωση  της  Ενδιάμεσης  Αξιολόγησης  των  18  ΕΠ  παρατίθεται 
αναλυτικά  στα  Παραρτήματα Δ και Ε, ενώ τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το βαθμό ένταξης 
της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλα τα είδη της αξιολόγησης ανά ΕΠ και για το σύνολο 
του Γ’ ΚΠΣ παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 3.24   
Βαθμός ένταξης της διάστασης του φύλου στις επιχειρησιακές αξιολογήσεις των ΕΠ – ΕΚΤ του 
Γ’ ΚΠΣ 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Ex Ante 

Αξιολόγηση 
Ενδιάμεση 
Αξιολόγηση 

Ενημέρωση 
Ενδιάμεσης 
Αξιολόγησης 

Σύνολο 
 

Βαθμός Ένταξης της 
διάστασης του φύλου 
στις επιχειρησιακές 
αξιολογήσεις  

ΕΠ Εκπαίδευση και Αρχική 
Επαγγελματική Κατάρτιση 

1  0  1  2  33,3% 

ΕΠ Απασχόληση και 
Επαγγελματική Κατάρτιση 

1  2  1  4  66,7% 

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα  2  2  0  4  66,7% 

ΕΠ Υγεία ‐ Πρόνοια  0  1  0  1  16,7% 

ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας  1  2  1  4  66,7% 

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας ‐ 
Θράκης 

1  0  0  1  16,7% 

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας  0  1  1  2  33,3% 

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας  2  0  0  2  33,3% 

ΠΕΠ Ηπείρου  1  1  1  3  50,0% 

ΠΕΠ Θεσσαλίας  1  0  0  1  16,7% 

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων  1  0  0  1  16,7% 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας  1  2  1  4  66,7% 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας  0  2  1  3  50,0% 

ΠΕΠ Αττικής  0  1  0  1  16,7% 

ΠΕΠ Πελοποννήσου  0  2  1  3  50,0% 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου  1  1  0  2  33,3% 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου  1  0  0  1  16,7% 

ΠΕΠ Κρήτης  0  1  1  2  33,3% 

Σύνολο ΕΠ Γ' ΚΠΣ ‐ ΕΚΤ 
14/36 
(2*18) 

18/36 
(2*18) 

9/36  
(2*18) 

41/108 
(6*18) 

38,0% 

Βαθμός ένταξης της 
διάστασης του φύλου στα ΕΠ 
του Γ' ΚΠΣ ‐ ΕΚΤ ανά είδος 
αξιολόγησης 

38,9%  50,0%  25,0%  38,0% 

Σημείωση 
Κλίμακα βαθμολόγησης: 0‐μηδενικός ή χαμηλός βαθμός, 1‐μέτριος βαθμός, 2‐υψηλός βαθμός   
 

Από  τα  στοιχεία  του  ανωτέρω  πίνακα  προκύπτει  ότι  στις  Ενδιάμεσες  Αξιολογήσεις  των  ΕΠ 
αντιμετωπίσθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό η διάσταση της  ισότητας  των φύλων, σε σχέση με  την Ex 
Ante Αξιολόγηση και την Ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των ΕΠ, στην οποία παρατηρείται 
ο χαμηλότερος βαθμός ένταξης.  

Η απουσία συγκεκριμένων απαιτήσεων για την αποτίμηση της  ισότητας των φύλων στα ΕΠ του Γ΄ 
ΚΠΣ, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησής τους αποτυπώνεται και στο χαμηλό 
βαθμό ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο συγκεκριμένο είδος αξιολόγησης. 

Αντίθετα, στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης φαίνεται ότι καταβλήθηκε προσπάθεια για την 
αποτίμηση  της  συμβολής  των  παρεμβάσεων  στη  βελτίωση  της  ισότητας  των  φύλων,  η  οποία 
ενισχύθηκε  σε  μεγάλο  βαθμό  και  από  τις  ειδικές  κατευθύνσεις  που  δόθηκαν  από  την  ΕΕ  και  τις 
εθνικές Υπηρεσίες Συντονισμού ΕΥΣΣΑΑΠ και ΕΥΣΕΚΤ. 

Η Ενδιάμεση Αξιολόγηση των ΕΠ (και η Ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης) αποτέλεσε βασικό 
υποστηρικτικό  εργαλείο  της  αναθεώρησης  των  προγραμμάτων  και  μέσο  για  τη  βελτίωση  της 
ποιότητας και της ορθότητας του προγραμματισμού. Πρόσφερε μια ευκαιρία για τον εντοπισμό των 
σημείων  του  προγραμματισμού  που  ενδεχομένως  χρειάζονταν  αναπροσανατολισμό  για  να 
εξασφαλισθεί  η  επίτευξη  των  αρχικών  προγραμματικών  στόχων.  Ως  εκ  τούτου,  ο  βαθμός 
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ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων στις Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις επηρέασε, ή θα 
έπρεπε να επηρεάσει και το βαθμό βελτίωσης του σχεδιασμού των παρεμβάσεων προώθησης της 
ισότητας των φύλων. 

Παρόλα αυτά, ο σχετικά χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων στις 
επιχειρησιακές αξιολογήσεις, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι βασική αρχή των αναθεωρήσεων των 
ΕΠ αποτέλεσε η διασφάλιση  της απορρόφησης  των πόρων, περιόρισε ως ένα βαθμό τη βελτίωση 
του σχεδιασμού σε ότι αφορά την εφαρμογή της ισότητας των φύλων.  

Στο  συμπέρασμα  αυτό  καταλήγει  και  η  αξιολόγηση  των  τροποποιήσεων  του  προγραμματικού 
σχεδιασμού (βλ. Ενότητα 3.7), όπου φαίνεται ότι τα αρχικά κενά και αστοχίες του σχεδιασμού των 
παρεμβάσεων προώθησης της  ισότητας των φύλων δεν αντιμετωπίσθηκαν αποτελεσματικά με τις 
μετέπειτα  τροποποιήσεις  και  παρέμειναν  σε  προγραμματικό  επίπεδο  και  στις  τελευταίες 
αναθεωρήσεις των ΕΠ (π.χ. απουσία κατάλληλων δεικτών και στόχευσης). 

Εξίσου  σημαντική  δε  είναι  και  η  σχετική  παρατήρηση  που  προέρχεται  από  τη  Γενική  Διεύθυνση 
Απασχόλησης,  κοινωνικών  Υποθέσεων  και  Κοινωνικής  Ένταξης  της  ΕΕ,  η  οποία  στο  πλαίσιο 
διενέργειας της σχετικής έρευνας (έρευνα Α) και στο ερώτημα «Κατά την άποψή σας και συγκριτικά 
με  τα  άλλα  Κ‐Μ,  η  Ελλάδα  αντιμετώπισε  επαρκώς  το  θέμα  της  ισότητας  των  φύλων  στις 
Επιχειρησιακές  Αξιολογήσεις  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  (ex  ante,  ενδιάμεση,  τελική);»  αποτίμησε  ως 
μερικώς  επαρκή  την  αντιμετώπιση  του  θέματος  της  ισότητας  των  φύλων  από  τις  επιχειρησιακές 
αξιολογήσεις.  

Ο  υψηλότερος  βαθμός  ένταξης  της  διάστασης  του  φύλου  παρατηρείται  στις  επιχειρησιακές 
αξιολογήσεις τριών τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠΑΕΚ, ΕΠΑΝ και ΕΠ ΚτΠ), καθώς και 
στο  ΠΕΠ  Δυτικής  Ελλάδας,  ενώ  το  χαμηλότερο  βαθμό  παρουσιάζουν  το  ΕΠ  Υγεία  –  Πρόνοια  και 
πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ ΑΜΘ, ΠΕΠ Θεσσαλίας, ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, 
ΠΕΠ Αττικής και ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου). 

Ο συνολικός βαθμός ένταξης της διάστασης του φύλου στις επιχειρησιακές αξιολογήσεις των ΕΠ του 
Γ’ ΚΠΣ  ανέρχεται μόλις σε 38%. 

Ο    βαθμός  αξιοποίησης  δεικτών  ισότητας  για  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  και  των 
επιπτώσεων των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων στα ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ αναφέρεται 
αναλυτικά στις Ενότητες 3.4.2. και 3.7.5. αντίστοιχα. 
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3.8.2. Ειδικό Ερώτημα Α3.2. Σε ποιές κατηγορίες παρεμβάσεων σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν 
θεματικές μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων τους στην 
ισότητα των φύλων; 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται σε συνολικό επίπεδο τα ακόλουθα:  

 Σε ποιές κατηγορίες παρεμβάσεων αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις 
τους ως προς την ισότητα των φύλων, μέσω θεματικών μελετών/αξιολογήσεων; 

 Σε ποιό βαθμό διενεργήθηκαν θεματικές αξιολογήσεις για την ισότητα των φύλων στο 
πλαίσιο των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ; 

 Σε ποιό βαθμό λοιπές θεματικές αξιολογήσεις ενσωμάτωσαν το θέμα της ισότητας των 
φύλων ως οριζόντιο ερώτημα; 

Κατά  την  Α’  Φάση  του  Έργου  συλλέχθηκε  με  τη  βοήθεια  της  ΕΥΣΕΚΤ,  ένας  σημαντικός  αριθμός 
μελετών  –  ερευνών,  οι  οποίες  πραγματεύονται  θέματα  σχετικά  με  την  ισότητα  των  φύλων  και 
ειδικότερα Εθνικές Μελέτες, Θεματικές Μελέτες – Αξιολογήσεις επιμέρους παρεμβάσεων του ΕΚΤ 
καθώς και Μελέτες και Εκθέσεις της ΕΕ που περιλαμβάνουν την Ελλάδα ως μελέτη περίπτωσης. 

Μια από τις βασικές εργασίες που υλοποιήθηκε στη Β΄ Φάση του Έργου, αφορούσε στην αναλυτική 
επισκόπηση  των ειδικών θεματικών μελετών  ‐  εκθέσεων αξιολόγησης και στον προσδιορισμό των 
ποιοτικών  και  ποσοτικών  στοιχείων  που  περιλαμβάνονται  σε  αυτές    και  που  αξιοποιήθηκαν  στο 
πλαίσιο  της  αξιολόγησης  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  κατά  την  τρίτη 
Προγραμματική  Περίοδο  (βλ.  Παράρτημα  ΙΑ:  Αποδελτίωση  Μελετών  του  2ου  Παραδοτέου 
«Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης»). 

Κριτήριο  αξιολόγησης  του  βαθμού  ενσωμάτωσης  της  διάστασης  της  ισότητας  των  φύλων  στις 
παρεμβάσεις,  αποτελεί  σύμφωνα  με  τη  Μεθοδολογία  του  Αξιολογητή,  η  ύπαρξη  θεματικών 
αξιολογήσεων για την ισότητα των φύλων / λοιπών θεματικών αξιολογήσεων που ενσωμάτωσαν το 
θέμα της  ισότητας των φύλων ως οριζόντιο ερώτημα, στο πλαίσιο των ΕΠ του Γ’ΚΠΣ, καθώς και ο 
βαθμός  αξιοποίησης  των  αξιολογήσεων  αυτών  για  την  αποτίμηση  των  αποτελεσμάτων  και 
επιπτώσεων των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας στα ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ. 

Η  Μεθοδολογική  Προσέγγιση  που  χρησιμοποιήθηκε  από  τον  Αξιολογητή,  περιλάμβανε  τα  εξής 
βήματα: 

 Αποτύπωση  ανά  ΕΠ  των  ειδικών  θεματικών  μελετών  ‐  αξιολογήσεων  επιμέρους 
παρεμβάσεων του ΕΚΤ (είτε θετικών δράσεων για την ισότητα των φύλων, είτε άλλων 
δράσεων που όμως απαντούν και σε ερωτήματα για το θέμα της ισότητας των φύλων). 

 Αξιολόγηση  του βαθμού αποτίμησης  των αποτελεσμάτων  των παρεμβάσεων  του  ΕΚΤ 
μέσω  των  ειδικών  θεματικών  μελετών  –  αξιολογήσεων,  με  βάση  την  κλίμακα:  0‐ 
μηδενικός  ή  μικρός  βαθμός  κάλυψης  (Μέτρα  στα  οποία  αντιστοιχούσε  το  πολύ  μία 
μελέτη), 1‐  μέτριος  βαθμός  κάλυψης  (Μέτρα στα οποία αντιστοιχούσαν από 2  έως 3 
μελέτες),  2  ‐  υψηλός  βαθμός  κάλυψης  (Μέτρα  στα  οποία  αντιστοιχούσαν  από  4  και 
πάνω μελέτες).  

 Υπολογισμός  του  συνολικού  βαθμού  κάλυψης,  ο  οποίος  εκφράζεται  ως  ο  λόγος  της 
απόλυτης  βαθμολογίας  του  κάθε  ΕΠ:  ο  αριθμός  των  μελετών  της  κάθε  κατηγορίας 
σταθμισμένος  με  τον  αντίστοιχο  βαθμό  κάλυψης  (0,1  ή  2),  προς  τη  μέγιστη  δυνατή 
βαθμολογία  που  θα  μπορούσε  να  επιτευχθεί  με  βάση  τον  αριθμό  των Μέτρων  που 
περιλαμβάνονται στο κάθε ΕΠ).  

 Προσδιορισμός  των  κατηγοριών  παρεμβάσεων  για  τις  οποίες  αξιολογήθηκαν  τα 
αποτελέσματα και οι επιπτώσεις ως προς την ισότητα των φύλων. 
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 Επισκόπηση  των  λοιπών  θεματικών  αξιολογήσεων  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  και 
προσδιορισμός  αυτών  που  ενσωμάτωσαν  το  θέμα  της  ισότητας  των  φύλων  ως 
οριζόντιο ερώτημα.  

Τα  αναλυτικά  αποτελέσματα  της  αξιολόγησης  και  η  κατάταξη  των  ΕΠ  με  βάση  το  σύνολο  των 
μέτρων  ΕΚΤ  που  περιλαμβάνουν,  αλλά  και  ανά  κατηγορία  παρέμβασης  (GM  Μέτρα  και  Θετικά 
Μέτρα),  σε  σχέση με  το βαθμό  κάλυψης  των παρεμβάσεων προώθησης  της  ισότητας  των φύλων 
μέσω  ειδικών  θεματικών  μελετών‐αξιολογήσεων,  παρατίθενται  σε  πινακοποιημένη  μορφή  στο 
Παράρτημα ΙΑ του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

Στον  ακόλουθο  πίνακα  συνοψίζονται  τα  αποτελέσματα  της  αξιολόγησης  σχετικά  με  τον  τελικό 
βαθμό  κάλυψης  των  ΕΠ  από  μελέτες,  καθώς  και  την  σχετική  τους  κατάταξη,  τόσο  σε  επίπεδο 
συνόλου  παρεμβάσεων  ΕΚΤ,  όσο  και  διακριτά  σε  επίπεδο  θετικών  μέτρων  και  GM  Μέτρων 
αντίστοιχα: 

Πίνακας 3.25    Αποτελέσματα της αξιολόγησης σχετικά με τον τελικό βαθμό κάλυψης των ΕΠ από μελέτες
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ  ΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  GM ΜΕΤΡΑ 

ΕΠ/ΠΕΠ 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΕΠΕΑΕΚ  80%  1  100%  1  67%  3 

ΕΠΑΕΚ  72%  2  83%  10  69%  1 

ΕΠ ΚτΠ  67%  3  67%  2 

ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

67%  4  100%  6  50%  11 

ΕΠΑΝ  67%  5  100%  5  67%  4 

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  60%  6  100%  7  50%  5 

ΠΕΠ ΚΜ  60%  7  100%  3  50%  6 

ΠΕΠ ΒΑ  50%  8  100%  4  38%  13 

ΠΕΠ ΔΜ  50%  9  50%  11  38%  14 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ  50%  10  100%  9  50%  10 

ΠΕΠ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

50%  11  50%  14  38%  15 

ΠΕΠ ΣΕ  50%  12  50%  13  50%  7 

ΠΕΠ ΔΕ  50%  13  100%  8  50%  8 

ΠΕΠ ΝΑ  50%  14  33%  16 

ΕΠ ΥΓΕΙΑ ‐ 
ΠΡΟΝΟΙΑ 

50%  15 
   

50%  9 

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ  40%  16  33%  15  50%  12 

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  38%  17  100%  2  17%  18 

ΠΕΠ ΑΜΘ  30%  18  50%  12  25%  17 

 

Από τα στοιχεία της αξιολόγησης προκύπτει ότι στο σύνολο των παρεμβάσεων ΕΚΤ οι περισσότερες 
θεματικές  μελέτες  /  αξιολογήσεις  εκπονήθηκαν  για  Μέτρα  Τομεακών  ΕΠ,  με  το  ΕΠΕΑΕΚ  να 
κατατάσσεται  πρώτο  στη  βαθμολογία  κάλυψης  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των 
φύλων μέσω ειδικών θεματικών μελετών / αξιολογήσεων.  

Στην πλειοψηφία των Μέτρων, αντιστοιχούσαν από 2 έως 3 μελέτες, με εξαίρεση τα θετικά Μέτρα 
στα  περισσότερα  εκ  των  οποίων  παρατηρήθηκε  υψηλός  βαθμός  κάλυψης  (περισσότερες  από  4 
μελέτες),  γεγονός  το  οποίο  αποκαλύπτει  την  σημαντική  προσπάθεια  που  καταβλήθηκε  στην 
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κατεύθυνση  της  αποτίμησης  της  συμβολής  των  παρεμβάσεων  στην  προώθηση  της  ισότητας  των 
φύλων. 

Αξίζει  να  σημειωθεί  επίσης,  ως  προς  την  κατηγορία  στην  οποία  εντάσσονται  οι  μελέτες,  (Εθνικές 
Μελέτες,  Θεματικές  Μελέτες  –  Αξιολογήσεις,  Μελέτες  και  Εκθέσεις  της  ΕΕ),  η  πλειοψηφία  τους 
εμπίπτει  στην  κατηγορία  των  Θεματικών Μελετών  –  Αξιολογήσεων  επιμέρους  παρεμβάσεων  του 
ΕΚΤ  (62%  του  συνόλου  των  μελετών,  έναντι  23%  και  15%  που  αντιστοιχεί  στις  εθνικές  και 
ευρωπαϊκές μελέτες). 

 

 

 

 



 

Αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων του ΕΞΨ ςε ότι αφορά τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ  
των φφλων ςτα Ε.Υ. του Γ’ ΞΥΧ (gender mainstreaming και κετικζσ δράςεισ) 

3ο Παραδοτζο: Ψελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ 
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 
ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΚΣ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ ΣΟ 
ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ Γϋ ΚΠ 

Χτθν παροφςα ενότθτα, οι εργαςίεσ τθσ αξιολόγθςθσ επικεντρϊνονται ςτθν αναλυτικι διερεφνθςθ 
και παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων των ακόλουκων αξιολογθτικϊν γενικϊν ερωτθμάτων: 

1. Υοιά είναι θ αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτο 
πλαίςιο των ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ;  
(Ερϊτθμα Β1) 

2. Υοιά είναι θ αποδοτικότθτα των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτο πλαίςιο 
των ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ;  
(Ερϊτθμα Β2) 

3. Υϊσ αποτιμάται θ βιωςιμότθτα των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που 
υλοποιικθκαν  ςτο πλαίςιο των ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ;  
(Ερϊτθμα Β3) 

Ψο επίπεδο ανάλυςθσ των ανωτζρω γενικϊν ερωτθμάτων και των επιμζρουσ ειδικϊν ερωτθμάτων 
που περιλαμβάνουν, διαφοροποιείται ανά ειδικό ερϊτθμα. Χε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ τα 
ςυμπεράςματα – ευριματα τθσ αξιολόγθςθσ παρουςιάηονται ςυνολικά για τα ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ, ενϊ ςε 
άλλεσ περιπτϊςεισ θ ανάλυςθ προχωράει ςτο επίπεδο του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, του 
Πζτρου, ακόμα και τθσ δράςθσ/ζργου, όπου αυτό απαιτείται για τθν τεκμθρίωςθ των ευρθμάτων 
και των ςυμπεραςμάτων.  

4.1. Αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτο πλαίςιο 
των ΕΠ του Γ’ ΚΠ 

Χτθν παροφςα ενότθτα εξετάηεται το Γενικό Ερϊτθμα Β1 *Ροιά είναι θ αποτελεςματικότθτα των 
παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτο πλαίςιο των ΕΡ του Γ’ ΚΡΣ;], με βάςθ τα 
επιμζρουσ ειδικά αξιολογθτικά ερωτιματα που περιλαμβάνει. 

4.1.1. Ειδικό Ερϊτθμα Β1.1. Υοιόσ είναι ο βακμόσ επίτευξθσ των ποςοτικϊν ςτόχων των 
παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτο πλαίςιο των ΕΥ του Γϋ ΞΥΧ; 

Για τθν αποτίμθςθ του βακμοφ επίτευξθσ των ποςοτικϊν ςτόχων των παρεμβάςεων προϊκθςθσ  
τθσ ιςότθτασ των φφλων εξετάηονται ανά Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα τα ακόλουκα υποερωτιματα: 

 Υοιζσ είναι οι εκροζσ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που 
ςυγχρθματοδοτικθκαν από το ΕΞΨ ςτο πλαίςιο των ΕΥ του Γϋ ΞΥΧ; 

 Υϊσ διαμορφϊκθκαν οι δείκτεσ αποτελζςματοσ και επιπτϊςεων των παρεμβάςεων 
προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτο τζλοσ τθσ τρίτθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου; 

 Υϊσ ςυςχετίηονται οι εκροζσ, τα αποτελζςματα και οι επιπτϊςεισ των παρεμβάςεων ςε 
ςχζςθ με τουσ αρχικά τεκζντεσ ςτόχουσ; 

ενϊ ςτο επίπεδο του Γ’ ΞΥΧ εξετάηεται (ενότθτα 4.1.1.7) το υποερϊτθμα:  

 Υοιόσ είναι ο βακμόσ επίτευξθσ των ςτόχων ιςότθτασ ςτο ςφνολο του Γ’ ΞΥΧ;  
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4.1.1.1. Ε.Ρ «Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Κατάρτιςθ» 

Αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων του ΕΥΑΕΞ – Βακμόσ 
επίτευξθσ ποςοτικϊν ςτόχων 

Θ εφαρμογι / υλοποίθςθ των παρεμβάςεων ΕΞΨ για τθν ιςότθτα των φφλων ςε ςχζςθ με τθ 
ςτρατθγικι και τουσ ςτόχουσ του ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Κατάρτιςθ αξιολογεί εν γζνει 
το βακμό επίτευξθσ των ποςοτικοποιθμζνων ςτόχων του προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ ςε επίπεδο 
Πζτρων του ΕΥ ωσ ακολοφκωσ: 

Μζτρο 1.2: Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ ι/και δράςεων των υπθρεςιϊν απαςχόλθςθσ, 
παρακολοφκθςθσ και υποςτιριξθσ των παρεμβάςεων ςτθν αγορά εργαςίασ 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του 
Πζτρου 

Ωποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των ΞΥΑ, τθσ Ξεντρικισ μονάδασ ςτιριξθσ και ςυντονιςμοφ και των 
λοιπϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν απαςχόλθςθσ με προτεραιότθτα ςτθν υποςτιριξθ των δράςεων που 
αναφζρονται ςτουσ επιτελικοφσ μθχανιςμοφσ και ιδιαίτερα εκείνων για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
αγοράσ εργαςίασ και τθ ςφνδεςι τθσ με τθν αρχικι και τθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Άνδρεσ και γυναίκεσ  

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 1.232.273 ωφελοφμενοι άνεργοι από εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ, εκ των οποίων 743.871 
γυναίκεσ (ποςοςτό 60,4%)   

*Ελλείψει δεικτϊν ιςότθτασ ςε επίπεδο Μζτρου, θ άντλθςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων και 
ακολοφκωσ θ παράκεςθ των ςχετικϊν ευρθμάτων πραγματοποιείται ςε επίπεδο δεικτϊν ζργου – 
ςτοιχεία ΟΡΣ] 

Σι προγραμματικοί ςτόχοι  του Πζτρου 1.2 γενικά ικανοποιικθκαν, υπό τθν ζννοια του ότι ςτο 
πλαίςιο υλοποίθςισ του αναβακμίςτθκαν οι υπθρεςίεσ προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ με ςτόχο τθν 
εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ και ολοκλθρϊκθκε το δίκτυο των Δθμοςίων Ωπθρεςιϊν Απαςχόλθςθσ 
(ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα), τόςο ωσ προσ τισ υποδομζσ, όςο και ωσ προσ το ανκρϊπινο δυναμικό. 
Επίςθσ, το 100% των εγγεγραμμζνων ανζργων ωφελικθκαν από εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ μζςα 
από τισ υπθρεςίεσ των ΞΥΑ. Ωςτόςο θ προβλεπόμενθ ζνταξθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό υποςτιριξθσ 
κάκε ΞΥΑ, Χυμβοφλου Λςότθτασ δεν υλοποιικθκε με «τυπικό τρόπο». 

Μζτρο 1.3: Ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ των παρεμβάςεων και ενεργειϊν υπζρ των ανζργων για 
τθν προςαρμογι των δεξιοτιτων τουσ ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του 
Πζτρου 

 Ενζργειεσ Χυνεχιηόμενθσ και Εναλλαςςόμενθσ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ που απευκφνονται 
ςτθν πλειονότθτά τουσ ςε άνεργουσ/εσ, με εφαρμογι τθσ ποςόςτωςθσ 60% υπζρ των γυναικϊν 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Άνεργοι μεταξφ των οποίων και γυναίκεσ 
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Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 Κατάρτιςθ 73.666 άνεργων γυναικϊν *Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ] 

 Ροςοςτό γυναικϊν ςτο ςφνολο των καταρτιςκζντων 54% (το ποςοςτό αυτό ανζρχεται ςε 66% αν 
δεν λθφκοφν υπόψθ τα ζργα κατάρτιςθσ ανζργων ναυτικϊν που υλοποίθςε το Υπουργείο 
Εμπορικισ ναυτιλίασ και ςτα οποία θ ςυμμετοχι των γυναικϊν ιταν τθσ τάξθσ του 1%) 

Σ ςτόχοσ τθσ ιςότθτασ ςτο πλαίςιο του Πζτρο 1.3 που αποτζλεςε ζνα από τα ςθμαντικότερα 
χρθματοδοτικά εργαλεία καταπολζμθςθσ τθσ ανεργίασ ςτο πλαίςιο του ΕΥΑΕΞ γενικά επιτεφχκθκε. 
Χυγκεκριμζνα, 136.498 καταρτιηόμενοι άνεργοι ωφελικθκαν ςυνολικά ςε ςχζςθ με τουσ 125.000 
αρχικά προβλεπόμενουσ, επιτυγχάνοντασ υπερεπίτευξθ του ςτόχου ςε ποςοςτό 109%. Σ αρικμόσ 
των ωφελοφμενων γυναικϊν τελικά ανιλκε ςε 73.666 ςθμειϊνοντασ επίτευξθ τθσ τάξθσ του 98% ςε 
ςχζςθ με τθν τιμι ςτόχο για τισ γυναίκεσ (που ανζρχονταν ςε 75.000) και 54% ςε ςχζςθ με τθν τιμι 
ςτόχο επί ςυνόλου καταρτιηόμενων άνεργων.   

Ψο εν λόγω ποςοςτό επίτευξθσ (54%) ςε πρϊτθ ανάγνωςθ υπολείπεται οριακά του ςτόχου 60% που 
κακορίηεται από τθν εφαρμογι του gender mainstreaming. H ςχετικι υποεπίτευξθ ερμθνεφεται από 
το γεγονόσ ότι ςτο Πζτρο πζραν των κλαςςικϊν δράςεων κατάρτιςθσ μζςω ΞΕΞ, ςτισ οποίεσ οι 
γυναίκεσ ανιλκαν ςε ποςοςτό 66% των ςυμμετεχόντων, περιλαμβάνονταν και ζργα για μεγάλο 
αρικμό ωφελοφμενων περί τισ 25.000 (ζνα ζργο κατ’ ζτοσ από το 2000 ζωσ το 2006) κατάρτιςθσ 
ανζργων ναυτικϊν από το Ωπουργείο Εμπορικισ Ραυτιλίασ (ΩΕΡ),  ςτα οποία θ ςυμμετοχι των 
γυναικϊν ανιλκε περίπου ςτο 1% των ςυμμετεχόντων, γεγονόσ που κρίνεται απόλυτα φυςιολογικό, 
κακϊσ θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των απαςχολουμζνων ςε ναυτικά επαγγζλματα είναι άνδρεσ. 

Χτα ωσ άνω ςτοιχεία αποτίμθςθσ και ςε ςυνάρτθςθ με τθ βιωςιμότθτα των παρεμβάςεων του 
Πζτρου, ζχει ενδιαφζρον να ςυμπεριλθφκοφν τα αποτελζςματα ςχετικισ ζρευνασ1 που αφοροφςε 
τθ δράςθ 1.3-1: Κατάρτιςθ ανζργων ςε πιςτοποιθμζνα Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ), θ 
οποία πραγματοποιικθκε ςε χρόνο που οι προβλεπόμενεσ ενζργειεσ κατάρτιςθσ είχαν ολοκλθρωκεί 
(2004) και ςτθν οποία καταδεικνφονται τα κάτωκι: 7 ςτουσ 10 ςυμμετζχοντεσ ιταν γυναίκεσ, εκ των 
οποίων το 65% είχε ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα τθσ κατάρτιςθσ πριν από 9 ζωσ 15 μινεσ. Επιπλζον 
το 77,08% εξ αυτϊν παρζμεναν άνεργεσ μετά το τζλοσ τθσ κατάρτιςισ τουσ. Εργαςία (μιςκωτι – 
πλιρουσ απαςχόλθςθσ) είχε το 16,67% των γυναικϊν και υπό κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ 
τελοφςε το 3,13% των γυναικϊν, ενϊ ςε ποςοςτό 38,89% ιταν άνεργεσ περιςςότερο από ζνα χρόνο 
και ςε ποςοςτό 33,33% από 1 ζωσ 12 μινεσ. Ωςτόςο, από τα ςχετικά ευριματα προκφπτει ότι αν και 
ςθμαντικό ποςοςτό ςυμμετεχόντων παρζμεναν άνεργοι κατόπιν ολοκλιρωςθσ του προγράμματοσ 
κατάρτιςθσ, αξιολόγθςαν κετικά τθν εμπειρία τουσ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτό.   

Μζτρο 1.4: Ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ των προγραμμάτων προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ 
ανζργων 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του 
Πζτρου 

Ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ με εφαρμογι τθσ ποςόςτωςθσ 60% υπζρ των γυναικϊν ςτισ 
οποίεσ περιλαμβάνονται δφο διακριτζσ Δράςεισ:  

 το Υρόγραμμα Απόκτθςθσ Εργαςιακισ Εμπειρίασ (STAGE - Δράςθ 1.4.1)  

 το Υρόγραμμα Επιχοριγθςθσ Επιχειριςεων για τθν Απαςχόλθςθ Ανζργων ςε Ρζεσ Κζςεισ 

                                                            
1
 Ψα ςτοιχεία αντλικθκαν από τθ Πελζτθ: «Οριηόντια Ραρακολοφκθςθ και Μεκοδολογικζσ Κατευκφνςεισ Αξιολόγθςθσ τθσ Κοινωνικισ 

Διάςταςθσ τθσ Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ ςτισ Ραρεμβάςεισ του Γ’ ΚΡΣ – ΡΑΑΔΟΤΕΟ B3, ΜΕΛΕΤΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ: «Θ ΔΙΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ 
ΙΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΘΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΘΣ ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΡΟΥ ΣΧΕΤΙΗΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ» 
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Εργαςίασ (ΡΚΕ - Δράςθ 1.4.2.)   

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Άνεργοι μεταξφ των οποίων και γυναίκεσ 

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 64.772 άνεργεσ γυναίκεσ ωφελικθκαν από προγράμματα STAGE και νζων κζςεων εργαςίασ  
*Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ] 

 Ροςοςτό ςυμμετοχισ γυναικϊν ςε προγράμματα STAGE και νζων κζςεων εργαςίασ 65% 

Σ ςτόχοσ τθσ ιςότθτασ ςτο πλαίςιο του Πζτρο 1.4 του ΕΥΑΕΞ που αποτζλεςε το πιο ςτοχευμζνο 
Πζτρο ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ γενικά επιτεφχκθκε. Χυγκεκριμζνα, 100.119 
καταρτιηόμενοι άνεργοι ωφελικθκαν ςυνολικά ςε ςχζςθ με τουσ 90.197 αρχικά προβλεπόμενουσ, 
επιτυγχάνονασ υπερεπίτευξθ του ςτόχου ςε ποςοςτό 111%. Σ αρικμόσ των ωφελοφμενων γυναικϊν 
τελικά ανιλκε ςε 64.722 ςθμειϊνοντασ υπερεπίτευξθ τθσ τάξθσ του 120% ςε ςχζςθ με τθν τιμι ςτόχο 
για τισ γυναίκεσ (που ανζρχονταν ςε 54.000) και 65% ςε ςχζςθ με τθν τιμι ςτόχο των ςυνολικά 
ωφελοφμενων, τιμι που ξεπερνά τον ςτόχο 60% που κακορίηεται από τθν εφαρμογι τθσ αρχισ του 
gender mainstreaming.  

Χτα ωσ άνω ςυνθγοροφν και τα αποτελζςματα ςχετικισ ζρευνασ2 που διενεργικθκε ςτο πλαίςιο του 
Πζτρου 1.4 για τθ ςυμμετοχι δικαιοφχων ςτο πρόγραμμα Ρζων Κζςεων Εργαςίασ ΣΑΕΔ 2002 και 
2005 αντίςτοιχα και κατζδειξε τα κάτωκι: θ αναλογία των γυναικϊν ςτο ςφνολο των ςυμμετεχόντων 
ζφταςε το 50% και 59,02% αντίςτοιχα τθρϊντασ -κατά το δυνατόν- τθν αναλογία 60-40 που είχε κζςει 
ο προγραμματιςμόσ. Επιπλζον, ςε ποςοςτό 79% και 92,46% αντίςτοιχα οι δικαιοφχοι απαςχολικθκαν 
μζςω του προγράμματοσ ΡΚΕ, με κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, με τισ γυναίκεσ να υπεριςχφουν 
των ανδρϊν ςτισ τοποκετιςεισ κατά 18% για το ζτοσ 2002 και να ανζρχονται ςτο 57,76% των 
ςυνολικά απαςχολοφμενων για το ζτοσ 2005, ενϊ αναλογικά περιςςότερεσ ιταν και οι γυναίκεσ που 
επζλεξαν το κακεςτϊσ τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ ςε ποςοςτό 74,30% για το ζτοσ 2005. 

Μζτρο 1.5: Ανάπτυξθ των δεξιοτιτων & προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ανζργων ςτουσ τομείσ 
φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του 
Πζτρου 

 Ενζργειεσ κατάρτιςθσ και προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ ανζργων, ςτουσ τομείσ του 
περιβάλλοντοσ και του πολιτιςμοφ, με εφαρμογι τθσ ποςόςτωςθσ 60% υπζρ των γυναικϊν. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Άνεργοι μεταξφ των οποίων και γυναίκεσ 

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 Κατάρτιςθ 8.678 άνεργων γυναικϊν ςτον τομζα του πολιτιςμοφ  και του περιβάλλοντοσ 

 Ροςοςτό γυναικϊν ςτο ςφνολο των καταρτιςκζντων 78,6% 

 Συμμετοχι 3.313 άνεργων γυναικϊν ςε προγράμματα STAGE και νζων κζςεων εργαςίασ 

                                                            
2 

Ψα ςτοιχεία προζρχονται από τισ κάτωκι Πελζτεσ: «Ζκκεςθ Ραρουςίαςθσ και Αποτίμθςθσ Ρρογράμματοσ Νζων Θζςεων Εργαςίασ (ΝΘΕ) / 
ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. (2002) και «Αξιολόγθςθ Ρρογράμματοσ Νζων Θζςεων Εργαςίασ (Ν.Θ.Ε.) 
ζτουσ 2005».  
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 Ροςοςτό ςυμμετοχισ γυναικϊν ςε προγράμματα STAGE και νζων κζςεων εργαςίασ  78,5% 

*Ελλείψει δεικτϊν ιςότθτασ ςε επίπεδο Μζτρου, θ άντλθςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων και 
ακολοφκωσ θ παράκεςθ των ςχετικϊν ευρθμάτων πραγματοποιείται ςε επίπεδο δεικτϊν ζργου- 
ςτοιχεία ΟΡΣ] 

Σ ςτόχοσ τθσ ιςότθτασ επιτεφχκθκε ςτο πλαίςιο του Πζτρου 1.5. Χυγκεκριμζνα ςε ςφνολο 11.045 
ωφελουμζνων από τθ δράςθ τθσ κατάρτιςθσ, οι γυναίκεσ ανιλκαν ςε 8.678 (με ποςοςτό ςυμετοχισ 
78,6%). Επιπλζον, από τουσ 4.222 ςυνολικά ωφελοφμενουσ από τθν υλοποίθςθ ενεργθτικϊν 
πολιτικϊν για τθν απαςχόλθςθ οι γυναίκεσ ανιλκαν ςε 3.313 καλφπτοντασ το 78,5% του ςυνολικά 
ωφελοφμενου πλθκυςμοφ. 

Μζτρο 1.6: Ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ ανζργων με τθν ενεργό ςυμμετοχι των μθ κυβερνθτικϊν 
οργανϊςεων 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του 
Πζτρου 

 Ωλοποίθςθ Χχεδίων Δράςθσ των Πθ Ξυβερνθτικϊν Σργανϊςεων με ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ των 
ΠΞΣ, προκειμζνου να λειτουργιςουν ωσ νζα κοιτάςματα απαςχόλθςθσ, μζςω τθσ ανάπτυξθσ 
του τομζα τθσ κοινωνικισ οικονομίασ, του λεγόμενου και «τρίτου τομζα τθσ οικονομίασ». Χτόχοσ 
τθσ ενδυνάμωςθσ των ΠΞΣ είναι θ προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ ωσ μιασ εναλλακτικισ 
αγοράσ εργαςίασ, θ οποία κα ζχει τθ δυνατότθτα να απορροφιςει ζναν ικανοποιθτικό αρικμό 
ανζργων ςε τομείσ που ξεφεφγουν από τα ςτενά εμπορευματικά όρια που κζτει θ αγορά και που 
ςυνδζονται με τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Άνεργοι μεταξφ των οποίων και γυναίκεσ 

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 Ρροϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ 1.218 άνεργων γυναικϊν   

 Ροςοςτό ωφελοφμενων γυναικϊν  69,6% 

*Ελλείψει δεικτϊν ιςότθτασ ςε επίπεδο Μζτρου, θ άντλθςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων και 
ακολοφκωσ θ παράκεςθ των ςχετικϊν ευρθμάτων πραγματοποιείται ςε επίπεδο δεικτϊν ζργου – 
ςτοιχεία ΟΡΣ] 

Σ ςτόχοσ τθσ ιςότθτασ  για το  Πζτρο 1.6 ςτο πλαίςιο του οποίου υλοποιικθκαν 1.471 Χχζδια 
Δράςθσ των Πθ Ξυβερνθτικϊν Σργανϊςεων επιτεφχκθκε με τθ δθμιουργία 1.749 νζων κζςεων 
εργαςίασ. Χε ςφνολο 1.749 ςυνολικά ωφελουμζνων ανζργων, οι γυναίκεσ ανιλκαν ςε 1.218, 
ανεβάηοντασ το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτο 69,6%3.  

Μζτρο 2.1: Τποςτθρικτικζσ και προπαραςκευαςτικζσ (προκατάρτιςθ), κακϊσ και ςυνοδευτικζσ 
ενζργειεσ προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του 
Πζτρου 

                                                            
3
 Ψα ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν προζρχονται από τθν Ψελικι Ζκκεςθ Εκτζλεςθσ του ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Κατάρτιςθ. 

(ςφνολο ωφελοφμενων) του ΕΥ και το ΣΥΧ (υποςφνολο - γυναίκεσ). 
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 Ενζργειεσ εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και ςυνοδευτικζσ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ για 
ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ, με εφαρμογι τθσ ποςόςτωςθσ 60% υπζρ των γυναικϊν. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Άνεργοι ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ  

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 9.573 επωφελοφμενεσ άνεργεσ γυναίκεσ από δράςεισ προκατάρτιςθσ  

 Ροςοςτό γυναικϊν ςτο ςφνολο των ωφελοφμενων από δράςεισ προκατάρτιςθσ 79% 

 22.882 επωφελοφμενεσ άνεργεσ γυναίκεσ Συνοδευτικζσ Υποςτθρικτικζσ Υπθρεςίεσ 

 Ροςοςτό γυναικϊν ςτο ςφνολο των ωφελοφμενων από ΣΥΥ 69% 

*Ελλείψει δεικτϊν ιςότθτασ ςε επίπεδο Μζτρου, θ άντλθςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων και 
ακολοφκωσ θ παράκεςθ των ςχετικϊν ευρθμάτων πραγματοποιείται ςε επίπεδο δεικτϊν ζργου – 
ςτοιχεία ΟΡΣ] 

Σ ςτόχοσ τθσ ιςότθτασ επιτεφχκθκε και ςτο πλαίςιο του Πζτρου 2.1. Αναφορικά με τθ δράςθ 
προκατάρτιςθσ, ςε ςφνολο 12.060 ωφελουμζνων καταρτιηομζνων ανζργων του Πζτρου, το ποςοςτό 
των ωφελοφμενων γυναικϊν ανιλκε ςτο 79%, τιμι που ξεπερνά κατά πολφ το ςτόχο 60% που 
κακορίηεται από τθν εφαρμογι του Mainstreaming. Υαρομοίωσ και από τθ δράςθ που περιλάμβανε 
ενζργειεσ παροχισ Χυνοδευτικϊν Ωποςτθρικτικϊν Ωπθρεςιϊν, οι ωφελοφμενοι ανιλκαν ςε 33.135 
εκ των οποίων οι 22.882 ιταν γυναίκεσ, με το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ να ανζρχεται ςτο 69%4. 

Μζτρο 2.2: Προϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ ατόμων ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του 
Πζτρου 

Ενζργειεσ προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ ατόμων από ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ, με εφαρμογι 
τθσ ποςόςτωςθσ 60% υπζρ των γυναικϊν. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ μεταξφ των οποίων και γυναίκεσ  

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 3.858 ωφελοφμενεσ γυναίκεσ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων  

 Ροςοςτό γυναικϊν ςτο ςφνολο των ωφελοφμενων από ενζργειεσ προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ 
77% 

*Ελλείψει δεικτϊν ιςότθτασ ςε επίπεδο Μζτρου, θ άντλθςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων και 
ακολοφκωσ θ παράκεςθ των ςχετικϊν ευρθμάτων πραγματοποιείται ςε επίπεδο δεικτϊν ζργου- 
ςτοιχεία ΟΡΣ] 

Σ ςτόχοσ τθσ ιςότθτασ επιτεφχκθκε ςτο πλαίςιο του Πζτρου 2.2 του ΕΥΑΕΞ που αφοροφςε 
ενζργειεσ προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ ατόμων από ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ. Ειδικότερα ςε 
ςφνολο 5.007 ωφελουμζνων του Πζτρου οι ωφελοφμενεσ γυναίκεσ ανιλκαν ςε 3.858 με το 
ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ να ανζρχεται ςτο 77%. 

                                                            
4 Ψα ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν προζρχονται από τθν Ψελικι Ζκκεςθ (ςφνολο ωφελοφμενων) του ΕΥ και το ΣΥΧ (υποςφνολο - 
γυναίκεσ). 
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Μζτρο 2.3: Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ υπζρ ειδικϊν μειονεκτουςϊν ομάδων και υπζρ των 
ανζργων ςε περιοχζσ ι τομείσ υψθλισ ανεργίασ5 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του 
Πζτρου 

 Σλοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ για ειδικζσ μειονεκτοφςεσ ομάδεσ (παλιννοςτοφντεσ, ΑμεΑ κτλ) 

 Σλοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ υπζρ των ανζργων ςε περιοχζσ/τομείσ υψθλισ ανεργίασ 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Άτομα ειδικϊν μειονεκτουςϊν ομάδων μεταξφ των οποίων και γυναίκεσ  

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 3.836 ωφελοφμενεσ γυναίκεσ από ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ για ειδικζσ μειονεκτοφςεσ 
ομάδεσ 

 Ροςοςτό γυναικϊν ςτο ςφνολο των ωφελοφμενων από ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ για 
ειδικζσ μειονεκτοφςεσ ομάδεσ 59,8% 

 5.475 ωφελοφμενεσ γυναίκεσ από ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ υπζρ των ανζργων ςε 
περιοχζσ/τομείσ υψθλισ ανεργίασ  

 Ροςοςτό γυναικϊν ςτο ςφνολο των ωφελοφμενων από ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ για 
ειδικζσ μειονεκτοφςεσ ομάδεσ 60% 

*Ελλείψει δεικτϊν ιςότθτασ ςε επίπεδο Μζτρου, θ άντλθςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων και 
ακολοφκωσ θ παράκεςθ των ςχετικϊν ευρθμάτων πραγματοποιείται ςε επίπεδο δεικτϊν ζργου – 
ςτοιχεία ΟΡΣ] 

Επίτευξθ του ςτόχου τθσ ιςότθτασ παρατθροφμε και ςτο πλαίςιο του Πζτρο 2.3, κακϊσ ςε ςφνολο 
6.416 ωφελουμζνων του Πζτρου οι γυναίκεσ ωφελοφμενεσ ανιλκαν ςε 3.836, καλφπτοντασ οριακά 
το ςτόχο τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε ποςοςτό 59,8%. Επιπλεόν, από τα προγράμματα 
ολοκλθρωμζνθσ παρζμβαςθσ που υλοποιικθκαν ςε περιοχζσ/τομείσ υψθλισ ανεργίασ οι 
ωφελοφμενοι ανιλκαν ςε 9.126 εκ των οποίων οι γυναίκεσ ανιλκαν ςε 5.475 καλφπτοντασ το ςτόχο 
ςε ποςοςτό 60%. 

Μζτρο 3.1: Ενίςχυςθ δράςεων πιςτοποίθςθσ (μονάδων, φορζων, προγραμμάτων και 
εκπαιδευτϊν κατάρτιςθσ), κακϊσ και υπθρεςιϊν δθμιουργίασ και τυποποίθςθσ προγραμμάτων 
κατάρτιςθσ 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του 
Πζτρου 

 Δθμιουργία Πθτρϊου Εκπαιδευτϊν/τριϊν Χ.Ε.Ξ., εκπαίδευςι τουσ και πιςτοποίθςθ τουσ, 
ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα ιςότθτασ των ευκαιριϊν των εκπαιδευτϊν/τριϊν κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκπαίδευςισ τουσ, κακϊσ και εκπαίδευςι τουσ ςε τεχνικζσ που κα τουσ 
αποτρζψουν να αναπαράγουν παραδοςιακοφσ ρόλουσ, ςτερεότυπα και ςτάςεισ. 

                                                            
5
 Ψο εν λόγω Πζτρο είχε χαρακτθριςτεί Ουδζτερο ςε επίπεδο Υρογραμματικοφ ςχεδιαςμοφ βάςει τθσ μεκοδολογίασ που εφαρμόςτθκε 

ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Πελζτθσ. 
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Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Άνδρεσ και γυναίκεσ 

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

  Ριςτοποίθςθ 2.870 γυναικϊν εκπαιδευτϊν 

*Ελλείψει δεικτϊν ιςότθτασ ςε επίπεδο Μζτρου, θ άντλθςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων και 
ακολοφκωσ θ παράκεςθ των ςχετικϊν ευρθμάτων πραγματοποιείται ςε επίπεδο δεικτϊν ζργου- 
ςτοιχεία ΟΡΣ] 

Σ ςτόχοσ τθσ ιςότθτασ υποεπιτεφχκθκε ςτο πλαίςιο του Πζτρου 3.1 κακϊσ από το ςφνολο των 8.082 
ωφελοφμενων εκπαιδευτϊν ενθλίκων ςτο πλαίςιο του ζργου κατάρτιςθσ που υλοποίθςε το ΕΞΕΥΛΧ 
μζςω πιςτοποιθμζνων ΞΕΞ (πιςτοποιικθκαν 8.082 εκπαιδευτζσ,) οι ωφελοφμενεσ γυναίκεσ ανιλκαν 
ςε 2.870, με το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ να μθν ξεπερνά το 35,5%. 

Μζτρο 4.1: Ενίςχυςθ ανζργων για αυτοαπαςχόλθςθ και ςφςταςθ νζων Επιχειριςεων 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του 
Πζτρου 

Υρογράμματα ενίςχυςθσ Ρζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν με εφαρμογι ποςόςτωςθσ 60% υπζρ 
των γυναικϊν. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Άνδρεσ και γυναίκεσ  

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 Ενίςχυςθ 30.379 Νζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν γυναικϊν [Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ] 

 Ροςοςτό γυναικϊν ςτο ςφνολο των ωφελοφμενων Νζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν 53,5% 

Σ ςτόχοσ τθσ ιςότθτασ επιτεφχκθκε και ςτο Πζτρο 4.1 που περιλάμβανε τα προγράμματα ενίςχυςθσ 
Ρζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν, μια από τισ πιο επιτυχθμζνεσ παρεμβάςεισ του ΕΥΑΕΞ μζςω τθσ 
οποίασ ωφελικθκαν 56.813 άνεργοι ςε ςχζςθ με τουσ 45.000 αρχικά προβλεπόμενουσ 
(υπερεπίτευξθ τθσ τιμισ ςτόχου κατά 26%). Σι γυναίκεσ ωφελοφμενεσ του Πζτρου ανιλκαν ςε 
30.379, υπερκαλφπτοντασ τον αρχικά τεκζντα ςτόχο των 23.850 ωφελοφμενων γυναικϊν ςε 
ποςοςτό 127%. Ψο ποςοςτό γυναικϊν ςτο ςφνολο των ωφελοφμενων ανιλκε ςτο 53,5%, τιμι που 
υπολείπεται ελαφρϊσ μεν του ςτόχου 60% (που κακορίηεται από τθν εφαρμογι του gender 
mainstreaming). Ωςτόςο, με βάςθ τθ φφςθ τθσ δράςθσ που απαιτεί ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν ςτο 
δφςκολο πεδίο τθσ άςκθςθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, κρίνεται άκρωσ ικανοποιθτικι. 
Επιπλζον, επιςθμαίνεται ότι ςε επίπεδο ςτοχοκεςίασ του Πζτρου το ποςοςτό γυναικϊν ςτουσ 
επωφελοφμενουσ Ρζουσ Ελεφκερουσ Επαγγελματίεσ είχε τεκεί ςτο 53% (23.850 επωφελοφμενεσ 
γυναίκεσ ςε ςφνολο 45.000). 

Χυμπλθρωματικά ςτα ωσ άνω, ςτοιχεία εμπεριζχονται ςε ςχετικι ζρευνα που διενεργικθκε για το 
πρόγραμμα επιχοριγθςθσ Ρζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν του ΣΑΕΔ (2002) πανελλαδικά και 
περιλαμβάνει τα κάτωκι ενδιαφζροντα ευριματα με βάςθ τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία του 
προγράμματοσ: από τουσ 4.078 ςυνολικά ωφελοφμενουσ, το ποςοςτό των ωφελοφμενων γυναικϊν 
ανιλκε ςτο 51,57% υπολειπόμενο του ςτόχου κατά 8,43%. Χθμειϊνεται, ωςτόςο, «θ ιδιομορφία του 
Ρρογράμματοσ ΝΕΕ…… θ οποία απαιτεί τθν ανάλθψθ ρίςκου, τθν πρόςβαςθ ςε άλλα κεφάλαια ι 
πθγζσ χρθματοδότθςθσ εκτόσ του κεφαλαίου τθσ επιδότθςθσ και λαμβανομζνων υπόψθ των 
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εξαιρζςεων ωσ προσ τα επαγγζλματα,  κακιςτά αδφναμεσ τισ κατθγορίεσ ςτόχου άνεργων γυναικϊν 
και ανζργων θλικίασ μζχρι 25 ετϊν»6.  

Χε παρόμοια ςυμπεράςματα για το Πζτρο 4.1 καταλιγουν και τα ςχετικά ςτοιχεία ζρευνασ που 
διενεργικθκε για το πρόγραμμα Ρζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν για το ζτοσ 2004 και καταδεικνφει 

τα κάτωκι: το ποςοςτό των ςυμμετεχόντων γυναικϊν ανιλκε ςτο 49,20% του ςυνόλου, ςυμμετοχι 
των γυναικϊν ςτο πρόγραμμα ΡΕΕ του ΣΑΕΔ για το 2004 υπολειπόμενθ του ςτόχου του 60%, 
αρκετά ικανοποιθτικι, ωςτόςο, «με δεδομζνο το ςυγκριτικά μεγάλο ποςοςτό των γυναικϊν 
ςτθν Ελλάδα που, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΣΥΕ, δεν επικυμοφν να ενεργοποιθκοφν ςτθν 
αγορά εργαςίασ»7.  

Μζτρο 4.2: Ενίςχυςθ και υποςτιριξθ τθσ ςυμμετοχισ των αυτοαπαςχολοφμενων ςε 
προγράμματα αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων τουσ8  

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του 
Πζτρου 

 Δράςεισ κατάρτιςθσ για τθν ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων των αυτοαπαςχολουμζνων με ςτόχο τθ 
διατιρθςθ ι/και αφξθςθ των κζςεων απαςχόλθςθσ, με εφαρμογι ποςόςτωςθσ 60% υπζρ των 
γυναικϊν. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Αυτοαπαςχολοφμενοι άνδρεσ και  γυναίκεσ  

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 Κατάρτιςθ 14.033 αυτοαπαςχολοφμενων γυναικϊν  

 Ροςοςτό γυναικϊν ςτο ςφνολο των ωφελοφμενων αυτοαπαςχολοφμενων από δράςεισ 
κατάρτιςθσ 37,64% 

*Ελλείψει δεικτϊν ιςότθτασ ςε επίπεδο Μζτρου, θ άντλθςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων και 
ακολοφκωσ θ παράκεςθ των ςχετικϊν ευρθμάτων πραγματοποιείται ςε επίπεδο δεικτϊν ζργου- 
ςτοιχεία ΟΡΣ] 

Σ ςτόχοσ τθσ ιςότθτασ υποεπιτεφχκθκε ςτο πλαίςιο του Πζτρου 4.2, κακϊσ μζςω τθσ υλοποίθςισ 
του ωφελικθκαν 37.282 αυτοαπαςχολοφμενοι (υπερεπίτευξθ τθσ τιμισ ςτόχου κατά 24%), οι 
γυναίκεσ ωφελοφμενεσ του Πζτρου ωςτόςο ανιλκαν ςε 14.033, με το ποςοςτό τθσ ςυμμετοχισ 
τουσ να ανζρχεται ςτο 37,64%9, τιμι που αποκλίνει ςθμαντικά από το ςτόχο του 60% που 
κακορίηεται από τθν εφαρμογι τθσ αρχισ του gender mainstreaming. 

Μζτρο 4.3: Αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων των εργαηόμενων ςε επιχειριςεισ 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του 
Πζτρου 

 Ωλοποίθςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ εργαηομζνων ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ 

                                                            
6
 Ψα ςτοιχεία προζρχονται από τθν Αξιολόγθςθ Ρρογράμματοσ Νζων Θζςεων Εργαςίασ (Ν.Θ.Ε.) ζτουσ 2004/ ΟΑΕΔ Ραρουςίαςθσ και 

Αποτίμθςθσ Ρρογράμματοσ Νζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν (ΝΕΕ) / ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε.» 
7
 Ψα ςτοιχεία προζρχονται από τθν Αξιολόγθςθ Ρρογράμματοσ Νζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν (Ν.Ε.Ε.) ζτουσ 2004 

8
 Ψο εν λόγω Πζτρο είχε χαρακτθριςτεί Ουδζτερο ςε επίπεδο Υρογραμματικοφ ςχεδιαςμοφ βάςει τθσ μεκοδολογίασ που εφαρμόςτθκε 

ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Πελζτθσ. 
9 Ψα ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν προζρχονται από τθν Ψελικι Ζκκεςθ (ςφνολο ωφελοφμενων) του ΕΥ και το ΣΥΧ (υποςφνολο - 
γυναίκεσ). 
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μζςω Ξζντρων Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ, με εφαρμογι ποςόςτωςθσ 60% υπζρ των 
γυναικϊν. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Ξαταρτιηόμενοι εργαηόμενοι άνδρεσ και γυναίκεσ  

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 Κατάρτιςθ 13.148 εργαηόμενων γυναικϊν [Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ]   

 Ροςοςτό γυναικϊν ςτο ςφνολο των ωφελοφμενων εργαηόμενων από δράςεισ κατάρτιςθσ 55,6% 

Σ ςτόχοσ τθσ ιςότθτασ επιτεφχκθκε οριακά ςτο πλαίςιο του Πζτρου 4.3. Θ υλοποίθςθ φυςικοφ 
αντικειμζνου του Πζτρου ανιλκε ςυνολικά ςτο 99%10, ενϊ ςε ςφνολο 23.656 ωφελουμζνων 
καταρτιηομζνων εργαηόμενων του Πζτρου, οι γυναίκεσ ωφελοφμενεσ ανιλκαν ςε 13.148 
καλφπτοντασ τον αρχικά τεκζντα ςτόχο των 13.400 ωφελοφμενων γυναικϊν ςε ποςοςτό 98%. Ψο 
ποςοςτό γυναικϊν ςτο ςφνολο των ωφελοφμενων ανιλκε ςτο 55,6%, τιμι που υπολείπεται 
ελαφρϊσ του ςτόχου 60% (που κακορίηεται από τθν εφαρμογι του gender mainstreaming), αλλά 
ταυτίηεται ςχεδόν με το ςτόχο που είχε τεκεί ςτο επίπεδο του Πζτρου με βάςθ τον τελικό 
ςχεδιαςμό του. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο επίπεδο τθσ ςτοχοκεςίασ του Μζτρου το ποςοςτό γυναικϊν ςτουσ 
επωφελοφμενουσ εργαηόμενουσ από δράςεισ κατάρτιςθσ τζκθκε ςτο 55,8% (13.400 επωφελοφμενεσ 
γυναίκεσ ςε ςφνολο 24.000), με βάςθ όμωσ τον τελικό ςχεδιαςμό του ΕΡ (από 60% ςτο Συμπλιρωμα 
Ρρογραμματιςμοφ του 2004). 

Μζτρο 4.4: Αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων των εργαηομζνων ςτο Δθμόςιο Σομζα 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του 
Πζτρου 

 Ωλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςε εργαηόμενουσ του δθμοςίου τομζα, με εφαρμογι 
ποςόςτωςθσ 60% υπζρ των γυναικϊν. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Ξαταρτιηόμενα ςτελζχθ δθμόςιασ διοίκθςθσ  

Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 Συμμετοχι 97.183 γυναικϊν δθμόςιων υπαλλιλων ςε προγράμματα κατάρτιςθσ  

 Ροςοςτό γυναικϊν ςτο ςφνολο των δθμοςίων υπαλλιλων που ςυμμετείχαν ςε δράςεισ 
κατάρτιςθσ 63% 

*Ελλείψει δεικτϊν ιςότθτασ ςε επίπεδο Μζτρου, θ άντλθςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων και 
ακολοφκωσ θ παράκεςθ των ςχετικϊν ευρθμάτων πραγματοποιείται ςε επίπεδο δεικτϊν ζργου- 
ςτοιχεία ΟΡΣ+ 

Σ ςτόχοσ τθσ ιςότθτασ ςτο πλαίςιο του Πζτρου 4.4 που περιλάμβανε τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων 
κατάρτιςθσ ςε εργαηόμενουσ του δθμοςίου τομζα επιτεφχκθκε, εφόςον ςτο πλαίςιο υλοποίθςισ 
του ςε ςφνολο 154.260 ωφελουμζνων καταρτιηομζνων ςτελεχϊν δθμόςιασ διοίκθςθσ (από τουσ 

                                                            
10

 Σ ςτόχοσ των ωφελουμζνων ιταν 24.000 άτομα (Ανακεωρθμζνο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα 2007), με τιμι επίτευξθσ τουσ 23.656 
εργαηόμενουσ ςφμφωνα με τα απολογιςτικά ςτοιχεία του ζργου. 
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135.000 αρχικά προβλεπόμενουσ), οι γυναίκεσ ωφελοφμενεσ ανιλκαν ςε 97.18311, με το ποςοςτό 
ςυμμετοχισ τουσ να φτάνει το 63%. 

Μζτρο 5.1: Θετικζσ δράςεισ για τθν ιςότθτα των ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν ςτισ 
ΜΜΕ και ςτισ μεγάλεσ επιχειριςεισ 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

Ωλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων ςχεδίων από τισ επιχειριςεισ, για τθν ιςότθτα των δφο φφλων ςτθν 
εργαςία τουσ, με δράςεισ όπωσ: ενθμζρωςθ ευαιςκθτοποίθςθ εργοδοτϊν και εργαηομζνων, 
ανάπτυξθ δεξιοτιτων των εργαηομζνων, ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ δομϊν φφλαξθσ παιδιϊν ςτισ 
εγκαταςτάςεισ των επιχειριςεων, προκειμζνου να διευκολυνκεί θ εργαηόμενθ γυναίκα, ϊςτε να 
μπορζςει να ςυνδυάςει αρμονικά τθν οικογενειακι και επαγγελματικι ηωι. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Γυναίκεσ  

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 13.757 ωφελοφμενεσ γυναίκεσ από κετικζσ δράςεισ για τθν ιςότθτα [Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι 
Ζκκεςθ]    

Χτο πλαίςιο του Πζτρου 5.1, θ τιμι επίτευξθσ του δείκτθ «Γυναίκεσ ωφελοφμενεσ από κετικζσ 
δράςεισ για τθν ιςότθτα» ςε ςχζςθ με το ςτόχο12, ανιλκε ςε 13.757 επιτυγχάνοντασ υπερεπίτευξθ 
ςε ποςοςτό 115% γεγονόσ που ςε πρϊτθ ανάγνωςθ κρίνεται κετικό, πλθν όμωσ δεν πρζπει να 
παραγνωριςτεί ότι θ τιμι ςτόχοσ είχε μειωκεί κατά 50% ςε ςχζςθ με τον ςτόχο του αρχικοφ 
ςχεδιαςμοφ (24.600), λόγω και  τθσ ςθμαντικισ μείωςθσ του προχπολογιςμοφ του Πζτρου κατά τθν 
ανακεϊρθςθ του 2006 του ΕΥΑΕΞ. Θ καινοτομικότθτα του Πζτρου ςε ςυνδυαςμό με το ποςοςτό 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ (50% επι του προχπολογιςμοφ των ςχεδίων) φαίνεται ότι λειτοφργθςαν εισ 
βάροσ τθσ επίτευξθσ των αρχικά τεκζντων ςτόχων. 

Μζτρο 5.2: τιριξθ τθσ λειτουργίασ και τθσ ποιοτικισ αναβάκμιςθσ των μονάδων και 
υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ παιδιϊν, θλικιωμζνων και λοιπϊν πλθκυςμιακϊν ομάδων που 
χριηουν ιδιαίτερθσ φροντίδασ  

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

 Οειτουργία δομϊν ςτιριξθσ των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ, μζςω τθσ ελάφρυνςισ τουσ 
από τισ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Γυναίκεσ 

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 Συγχρθματοδότθςθ λειτουργίασ 353 δομϊν [Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ]   

 Θ δυναμικότθτα δομϊν των οποίων ςυγχρθματοδοτείται θ λειτουργία ανιλκε ςε 36.148 άτομα 
[Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ]    

                                                            
11 Ψα ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν προζρχονται από τθν Ψελικι Ζκκεςθ (ςφνολο ωφελοφμενων) του ΕΥ και το ΣΥΧ (υποςφνολο - 
γυναίκεσ). 
12

 Σ οποίοσ μειϊκθκε από 24.600 ςε 12.000 ωφελοφμενεσ λόγω τθσ μείωςθσ τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ του Πζτρου κατά τθν ανακεϊρθςθ 
του 2006 του ΕΥΑΕΞ. 
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Σ ςτόχοσ του Πζτρου 5.2 «Αρικμόσ  δομϊν των οποίων ςυγχρθματοδοτείται θ λειτουργία» 
επιτεφχκθκε ςφμφωνα με τα απολογιςτικά ςτοιχεία υλοποίθςθσ ςτο 98% (353 δομζσ ζναντι ςτόχου 
360), θ δε δυναμικότθτα των δομϊν ξεπζραςε κατά πολφ τθν τιμι ςτόχο που είχε οριςτεί ςτα 7.178 
άτομα, με επίτευξθ 504% και απόλυτο αρικμό 36.148 άτομα. Ψαυτόχρονα μζςω των δομϊν 
προωκικθκε θ απαςχόλθςθ του γυναικείου εργατικοφ δυναμικοφ ςτον τομζα κοινωνικϊν 
υπθρεςιϊν, αφοφ οι περιςςότερεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ των ενιςχυόμενων δομϊν και υπθρεςιϊν 
καλφπτονται από γυναίκεσ (άνω του 80% των απαςχολουμζνων). 

Μζτρο 5.3: Ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ υπζρ των γυναικϊν (Εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ, 
ςυμβουλευτικι, απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ, επιχειρθματικότθτα, δίκτυα, 
ευαιςκθτοποίθςθ / πλθροφόρθςθ φορζων και δομϊν) 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

Σλοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ υπζρ των γυναικϊν, άνεργων και εργαηόμενων, μζςα από τθν 
παροχι υπθρεςιϊν εξειδικευμζνθσ πλθροφόρθςθσ, ςυμβουλευτικισ, ευαιςκθτοποίθςθσ και 
κοινωνικισ ςτιριξθσ. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Γυναίκεσ  

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 Οι άνεργεσ γυναίκεσ που επωφελικθκαν από ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ ανιλκαν ςε 21.245 
*Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ]   

 Οι εργαηόμενεσ γυναίκεσ που επωφελικθκαν από ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ ανιλκαν ςε 
5.908 [Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ]   

 Οι άνεργεσ γυναίκεσ που επωφελικθκαν από δράςεισ προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ ανιλκαν 
ςε 2.771 *Δείκτθσ Μζτρου / H τιμι του δείκτθ προζκυψε από δείκτεσ ζργων – ςτοιχεία ΟΡΣ] 

Σι ςτόχοι του Πζτρου 5.3 γενικά επιτεφχκθκαν. Χυγκεκριμζνα, οι άνεργεσ γυναίκεσ που 
ωφελικθκαν από τισ ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ του Πζτρου ανιλκαν ςε 21.245 επιτυγχάνοντασ 
επίτευξθ του ςτόχου ςε ποςοςτό 127%, ενϊ αντίςτοιχα οι ωφελοφμενεσ εργαηόμενεσ γυναίκεσ 
ζφταςαν τισ 5.908 με ποςοςτό επίτευξθσ 114%. Χθμαντικι διάςταςθ ςτθν υλοποίθςθ τθσ 
παρζμβαςθσ προςζδωςε θ ςφνδεςθ των ΔΩΑ και ΞΥΑ με τον Εκνικό ςυντονιςτι των Χχεδίων Δράςθσ 
(Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ), ϊςτε να διαςφαλίηεται θ εξατομικευμζνθ υποςτιριξθ των γυναικϊν 
και θ προϊκθςι τουσ ςε ενεργθτικζσ μορφζσ  απαςχόλθςθσ. 

Θ γενικι παρατιρθςθ ςτθν οποία καταλιγει ο ςυςχετιςμόσ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ / 
εφαρμογισ του ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι επί ςυνόλου 
παρεμβάςεων ΕΞΨ του  ΕΥ, δφο (2) Πζτρα (Π2.3 και Π4.2) μεταβλικθκαν ωσ προσ τθν κατθγορία 
παρζμβαςθσ ςτθν οποία εμπίπτουν ενςωματϊνοντασ ςτισ δράςεισ τουσ τθ διάςταςθ τθσ ιςότθτασ 
των φφλων (gender mainstreaming), ενϊ τα υπόλοιπα Πζτρα ΕΞΨ παρζμειναν αμετάβλθτα.   

Χυγκεκριμζνα, μεταβολι τθσ κατθγορίασ παρζμβαςθσ (από ουδζτερο Πζτρο γίνεται Πζτρο gender 
mainstreaming) διαπιςτϊνουμε ςτα: 

 Πζτρο 2.3:  Σλοκλθρωμζνεσ Υαρεμβάςεισ υπζρ ειδικϊν μειονεκτουςϊν ομάδων και 
υπζρ των ανζργων ςε περιοχζσ ι τομείσ υψθλισ ανεργίασ  

 Πζτρο 4.2: Ενίςχυςθ και υποςτιριξθ τθσ ςυμμετοχισ των αυτοαπαςχολοφμενων ςε 
προγράμματα αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων τουσ  

Θ λογικι τθσ παρζμβαςθσ του ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Κατάρτιςθ ςτθν εφαρμογι / 
υλοποίθςθ των παρεμβάςεων ΕΞΨ για τθν ιςότθτα των φφλων αποτυπϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 
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χιμα 4.1  Οογικι Υαρζμβαςθσ ΕΥΑΕΞ ςτον τομζα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων (Ψελικόσ Χχεδιαςμόσ & Ωλοποίθςθ) 

Υ 5.593

Ω
δεν υπάρχει ο 

δείκτθσ ςτθν 

Ψελ. Ζκκεςθ

Υ 250 Υ 20%

Ω
δεν υπάρχει ο 

δείκτθσ ςτθν 

Ψελ. Ζκκεςθ

Ω
δεν υπάρχει ο 

δείκτθσ ςτθν 

Ψελ. Ζκκεςθ

Υ

5%-7% του 

ςυνόλου των 

ανζργων 

γυναικϊν

Ω 6-6,5%

Υ
4,5% - 5,5% ττου 

ετιςιου αρικμοφ 

ανζργων

Ω
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Χθμείωςθ: H κατθγοριοποίθςθ των Υρογραμματικϊν Χτόχων δεν προζρχεται από τθν διακζςιμθ προγραμματικι πλθροφόρθςθ (Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα). Ζγκειται ςτθν εκτίμθςθ του αξιολογθτι. 
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Αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων του ΕΞΨ ςε ότι αφορά τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ  
των φφλων ςτα Ε.Υ. του Γ’ ΞΥΧ (gender mainstreaming και κετικζσ δράςεισ) 

3ο Παραδοτζο: Ψελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ 
 

 
Χελίδα |269 

 

 

Από το ανωτζρω ςχιμα και ςε ςυςχετιςμό με τα αντίςτοιχα του ςχεδιαςμοφ (αρχικόσ - τελικόσ), 
προκφπτουν οι κάτωκι γενικζσ διαπιςτϊςεισ ςε ςχζςθ με τθν ποςοτικοποίθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ 
αρχισ τθσ ιςότθτασ μεταξφ των φφλων μζςω ςτόχων - δεικτϊν ιςότθτασ:  

 Θ εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των φφλων υπολείπεται επαρκοφσ ποςοτικοποίθςθσ 
μζςω ςτόχων - δεικτϊν ιςότθτασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων ΕΞΨ 
του ΕΥ, με κφριο χαρακτθριςτικό τθσ, τθν απουςία δεικτϊν επιπτϊςεων από τισ 
προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ και δεικτϊν αποτελζςματοσ από το ςφνολο 
των παρεμβάςεων του ΕΥ .  

 Σι προγραμματικοί ςτόχοι δεν κάλυψαν το ςφνολο των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων του Υρογράμματοσ με κφριο χαρακτθριςτικό τουσ τθν παντελι 
απουςία δεικτϊν ςε επίπεδο επιπτϊςεων. Ωςτόςο, οι τεκζντεσ ςτόχοι ςτουσ Άξονεσ 
Υροτεραιότθτασ 1 και 5 επιτεφχκθκαν εν γζνει ςε ικανοποιθτικό βακμό. 

 Θ ελλιπισ ποςοτικοποίθςθ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ 
επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ, καταδεικνφει ςαφείσ κενά ι/και αςτοχίεσ ςε επίπεδο 
προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Ωςτόςο, με βάςθ τα ςτοιχεία που παρείχε θ ΕΩΔ ςτο πλαίςιο τθσ Ζρευνασ Υεδίου Α αναφορικά με 
τθν υλοποίθςθ του Υρογράμματοσ, δεν εντοπίηονται κζματα τα οποία αποτζλεςαν 
πρόβλθμα/εμπόδιο ςτθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των φφλων, ενϊ αναγνωρίηεται 
επάρκεια ςτθν εφαρμογι κινιτρων για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ επιμζρουσ 
παρεμβάςεισ του ΕΥ με τθν ακόλουκθ ςχετικι επιςιμανςθ: Ρροσ τθν κατεφκυνςθ τθσ προϊκθςθσ 
τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, προβλζφκθκε ςε όλεσ τισ κανονιςτικοφ χαρακτιρα 
διοικθτικζσ πράξεισ που εκδίδονται και αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ, παροχισ ςυνοδευτικϊν υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν και προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ, 
θ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςε ποςοςτό 60% ςε κάκε παρζμβαςθ του Επιχειρθςιακοφ 
Ρρογράμματοσ. Απολογιςτικά προκφπτει ότι το ποςοςτό ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα μζτρα των 
αξόνων 1, 2 και 4 που αφοροφν ςτισ παραπάνω μορφζσ πολιτικϊν απαςχόλθςθσ ανιλκε ςε  62,9%. 
Ψζλοσ, αποτιμϊντασ τθν επίτευξθ των ςτόχων των κατθγοριϊν παρεμβάςεων που υλοποιικθκαν ςε 
ςχζςθ με τθν αρχι τθσ ιςότθτασ των φφλων αναγνωρίηονται ωσ πολφ επιτυχείσ οι κάτωκι:  

o Δράςεισ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ανζργων, ςε αντικείμενα 
προςαρμοςμζνα ςτισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ και ανάλογα των αναγκϊν 
κάκε ανζργου  

o Ενίςχυςθ ανζργων για τθν απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ (stage) 
o Δράςεισ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και προϊκθςθσ τθσ 

απαςχόλθςθσ ανζργων ςτουσ τομείσ του περιβάλλοντοσ και του πολιτιςμοφ  
o Δράςεισ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και δθμοςιότθτασ από ΜΚΟ που 

δραςτθριοποιοφνται μεταξφ άλλων ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων 
o Δράςεισ ανάπτυξθσ προπαραςκευαςτικϊν ενεργειϊν (προκατάρτιςθ) – παροχισ 

ςυνοδευτικϊν και υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν 
o Στιριξθ τθσ λειτουργίασ και τθσ ποιοτικισ αναβάκμιςθσ των μονάδων και υπθρεςιϊν 

εξυπθρζτθςθσ παιδιϊν, θλικιωμζνων και λοιπϊν πλθκυςμιακϊν ομάδων που 
χριηουν ιδιαίτερθσ φροντίδασ 
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Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων του 
ΕΥΑΕΞ   

Χτα διαγράμματα που ακολουκοφν αποτυπϊνεται θ χρθματοδοτικι κατανομι των πόρων του ΕΥ 
Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Κατάρτιςθ όπωσ διαμορφϊκθκε κατόπιν ολοκλιρωςθσ (του 
φυςικοφ αντικειμζνου) των παρεμβάςεων ΕΞΨ. Χτα ςτοιχεία που παρατίκενται πραγματοποιείται 
ςυςχετιςμόσ τθσ τελικισ χρθματοδοτικισ κατανομισ των πόρων με τισ τελικζσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ 
ςτο ςφνολο των Πζτρων του ΕΥ ανά κατθγορία παρζμβαςθσ, ενϊ ξεχωριςτά αποτυπϊνεται ο 
ςυςχετιςμόσ αυτόσ για τισ κετικζσ ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεισ και για τισ προςανατολιςμζνεσ 
ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ αντίςτοιχα. 

Διάγραμμα 4.1  Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ των Πζτρων ΕΞΨ του ΕΥΑΕΞ ανά κατθγορία παρζμβαςθσ  

 

Τπωσ παρατθρείται από τθν ανάγνωςθ του διαγράμματοσ, το ποςοςτό απορρόφθςθσ ανζρχεται ςτο 
101% για τισ προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ, ενϊ υπερκάλυψθ του ςυνολικά 
προβλεπόμενου προχπολογιςμοφ κατά 6 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ παρατθροφμε ςτθν υλοποίθςθ των 
κετικϊν ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεων.   

Διάγραμμα 4.2  Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ κετικϊν Πζτρων ΕΞΨ του ΕΥΑΕΞ  
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Αναφορικά με τισ κετικζσ ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεισ, διαπιςτϊνουμε ςθμαντικι 
διαφοροποίθςθ ςτα επίπεδα απορρόφθςθσ ανά Πζτρο. Χυγκεκριμζνα, το μικρότερο ποςοςτό 
απορρόφθςθσ παρατθρείται ςτισ δαπάνεσ του Πζτρου 5.1 (41%), γεγονόσ που ςχετίηεται με τθν 
καινοτομικότθτα και τθν δυςκολία εφαρμογισ του. Ψο Πζτρο αυτό περιλάμβανε ιδιωτικι 
ςυμμετοχι (50%) θ οποία φαίνεται ότι λειτοφργθςε ωσ αντικίνθτρο ωσ προσ τθν ελκυςτικότθτα του 
για τουσ φορείσ υλοποίθςθσ. Χαμθλό εμφανίηεται το ποςοςτό απορρόφθςθσ  ςτο Πζτρο 5.3 (80%), 
ιδίωσ αν λάβει κανείσ υπόψθ το γεγονόσ ότι ο αρχικά διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ του υπζςτθ 
ςθμαντικι μείωςθ13. Ωπεραπορρόφθςθ των ςυνολικά διακζςιμων πόρων κατά 22 ποςοςτιαίεσ 
μονάδεσ διαπιςτϊνουμε ςτθν υλοποίθςθ του Πζτρου 5.2 επιςθμαίνοντασ ωςτόςο εξίςου ςθμαντικι 
αφξθςθ του ςυνολικά διακζςιμου προχπολογιςμοφ του εν λόγω Πζτρου από €80.000.000 το 2001 
ςε 166.500.000 κατά το τελευταίο ζτοσ του προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Ρα ςθμειωκεί επ’ αυτοφ ότι με βάςθ τα ςτοιχεία που παρείχε θ ΕΩΔ ςτο πλαίςιο τθσ Ζρευνασ Υεδίου 
Α αναφορικά με τθν υλοποίθςθ του Υρογράμματοσ, ο προχπολογιςμόσ που τελικϊσ διατζκθκε για 
τισ κετικζσ ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεισ, αποτιμικθκε ωσ εν γζνει επαρκισ.  

Διάγραμμα 4.3  Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ gender mainstreaming Πζτρων ΕΞΨ του ΕΥΑΕΞ  
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  Ξατά τον αρχικό ςχεδιαςμό, ο ςυνολικά διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ του Πζτρου ανζρχονταν ςε €60.000.000. Ξατά τον τελικό 

ςχεδιαςμό, οι πόροι του Πζτρου μειϊκθκαν ςε €50.437.772.  
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παρεμβάςεων ΕΞΨ του ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Κατάρτιςθ, παρατθροφμε ότι οι 
ςυνολικζσ δαπάνεσ του ΕΥ ανιλκαν ςε €2.196.367.537 καλφπτοντασ τουσ προχπολογιηόμενουσ 
πόρουσ κατά 101,05%, με τισ δαπάνεσ των κετικϊν δράςεων να υπερβαίνουν κατά 6,20 ποςοςτιαίεσ 
μονάδεσ το διακζςιμο προχπολογιςμό και να αγγίηουν το 11,45% των ςυνολικά επιλζξιμων 
δαπανϊν των Πζτρων ΕΞΨ και τισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ για τισ προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα 
παρεμβάςεισ του ΕΥ να φκάνουν ςτο φψοσ του διακζςιμου προχπολογιςμοφ τουσ. 
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4.1.1.2. Ε.Ρ «Εκπαίδευςθ και Αρχικι Επαγγελματικι Κατάρτιςθ» 

Αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων του ΕΥΕΑΕΞ – Βακμόσ 
επίτευξθσ ποςοτικϊν ςτόχων 

Σ βακμόσ επίτευξθσ των ποςοτικοποιθμζνων ςτόχων ςχετικά με τθν ιςότθτα των φφλων, προκφπτει 
από τα αποτελζςματα τθσ υλοποίθςθσ των ςχετικϊν δράςεων που ςυγχρθματοδοτικθκαν από το 
ΕΞΨ και ενςωματϊνουν τθ διάςταςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. Ακολοφκωσ, αποτυπϊνονται ςε 
επίπεδο Πζτρου, τα βαςικότερα ςυμπεράςματα ςχετικά με τα αποτελζςματα υλοποίθςθσ των 
κετικϊν, αλλά και των προςανατολιςμζνων ςτθν ιςότθτα δράςεων (gender mainstreaming). 

Μζτρο 2.1: Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

 Χτο πλαίςιο του Πζτρου υλοποιικθκαν παρεμβάςεισ επζκταςθσ του κεςμοφ του ολοιμερου 
ςχολείου κακϊσ και  αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ των Σλοιμερων Ρθπιαγωγείων. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Πθτζρεσ μακθτϊν  

Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 4.327 Ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία και 2.300 ολοιμερα νθπιαγωγεία [Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι 
Ζκκεςθ] 

 665.950 επωφελοφμενοι γονείσ μακθτϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ – 332.975 γυναίκεσ (50%) 
*Δείκτεσ Ζργων / Στοιχεία ΟΡΣ+ 

 358.433 επωφελοφμενοι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, από προγράμματα  ολοιμερων 
ςχολείων – 184.663 γυναίκεσ (51,52%) *Δείκτεσ Ζργων / Στοιχεία ΟΡΣ+ 

Αναλυτικά: 

Τπωσ προαναφζρκθκε, βαςικόσ ςτόχοσ του Πζτρου 2.1 ιταν θ βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ 
εκπαίδευςθσ ςε κζματα διδακτικισ, παιδαγωγικισ και επιςτθμολογικισ φφςεωσ. Χτο πλαίςιο του 
Πζτρου, υλοποιικθκαν και παρεμβάςεισ οι οποίεσ ενςωμάτωναν τθ διάςταςθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ 
των φφλων, όπωσ οι δράςεισ επζκταςθσ του κεςμοφ του Σλοιμερου Χχολείου, κακϊσ και 
αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ των Σλοιμερων Ρθπιαγωγείων. Θ εφαρμογι και λειτουργία των 
ολοιμερων προγραμμάτων ςε ζνα μεγάλο αρικμό δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων ςυνζβαλε 
ςτθν απελευκζρωςθ των γονζων και κυρίωσ τθσ μθτζρασ από τθ φροντίδα και τθν υποβοικθςθ τθσ 
μελζτθσ των παιδιϊν, ϊςτε απερίςπαςτοι να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ εργαςιακζσ τουσ 
υποχρεϊςεισ και, παράλλθλα, ςτθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ 
με τθν επιπρόςκετθ και δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν τουσ, τουσ δόκθκε θ δυνατότθτα να 
ανταποκρικοφν ςτισ επαγγελματικζσ και κοινωνικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

Ψα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Πζτρου, με βάςθ τόςο το ποςοςτό 
επίτευξθσ όςο και τθν ποςοςτιαία αναλογία των γυναικϊν που επωφελικθκαν, κρίνονται ιδιαίτερα 
ικανοποιθτικά. O αρικμόσ των ολοιμερων δθμοτικϊν ςχολείων ανιλκε ςε 4.327 (ποςοςτό 
επίτευξθσ: 101%) και των ολοιμερων νθπιαγωγείων ςε 2.300 (ποςοςτό επίτευξθσ: 116%), ενϊ 
358.433 μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, επωφελικθκαν από τα εν λόγω προγράμματα (51,5% 
γυναίκεσ). 

Χτο πλαίςιο επζκταςθσ του κεςμοφ, υλοποιικθκαν και ενζργειεσ ενθμζρωςθσ των γονζων για τον 
τρόπο λειτουργίασ του νζου Σλοιμερου Δθμοτικοφ Χχολείου. Χυνολικά 665.950 γονείσ μακθτϊν 
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πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ενθμερϊκθκαν για τον τρόπο λειτουργίασ του νζου Σλοιμερου 
Δθμοτικοφ Χχολείου (50% γυναίκεσ). 

Χφμφωνα με ζρευνεσ πεδίου που διενεργικθκαν για τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ  τθσ Δράςθσ 
του ολοιμερου Χχολείου, οι μεν γονείσ αναγνωρίηουν τθν αναγκαιότθτα τθσ φπαρξθσ του νζου 
αυτοφ κεςμοφ για τθ διευκόλυνςθ των εργαηόμενων γονζων, και κατ’ επζκταςθ τθ κετικι του 
ςυμβολι ςτθν ενίςχυςθ τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ. Αντίςτοιχα οι εκπαιδευτικοί διατφπωςαν εν 
γζνει κετικι κρίςθ και εξζφραςαν τθν ανάγκθ ιςορροπθμζνθσ ανταπόκριςθσ του κεςμοφ ςε 
κοινωνικζσ και παιδαγωγικζσ ανάγκεσ14.  

Μζτρο 2.2: «Αναμόρφωςθ προγραμμάτων ςπουδϊν – Διεφρυνςθ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ» 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

 Χτο πλαίςιο του Πζτρου υλοποιικθκαν ενζργειεσ αναμόρφωςθσ των προγραμμάτων ςπουδϊν 
και ςυγγραφισ νζων εκπαιδευτικϊν πακζτων ςε όλεσ τισ βακμίδεσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν 
ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των δφο φφλων. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Πακιτριεσ και γυναίκεσ εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ, δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, ςπουδάςτριεσ, φοιτιτριεσ, ερευνιτριεσ. 

Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 661.362 επωφελοφμενοι φοιτθτζσ – 380.771 γυναίκεσ (57,57%) 

 11.302 επωφελοφμενοι από προγράμματα ενίςχυςθσ ερευνθτικϊν ομάδων – 3.461 γυναίκεσ 
(30,62%) 

*Ελλείψει δεικτϊν ιςότθτασ ςε επίπεδο Μζτρου, θ άντλθςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων και 
ακολοφκωσ θ παράκεςθ των ςχετικϊν ευρθμάτων πραγματοποιείται ςε επίπεδο δεικτϊν ζργου – 
ςτοιχεία ΟΡΣ] 

Αναλυτικά: 
Ψο παρόν Πζτρο ςτόχευε ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν ςε όλεσ τισ 
βακμίδεσ εκπαίδευςθσ και τθσ βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, μζςω τθσ 
αναμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, όλων των εκπαιδευτικϊν βακμίδων και του 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Χε επίπεδο ςχεδιαςμοφ, προβλεπόταν τα νζα προγράμματα ςπουδϊν και το 
διδακτικό και εκπαιδευτικό υλικό να λαμβάνουν υπόψθ τθ διάςταςθ τθσ ιςότθτασ των δφο φφλων.  
Ψα αποτελζςματα από τθν αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν και τθ ςυγγραφι νζων 
εκπαιδευτικϊν πακζτων με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ, 
κρίνονται ικανοποιθτικά, τόςο από άποψθ βακμοφ επίτευξθσ όςο και από άποψθ ποςοςτιαίασ 
αναλογίασ μεταξφ των φφλων.  Χυνολικά ωφελικθκαν 661.362 φοιτθτζσ εκ των οποίων το 57,7% 
ιταν γυναίκεσ. 
Χτα δυνατά ςθμεία του Πζτρου από το πρίςμα τθσ προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων, 
περιλαμβάνεται θ ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ ςε κζματα φφλου και ιςότθτασ, κακϊσ και τθσ 
ενκάρρυνςθσ τθσ ςυμμετοχισ γυναικϊν ςε ερευνθτικζσ περιοχζσ ςτισ οποίεσ το γυναικείο φφλο 
υποεκπροςωπείται. Ειδικότερα, από τα προγράμματα ενίςχυςθσ ερευνθτικϊν ομάδων 
επωφελικθκαν ςυνολικά 11.302 ερευνθτζσ εκ των οποίων το 30,62% ιταν γυναίκεσ. Θ ενίςχυςθ των 
ερευνθτικϊν ομάδων ςτα Υανεπιςτιμια αφοροφςε μεταξφ άλλων κεματικϊν περιοχϊν και τθν  
Ιςότθτα μεταξφ των φφλων15. 

                                                            
14 

«Ο Θεςμόσ του Ολοιμερου Σχολείου - Αποτφπωςθ Εικόνασ και Αξιολόγθςθ» 
15

 «Θεματικι Αξιολόγθςθ Του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 2 Του ΕΡΕΑΕΚ 2000-06 Με Ζμφαςθ Στισ Δράςεισ Ρου Θα Υλοποιθκοφν Κατά Τθν 
Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2007-2013» 
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Μζτρο 2.4: «Επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ & ςφνδεςθ με αγορά εργαςίασ» 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

 Χτο πλαίςιο του Πζτρου υλοποιικθκαν ενζργειεσ ενίςχυςθσ  των δομϊν Χυμβουλευτικισ και 
Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ (ΞΕΧΩΥ - ΓΦΑΧΕΥ), οι οποίεσ  εκτελοφν εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ πλθροφόρθςθσ, ςυμβουλευτικισ, επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ,  
προγράμματα ενίςχυςθσ επιχειρθματικότθτασ και ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ γυναικϊν. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Πακιτριεσ, φοιτιτριεσ 

Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

  2.057 επωφελοφμενοι μακθτζσ από προγράμματα ςφνδεςθσ με τθν αγορά εργαςίασ - 1.096 
γυναίκεσ (53,28%) 

 266.000 επωφελοφμενοι μακθτζσ από υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ – πλθροφόρθςθσ 
– 142.000 γυναίκεσ (53,38%) 

 132.493 επωφελοφμενοι μακθτζσ δευτεροβάκμιασ γενικισ εκπαίδευςθσ από προγράμματα 
ςυμβουλευτικισ και επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ  – 68.451 γυναίκεσ (51,66%) 

 Επιμορφϊκθκαν 701 ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ, εκ των οποίων 449 γυναίκεσ (64,05%) 

 204.760 επωφελοφμενοι φοιτθτζσ  - 121.626 γυναίκεσ (59,40%) 
*Ελλείψει δεικτϊν ιςότθτασ ςε επίπεδο Μζτρου, θ άντλθςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων και 
ακολοφκωσ θ παράκεςθ των ςχετικϊν ευρθμάτων πραγματοποιείται ςε επίπεδο δεικτϊν ζργου – 
ςτοιχεία ΟΡΣ] 

Ξεντρικό ςτόχο του Πζτρου αποτζλεςε θ ςφνδεςθ όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ με τθν 
αγορά εργαςίασ, μζςω του επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ των νζων, τθσ εξάπλωςθσ του 
κεςμοφ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτθν αρχικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, ςτθν 
ανϊτατθ εκπαίδευςθ, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ των ατομικϊν δεξιοτιτων των νζων. 

Για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων, ςτο πλαίςιο του Πζτρου υλοποιικθκαν ενζργειεσ 
ενίςχυςθσ των δομϊν Χυμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ, επιδιϊχκθκε θ 
ενίςχυςθ των λειτουργοφντων ΓΦΑΧΕΥ και ΞΕΧΩΥ, θ αφξθςθ του προςωπικοφ τουσ, θ ςτελζχωςι 
τουσ με εξειδικευμζνο προςωπικό -μζςω τθσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων ΧΕΥ- και θ αναβάκμιςθ 
τθσ υλικοτεχνικισ τουσ υποδομισ για να μποροφν να ανταποκρικοφν αποτελεςματικότερα ςτο ζργο 
τουσ. Επίςθσ, υποςτθρίχκθκε θ δθμιουργία νζων ΓΦΑΧΕΥ, ΞΕΧΩΥ.  Σ προγραμματικόσ ςχεδιαςμόσ 
προζβλεπε ότι τα ΞΕΧΩΥ και τα ΓΦΑΧΕΥ, τόςο τα υφιςτάμενα όςο και αυτά που κα δθμιουργοφνταν, 
κα εκτελοφςαν εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ πλθροφόρθςθσ, ςυμβουλευτικισ και επαγγελματικοφ 
προςανατολιςμοφ, προγράμματα ενίςχυςθσ επιχειρθματικότθτασ και ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ 
γυναικϊν. 

Ψα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Πζτρου κρίνονται ιδιαιτζρωσ 
ικανοποιθτικά. Σ ςυνολικόσ αρικμόσ των μακθτϊν που επωφελικθκαν από υπθρεςίεσ 
ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ – πλθροφόρθςθσ ανιλκε ςε 266.000, εκ των οποίων το 53,38% 
αντιςτοιχοφςε ςε γυναίκεσ, ο αρικμόσ των μακθτϊν δευτεροβάκμιασ γενικισ εκπαίδευςθσ που 
επωφελικθκαν από προγράμματα ςυμβουλευτικισ και επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ  ανιλκε 
ςε 132.493, εκ των οποίων το 51,66% αντιςτοιχοφςε ςε γυναίκεσ, ενϊ παράλλθλα επωφελικθκαν 
2.057 μακθτζσ από προγράμματα ςφνδεςθσ με τθν αγορά εργαςίασ , εκ των οποίων το 53,28% 
αντιςτοιχοφςε ςε γυναίκεσ και 204.760 φοιτθτζσ, εκ των οποίων το 59,40% αντιςτοιχοφςε ςε 
γυναίκεσ. 
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Μζτρο 4.1: «Προγράμματα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων, με ζμφαςθ ςτθν υποςτιριξθ 
τθσ αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ για γυναίκεσ» 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

Πε ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ Λςότθτασ των δφο φφλων ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ αρχικισ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, ςτο πλαίςιο του Πζτρου υλοποιικθκαν οι εξισ κατθγορίεσ πράξεων: 

 Ευαιςκθτοποίθςθ εκπαιδευτικϊν και Παρεμβατικά Προγράμματα για τθν προϊκθςθ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων (Υρογράμματα ευαιςκθτοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, κακϊσ και τθσ αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθν 
ιςότθτα των φφλων (ςεμινάρια επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν) 

 Προγράμματα υμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (Υρογράμματα 
ευαιςκθτοποίθςθσ ςυμβοφλων ΧΕΥ με κζμα τον παράγοντα φφλο ςτθν εφθβεία και τισ 
επαγγελματικζσ επιλογζσ) 

 Υαραγωγι βοθκθτικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθν ειςαγωγι κεμάτων ςχετικά με τα φφλα 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία  

 Δομζσ για τον ζλεγχο και τθν προϊκθςθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ για τθν ιςότθτα 
(Υαρατθρθτιριο παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ) 

 Κετικζσ Ενζργειεσ υπζρ των γυναικϊν (κίνθτρα ςτισ μακιτριεσ των ςχολϊν αρχικισ 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ για να παρακολουκιςουν ανδροκρατοφμενεσ 
ειδικότθτεσ,  πρακτικι άςκθςθ μακθτριϊν ςχολϊν αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ, εμπλουτιςμόσ βιβλιοκθκϊν ΛΕΞ, δευτεροβάκμιασ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 
και ςχολϊν αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και υποβοικθςθ των 
απόφοιτων κατά τθ διαδικαςία ζνταξισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ). 

 Εφαρμογι προγραμμάτων που προωκοφν τθν ιςότθτα ςτθν κοινωνία (ευαιςκθτοποίθςθ και 
ενθμζρωςθ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ -εκπαιδευτικοί, μακθτζσ/-τριεσ και γονείσ) 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Πακιτριεσ/τεσ πρωτοβάκμιασ & δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςπουδαςτζσ/τριεσ αρχικισ 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.   

Εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ & δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και αρχικισ επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.  

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 78 επιμορφωτικά προγράμματα εκπαιδευτικϊν ςτισ 13 περιφζρειεσ 

 9.222 εκπαιδευτικοί επιμορφϊκθκαν - 66,44% γυναίκεσ (ποςοςτό από δείκτεσ ζργων) *Δείκτθσ 
Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ] 

 945 παρεμβατικά προγράμματα πραγματοποιικθκαν ςε ςχολικζσ μονάδεσ - 8% ςχολείων 
ςυμμετείχαν ςτα παρεμβατικά προγράμματα -  114.440 επωφελοφμενοι από τα παρεμβατικά 
προγράμματα μακθτζσ Γενικισ και Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ *Δείκτεσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ+ 

 44 προγράμματα κατάρτιςθσ ςτελεχϊν ΣΕΡ – 625 ςτελζχθ ΣΕΡ – διάχυςθ πλθροφορίασ ςε 756 
δομζσ (δευτεροβάκμιασ γενικισ και επαγγελματικισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ)  

 4.968 Ρρογράμματα ΣΕΡ – 4.504 ωφελοφμενεσ δομζσ 

 211.840 επωφελοφμενοι μακθτζσ/τριεσ - 49,4% γυναίκεσ (ποςοςτό από δείκτεσ ζργων) 
*Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ+ 

 47.504 επωφελοφμενοι μακθτζσ/τριεσ από προγράμματα που προωκοφν τθν ιςότθτα ςτθν 
κοινωνία- 48,5% γυναίκεσ (ποςοςτό από δείκτεσ ζργων) *Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ+ 

 7.656 επωφελοφμενοι ςπουδαςτζσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ - 4.948 γυναίκεσ 
(64,63%) *Δείκτεσ Ζργων / Στοιχεία ΟΡΣ+ 
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Αναλυτικά: 

Θ τιμι ςτόχοσ για τουσ επιμορφοφμενουσ εκπαιδευτικοφσ (7.500) επιτεφχκθκε ςε ποςοςτό 123% (με 
βάςθ τον ςτόχο που τζκθκε ςτθν ανακεϊρθςθ του 2006). Υραγματοποιικθκαν 78 επιμορφωτικά 
προγράμματα εκπαιδευτικϊν ςτισ 13 περιφζρειεσ τθσ χϊρασ και επιμορφϊκθκαν ςυνολικά 9.222 
εκπαιδευτικοί. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ με βάςθ τον αρχικό ςχεδιαςμό του ΕΥΕΑΕΞ, θ τιμι ςτόχοσ 
ιταν μόλισ 250 εκπαιδευτικοί. Πε βάςθ τα ςτοιχεία του ΣΥΧ όπωσ προκφπτουν από τα ζργα που 
ζχουν ολοκλθρωκεί, από το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν που επιμορφϊκθκαν ςτο πλαίςιο του 
Πζτρου, το 66,44% ιταν γυναίκεσ. Θ υπεροχι των γυναικϊν επιμορφοφμενων εκπαιδευτικϊν δεν 
μπορεί να αξιολογθκεί αντικειμενικά, κακϊσ δεν υπάρχει ρθτι αναφορά ςε επίπεδο ςτοχοκεςίασ 
ςτον ςχεδιαςμό του Υρογράμματοσ. Θ υλοποίθςθ των δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ/ επιμόρφωςθσ 
εκπαιδευτικϊν, τουσ ζδωςε τθ δυνατότθτα να εντοπίηουν τα ςτερεότυπα για το ρόλο των δφο 
φφλων και να αποτρζπουν τθν αναπαραγωγι τουσ.  

Υραγματοποιικθκαν 945 παρεμβατικά προγράμματα (τιμι ςτόχοσ: 700) με το 8% του ςυνόλου των 
ςχολείων τθσ ελλθνικισ επικράτειασ να ςυμμετζχουν ςε αυτά. Σ ςυνολικόσ αρικμόσ των 
επωφελοφμενων από τα παρεμβατικά προγράμματα μακθτϊν Γενικισ και Ψεχνικισ Εκπαίδευςθσ 
ανιλκε ςε 114.440 (ποςοςτό επίτευξθσ: 88%). Σ αρικμόσ των μακθτϊν/ μακθτριϊν που 
επωφελικθκαν από προγράμματα που προωκοφν τθν ιςότθτα ςτθν κοινωνία, ανιλκε ςε 47.504 
(ποςοςτό επίτευξθσ: 95%). Από το ςφνολο των επωφελοφμενων μακθτϊν, οι γυναίκεσ αποτελοφςαν 
το 48,54% ςφμφωνα με ςτοιχεία που προκφπτουν από το ΣΥΧ (ολοκλθρωμζνα ζργα). Χτο πλαίςιο 
του Πζτρου, επωφελικθκαν επίςθσ 7.656 ςπουδαςτζσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, εκ των 
οποίων 4.948 ιταν γυναίκεσ (64,63%). Πε βάςθ τα ςτοιχεία του ΣΥΧ, ο ςτόχοσ τθσ εν λόγω 
κατθγορίασ επιτεφχκθκε ςτο 100%. 

Επιπλζον, το ΞΕΚΛ υλοποίθςε ζργο ευαιςκθτοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν και εφαρμογισ  παρεμβατικϊν 
προγραμμάτων για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, ςτόχοσ του οποίου ιταν θ 
ευαιςκθτοποίθςθ και επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα ιςότθτασ και φφλου, θ 
ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν/τριϊν και ςπουδαςτϊν/τριϊν, θ ζμμεςθ ευαιςκθτοποίθςθ των 
γονζων και τθσ υπόλοιπθσ ςχολικισ κοινότθτασ και τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Ζτςι, 
πραγματοποιικθκαν 78 επιμορφωτικά προγράμματα εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ γενικισ και 
τεχνικισ εκπαίδευςθσ και ςχολζσ αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, 850 παρεμβατικά 
προγράμματα (ςτα οποία ςυμμετείχαν 3 τουλάχιςτον ςχολικζσ μονάδεσ, 1-2 εκπαιδευτικοί ανά 
μονάδα), με τθ μορφι διδακτικϊν παρεμβάςεων ι/και παρεμβατικϊν δραςτθριοτιτων, ενϊ τζλοσ 
εκπονικθκε και δθμοςιεφκθκε πλικοσ μελετϊν, οδθγϊν, εγχειριδίων και ενθμερωτικϊν 
φυλλαδίων16. Σ ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ των εν λόγω παρεμβατικϊν προγραμμάτων ςε δομζσ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ είχε ωσ αποτζλεςμα τον 
εμπλουτιςμό των γνϊςεων των μακθτϊν/τριϊν και ςπουδαςτϊν/τριϊν ςε κζματα ιςότθτασ των 
φφλων, τθν ευαιςκθτοποίθςθ εκπαιδευτικϊν, τθν ειςαγωγι των αρχϊν ιςότθτασ ςτο εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα και τθν επίδραςθ ςτισ ςτάςεισ και αντιλιψεισ, τόςο των κοριτςιϊν, όςο και των αγοριϊν.   

Υραγματοποιικθκαν επίςθσ 44 προγράμματα επιμόρφωςθσ ςτελεχϊν ΧΕΥ, ςτο πλαίςιο των οποίων 
καταρτίςτθκαν 625 ςτελζχθ, ενϊ θ πλθροφορία διαχφκθκε ςε 756 δομζσ (δευτεροβάκμιασ γενικισ 
και επαγγελματικισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ). Θ εφαρμογι των προγραμμάτων αυτϊν 
ςυνζβαλε ςτθν κατάρτιςθ των ςτελεχϊν ΧΕΥ και ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ οπτικισ του φφλου ςε 
κζματα ςυμβουλευτικισ (ατομικισ και ομαδικισ), ενϊ επίςθσ, τα κατζςτθςε ικανά να υποςτθρίηουν 
τουσ μακθτζσ/τριεσ ςτον επαγγελματικό προςανατολιςμό. Για τθν υποςτιριξθ του επαγγελματικοφ 
προςανατολιςμοφ των μακθτϊν / μακθτριϊν Γενικισ και Ψεχνικισ εκπαίδευςθσ, με τθ διάςταςθ του 
φφλου, πραγματοποιικθκαν 4.068 Υρογράμματα ΧΕΥ με κζμα τον παράγοντα φφλο ςτθν εφθβεία 
και τισ επαγγελματικζσ επιλογζσ, από τα οποία ωφελικθκαν ςυνολικά 4.605 δομζσ. Σι 

                                                            
16 «

Σειρά Εκκζςεων με Εξειδικευμζνα Θζματα με Αποδζκτεσ Κζντρα Λιψθσ Αποφάςεων και Άςκθςθσ Ρολιτικισ». 
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επωφελοφμενοι μακθτζσ/τριεσ από τα προγράμματα ΧΕΥ ανιλκαν ςε 211.840 (ποςοςτό επίτευξθσ: 
141%), εκ των οποίων οι γυναίκεσ αποτελοφςαν το 49,4%. 

Χτο πλαίςιο του Πζτρου, εκπονικθκε επίςθσ μελζτθ ολόκλθρου του υπάρχοντοσ διδακτικοφ υλικοφ 
τθσ πρωτοβάκμιασ, δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και των ςχολϊν αρχικισ επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ, ενϊ όςον αφορά τθν παραγωγι βοθκθτικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθν ειςαγωγι 
κεμάτων ςχετικά με τα φφλα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια), το 
ΩΥΕΥΚ υλοποίθςε ζργο παραγωγισ ζντυπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ το οποίο περιελάμβανε 
βιβλίο-εγχειρίδιο για τουσ/τισ νθπιαγωγοφσ και για τουσ εκπαιδευτικοφσ, βιβλίο για τα νζα 
επαγγελματικά προφίλ, βιβλίο - ςυλλογι δοκιμίων, οπτικοακουςτικό υλικό, κακϊσ και 
υποςτθρικτικό διδακτικό υλικό για τα ςχολικά εγχειρίδια μακθμάτων κεωρθτικισ και κετικισ 
κατεφκυνςθσ. Χτο πλαίςιο του Πζτρου, παριχκθ εκπαιδευτικό υλικό για τθν ειςαγωγι κεμάτων 
ςχετικά με τθν ιςότθτα των φφλων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι 
μορφι, το οποίο απευκυνόταν τόςο ςτο διδακτικό προςωπικό όςο και ςτουσ μακθτζσ / 
ςπουδαςτζσ17. Θ παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ζντυπου και θλεκτρονικοφ, ςυνζβαλε ςτθν 
υποβοικθςθ τθσ διδαςκαλίασ των εκπαιδευτικϊν, ςτθν ανάπτυξθ των γνωςτικϊν ικανοτιτων των 
μακθτϊν και ςτθν αποτελεςματικι ειςαγωγι τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτο πλαίςιο 
τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

Από το Υρόγραμμα Υρακτικισ Άςκθςθσ των ςχολϊν Αρχικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και 
Ξατάρτιςθσ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ γυναικείασ απαςχολθςιμότθτασ και επιχειρθματικότθτασ και τθ 
διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, ωφελικθκαν 1.869 μακιτριεσ / ςπουδάςτριεσ 
(ζναντι 3.000 του αρχικοφ ςτόχου). Θ εφαρμογι του προγράμματοσ πρακτικισ άςκθςθσ των 
μακθτριϊν/ ςπουδαςτριϊν ςυνζβαλε ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ γυναικείασ απαςχολθςιμότθτασ και 
επιχειρθματικότθτασ και διευκόλυνε τθν πρόςβαςι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.  Αντίςτοιχα, από το 
Υρόγραμμα Ωποτροφιϊν ωφελικθκαν 2.810 μακιτριεσ / ςπουδάςτριεσ (ζναντι 2.000 του αρχικοφ 
ςτόχου), γεγονόσ το οποίο αποτζλεςε ιςχυρό κίνθτρο για τισ επωφελοφμενεσ γυναίκεσ να 
προςανατολιςτοφν προσ «ανδροκρατοφμενα» επαγγζλματα αυξθμζνθσ ηιτθςθσ17. 

Ψζλοσ, υλοποιικθκαν παρεμβάςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ 
κοινότθτασ (εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ) και του ςυνόλου τθσ κοινωνίασ (τοπικοί κοινωνικοί 
φορείσ, τοπικι αυτοδιοίκθςθ), ςχετικά με το κζμα τθσ ιςότθτασ, με ςκοπό τθν αλλαγι των 
ςτερεοτφπων, ςτάςεων, αξιϊν και ςυμπεριφορϊν που ορίηουν  τουσ ρόλουσ των δφο φφλων ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία.   

Ειδικά μνεία κα πρζπει να γίνει αναφορικά με τθ δράςθ 4.1.1.ε, «Υαρατθρθτιριο Λςότθτασ ςτθν 
Εκπαίδευςθ του ΞΕΚΛ», ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ οργανϊκθκε δομι τεκμθρίωςθσ (Υαρατθρθτιριο) 
για τον ζλεγχο και τθν προϊκθςθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ για τθν ιςότθτα, θ οποία:  

-παρακολουκοφςε ςε όλθ τθν πορεία υλοποίθςισ τουσ όλεσ τισ δράςεισ που υλοποιοφνται με ςτόχο 
τθν ιςότθτα των φφλων ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ και αρχικισ επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ και ςε όλουσ τουσ τφπουσ ςχολείων τόςο ςτο πλαίςιο του ΕΥΕΑΕΞ ΛΛ, όςο και γενικότερα,  

-αξιολογοφςε τθν αποτελεςματικότθτα των δράςεων αυτϊν,  

-παρακολουκοφςε τισ ςχζςεισ μεταξφ των χϊρων τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ απαςχόλθςθσ,  

- ενθμζρωνε τουσ υπεφκυνουσ του Ωπουργείου Υαιδείασ, τα εκπαιδευτικά ιδρφματα, τουσ φορείσ 
τθσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων τθσ 
εκπαίδευςθσ, μζςω των ςυνδικαλιςτικϊν τουσ φορζων, για τα ευριματα των ερευνϊν του και τα 
αποτελζςματα των αξιολογιςεων,  

                                                            
17 «

Σειρά Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Επιπτϊςεων ςτο Φφλο των Δράςεων του Ε.Ρ.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ». 
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-πρότεινε νζεσ δράςεισ και πολιτικζσ ςχετικά με τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτθν 
εκπαίδευςθ ςτουσ φορείσ ςχεδιαςμοφ και άςκθςθσ πολιτικισ,  

-παριγαγε πλοφςιο υλικό αναφοράσ (ζρευνεσ, μελζτεσ, εκκζςεισ αξιολόγθςθσ) ςε ςχζςθ με τισ 
δράςεισ που υλοποιοφνται με ςτόχο τθν ιςότθτα των φφλων ςτθν εκπαίδευςθ και τθν αρχικι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτθν Ελλάδα και κα είναι διακζςιμο ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι 
για τουσ αρμόδιουσ φορείσ, τα εκπαιδευτικά ιδρφματα, τουσ/τισ ερευνθτζσ/-τριεσ και το ευρφ κοινό,  

-οργανϊκθκε βιβλιοκικθ με αντίςτοιχο υλικό (ζντυπο, οπτικοακουςτικό, θλεκτρονικό) με αναφορζσ 
ςτθν ελλθνικι και διεκνι πραγματικότθτα και πρακτικι, το οποίο είναι προςβάςιμο και διακζςιμο 
ςτουσ ενδιαφερόμενουσ,  

-αναπτφχκθκαν ςχζςεισ ςυνεργαςίασ, ςυνζργειασ και ανταλλαγισ εμπειρίασ, πρακτικϊν και 
προϊόντων με αντίςτοιχεσ δομζσ ςε άλλεσ χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  

-καταρτίςκθκε ςφςτθμα δεικτϊν με το οποίο κα είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των 
κεμάτων ιςότθτασ των φφλων ςτθν εκπαίδευςθ και τθν αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτθν 
Ελλάδα, ενδεχομζνωσ και ςε ςυνεργαςία και ςυντονιςμό με άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

- επιτεφχκθκε θ ςυγκζντρωςθ των γνϊςεων ςε ζναν πυρινα (Υαρατθρθτιριο), όπου οι 
ενδιαφερόμενοι είχαν ελεφκερθ πρόςβαςθ και θ οποία παρείχε: 

1. Πια ςυντεταγμζνθ ςυνολικι εικόνα των εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν για τθν ιςότθτα, αλλά 
και των κεωρθτικϊν προςεγγίςεων και εμπειρικϊν ευρθμάτων από τθ διερεφνθςθ των 
κεμάτων αυτϊν. 

2. Ζνα πεδίο ςυγκζντρωςθσ των πλθροφοριϊν και αποτφπωςθσ τθσ κατάςταςθσ.  

3. Ζνα μόνιμο πλαίςιο διαλόγου/δικτφωςθσ μζςω μνθμονίων ςυνεργαςίασ μεταξφ των 
ενδιαφερόμενων φορζων και ατόμων.   

Μζτρο 4.2: «Προγράμματα Τποςτιριξθσ των Γυναικϊν ςτισ προπτυχιακζσ και μεταπτυχιακζσ 
ςπουδζσ/ Προγράμματα ςπουδϊν και ερευνθτικά προγράμματα για τισ γυναίκεσ» 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

Πε ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, υλοποιικθκαν οι εξισ 
κατθγορίεσ πράξεων: 

 Μεταπτυχιακά Προγράμματα πουδϊν ςε κζματα φφλου και ιςότθτασ  (ςχεδιαςμόσ, 
προκαταρκτικι μελζτθ και λειτουργία) 

 Προπτυχιακά Προγράμματα πουδϊν για κζματα φφλου και ιςότθτασ (προκαταρκτικι μελζτθ, 
ςχεδιαςμόσ και εφαρμογι νζων μακθμάτων, ςυγκρότθςθ ομάδων μακθμάτων επιλογισ, 
πιλοτικι εφαρμογι, αξιολόγθςθ, διάχυςθ αποτελεςμάτων) 

 Τποτροφίεσ Ζρευνασ ςε κζματα φφλου και ιςότθτασ με προτεραιότθτα ςτθ βαςικι ζρευνα 
(ενίςχυςθ ζρευνασ ςτα ΑΕΛ τθσ χϊρασ) 

 Ενίςχυςθ ερευνθτικϊν ομάδων ςτα Υανεπιςτιμια ςε κζματα φφλου και ιςότθτασ (με 
διατμθματικό/διεπιςτθμονικό χαρακτιρα και οι οποίεσ διεξιγαγαν ζρευνα ςε κζματα φφλου 
και ιςότθτασ) 

 Ενίςχυςθ ερευνθτικϊν ομάδων ςτα Ψ.Ε.Λ. ςε κζματα φφλου και ιςότθτασ (με 
διατμθματικό/διεπιςτθμονικό Χαρακτιρα) 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Φοιτιτριεσ / ςπουδάςτριεσ / πτυχιοφχοι  

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 
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 3 νζα προγράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςε κζματα φφλου και ιςότθτασ *Δείκτθσ Μζτρου / 
Τελικι Ζκκεςθ+ 

 Το 0,5% των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν παρακολουκοφςαν μεταπτυχιακά που αφοροφςαν ςε κζματα 
ιςότθτασ των φφλων *Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ+ 

 Το 1,32% των μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων, αφοροφςαν ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων 
*Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ+ 

 188 επωφελοφμενοι φοιτθτζσ/τριεσ που παρακολοφκθςαν ΡΜΣ– 157 γυναίκεσ (83,51%) 
*Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ+ 

 63.304 επωφελοφμενοι φοιτθτζσ από προγράμματα ςπουδϊν για κζματα φφλου και ιςότθτασ -  
43.298 γυναίκεσ (68,40%) *Δείκτθσ Ζργων / ςτοιχεία ΟΡΣ] 

 626 επωφελοφμενοι από προγράμματα ενίςχυςθσ ερευνθτικϊν ομάδων – 405 γυναίκεσ (64,70%) 
*Δείκτθσ Ζργων / ςτοιχεία ΟΡΣ] 

Αναλυτικά: 

Χτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Πζτρου και με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, ςχεδιάςτθκαν και λειτοφργθςαν 3 νζα προγράμματα μεταπτυχιακϊν 
ςπουδϊν ςε κζματα φφλου και ιςότθτασ (ποςοςτό επίτευξθσ 100%), με τον ςυνολικό αρικμό των 
φοιτθτϊν / φοιτθτριϊν που τα παρακολοφκθςαν να ανζρχεται ςε 188 (ποςοςτό επίτευξθσ: 209%), 
εκ των οποίων 157 ιταν γυναίκεσ (83,5%). Θ λειτουργία των νζων Πεταπτυχιακϊν Υρογραμμάτων 
ςτα εκπαιδευτικά ιδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςυνζβαλε ςτθ διεφρυνςθ του επιςτθμονικοφ 
πεδίου αναφορικά με το ηιτθμα τθσ ιςότθτασ, ενϊ ταυτόχρονα αποτζλεςε τθν αφορμι για ενίςχυςθ 
του ακαδθμαϊκοφ ενδιαφζροντοσ ςε κζματα ιςότθτασ. Από προγράμματα ςπουδϊν για κζματα 
φφλου και ιςότθτασ επωφελικθκαν ςυνολικά 63.304 φοιτθτζσ ΑΕΛ και ΨΕΛ (ποςοςτό επίτευξθσ: 
100%), εκ των οποίων οι  43.298 ιταν γυναίκεσ (68,4%). 

Τςον αφορά τα προγράμματα ενίςχυςθσ ερευνθτικϊν ομάδων, ςφμφωνα με ςτοιχεία όπωσ 
προκφπτουν από τα ολοκλθρωμζνα ζργα (ΣΥΧ), επωφελικθκαν 626 άτομα (τιμι ςτόχοσ: 625), με το 
64,7% αυτϊν να είναι γυναίκεσ.  

Θ αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν 
ςτο πλαίςιο του ΕΥΕΑΕΞ υπολογίςτθκε με βάςθ τθν επίτευξθ των δεικτϊν – ςτόχων ιςότθτασ ςε 
επίπεδο Πζτρων. Ακολοφκωσ παρατίκεται το ςχιμα λογικισ παρζμβαςθσ τθσ υλοποίθςθσ του 
Υρογράμματοσ, ςτο οποίο αποτυπϊνεται το ςφνολο των δεικτϊν ιςότθτασ με βάςθ τον τελικό 
ςχεδιαςμό, κακϊσ και θ τιμι επίτευξισ τουσ κατά τθν υλοποίθςθ: 
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χιμα 4.2  Οογικι Υαρζμβαςθσ ΕΥΕΑΕΞ ςτον τομζα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων (Ψελικόσ Χχεδιαςμόσ & Ωλοποίθςθ) 
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Τπωσ φαίνεται και ςτο ςχιμα, παρατθρικθκε υπερεπίτευξθ ςτόχων του φυςικοφ αντικειμζνου ςτθν 
πλειοψθφία των κετικϊν δράςεων (με βάςθ τθν τιμι επίτευξθσ των δεικτϊν εκροϊν, κακϊσ οι 
δείκτεσ αποτελζςματοσ δεν είναι ποςοτικοποιθμζνοι), ενϊ μόνο ςε 2 εκ των 7 δεικτϊν εκροϊν 
υπιρξε υποεπίτευξθ, με μικρι ςχετικά απόκλιςθ από το ςτόχο. Τςον αφορά τισ προςανατολιςμζνεσ 
ςτθν ιςότθτα των φφλων παρεμβάςεισ, υπιρχε υπερεπίτευξθ των ςτόχων του φυςικοφ αντικειμζνου 
ςε όλουσ τουσ υπό εξζταςθ δείκτεσ ιςότθτασ.  

Χτα ωσ άνω κρίνεται ςκόπιμο να περιλθφκοφν και τα ςτοιχεία που προζρχονται από τθν ΕΩΔ ςτο 
πλαίςιο τθσ ζρευνασ Α αναφορικά με τθν υλοποίθςθ του ΕΥ, με βάςθ τα οποία εκτιμάται ότι τα 
κίνθτρα που εφαρμόςκθκαν για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ επιμζρουσ 
παρεμβάςεισ του ΕΥ ιταν επαρκι, κακϊσ επίςθσ και ο τελικά διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ για τον 
οποίο ςθμειϊνονται τα κάτωκι: Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι όλεσ οι ϊριμεσ πράξεισ υλοποιικθκαν και 
ςε πολλζσ περιπτϊςεισ με μεγαλφτερουσ Δείκτεσ από τουσ αρχικά προβλεπόμενουσ και ότι δεν 
υπιρξε αίτθμα για επιπλζον χρθματοδότθςθ που δεν πραγματοποιικθκε, κεωροφμε ότι ο 
προχπολογιςμόσ ιταν επαρκισ. 

Επιπλζον, κατά τθν εκτίμθςθ του φορζα διαχείριςθσ του ΕΥ, δεν εντοπίςτθκαν κζματα τα οποία 
αποτζλεςαν εμπόδιο ι πρόβλθμα ςτο πλαίςιο υλοποίθςισ του αναφορικά με τθν αρχι τθσ ιςότθτασ 
των φφλων, ενϊ ωσ πλζον επιτυχείσ ςτουσ ςτόχουσ τουσ ωσ προσ τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των 
φφλων αποτιμικθκαν οι κάτωκι κατθγορίεσ παρεμβάςεων:  

o Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ζνταξθσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα ατόμων ειδικϊν 
κατθγοριϊν  

o Ραρεμβάςεισ επζκταςθσ του κεςμοφ του ολοιμερου ςχολείου και αναβάκμιςθσ τθσ 
λειτουργίασ των Ολοιμερων Νθπιαγωγείων. 

o Ενζργειεσ αναμόρφωςθσ των προγραμμάτων ςπουδϊν και ςυγγραφισ νζων 
εκπαιδευτικϊν πακζτων ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ με 
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των δφο φφλων. 

o Ενίςχυςθ των δομϊν Συμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (ΚΕΣΥΡ 
- ΓΑΣΕΡ) 

o Διά βίου εκπαίδευςθ 
o Ενκάρρυνςθ επιχειρθματικισ δράςθσ και καινοτομικϊν εφαρμογϊν 
o Ρρογράμματα υποςτιριξθσ τθσ αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ των γυναικϊν 
o Δράςεισ με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των γυναικϊν ςε προπτυχιακά, 

μεταπτυχιακά και ερευνθτικά προγράμματα 

 

Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων του 
ΕΥΕΑΕΞ  

Χτα διαγράμματα που ακολουκοφν αποτυπϊνεται θ χρθματοδοτικι κατανομι των πόρων του 
ΕΥΕΑΕΞ, όπωσ διαμορφϊκθκε κατόπιν ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου των παρεμβάςεων 
ΕΞΨ. Χτα ςτοιχεία που παρατίκενται πραγματοποιείται ςυςχετιςμόσ τθσ τελικισ χρθματοδοτικισ 
κατανομισ των πόρων με τισ τελικζσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτο ςφνολο των Πζτρων του ΕΥ ανά 
κατθγορία παρζμβαςθσ, ενϊ ξεχωριςτά αποτυπϊνεται ο ςυςχετιςμόσ αυτόσ για τισ κετικζσ ωσ προσ 
τθν ιςότθτα παρεμβάςεισ και για τισ προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ αντίςτοιχα:  
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Διάγραμμα 4.5  Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ των Πζτρων ΕΞΨ του ΕΥΕΑΕΞ ανά κατθγορία παρζμβαςθσ  

 

Τπωσ προκφπτει από τθν ανάγνωςθ του διαγράμματοσ, παρατθρείται υπερκάλυψθ του ςυνολικά 
προβλεπόμενου προχπολογιςμοφ και για τισ 3 κατθγορίεσ παρεμβάςεων. Ψο ποςοςτό 
απορρόφθςθσ ανζρχεται ςτο 104% για τισ προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ, ςτο 108% 
για τισ κετικζσ ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεισ και ςτο 101% για τισ ουδζτερεσ παρεμβάςεισ. 

Αναφορικά με τισ κετικζσ ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεισ, υπιρξε υπερκάλυψθ του ςυνολικά 
προβλεπόμενου προχπολογιςμοφ κατά τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων τόςο του Πζτρου 4.1 όςο 
και του Πζτρου 4.2, κατά 9 και 4 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ αντίςτοιχα.  

Διάγραμμα 4.6  Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ κετικϊν Πζτρων ΕΞΨ του ΕΥΕΑΕΞ  

 

Πε βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία, υψθλότερο δείκτθ χρθματοοικονομικισ ολοκλιρωςθσ 
παρουςιάηουν οι παρεμβάςεισ προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο 
του κετικοφ Πζτρου 4.1. Σ υψθλόσ δείκτθσ χρθματοοικονομικισ ολοκλιρωςθσ των κετικϊν 
δράςεων του εν λόγω Πζτρου, οφείλεται κατά κφριο λόγω ςτθ δαπάνθ περιςςότερων πόρων από 
τουσ προγραμματιςμζνουσ, για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων, 
με ζμφαςθ ςτθν υποςτιριξθ τθσ αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ των 
γυναικϊν. 

Ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι το εν λόγω Πζτρο παρουςίαςε ςθμαντικι υπερεπίτευξθ 
των ςτόχων που είχαν τεκεί ςε προγραμματικό επίπεδο. Ωπενκυμίηεται ότι επιμορφϊκθκαν 9.222 
εκπαιδευτικοί, ενϊ ο ςτόχοσ ιταν 7.500 (επίτευξθ ςτόχου κατά 123%), υλοποιικθκαν 945 
παρεμβατικά προγράμματα, ενϊ προβλζπονταν 700 (επίτευξθ ςτόχου κατά 135%), επωφελικθκαν 

104% 

108% 

101% 

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

110%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Gender Mainstreaming Κετικζσ Δράςεισ  Συδζτερεσ Δράςεισ  

εκ
α

τ.
 €

 

Ψελικόσ Υ/Ω (ΧΞ) Δαπάνεσ Υοςοςτό Απορρόφθςθσ 

109% 

104% 

100%

101%

102%

103%

104%

105%

106%

107%

108%

109%

110%

0

10

20

30

40

50

60

4.1 4.2

εκ
α

τ.
 €

 

Ψελικόσ Υ/Ω (ΧΞ) Δαπάνεσ Υοςοςτό Απορρόφθςθσ 



 

Αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων του ΕΞΨ ςε ότι αφορά τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ  
των φφλων ςτα Ε.Υ. του Γ’ ΞΥΧ (gender mainstreaming και κετικζσ δράςεισ) 

3ο Παραδοτζο: Ψελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ 
 

 
Χελίδα |284 

 

211.840 μακθτζσ από προγράμματα Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ με τθ διάςταςθ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων, ζναντι 150.000 που είχε τεκεί ωσ ςτόχοσ (επίτευξθ ςτόχου κατά 141%). 

Διάγραμμα 4.7  Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ gender mainstreaming Πζτρων ΕΞΨ του ΕΥΕΑΕΞ  

 

Αναφορικά με τισ προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ, παρατθροφμε ότι κατά τθν 
υλοποίθςθ των μεν Πζτρων 2.1 και 2.2 διαπιςτϊκθκε υπεραπορρόφθςθ των ςυνολικά διακζςιμων 
πόρων (108% και 101% αντίςτοιχα), ενϊ για το Πζτρο 2.4 το ποςοςτό απορρόφθςθσ ανιλκε ςτο 
100% ακριβϊσ.   

4.1.1.3. Ε.Ρ «Ανταγωνιςτικότθτα» 

Αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων του ΕΥ 
Ανταγωνιςτικότθτα – Βακμόσ επίτευξθσ ποςοτικϊν ςτόχων 

Σ βακμόσ επίτευξθσ των ποςοτικοποιθμζνων ςτόχων ςχετικά με τθν ιςότθτα των φφλων, προκφπτει 
από τα αποτελζςματα τθσ υλοποίθςθσ των ςχετικϊν δράςεων που ςυγχρθματοδοτικθκαν από το 
ΕΞΨ και ενςωματϊνουν τθ διάςταςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων.  

Τπωσ προαναφζρκθκε, ο Άξονασ 8 ςχεδιάςτθκε για να ςτθρίξει τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ που είτε 
κα υλοποιοφςαν τισ παρεμβάςεισ των άλλων Αξόνων (πχ. γυναίκεσ επιχειρθματίεσ), είτε εργάηονταν 
ωσ απαςχολοφμενοι, επιχειρθματίεσ ι αυτοαπαςχολοφμενοι ςτον τομζα του τουριςμοφ ι τθσ 
μεταποίθςθσ, του εμπορίου και των υπθρεςιϊν και είχαν ανάγκθ κατάρτιςθσ. Σ μεγάλοσ αρικμόσ 
ςυνολικϊν καταρτιηομζνων ςτα πλαίςια του Άξονα οφείλεται επομζνωσ ςτθν αφξθςθ των 
επιχειριςεων που εντάχκθκαν ςτα αντίςτοιχα Πζτρα ςε άλλουσ Άξονεσ.  

Υαρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν κατανομι των ωφελοφμενων ανά 
φφλο, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ του δείκτθ «υποψιφιεσ γυναίκεσ διδάκτορεσ» του Π.8.3.  

Ακολοφκωσ, αποτυπϊνονται ςε επίπεδο Πζτρου, τα βαςικότερα ςυμπεράςματα ςχετικά με τα 
αποτελζςματα υλοποίθςθσ των προςανατολιςμζνων ςτθν ιςότθτα δράςεων (gender mainstreaming) 
του ΕΥΑΡ: 

ΜΕΣΡΟ 8.1: Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτον τομζα του τουριςμοφ 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

 Δράςεισ αναμόρφωςθσ και εκςυγχρονιςμοφ των προγραμμάτων ςπουδϊν τθσ τουριςτικισ 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ κακϊσ και πιλοτικζσ εφαρμογζσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν 
υποςτιριξθ των γυναικϊν και τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθ βάςθ νζων μορφϊν 
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οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ. Υροτιμοφνται καταρχιν οι επιχειριςεισ που ζχουν ενταχκεί ςτο Πζτρο  
2.8.2. του ΕΥΑΡ 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Χπουδαςτζσ τουριςτικϊν ςχολϊν, εργαηόμενοι, επιχειρθματίεσ και αυτοαπαςχολοφμενοι 
τουριςτικϊν επιχειριςεων, εργαηόμενοι δθμόςιου τομζα τουριςμοφ, άνεργοι, μεταξφ των οποίων 
και γυναίκεσ. 

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 Κατάρτιςθ 968 εργαηόμενων εκ των οποίων 489  γυναίκεσ   

 Κατάρτιςθ 1.864 ατόμων εκ των οποίων 1.030 γυναίκεσ  

Χτον Ψουριςτικό τομζα αναπτφχκθκε δίκτυο εκνικϊν και διεκνικϊν ςυνεργαςιϊν, ενϊ επιτεφχκθκε 
και διαςφνδεςθ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με τθν αγορά εργαςίασ μζςω λειτουργίασ 
γραφείων διαςφνδεςθσ, υλοποιικθκαν δράςεισ κατάρτιςθσ εργαηομζνων ςε ΠΠΕ και ΥΠΕ και 
ωφελικθκαν 1.867 άτομα, υλοποιικθκαν δράςεισ κατάρτιςθσ για ανάπτυξθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ μζςω «τοπικϊν ςυμφωνιϊν κατάρτιςθσ» με 2.804 ωφελοφμενουσ, 
προγράμματα για αυτοαπαςχολοφμενουσ και εποχιακά ανζργουσ με 12.652 ωφελοφμενουσ, 
μετεκπαίδευςθσ εποχιακά άνεργων εμπειροτεχνϊν με 6.731 ωφελοφμενουσ, καινοτόμα 
προγράμματα ςυμπλθρωματικισ κατάρτιςθσ και εξειδίκευςθσ για αποφοίτουσ τουριςτικισ 
εκπαίδευςθσ με 3.265 ωφελοφμενουσ. Χτο πλαίςιο τθσ δράςθσ 8.1.5.3 Ρρογράμματα Κατάρτιςθσ-
Μετεκπαίδευςθσ  εργαηομζνων, αυτοαπαςχολοφμενων και εποχιακά ανζργων εμπειροτεχνϊν, με 
προοπτικι τον εκςυγχρονιςμό και τθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν-Γ’ φάςθ, 
καταρτίςκθκαν 968 εργαηόμενοι εκ των οποίων 489 γυναίκεσ (50,51%), ενϊ ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ 
8.1.6.2 Συνεχιηόμενθ κατάρτιςθ εργαηομζνων ςε ΜΜΕ και ΡΜΕ (εκτόσ διατάξεων Ν.2601/98) 
καταρτίςκθκαν 1.864 άτομα εκ των οποίων 1.030 γυναίκεσ (55,25%)18. 

ΜΕΣΡΟ 8.2: Ανκρϊπινοι πόροι ςτθ μεταποίθςθ, το εμπόριο και τισ υπθρεςίεσ 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

 Δράςεισ Ξατάρτιςθσ ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν εκκίνθςθ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ του Πζτρου 2.8 (Δράςθ Γυναικείασ Επιχειρθματικότθτασ) 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Άνεργεσ πτυχιοφχοι, νζεσ επιχειρθματίεσ. 

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

- 

Χτον τομζα Πεταποίθςθσ, Εμπορίου και Ωπθρεςιϊν, 10.273 άτομα καταρτίςκθκαν με πρόγραμμα 
ενδοεπιχειρθςιακισ κατάρτιςθσ, 9.571 άτομα ςε κζματα που ςχετίηονται με εκκίνθςθ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, 10.709 εργαηόμενοι και επιχειρθματίεσ ςε ΠΥΠΕ του εμπορικοφ 
τομζα καταρτίςκθκαν ςε κζματα επιχειρθματικότθτασ, 3.998 ςτελζχθ των νζων δομϊν και των 
εποπτευομζνων φορζων του ΩΥΑΡ (ΞΩΕ, ΞΕΨΑ, ΕΧΩΔ, ΕΛΠ, ΕΟΣΨ, ΕΦΕΨ) εκπαιδεφτθκαν 15.476 

                                                            

18
 Ψα ςτοιχεία προζρχονται από τθ Μελζτθ εξειδίκευςθσ για τθν ποιοτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των προγραμμάτων κατάρτιςθσ 

ςτο ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα, 3
Ο
 Ραραδοτζο: ΡΕ3: Εφαρμογι τθσ Μεκοδολογίασ Αξιολόγθςθσ, θ οποία εκπονικθκε το ζτοσ 2006.  
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επιχειρθματίεσ και εργαηόμενοι ςε ΥΠΕ και ΠΠΕ, και 2.291 εργαηόμενοι και επιχειρθματίεσ 
παραδοςιακϊν κλάδων καταρτίςκθκαν μζςω των Ξλαδικϊν Λνςτιτοφτων, κοκ.  

ΜΕΣΡΟ 8.3: Ανκρϊπινο ερευνθτικό και τεχνολογικό δυναμικό 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

 Δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν   παρακολοφκθςθ των κενϊν ςε Ε & Ψ τθσ αγοράσ εργαςίασ και τον 
εντοπιςμό ελλείψεων ςε  Ε & Ψ ειδικότθτεσ. Χρθματοδοτικθκε, επίςθσ, θ λειτουργία Δικτφου 
Γυναικϊν Ερευνθτριϊν για τθν προϊκθςθ  του κζματοσ των ίςων ευκαιριϊν ςτθν ζρευνα και τθν 
τεχνολογικι ανάπτυξθ. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Γυναίκεσ ςε ΑΕΛ, ΨΕΛ, Ερευνθτικά Ξζντρα, Επιχειριςεισ 

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 673 υποψιφιεσ γυναίκεσ διδάκτορεσ  (ποςοςτό επίτευξθσ: 192%) *Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι 
Ζκκεςθ] 

Χτον Ψομζα Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ, 1.544 νζοι επιςτιμονεσ εκπόνθςαν διδακτορικι διατριβι 
μζςω του ΥΕΡΕΔ, 184 ερευνθτζσ από το εξωτερικό εντάχκθκαν ςε δθμόςια ερευνθτικά κζντρα ςτο 
πλαίςιο ερευνθτικϊν και τεχνολογικϊν δραςτθριοτιτων τουσ μζςω του προγράμματοσ ΕΡΨΕΦ, 4.686 
άτομα καταρτίςκθκαν ςτο πλαίςιο «Ανκρϊπινα δίκτυα Ε & Ψ Επιμόρφωςθσ» και αναπτφχκθκε το 
Δίκτυο Ελλθνίδων Ερευνθτριϊν «Υερικτιόνθ».  

Ακολοφκωσ παρατίκεται το ςχιμα λογικισ παρζμβαςθσ από το οποίο προκφπτει θ πλθροφορία 
ςχετικά με το βακμό επίτευξθσ των τεκζντων ςτόχων ςτο επίπεδο των Πζτρων και των Αξόνων του 
ΕΥΑΡ, με βάςθ τισ τιμζσ επίτευξθσ ςε αντιπαραβολι με τισ τιμζσ-ςτόχουσ του τελικοφ ςχεδιαςμοφ: 
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 χιμα 4.3 
 Οογικι Υαρζμβαςθσ ΕΥΑΡ ςτον τομζα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων (Ψελικόσ Χχεδιαςμόσ 
& Ωλοποίθςθ) 

 

 

Ωσ γνωςτόν, ο Άξονασ 8 δεν περιλάμβανε κετικά Πζτρα υπζρ των γυναικϊν. Τμωσ, δεδομζνου του 
ότι ςχεδιάςτθκε με ςκοπό να ςτθρίξει τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ που είτε κα υλοποιοφςαν τισ 
παρεμβάςεισ των άλλων Αξόνων είτε κα ζβριςκαν απαςχόλθςθ μζςω αυτϊν, τα ςυνολικά κετικά 
αποτελζςματα των δράςεων που υλοποιικθκαν ςτα πλαίςια των Πζτρων 8.1, 8.2 και 8.3, 
αποτελοφν εν γζνει αςφαλι ζνδειξθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςχεδιαςμοφ του. 

o Σ δείκτθσ εκροϊν «Αρικμόσ γυναικϊν υποψθφίων διδακτόρων» (ο οποίοσ προςτζκθκε κατά 
τον τελικό ςχεδιαςμό ςτο Π 8.3), παρουςιάηει υπερεπίτευξθ τθσ τάξθσ του 192,29%. 

o Χτο επίπεδο του Άξονα 8, θ τιμι υλοποίθςθσ του δείκτθ - ςτόχου «Αρικμόσ νζων 
πιςτοποιθμζνων ερευνθτϊν που κα προςτεκοφν ςτο ελλθνικό ερευνθτικό ςφςτθμα», 
ανιλκε ςτο 222,11% του ςτόχου, ενϊ ο ςτόχοσ για το 20% να είναι γυναίκεσ, 
υπερεπιτεφχκθκε, κακϊσ από τα 2.221 άτομα οι 673 ιταν γυναίκεσ (30,3%). 

Αναφορικά με το βακμό επίτευξθσ των κατθγοριϊν παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των 
φφλων που ςυγχρθματοδοτικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΥΑΡ, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ 
Ζρευνασ Α, θ ΕΩΔ εκτιμά ότι, επιτεφχκθκαν ςε ικανοποιθτικό βακμό οι επιμζρουσ ςτόχοι των εξισ 
δράςεων:  
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o Δράςεισ αναμόρφωςθσ και εκςυγχρονιςμοφ των προγραμμάτων ςπουδϊν τθσ τουριςτικισ 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ κακϊσ και πιλοτικζσ εφαρμογζσ 

o Δράςεισ Κατάρτιςθσ ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν εκκίνθςθ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ  

o Δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν   παρακολοφκθςθ των κενϊν ςε Ε & Τ τθσ αγοράσ εργαςίασ και 
τον εντοπιςμό ελλείψεων ςε  Ε & Τ ειδικότθτεσ - λειτουργία Δικτφου Γυναικϊν Ερευνθτριϊν 

Ωσ προβλιματα / εμπόδια ςτθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των φφλων κατά τθν τρίτθ 
Υρογραμματικι Υερίοδο θ ΕΩΔ ανζφερε τα κάτωκι, χαρακτθρίηοντάσ τα παρόλα αυτά ωσ ελάχιςτα 
ςθμαντικά: 

o Απουςία, ι ανεπάρκεια κριτθρίων και προχποκζςεων εξαςφάλιςθσ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ 
των γυναικϊν ςε δράςεισ του ΕΡ 

o Μθ επαρκισ δθμοςιότθτα και  προβολι των παρεμβάςεων που ενίςχυαν τθν ιςότθτα των 
φφλων 

o Ζλλειψθ μθχανιςμϊν – ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ δεικτϊν ιςότθτασ από δικαιοφχουσ 
του ΕΡ 

o Ζλλειψθ μθχανιςμϊν αποτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ επίτευξθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων 
ςτισ επιμζρουσ παρεμβάςεισ του ΕΡ 

o Ζλλειψθ ςυςτιματοσ επιβραβεφςεων και κινιτρων για τθν εφαρμογι τθσ ιςότθτασ των 
φφλων 

o Μθ επαρκισ ενθμζρωςθ των Τελικϊν Δικαιοφχων 

Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων του ΕΥ 
Ανταγωνιςτικότθτα   

Χτα διαγράμματα που ακολουκοφν αποτυπϊνεται θ χρθματοδοτικι κατανομι των πόρων του ΕΥΑΡ, 
όπωσ διαμορφϊκθκε κατόπιν ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου των παρεμβάςεων ΕΞΨ. Χτα 
ςτοιχεία που παρατίκενται, πραγματοποιείται ςυςχετιςμόσ τθσ τελικισ χρθματοδοτικισ κατανομισ 
των πόρων με τισ τελικζσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτο ςφνολο των Πζτρων του ΕΥ ανά κατθγορία 
παρζμβαςθσ, ενϊ ξεχωριςτά αποτυπϊνεται ο ςυςχετιςμόσ αυτόσ για τισ προςανατολιςμζνεσ ςτθν 
ιςότθτα παρεμβάςεισ:  

Διάγραμμα 4.8  Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ των Πζτρων ΕΞΨ του ΕΥΑΡ ανά κατθγορία παρζμβαςθσ  

 

Σι ςυνολικζσ δαπάνεσ των Πζτρων ΕΞΨ του ΕΥΑΡ ανιλκαν ςε €205,8 εκατ. €, καλφπτοντασ τουσ 
διακζςιμουσ  πόρουσ κατά 96%.  
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Σι δαπάνεσ για προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ ανιλκαν ςτο 96% του αντίςτοιχου 
διακζςιμου τελικοφ προχπολογιςμοφ ενϊ αποτζλεςαν το 97% των ςυνολικά επιλζξιμων δαπανϊν.  

Σι δαπάνεσ για τισ ουδζτερεσ δράςεισ αντικζτωσ υπερκάλυψαν κατά 3% τουσ διακζςιμουσ 
προγραμματικοφσ πόρουσ (ποςοςτό απορρόφθςθσ 103%), αποτελϊντασ όμωσ μόνο το 2,71% των 
ςυνολικά επιλζξιμων δαπανϊν.   

Αναφορικά με τισ προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ, ςτο διάγραμμα που ακολουκεί, 
αποτυπϊνεται θ χρθματοδοτικι κατανομι των πόρων μεταξφ των ςχετικϊν Πζτρων του ΕΥAN, 
όπωσ διαμορφϊκθκε κατόπιν ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου των παρεμβάςεων. Χτα 
ςτοιχεία που παρατίκενται πραγματοποιείται ςυςχετιςμόσ τθσ τελικισ χρθματοδοτικισ κατανομισ 
των πόρων με τισ τελικζσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ για τισ προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ:  

Διάγραμμα 4.9  Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ gender mainstreaming Πζτρων ΕΞΨ του ΕΥΑΡ  

 

Υαρατθροφμε ότι κατά τθν υλοποίθςθ των μεν Πζτρων 8.1 και 8.2 διαπιςτϊκθκε υπεραπορρόφθςθ 
των ςυνολικά διακζςιμων πόρων, κατά 6 και 4 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ αντίςτοιχα, ενϊ για το Πζτρο 
8.3 το ποςοςτό απορρόφθςθσ ανιλκε ςτο 87%. Σ υψθλότεροσ δείκτθσ χρθματοοικονομικισ 
ολοκλιρωςθσ επιτεφχκθκε ςτο πλαίςιο χρθματοδότθςθσ και υλοποίθςθσ δράςεων του Πζτρου 8.1.  
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4.1.1.4. Ε.Ρ «Υγεία -Ρρόνοια» 

Αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων του ΕΥ Υγεία-Ρρόνοια 
– Βακμόσ επίτευξθσ ποςοτικϊν ςτόχων 

Σ βακμόσ επίτευξθσ των ποςοτικοποιθμζνων ςτόχων ςχετικά με τθν ιςότθτα των φφλων, προκφπτει 
από τα αποτελζςματα τθσ υλοποίθςθσ των ςχετικϊν δράςεων που ςυγχρθματοδοτικθκαν από το 
ΕΞΨ και ενςωματϊνουν τθ διάςταςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων.  

Ακολοφκωσ, αποτυπϊνονται ςε επίπεδο Πζτρου, τα βαςικότερα ςυμπεράςματα ςχετικά με τα 
αποτελζςματα υλοποίθςθσ των προςανατολιςμζνων ςτθν ιςότθτα δράςεων (gender mainstreaming) 
του ΕΥ Υγεία-Ρρόνοια: 

ΜΕΣΡΟ 1.4: Ανάπτυξθ Δθμόςιασ Τγείασ 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

 Ανάπτυξθ ενεργειϊν πρόλθψθσ και αγωγισ τθσ υγείασ ςε άτομα που βιϊνουν ςυνκικεσ 
αποκλειςμοφ ι διατρζχουν κίνδυνο αποκλειςμοφ από τθν αγορά εργαςίασ: πρόκειται για 
ενζργειεσ αγωγισ υγείασ ςτα ίδια άτομα που εξυπθρετοφνται από τισ παρεμβάςεισ των Αξόνων 2 
και 5 του ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ, μεταξφ των οποίων και γυναίκεσ (άνεργεσ και εργαηόμενεσ) 

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 3.598 καταρτιηόμενοι εργαηόμενοι που απαςχολοφνται ςε υπθρεςίεσ υγείασ, πρόνοιασ και 
προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ *Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ+ 

 3.201 επωφελοφμενοι άνεργοι που ςυμμετζχουν ςε ενζργειεσ αγωγισ υγείασ *Δείκτθσ Μζτρου / 
Τελικι Ζκκεςθ+ 

 1.728 επωφελοφμενοι εργαηόμενοι που ςυμμετζχουν ςε ενζργειεσ αγωγισ υγείασ *Δείκτθσ 
Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ+ 

 494.012 ανκρωποϊρεσ κατάρτιςθσ εργαηομζνων [Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ+ 

Γενικόσ ςτόχοσ του Πζτρου ιταν θ ολοκλθρωμζνθ αλλά και εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ των 
ηθτθμάτων που ςχετίηονται με τθν κοινωνικο-οικονομικι επανζνταξθ ατόμων που βιϊνουν 
ςυνκικεσ αποκλειςμοφ ι διατρζχουν κίνδυνο αποκλειςμοφ από τθν αγορά εργαςίασ.  

Επιμζρουσ ςτόχοι του Πζτρου ιταν: 

 Θ ανάπτυξθ και εφαρμογι ςφγχρονων πολιτικϊν προαγωγισ και διαςφάλιςθσ τθσ Δθμόςιασ 
Ωγείασ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ ανάγκεσ ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ και  επίςθσ ςε 
ομάδεσ ςτόχουσ, των οποίων οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ ζχουν υποςτεί απότομεσ αρνθτικζσ 
μεταβολζσ. 

 Θ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν Δθμόςιασ 
Ωγείασ κακϊσ και υπθρεςιϊν ι φορζων που εξυπθρετοφν ανάγκεσ ευπακϊν ομάδων του 
πλθκυςμοφ. 

 Θ ςυμβολι ςτθ μείωςθ των υγειονομικϊν ανιςοτιτων ςε ότι τουλάχιςτον αφορά ςτθν 
πρόλθψθ και τθν προαγωγι τθσ υγείασ.   

Υιο ςυγκεκριμζνα θ ανάπτυξθ 14 ολοκλθρωμζνων ςχεδίων δράςθσ για τθν Δθμόςια Ωγεία είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν εμπλοκι περιςςοτζρων από 3.500 επαγγελματιϊν του τομζα υγείασ και κοινωνικισ 
αλλθλεγγφθσ κακϊσ και επαγγελματιϊν ςχετιηόμενων με τθν προϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ, για τθν 
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αρτιότερθ αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων εφαρμογισ των πολιτικϊν προαγωγισ και διαςφάλιςθσ τθσ 
Δθμόςιασ Ωγείασ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ ανάγκεσ των ευπακϊν ομάδων πλθκυςμοφ.  

ΜΕΣΡΟ 4.1: Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Σομζα τθσ Τγείασ 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

 Χτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Πζτρου, υλοποιικθκαν δράςεισ κατάρτιςθσ με προτεραιότθτα ςτθν 
υλοποίθςθ ενεργειϊν κατάρτιςθσ ςε αντικείμενα τα οποία αφοροφν ςε κζματα υγείασ του 
γυναικείου πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ (π.χ. εξζταςθ μαςτοφ, οςτεοπόρωςθ αλλά και κακοποίθςθ, 
μθτρικόσ κθλαςμόσ κλπ). 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Υολίτεσ και επαγγελματίεσ Ωγείασ (εργαηόμενοι και άνεργοι), μεταξφ των οποίων και γυναίκεσ 

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 15.589 καταρτιηόμενοι εργαηόμενοι του τομζα υγείασ *Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ+ 

 2.940 καταρτιηόμενοι άνεργοι του τομζα υγείασ *Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ+, εκ των 
οποίων 2.646 γυναίκεσ (90%) *Δείκτθσ Ζργου /ςτοιχεία ΟΡΣ] 

 2.023.143 ανκρωποϊρεσ κατάρτιςθσ ςτον τομζα Υγείασ *Δείκτθσ Μζτρου / Τελικι Ζκκεςθ+ 

Σι βαςικοί ςτόχοι του Πζτρου ιταν: 

 Θ ςυμβολι του προςωπικοφ ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
 Θ αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν υγείασ και των 

υπθρεςιϊν τθσ κεντρικισ και περιφερειακισ διοίκθςθσ του ΩΩΞΑ 

Ψο Πζτρο ςυνζβαλε με ουςιαςτικό τρόπο ςτθν αναβάκμιςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων 
15.589 επαγγελματιϊν υγείασ (εκτόσ επαγγελματιϊν υγείασ που καταρτιςτικαν από τισ ενζργειεσ 
του Πζτρο - προςωπικό για τθ ςτιριξθ τθσ αποαςυλοποίθςθσ, τθσ κοινωνικοοικονομικισ 
επανζνταξθσ και τθσ ςυνεχοφσ υποςτιριξθσ των ψυχικά αςκενϊν) ςυντελϊντασ ζτςι ςτθ βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και 
αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν, ςτθν βελτίωςθ τθσ εφαρμογισ των πολιτικϊν υγείασ, ςτθν 
προϊκθςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ, ςτθ ςτιριξθ τθσ 
απαςχόλθςθσ και ςτθν ενίςχυςθ των δυνατοτιτων εργαςιακισ ζνταξθσ των άνεργων επαγγελματιϊν 
Ωγείασ.  

Χτο ςκζλοσ του Πζτρου που αφοροφςε ενζργειεσ κατάρτιςθσ ανζργων επαγγελματιϊν υγείασ 
(πτυχιοφχοι Λατρικισ, Ροςθλευτικισ, Διοίκθςθσ Πονάδων Ωγείασ & Υρόνοιασ κλπ), ο ςτόχοσ τθσ 
ιςότθτασ επιτεφχκθκε, κακϊσ ςε ςφνολο 2.940 ωφελουμζνων καταρτιηομζνων ανζργων (βακμόσ 
επίτευξθσ τθσ τάξθσ του 147%), οι γυναίκεσ ωφελοφμενεσ ανιλκαν ςτο 90%. 

Χθμαντικι ςυμβολι ςτθν ιςότθτα είχαν επίςθσ οι εξισ Συδζτερεσ Δράςεισ: 

 Πζτρο 2.4: Αφοροφςε τθν κατάρτιςθ του προςωπικοφ για τθ ςτιριξθ τθσ αποαςυλοποίθςθσ, τθσ 
κοινωνικοοικονομικισ επανζνταξθσ και τθσ ςυνεχοφσ υποςτιριξθσ των ψυχικά αςκενϊν. Χε 
ςφνολο 5.660 ωφελουμζνων καταρτιηομζνων ανζργων του Πζτρου, οι γυναίκεσ ωφελοφμενεσ 
ανιλκαν ςτο 78%. Ψο υψθλό ποςοςτό γυναικϊν κα μποροφςε να κεωρθκεί αναμενόμενο, 
δεδομζνου τι αποτελοφν τθν πλειοψθφία του νοςθλευτικοφ – βοθκθτικοφ προςωπικοφ. 
Επιςθμαίνεται, ωςτόςο, πωσ ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ τθσ ΕΩΔ ΕΥ Υγεία-Ρρόνοια ςτο πλαίςιο 
τθσ Ζρευνασ Α, τα κίνθτρα για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ επιμζρουσ 
παρεμβάςεισ gender mainstreaming του ΕΥ δεν είχαν ιδιαίτερθ επίπτωςθ ωσ προσ τθ 
διαμόρφωςθ του τελικοφ ποςοςτοφ ςυμμετοχισ, δεδομζνου ότι θ ομάδα ςτόχου απαρτιηόταν 
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από επαγγελματίεσ τθσ υγείασ  που λόγω του χαρακτιρα του επαγγζλματοσ (νοςθλευτικό 
προςωπικό) είναι επί τω πλείςτον γυναίκεσ.  

 Πζτρο 3.1: Αφοροφςε τθ δθμιουργία Δικτφου από Γραφεία Ξοινωνικϊν Ωποςτθρικτικϊν 
Ωπθρεςιϊν που εξυπθρζτθςαν κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ, μεταξφ των οποίων 
ςυγκαταλζγονταν ομάδεσ που κινδυνεφουν από ζντονα φαινόμενα κοινωνικοφ αποκλειςμοφ 
όπωσ οι πρϊθν χριςτεσ, οι αποφυλακιςμζνοι και τα άτομα με ψυχικά προβλιματα. Πε βάςθ τα 
διακζςιμα ςτοιχεία, επωφελικθκαν 72.714 άτομα κοινωνικά ευπακϊν ομάδων, εκ των οποίων 
το 61% ιταν  γυναίκεσ19.   

Ακολοφκωσ παρατίκεται το ςχιμα λογικισ παρζμβαςθσ από το οποίο προκφπτει ότι κατά τθν 
υλοποίθςθ των δράςεων, εξακολουκοφςε να απουςιάηει ςφςτθμα ποςοτικοποιθμζνων δεικτϊν 
ιςότθτασ, τόςο ςε επίπεδο Πζτρων όςο και ςε επίπεδο Αξόνων Υροτεραιότθτασ:  

χιμα 4.4 
 Οογικι Υαρζμβαςθσ ΕΥ Υγεία-Ρρόνοια ςτον τομζα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων (Ψελικόσ 
Χχεδιαςμόσ & Ωλοποίθςθ) 

 

 

Πε βάςθ τθν παρουςίαςθ και αποτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των Πζτρων του που προωκοφν 
τθν αρχι τθσ ιςότθτασ (gender mainstreaming) αλλά και των ουδζτερων δράςεων, δεν μποροφν -με 
εξαίρεςθ τα ανωτζρω ευριματα- να εξαχκοφν ουςιϊδθ ςυμπεράςματα για τθν υποςτιριξθ τθσ 
αρχισ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε επίπεδο του ΕΥ. 

Ψο γεγονόσ αυτό κρίνεται ςε ζνα βακμό φυςιολογικό διότι μεγάλο μζροσ των πόρων του ΕΥ 
χρθματοδοτοφμενο από το ΕΞΨ αφοροφςε κεντρικότερουσ πολιτικά και επιχειρθςιακά ςτόχουσ όπωσ 
θ εδραίωςθ τθσ ςυντελοφμενθσ ςτθ χϊρα μεταρρφκμιςθσ ςτον τομζα τθσ ψυχικισ υγείασ διαμζςου 

                                                            
19 Θ πλθροφόρθςθ προζρχεται από τθν «Αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του Μζτρου 3.1 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Υγεία 
Ρρόνοια 2000-2006». 
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ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων για τθν κάλυψθ των υφιςταμζνων και αναδυόμενων αναγκϊν για 
υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ, που κα εξαςφαλίηουν τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ, κα αποτρζπουν τθν 
εμφάνιςθ φαινομζνων κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και κα υποςτθρίηουν τθν κοινωνικι και οικονομικι 
ζνταξθ των ατόμων με προβλιματα ψυχικισ υγείασ.  

Από τθν άλλθ μεριά εμφανίηεται ζνα ουςιαςτικό ζλλειμμα πλθροφόρθςθσ για τισ γυναίκεσ 
επωφελοφμενεσ από τα Πζτρα που προϊκθςαν τουσ ανωτζρω ςθμαντικοφσ κοινωνικοφσ ςτόχουσ 
το οποίο οφείλεται είτε ςε ζλλειψθ ςχετικϊν δεικτϊν ιςότθτασ ςε επίπεδο Πζτρου είτε ςε ζλλειψθ 
μελετϊν που κα μποροφςαν να ειςφζρουν ςτθν αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων του ΕΥ ωσ προσ τθν 
ιςότθτα των φφλων.  

Για τουσ λόγουσ που προαναφζρκθκαν (ζλλειψθ δεικτϊν, μελετϊν κλπ), αλλά κυρίωσ λόγω τθσ 
φφςθσ των παρεμβάςεων του ΕΥ, δεν είναι εφικτι και οφτε μετριςιμθ ςτθν πλειονότθτα των 
περιπτϊςεων θ αποτίμθςθ επιπτϊςεων ωσ προσ τθν ιςότθτα των φφλων.  

Χτα ωσ άνω, κρίνεται ςκόπιμο να περιλθφκοφν και τα αντίςτοιχα ςτοιχεία που προζρχονται από τθν 
ΕΩΔ του ΕΥ ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ Α αναφορικά με τθν υλοποίθςθ του ΕΥ και με βάςθ τθν οποία ο 
φορζασ αποφαίνεται ότι θ εφαρμογι των κινιτρων για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ιταν 
ανεπαρκισ τεκμθριϊνοντασ ςχετικά: Οι πράξεισ κατάρτιςθσ που εντάχκθκαν περιλάμβαναν κριτιρια 
(αξιολογικά) για τθν προϊκθςθ των φφλων. Δεδομζνου ότι θ ομάδα ςτόχου απαρτιηόταν από 
επαγγελματίεσ τθσ υγείασ  που λόγω του χαρακτιρα του επαγγζλματοσ (νοςθλευτικό προςωπικό) 
είναι επί τω πλείςτον γυναίκεσ, τα κίνθτρα, δεν είχαν ιδιαίτερθ επίπτωςθ ωσ προσ τθ διαμόρφωςθ 
του τελικοφ ποςοςτοφ ςυμμετοχισ.  

Αναφορικά με το βακμό επίτευξθσ των ςτόχων των κατθγοριϊν παρεμβάςεων που υλοποιικθκαν 
ωσ προσ τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, ο φορζασ εκτιμά ότι υπιρξαν δράςεισ που 
υλοποιικθκαν με αρκετά ικανοποιθτικά αποτελζςματα, όπωσ ενδεικτικά οι Δράςεισ κατάρτιςθσ με 
προτεραιότθτα  ςτθν υλοποίθςθ ενεργειϊν κατάρτιςθσ ςε αντικείμενα τα οποία αφοροφν ςε κζματα 
υγείασ του γυναικείου πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ. Ξατά τα λοιπά, δεν εντοπίηει κζματα τα οποία 
αποτζλεςαν πρόβλθμα ι εμπόδιο ςτθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των φφλων.  

 

Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων του ΕΥ 
Υγεία-Ρρόνοια   

Χτα διαγράμματα που ακολουκοφν αποτυπϊνεται θ χρθματοδοτικι κατανομι των πόρων του ΕΥ 
Υγεία-Ρρόνοια, όπωσ διαμορφϊκθκε κατόπιν ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου των 
παρεμβάςεων ΕΞΨ. Χτα ςτοιχεία που παρατίκενται πραγματοποιείται ςυςχετιςμόσ τθσ τελικισ 
χρθματοδοτικισ κατανομισ των πόρων με τισ τελικζσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτο ςφνολο των Πζτρων 
του ΕΥ ανά κατθγορία παρζμβαςθσ, ενϊ ξεχωριςτά αποτυπϊνεται ο ςυςχετιςμόσ αυτόσ για τισ 
προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ:  
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Διάγραμμα 4.10  
Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ των Πζτρων ΕΞΨ του ΕΥ Ωγεία-Υρόνοια ανά κατθγορία 
παρζμβαςθσ  

 

Σι ςυνολικζσ δαπάνεσ των Πζτρων ΕΞΨ του ΕΥ Υγεία-Ρρόνοια ανιλκαν ςε €284,9 εκατ. €, 
υπερκαλφπτοντασ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ κατά 2%. Σι δαπάνεσ για προςανατολιςμζνεσ ςτθν 
ιςότθτα παρεμβάςεισ ανιλκαν ςτο 107% του αντίςτοιχου διακζςιμου τελικοφ προχπολογιςμοφ ενϊ 
αποτζλεςαν το 16,5% των ςυνολικά επιλζξιμων δαπανϊν. Σι δαπάνεσ για τισ ουδζτερεσ δράςεισ 
αντικζτωσ υπερκάλυψαν κατά 1% τουσ διακζςιμουσ προγραμματικοφσ πόρουσ (ποςοςτό 
απορρόφθςθσ 101%), αποτελϊντασ το 83,5% των ςυνολικά επιλζξιμων δαπανϊν.   

Αναφορικά με τισ προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ των Πζτρων 1.4 και 4.1 του ΕΥ 
Υγεία-Ρρόνοια, ςτο διάγραμμα που ακολουκεί, πραγματοποιείται ςυςχετιςμόσ τθσ τελικισ 
χρθματοδοτικισ κατανομισ των πόρων με τισ τελικζσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, όπωσ διαμορφϊκθκαν 
κατόπιν ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου των παρεμβάςεων:  

Διάγραμμα 4.11  Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ gender mainstreaming Πζτρων ΕΞΨ του ΕΥ Ω-Υ  

 

Υαρατθροφμε ότι κατά τθν υλοποίθςθ και των δφο Πζτρων, διαπιςτϊκθκε υπεραπορρόφθςθ των 
ςυνολικά διακζςιμων πόρων, κατά 7 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ περίπου, με τισ δαπάνεσ του Π4.1 να 
αποτελοφν το 77,68% των ςυνολικϊν δαπανϊν για προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ.  
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4.1.1.5. Ε.Ρ «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ» 

Αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων του ΕΥ Κοινωνία τθσ 
Ρλθροφορίασ – Βακμόσ επίτευξθσ ποςοτικϊν ςτόχων 

Θ εφαρμογι / υλοποίθςθ των παρεμβάςεων ΕΞΨ για τθν ιςότθτα των φφλων ςε ςχζςθ με τθ 
ςτρατθγικι και τουσ ςτόχουσ του ΕΥ Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ αξιολογεί εν γζνει το βακμό 
επίτευξθσ των ποςοτικοποιθμζνων ςτόχων του προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ ςτο επίπεδο του 
Πζτρου ωσ ακολοφκωσ: 

Μζτρο 2.7: Κατάρτιςθ και κεςμικά μζτρα ςτθν Τγεία και Πρόνοια 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του 
Πζτρου 

 Αναβάκμιςθ των ικανοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ με επιςτθμονικό υπόβακρο ςτουσ 
τομείσ Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςε νζεσ μορφζσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ 
Πονάδων Ωγείασ με χριςθ εργαλείων ΨΥΕ, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ των ανζργων 
ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Άνεργοι με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ  

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 Ενζργειεσ κατάρτιςθσ ςτθν υγεία και πρόνοια – μθ ποςοτικοποίθςθ ςτόχων-δεικτών ιςότθτασ  

 Ενζργειεσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ των χρθςτϊν ΤΡΕ των Μονάδων Υγείασ τθσ 1θσ ΥΡΕ 
Αττικισ (πρϊθν Α ΔΥΡΕ Αττικισ) – μθ ποςοτικοποίθςθ ςτόχων-δεικτών ιςότθτασ  

 Ευαιςκθτοποίθςθ του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ τθσ χϊρασ για τθν επιτάχυνςθ τθσ υιοκζτθςθσ 
των ΤΡΕ ςτθν παροχι ποιοτικϊν διοικθτικϊν, νοςθλευτικϊν και ιατρικϊν υπθρεςιϊν υγείασ – μθ 
ποςοτικοποίθςθ ςτόχων-δεικτών ιςότθτασ  

Αναλυτικά: 

Σι προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ του Π2.7 περιελάμβαναν αρχικά ςε επίπεδο 
προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ ενζργειεσ που αποςκοποφν ςτθν κατάρτιςθ ςτελεχϊν των Πονάδων 
Ωγείασ των Υεριφερειϊν ςτισ αντίςτοιχεσ Υεριφζρειεσ. Ωςτόςο, από τθν αξιοποίθςθ των διακζςιμων 
δευτερογενϊν ςτοιχείων και δεδομζνων προκφπτουν τα κάτωκι: 

 Πεταξφ των υλοποιθκειςϊν παρεμβάςεων του Πζτρου, δεν περιλαμβάνονται 
προςανατολιςμζνεσ ωσ προσ τθν ιςότθτα των φφλων δράςεισ/ζργα που να αποςκοποφν 
ςτθν ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ των ανζργων ςτθν αγορά εργαςίασ με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ 
όπωσ προδιαγράφονταν ςε επίπεδο προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ (βλ. Χυμπλιρωμα 
Υρογραμματιςμοφ ΕΥ ΞτΥ).  

 Πεταξφ των υλοποιθκειςϊν παρεμβάςεων του Πζτρου δεν εφαρμόςτθκαν επιπλζον ειδικά 
κίνθτρα / κριτιρια αξιολόγθςθσ προκειμζνου για τθν ενίςχυςθ προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των 
φυλϊν.   

 Πεταξφ των υλοποιθκειςϊν παρεμβάςεων του Πζτρου δεν εφαρμόςτθκε ςφςτθμα 
ποςοτικοποιθμζνων ςτόχων-δεικτϊν επί ςυνόλου παρεμβάςεων, όχι μόνο ςε επίπεδο 
Πζτρου, αλλά οφτε και ςε επίπεδο ζργου/δράςθσ, για τθν εξαγωγι ςτοιχείων αναφοράσ, 
προκειμζνου για τθν αποτίμθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων ωσ προσ τθν 
τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των φφλων.    
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Πε βάςθ τα ωσ άνω αναφερκζντα, θ αξιολόγθςθ εκτιμά ότι δεν επαλθκεφεται θ υλοποίθςθ 
προςανατολιςμζνων ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεων (gender mainstreaming) ςτο πλαίςιο του Π2.7 ςε 
ςχζςθ με τον χαρακτθριςμό που του αποδόκθκε κατά τον προγραμματικό ςχεδιαςμό.  

Μζτρο 3.4: Αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

 Υρογράμματα κατάρτιςθσ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ χριςθσ των ΨΥΕ 

 Υροϊκθςθ τθσ χριςθσ ευζλικτων μορφϊν κατάρτιςθσ  

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ με ζμφαςθ ςε γυναίκεσ και ΑμεΑ 

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ (κετικϊν ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεων) 

 Ραροχι υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ μάκθςθσ ςε 5.650 άνεργεσ γυναίκεσ, εκ των οποίων οι 3.498 
πιςτοποιικθκαν  

 Ρρόγραμμα κατάρτιςθσ βαςικϊν δεξιοτιτων 14.873 άνεργων γυναικϊν  

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ (προςανατολιςμζνων ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεων) 

 Εναλλαςςόμενθ κατάρτιςθ ανζργων για τθν ανάπτυξθ εξειδικευμζνων δεξιοτιτων τεχνολογιϊν 
πλθροφορίασ και επικοινωνίασ (ΤΡΕ) ςε 1.871 άνεργεσ γυναίκεσ (ςφνολο καταρτιηόμενων 2.667, 
ποςοςτό γυναικϊν 70,15%) 

 Κατάρτιςθ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ χριςθσ τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνίασ (ΤΡΕ) – δεν 
υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία (MIS:71591) 

 Κατάρτιςθ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ χριςθσ τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνίασ (ΤΡΕ) ςε 
16.672 άνεργεσ γυναίκεσ (ςφνολο καταρτιηόμενων 21.000, ποςοςτό γυναικϊν 79,4%) 

 Κατάρτιςθ αυτοαπαςχολοφμενων για τθν ανάπτυξθ βαςικϊν δεξιοτιτων τεχνολογιϊν 
πλθροφορίασ και επικοινωνίασ ςε 176 γυναίκεσ εργαηόμενεσ / αυτοαπαςχολοφμενεσ ςτο 
δευτερογενι τομζα (ςφνολο καταρτιηόμενων 304, ποςοςτό γυναικϊν 57,9%) και ςε 1.256 
γυναίκεσ εργαηόμενεσ / αυτοαπαςχολοφμενεσ ςτον τριτογενι τομζα (ςφνολο καταρτιηόμενων 
2.308, ποςοςτό γυναικϊν 54,4%) 

 Ρρόγραμμα κατάρτιςθσ 6.500 εργαηόμενων ςε εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ – δεν υπάρχουν 
διακζςιμα ςτοιχεία  

 Ρρογράμματα κατάρτιςθσ  εργαηομζνων ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ χριςθσ ΤΡΕ – δεν υπάρχουν 
διακζςιμα ςτοιχεία   

 Κατάρτιςθ 3.500 άνεργων ςε εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ – δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία  

 Κατάρτιςθ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ ΤΡΕ για ΑμεΑ με προβλιματα όραςθσ εκ των οποίων 
ωφελικθκαν 80 γυναίκεσ (ςφνολο καταρτιηόμενων 199, ποςοςτό γυναικϊν 40,2%) 

 Κατάρτιςθ ανζργων ςε πιςτοποιθμζνα κζντρα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) – δεν υπάρχουν 
διακζςιμα ςτοιχεία  

 Κατάρτιςθ-εξειδίκευςθ ςε κζματα διοικθτικισ υποςτιριξθσ 2001 – δεν υπάρχουν διακζςιμα 
ςτοιχεία 

*Ελλείψει δεικτϊν ιςότθτασ ςε επίπεδο Μζτρου, θ άντλθςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων και 
ακολοφκωσ θ παράκεςθ των ςχετικϊν ευρθμάτων πραγματοποιείται ςε επίπεδο δεικτϊν ζργου – 
ςτοιχεία ΟΡΣ] 
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Αναλυτικά:  

Σι κετικζσ ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεισ του Π3.4 του ΕΥ ΞτΥ ςυςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ 
των κάτωκι ζργων / δράςεων:  

 Υαροχι υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ μάκθςθσ ςε 7.000 άνεργεσ γυναίκεσ και 500 άτομα με 
ειδικζσ ανάγκεσ κφρια με κινθτικά προβλιματα  

 Υρόγραμμα κατάρτιςθσ βαςικϊν δεξιοτιτων 15.000 γυναικϊν 

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ζργων ςε επίπεδο βακμοφ επίτευξθσ των 
ποςοτικοποιθμζνων ςτόχων-δεικτϊν αξιοποιικθκαν τα αντίςτοιχα διακζςιμα δεδομζνα20. 
Χυγκεκριμζνα, για το πρόγραμμα Ραροχι υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ μάκθςθσ ςε 7.000 άνεργεσ 
γυναίκεσ και 500 άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ κφρια με κινθτικά προβλιματα, προκφπτει ότι 
ωφελικθκαν ςυνολικά 5.650 άνεργεσ γυναίκεσ από τισ αρχικά προβλεπόμενεσ 7.000 ωφελοφμενεσ 
(ποςοςτό επίτευξθσ 80,71%), εκ των οποίων οι 3.498 πιςτοποιικθκαν. Αναφορικά με το Ρρόγραμμα 
κατάρτιςθσ βαςικϊν δεξιοτιτων 15.000 γυναικϊν, από τα διακζςιμα ςτοιχεία προκφπτει ότι 
καταρτίςτθκαν ςυνολικά 14.873 άνεργεσ γυναίκεσ από τισ 15.000 αρχικά προβλεπόμενεσ (ποςοςτό 
επίτευξθσ 99,15%).  

Θ Ετιςια Ζκκεςθ Εκτζλεςθσ 2000-2006 του ΕΥ πιςτοποιεί τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ 
ανδρϊν και γυναικϊν ςε επίπεδο Πζτρου μζςω τθσ υλοποίθςθσ των ωσ άνω ζργων/δράςεων και 
τθσ ςχετικισ τιρθςθσ ριτρασ ποςόςτωςθσ για τισ γυναίκεσ. Ωςτόςο, είναι ςκόπιμο να επιςθμανκεί 
ότι τα εν λόγω ζργα εμπίπτουν ςτο πεδίο παρζμβαςθσ 25 του Πζτρου (κατά 10% όπωσ 
προδιαγράφτθκε κατά τον προγραμματικό ςχεδιαςμό) και όχι ςτο ςφνολο των ζργων που 
υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Π3.4 (το Πζτρο εμπίπτει ςτο πεδίο πολιτικισ 24 κατά 90%).  

Σι προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ του Π3.4 περιλαμβάνουν εν γζνει ενζργειεσ που 
αποςκοποφν αφενόσ ςτθ βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και αφετζρου ςτθν ενίςχυςθ των 
δεξιοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ, προκειμζνου να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του νζου 
περιβάλλοντοσ που δθμιουργεί θ Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ.  

Αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των εν λόγω παρεμβάςεων, ςθμαντικό 
εμπόδιο ςυνιςτά θ μθ ποςοτικοποίθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των φφλων μζςω 
κατάρτιςθσ ςτόχων-δεικτϊν ιςότθτασ, όπωσ ζχει ιδθ επιςθμανκεί και κατά τθν αξιολόγθςθ του 
προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ. Θ μθ κατάρτιςθ δεικτϊν ανά φφλο ςτο επίπεδο του Πζτρου κακιςτά 
δυςχερι τθν αξιολόγθςθ του βακμοφ επίτευξθσ των τεκζντων ςτόχων ωσ προσ τθ διαςφάλιςθ τθσ 
βελτίωςθσ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν. 

Δεδομζνων των ωσ άνω, για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των προςανατολιςμζνων 
ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Π3.4 του ΕΥ ΞτΥ ςε επίπεδο 
βακμοφ επίτευξθσ των ποςοτικοποιθμζνων ςτόχων-δεικτϊν, αξιοποιικθκαν τα αντίςτοιχα 
διακζςιμα ςτοιχεία και δεδομζνα21 ςε επίπεδο ζργου/δράςθσ -όπου αυτό ιταν εφικτό- και όχι ςε 
επίπεδο Πζτρου, τα οποία αναλφονται ωσ ακολοφκωσ:  

 Εναλλαςςόμενθ κατάρτιςθ ανζργων για τθν ανάπτυξθ εξειδικευμζνων δεξιοτιτων 
τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνίασ (ΨΥΕ) 

 Ξατάρτιςθ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ χριςθσ τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνίασ (ΨΥΕ) 

                                                            
20

  Ψα ςτοιχεία που παρατίκενται αναφορικά με το ζργο Ραροχι υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ μάκθςθσ ςε 7.000 άνεργεσ γυναίκεσ και 500 

άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ κφρια με κινθτικά προβλιματα αντλικθκαν από τθ Μελζτθ Αποτίμθςθσ Πιλοτικοφ Ζργου τθσ Ειδικισ 
Υπθρεςίασ Εφαρμογισ ςυγχρθματοδοτοφμενων ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπ. Απαςχόλθςθσ & Κοινωνικισ Προςταςίασ ςτα 
πλαίςια του Ε.Π. «Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ», ενϊ για το Ρρόγραμμα κατάρτιςθσ βαςικϊν δεξιοτιτων 15.000 γυναικϊν 
χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία από τθ Μελζτθ Αξιολόγθςθσ Προγραμμάτων Κατάρτιςθσ του ζργου «Πρόγραμμα Βαςικών δεξιοτιτων 
15.000 ανζργων γυναικών» που υλοποίθςε ο ΟΑΕΔ ωσ τελικόσ δικαιοφχοσ ςτο πλαίςιο του Ε.Π «Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ» 

21
  Ψα ςτοιχεία που παρατίκενται για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των προςανατολιςμζνων ωσ προσ τθν ιςότθτα 

παρεμβάςεων του Π3.4 προζρχονται από το ΣΥΧ. 
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 Ξατάρτιςθ αυτοαπαςχολοφμενων για τθν ανάπτυξθ βαςικϊν δεξιοτιτων τεχνολογιϊν 
πλθροφορίασ και επικοινωνίασ 

 Ξατάρτιςθ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ ΨΥΕ για ΑμεΑ με προβλιματα όραςθσ 

Αναλυτικά, για το ζργο Εναλλαςςόμενθ κατάρτιςθ ανζργων για τθν ανάπτυξθ εξειδικευμζνων 
δεξιοτιτων τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνίασ (ΤΡΕ) προκφπτει ότι ωφελικθκαν ςυνολικά 
1.871 άνεργεσ γυναίκεσ (ποςοςτό επίτευξθσ 100%). Αναφορικά με το ζργο Κατάρτιςθ ςε βαςικζσ 
δεξιότθτεσ χριςθσ τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνίασ (ΤΡΕ), καταρτίςτθκαν ςυνολικά 
16.032 γυναίκεσ με ανεργία πάνω από ζξι (6) μινεσ και 640 γυναίκεσ με ανεργία κάτω από ζξι (6) 
μινεσ. Από το πρόγραμμα Κατάρτιςθ αυτοαπαςχολοφμενων για τθν ανάπτυξθ βαςικϊν δεξιοτιτων 
τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνίασ προκφπτει ότι ςυνολικά ωφελικθκαν 176 γυναίκεσ 
εργαηόμενεσ / αυτοαπαςχολοφμενεσ ςτο δευτερογενι τομζα (επίτευξθ ςε ποςοςτό 100%) και ςε 
1.256 γυναίκεσ εργαηόμενεσ / αυτοαπαςχολοφμενεσ ςτον τριτογενι τομζα, αντί των 1.261 αρχικά 
προβλεπόμενων (ποςοςτό επίτευξθσ 99,60%). Από τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ Κατάρτιςθ ςε 
βαςικζσ δεξιότθτεσ ΤΡΕ για ΑμεΑ με προβλιματα όραςθσ ωφελικθκαν ςυνολικά 80 γυναίκεσ εκ των 
126 αρχικά προβλεπόμενων (επίτευξθ ςε ποςοςτό 63,49%).  

Εξίςου ςθμαντικι, τζλοσ, είναι και θ πλθροφόρθςθ που ςυνάγεται αναφορικά με τισ επιπτϊςεισ των 
παρεμβάςεων του Πζτρου, μζςα από ςχετικι ζρευνα22 που διενεργικθκε ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ 
3.4-1: Ρρογράμματα κατάρτιςθσ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ χριςθσ των ΤΡΕ, κατόπιν ολοκλιρωςθσ των 
εν λόγω προγραμμάτων κατάρτιςθσ και τθσ πρακτικισ άςκθςθσ (2004) και ςτθν οποία 
καταδεικνφονται τα κάτωκι: περίπου 8 ςτουσ 10 ςυμμετζχοντεσ ιταν γυναίκεσ, ενϊ 6 ςτισ 10 
γυναίκεσ ζλαβαν το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. Επιπλζον, από τθν ζρευνα προκφπτει ότι κατόπιν 
ολοκλιρωςθσ τθσ κατάρτιςθσ, θ ανεργία είναι υψθλι με το 73,57% των γυναικϊν να παραμζνουν 
άνεργεσ, το 8,57% να τελεί ςε κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ και το 10,71% ςε κακεςτϊσ μερικισ 
απαςχόλθςθσ, το 36,23% να παραμζνουν άνεργεσ από 6 ζωσ 9 μινεσ και το 16,67% από 9 ζωσ 12 
μινεσ.  

Μζτρο 3.5: Προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

 Υρογράμματα απόκτθςθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ (Stage) ςε ειδικότθτεσ Υλθροφορικισ και 
Επικοινωνιϊν για άνεργουσ πτυχιοφχουσ μετα-δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

 Υροϊκθςθ τθσ τθλε-εργαςίασ 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Σμάδεσ πλθκυςμοφ όπωσ γυναίκεσ και ΑμεΑ 

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ (κετικϊν ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεων) 

Δεν υλοποιικθκαν ςχετικζσ δράςεισ / παρεμβάςεισ  

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ (προςανατολιςμζνων ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεων) 

 Ρρόγραμμα απόκτθςθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ (STAGE) εκ του οποίου ωφελικθκαν 1.137 
γυναίκεσ (ςφνολο ωφελουμζνων 1.523, ποςοςτό γυναικϊν 74,6%) 

                                                            
22

  Θ ςχετικι πλθροφόρθςθ προζρχεται από τθ Πελζτθ: «Σριηόντια Υαρακολοφκθςθ και Πεκοδολογικζσ Ξατευκφνςεισ Αξιολόγθςθσ τθσ 
Ξοινωνικισ Διάςταςθσ τθσ Ξοινωνίασ τθσ Υλθροφορίασ ςτισ Υαρεμβάςεισ του Γ’ ΞΥΧ – ΥΑΦΑΔΣΨΕΣ B3 ΠΕΟΕΨΘ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ: «Θ 
ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΨΘΧ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ ΧΨΘΡ ΞΣΛΡΩΡΛΑ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ. ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ ΧΕ ΔΦΑΧΕΛΧ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ ΞΑΛ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
ΥΣΩ ΧΧΕΨΛΗΣΡΨΑΛ ΠΕ ΨΛΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ ΞΑΛ ΧΩΓΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΣΩΡΨΑΛ ΑΥΣ ΨΣ ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ 
ΞΣΛΡΩΡΛΞΣ ΨΑΠΕΛΣ» 
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 Ρρόγραμμα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ (stage) ςε ειδικότθτεσ πλθροφορικισ και 
επικοινωνιϊν για άνεργουσ πτυχιοφχουσ – δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία  

 Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ νζων ελεφκερων επαγγελματιϊν ςτθ Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ εκ 
των οποίων 111 γυναίκεσ (ςφνολο ωφελουμζνων 720, ποςοςτό γυναικϊν 15,4%)23 

 Επιχοριγθςθ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ ανζργων (ΝΘΕ) με ωφελοφμενεσ 412 γυναίκεσ 
(ςφνολο ωφελουμζνων 566, ποςοςτό γυναικϊν 72,8%) 

 Ρρογράμματα επιδότθςθσ νζων κζςεων εργαςίασ και νζων ελεφκερων επαγγελματιϊν ατόμων 
που προζρχονται από ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ – μθ ποςοτικοποίθςθ ςτόχων-δεικτών 
ιςότθτασ  

*Ελλείψει δεικτϊν ιςότθτασ ςε επίπεδο Μζτρου, θ άντλθςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων και 
ακολοφκωσ θ παράκεςθ των ςχετικϊν ευρθμάτων πραγματοποιείται ςε επίπεδο δεικτϊν ζργων – 
ςτοιχεία ΟΡΣ] 

Αναλυτικά:  

Σι κετικζσ ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεισ του Π3.5 του ΕΥ ΞτΥ προβλζφκθκαν αρχικά ςε 
επίπεδο προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ με τθν αποτφπωςθ ςτο Ψεχνικό Δελτίο του Πζτρου 
(Χυμπλιρωμα Υρογραμματιςμοφ του ΕΥ) του πεδίου παρζμβαςθσ 25 «κετικζσ ενζργειεσ ςτθν αγορά 
εργαςίασ υπζρ των γυναικϊν», χωρίσ ωςτόςο να διευκρινίηεται το αντίςτοιχο ποςοςτό τουσ ςτο 
ςφνολο των προτεινόμενων δράςεων / παρεμβάςεων του Πζτρου.     

Ωςτόςο, από τθν αξιοποίθςθ των διακζςιμων ςτοιχείων και δεδομζνων δεν επιβεβαιϊνεται θ 
υλοποίθςθ κετικϊν ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεων, υπό τθν ζννοια του ότι καμία από τισ 
υλοποιθκείςεσ παρεμβάςεισ δεν ςυνιςτά αμιγϊσ κετικι υπζρ των γυναικϊν ενζργεια. Επιπλζον, θ 
πρόβλεψθ ριτρασ ποςόςτωςθσ ςτισ παρεμβάςεισ του Πζτρου, όπωσ ςυμπεριλιφκθκε ςτισ 
ανακεωριςεισ του προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ και αποτυπϊκθκε ςτα ςχετικά προγραμματικά 
κείμενα (βλ. Χυμπλιρωμα Υρογραμματιςμοφ, Ετιςιεσ Εκκζςεισ Εκτζλεςθσ) δεν αποτελεί κριτιριο 
χαρακτθριςμοφ τουσ ωσ κετικϊν ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεων.  Ωσ  εκ τοφτου, θ αξιολόγθςθ 
αδυνατεί να επαλθκεφςει τθν υλοποίθςθ κετικϊν ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεων, πόςο δε 
μάλλον να προχωριςει ςε εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τουσ ςε επίπεδο επίτευξθσ των 
τεκζντων ςτόχων.  

Σι προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ του Π3.5 περιλαμβάνουν εν γζνει ενζργειεσ που 
αποςκοποφν ςτθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ.   

Αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των εν λόγω παρεμβάςεων, 
χαρακτθριςτικό εμπόδιο ςυνιςτά θ μθ ποςοτικοποίθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των 
φφλων μζςω κατάρτιςθσ ςτόχων-δεικτϊν ιςότθτασ, όπωσ ζχει ιδθ επιςθμανκεί και κατά τθν 
αξιολόγθςθ του προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ. Ωσ εκ τοφτου, και για τθν αξιολόγθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των προςανατολιςμζνων ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεων που υλοποιικθκαν ςτο 
πλαίςιο του Π3.5 αξιοποιικθκαν τα αντίςτοιχα διακζςιμα ςτοιχεία και δεδομζνα24 ςε επίπεδο 
ζργου/δράςθσ -όπου αυτό ιταν εφικτό- και όχι ςε επίπεδο Πζτρου, τα οποία αναλφονται ωσ 
ακολοφκωσ:  

 Υρόγραμμα απόκτθςθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ (STAGE) III 

 Υρόγραμμα επιχοριγθςθσ νζων ελεφκερων επαγγελματιϊν ζτουσ 2004 ςτθ Ξοινωνία τθσ 
Υλθροφορίασ 

                                                            

23 Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Τελικισ Ζκκεςθσ του ΕΡ ΚτΡ, ο ςυνολικόσ αρικμόσ ωφελοφμενων ανζρχεται ςε 4.312, οπότε 

αναλογικά ο αρικμόσ ωφελοφμενων γυναικϊν εκτιμάται ςε 665. 
24

 Ψα ςτοιχεία που παρατίκενται για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των προςανατολιςμζνων ωσ προσ τθν 
ιςότθτα παρεμβάςεων του Π3.5 προζρχονται από το ΣΥΧ. 
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 Επιχοριγθςθ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ ανζργων (ΡΚΕ) 

Αναλυτικά, από το Υρόγραμμα απόκτθςθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ (STAGE) III ωφελικθκαν 
ςυνολικά 1.137 γυναίκεσ, εκ των 1.829 αρχικά προβλεπόμενων (επίτευξθ ςε ποςοςτό 62,17%).  Για 
το Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ νζων ελεφκερων επαγγελματιϊν ζτουσ 2004 ςτθ Κοινωνία τθσ 
Ρλθροφορίασ προκφπτει ότι ο αρικμόσ τον επιχορθγοφμενων νζων ελεφκερων επαγγελματιϊν 
γυναικϊν ανιλκε ςε 111, αντί των 985 αρχικά προβλεπόμενων (ποςοςτό επίτευξθσ 11,27%). 
Αναφορικά, τζλοσ, με το ζργο Επιχοριγθςθ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ ανζργων (ΝΘΕ), ο 
αρικμόσ των ωφελοφμενων γυναικϊν ανιλκε ςε 412 αντί των 1.767 αρχικά προβλεπόμενων 
(επίτευξθ ςε ποςοςτό 23,32%).  

Θ γενικι διαπίςτωςθ ςτθν οποία οδθγεί θ αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων και των επιπτϊςεων των 
Πζτρων ΕΞΨ του ΕΥ Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ ζγκειται ςτθν αδυναμία επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ 
-από επιχειρθςιακι άποψθ- τθσ πορείασ υλοποίθςθσ ςτθ βάςθ τθσ τιρθςθσ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ 
και τθσ βελτίωςθσ των ίςων ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν. Θ μθ κατάρτιςθ δεικτϊν 
ιςότθτασ ςε όλα τα επίπεδα (ΕΥ, Άξονα Υροτεραιότθτασ, Πζτρο, Ζργο/δράςθ) οδθγεί εν τζλει ςτθν 
αδυναμία εξαγωγισ αξιόπιςτων δεδομζνων αναφοράσ ωσ προσ τθ βελτίωςθ των ευκαιριϊν μεταξφ 
ανδρϊν και γυναικϊν και ακολοφκωσ κζτει ςε επιςφάλεια τθν αρχι τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ 
διάςταςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων, ωσ εκ των οριηόντιων ευρωπαϊκϊν προτεραιοτιτων / 
πολιτικϊν25.   

Πε βάςθ τα ωσ άνω αναφερκζντα, θ τυπολογία των παρεμβάςεων ΕΞΨ του ΕΥ Κοινωνία τθσ 
Ρλθροφορίασ ςε επίπεδο Πζτρου κατόπιν αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τουσ 
διαμορφϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

 Πζτρο 2.7:  Κατάρτιςθ και κεςμικά μζτρα ςτθν Υγεία και Ρρόνοια - Συδζτερεσ δράςεισ  

 Πζτρο 3.4: Αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ - Gender 
Mainstreaming και Κετικζσ δράςεισ (10%) 

 Πζτρο 3.5:  Ρροϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ - Gender 
Mainstreaming  

Θ λογικι τθσ παρζμβαςθσ του ΕΥ Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ ςτθν εφαρμογι / υλοποίθςθ των 
παρεμβάςεων ΕΞΨ για τθν ιςότθτα των φφλων αποτυπϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

                                                            
25

 Επ’ αυτοφ αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ αντίςτοιχθ πρωτογενισ πλθροφόρθςθ που προζρχεται από τθν ΕΩΔ του ΕΥ (ζρευνα πεδίου) 
αποδίδει χαμθλι βαρφτθτα ςτθν απουςία/μθ ποςοτικοποίθςθ δεικτϊν ιςότθτασ ςτο πλαίςιο των Πζτρων ΕΞΨ του ΕΥ. 
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χιμα 4.5 
 Οογικι Υαρζμβαςθσ ΕΥ Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ ςτον τομζα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των 
φφλων (Ψελικόσ Χχεδιαςμόσ & Ωλοποίθςθ) 

 

Από το ανωτζρω ςχιμα και ςε ςυςχετιςμό με τα αντίςτοιχα του ςχεδιαςμοφ (αρχικόσ - τελικόσ), 
προκφπτουν οι κάτωκι γενικζσ διαπιςτϊςεισ ςε ςχζςθ με τθν ποςοτικοποίθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ 
αρχισ τθσ ιςότθτασ μεταξφ των φφλων μζςω ςτόχων - δεικτϊν ιςότθτασ:  

Πε βάςθ τα ςτοιχεία που παρείχε θ ΕΩΔ ςτο πλαίςιο τθσ Ζρευνασ Υεδίου Α αναφορικά με τθν 
υλοποίθςθ του Υρογράμματοσ, απολογιςτικά αποτιμϊνται ωσ ςχετικισ ςθμαντικότθτασ 
προβλιματα ι/και εμπόδια ςτθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των φφλων θ Ζλλειψθ 
ςυςτιματοσ επιβραβεφςεων και κινιτρων για τθν εφαρμογι τθσ ιςότθτασ των φφλων και θ Μθ 
επαρκισ ενθμζρωςθ των Τελικϊν Δικαιοφχων, ενϊ αναγνωρίηεται επάρκεια ςτθν εφαρμογι 
κινιτρων για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ επιμζρουσ παρεμβάςεισ του ΕΥ. Ψζλοσ, 
αποτιμϊντασ τθν επίτευξθ των ςτόχων των κατθγοριϊν παρεμβάςεων που υλοποιικθκαν ςε ςχζςθ 
με τθν αρχι τθσ ιςότθτασ των φφλων αναγνωρίηονται ωσ αρκετά επιτυχείσ οι κάτωκι:  

 Ρρογράμματα Κατάρτιςθσ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ χριςθσ των ΤΡΕ - Ρροϊκθςθ τθσ 
χριςθσ ευζλικτων μορφϊν κατάρτιςθσ  

 Ρρογράμματα απόκτθςθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ (Stage) ςε ειδικότθτεσ 
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

 Ρροϊκθςθ τθσ τθλεργαςίασ 
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Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων του  
ΕΥ ΞτΥ  

Χτα διαγράμματα που ακολουκοφν αποτυπϊνεται θ χρθματοδοτικι κατανομι των πόρων του ΕΥ 
Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ όπωσ διαμορφϊκθκε κατόπιν ολοκλιρωςθσ (του φυςικοφ αντικειμζνου) 
των παρεμβάςεων ΕΞΨ. Χτα ςτοιχεία που παρατίκενται πραγματοποιείται ςυςχετιςμόσ τθσ τελικισ 
χρθματοδοτικισ κατανομισ των πόρων με τισ τελικζσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτο ςφνολο των Πζτρων 
του ΕΥ ανά κατθγορία παρζμβαςθσ, ενϊ ξεχωριςτά αποτυπϊνεται ο ςυςχετιςμόσ αυτόσ για τισ 
κετικζσ ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεισ και για τισ προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ 
αντίςτοιχα:  

Διάγραμμα 4.12  
Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ των Πζτρων ΕΞΨ του ΕΥ ΞτΥ ανά κατθγορία 
παρζμβαςθσ  

 

Τπωσ προκφπτει από τθν ανάγνωςθ του διαγράμματοσ αναφορικά με τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ και για 
τισ τρεισ κατθγορίεσ παρεμβάςεων (κετικζσ δράςεισ, gender mainstreaming, ουδζτερεσ δράςεισ,) οι 
κετικζσ ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεισ26 παρουςιάηουν υπεραπορρόφθςθ κατά 26 ποςοςτιαίεσ 
μονάδεσ ςυγκριτικά με τουσ προχπολογιηόμενουσ πόρουσ του τελικοφ ςχεδιαςμοφ, ενϊ για τισ 
προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα 
παρεμβάςεισ, οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ 
ανζρχονται ςτο 92% του τελικοφ διακζςιμου 

προχπολογιςμοφ. 

Αναφορικά με το Πζτρο 3.4, το οποίο 
περιλαμβάνει προςανατολιςμζνεσ ςτθν 
ιςότθτα παρεμβάςεισ και ενςωματϊνει κατά 
10% κετικζσ δράςεισ υπζρ των γυναικϊν, 
παρατθροφμε ότι παρουςιάηει απορρόφθςθ 
ςτο 101% υπερκαλφπτοντασ τουσ 
προχπολογιηόμενουσ πόρουσ του τελικοφ 
ςχεδιαςμοφ, ενϊ για το Πζτρο 3.5, το οποίο 
ςυνιςτά αμιγϊσ προςανατολιςμζνο ςτθν 
ιςότθτα Πζτρο, οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ δεν 

                                                            

26
  Σι δαπάνεσ των κετικϊν δράςεων υπολογίςκθκαν με βάςθ τισ δαπάνεσ των αντίςτοιχων κετικϊν ζργων αξιοποιϊντασ τα ςτοιχεία του 

ΣΥΧ. 
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Διάγραμμα 4.13  
Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ 
παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων του ΕΥ ΞτΥ  
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ξεπζραςαν το 81% των ςυνολικά διακζςιμων πόρων, λαμβανομζνθσ υπόψθ και τθσ ςχετικισ 
μείωςθσ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του κατά τον τελικό ςχεδιαςμό (από €133.215.064 κατά 
τον αρχικό ςχεδιαςμό ςε €97.322.148 κατά τον τελικό ςχεδιαςμό).  

Χυνοψίηοντασ ωσ προσ τθ χρθματοδοτικι κατανομι των πόρων του ΕΥ Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ, 
παρατθροφμε μείωςθ του ςυνολικοφ διακζςιμου προχπολογιςμοφ ο οποίοσ κατά τον τελικό 
ςχεδιαςμό ανιλκε ςτα €591.087.166 (αντί €661.588.380 του αρχικοφ προχπολογιςμοφ) με τουσ 
πόρουσ για τισ ουδζτερεσ ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεισ να ςθμειϊνουν μεν ςθμαντικι μείωςθ 
τθσ τάξθσ του κατά 12,72% αλλά να ανζρχονται ςτο 54,80% του ςυνολικοφ διακζςιμου 
προχπολογιςμοφ. 

Σι ςυνολικζσ δαπάνεσ των Πζτρων ΕΞΨ του 
ΕΥ ανιλκαν ςε €588.257.712 καλφπτοντασ 
τουσ προχπολογιηόμενουσ πόρουσ κατά 
99,52%, με τισ δαπάνεσ για τισ κετικζσ 
δράςεισ υπζρ των γυναικϊν να ζχουν 
ενιςχφςει τθ χρθματοδοτικι τουσ βαρφτθτα 
ςτισ ςυνολικζσ δαπάνεσ. Πε βάςθ τον 
τελικό ςχεδιαςμό του ΕΥ, οι κετικζσ 
δράςεισ αποτελοφςαν το 3,12% των πόρων 
ΕΞΨ, ενϊ με βάςθ τισ τελικζσ δαπάνεσ το 
ποςοςτό τουσ ανιλκε ςτο 3,94%, 
επιτυγχάνοντασ το ςτόχο που είχε τεκεί ςε 
οικονομικοφσ όρουσ. 

Αντίκετα, υποεπίτευξθ του οικονομικοφ ςτόχου που είχε τεκεί παρατθρείται ςτισ 
προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ, ςτισ οποίεσ το ποςοςτό απορρόφθςθσ ανιλκε ςτο 
92,2% και θ βαρφτθτα των δαπανϊν τουσ ςτο 41,26%, ζναντι του 44,53% με βάςθ τον τελικό 
προγραμματικό ςχεδιαςμό. 

Διάγραμμα 4.14  
Ξατανομι δαπανϊν Πζτρων ΕΞΨ ΕΥ ΞτΥ 
ανά κατθγορία παρζμβαςθσ  

Gender 
Mainstreaming 

41,26% 

Κετικζσ 
Δράςεισ  
3,94% 

Συδζτερεσ 
Δράςεισ  
54,80% 
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4.1.1.6. Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα – ΡΕΡ 

Αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων των ΥΕΥ – Βακμόσ 
επίτευξθσ ποςοτικϊν ςτόχων 

Χτθν παροφςα ενότθτα εκτιμάται θ αποτελεςματικότθτα και ο βακμόσ επίτευξθσ των ποςοτικϊν 
ςτόχων των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτο πλαίςιο των ΥΕΥ. 

Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται ςε επίπεδο Υεριφζρειασ και κατθγορίασ Πζτρων. Χτουσ πίνακεσ 
που ακολουκοφν αποτυπϊνεται ο βακμόσ επίδοςθσ των ποςοτικοποιθμζνων ςτόχων ιςότθτασ με 
βάςθ δείκτεσ πραγματοποίθςθσ (εκροϊν) και αποτελζςματοσ, από τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ των 
παρεμβάςεων ζωσ τθν χρονικι ςτιγμι ολοκλιρωςισ τουσ ωσ ακολοφκωσ: 

υνζργεια Ανκρϊπινων Πόρων 
(ΥΕΥ ΑΠΚ-Π5.6, ΥΕΥ ΞΠ-Π5.2, ΥΕΥ ΔΠ-Π1.2, ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ-Π5.2, ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ-Π5.1, ΥΕΥ 
ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ-Π5.1, ΥΕΥ ΔΕ-Π5.2, ΥΕΥ ΧΕ-Π5.1, ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ-Π3.2, ΥΕΥ ΥΕΟΣΥ-Π5.1, ΥΕΥ ΒΑ-
Π1.4&Π3.6, ΥΕΥ ΡΑ-Π4.1, ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ-Π6.2) 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

Ψα Πζτρα τθσ παροφςασ κατθγορίασ, που υλοποιικθκαν οριηόντια ςε όλα τα ΥΕΥ, περιελάμβαναν 
ενζργειεσ ςυνεχιηόμενθσ και εναλλαςςόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, ςε ανζργουσ, 
εργαηομζνουσ και αυτοαπαςχολοφμενουσ, οι οποίεσ λειτουργοφςαν ςυμπλθρωματικά με ενζργειεσ 
κατάρτιςθσ που ςυγχρθματοδοτοφνταν από το ΕΨΥΑ και το ΕΓΨΥΕ ςτο πλαίςιο του κάκε ΥΕΥ, ι από 
άλλα Ψομεακά Υρογράμματα, ςε εκνικό επίπεδο:  

 δράςεισ υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ ανζργων, μακροχρόνια ανζργων και 
ειδικϊν ομάδων ςτουσ τομείσ τθσ τεχνολογίασ, τθσ καινοτομίασ, τθσ Ξοινωνίασ των 
Υλθροφοριϊν, τθσ επιχειρθματικότθτασ, του περιβάλλοντοσ, του τουριςμοφ και του 
πολιτιςμοφ 

 δράςεισ υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ ανζργων ςτον τομζα  Ωγείασ Υρόνοιασ, 
προκειμζνου να απαςχολθκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα με κφριεσ κατευκφνςεισ τα 
επαγγζλματα υγείασ και να υποςτθρίξουν, μεταξφ άλλων, τθ λειτουργία δομϊν Ξοινωνικϊν 
Ωπθρεςιϊν ςτιριξθσ 

 δράςεισ Ξατάρτιςθσ επιχειρθματιϊν και εργαηομζνων με ςτόχο τθν ποςοτικι και ποιοτικι 
αναβάκμιςθ των επαγγελματικϊν προςόντων και δεξιοτιτων τουσ, τθ διατιρθςθ τθσ 
τεχνογνωςίασ τουσ και τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των εξελίξεων τθσ τεχνολογίασ  

 ενζργειεσ κατάρτιςθσ και προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ νεοειςερχόμενων ςτθν αγορά 
εργαςίασ για τθν προϊκθςθ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ και επιχειρθματικότθτασ ι τθ βελτίωςθ 
των προςόντων για τθν είςοδό τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ 

 δράςεισ παροχισ εξειδικευμζνθσ κατάρτιςθσ ςε αντικείμενα που παρουςιάηουν ηιτθςθ ςτθν 
αγορά εργαςίασ  

 δράςεισ προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ: επιδότθςθ Ρζων Κζςεων εργαςίασ (ΡΚΕ), 
επιδότθςθ Ρζων Ελευκζρων Επαγγελματιϊν (ΡΕΕ) και επιδότθςθ απόκτθςθσ εργαςιακισ 
εμπειρίασ (STAGE) 

 προγράμματα και ενζργειεσ ζνταξθσ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ των γυναικϊν   

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Άνεργεσ, εργαηόμενεσ, αυτοαπαςχολοφμενεσ  

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 40.693 επωφελοφμενοι καταρτιηόμενοι, εκ των οποίων 29.556 γυναίκεσ (73%) 
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Αναλυτικά: 

Ψο Πζτρο «Χυνζργεια Ανκρϊπινων Υόρων» υλοποιικθκε οριηόντια από όλεσ τισ Υεριφζρειεσ τθσ 
χϊρασ. Υεριελάμβανε ενζργειεσ Χυνεχιηόμενθσ και Εναλλαςςόμενθσ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ 
και αφοροφςε ανζργουσ, εργαηομζνουσ και αυτοαπαςχολοφμενουσ. Σι ενζργειεσ αυτζσ 
λειτοφργθςαν ςυμπλθρωματικά με ενζργειεσ που χρθματοδοτοφνταν από το ΕΨΥΑ και το ΕΓΨΥΕ ςτο 
πλαίςιο του κάκε ΥΕΥ. Θ κατάρτιςθ κα ζπρεπε να ζχει άμεςθ ι ζμμεςθ ςυνζργεια προσ ζργα 
χρθματοδοτοφμενα από άλλα Πζτρα του ΥΕΥ, ι από άλλα Ψομεακά Υρογράμματα, ι/και ζργα που 
υλοποιικθκαν ςτο Βϋ ΞΥΧ . 

Χτόχοσ ιταν θ βελτίωςθ των δεξιοτιτων του τοπικοφ εργατικοφ δυναμικοφ και θ αφξθςθ, διεκδίκθςθ 
και διατιρθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ. Για το ςκοπό αυτό, χρθματοδοτικθκαν προγράμματα 
κατάρτιςθσ ςε κεματικά αντικείμενα αντίςτοιχα με τουσ τομείσ προτεραιότθτασ του κάκε ΥΕΥ, όπωσ 
περιγράφονταν ςτο Χυμπλιρωμα Υρογραμματιςμοφ. Ξάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ μποροφςε να 
είναι είτε μικτό (άνεργοι και εργαηόμενοι-αυτοαπαςχολοφμενοι), είτε να αφορά κάκε ομάδα - ςτόχο 
χωριςτά. 

Χε ςφνολο 40.693 ωφελουμζνων καταρτιηομζνων ανζργων του Πζτρου, οι γυναίκεσ ωφελοφμενεσ 
ανιλκαν ςτο 73% τιμι που ξεπερνάει ςθμαντικά το ςτόχο 60%. Θ εικόνα αυτι προςομοιάηει 
ςθμαντικά και με τθν αποτφπωςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτισ δράςεισ κατάρτιςθσ του ΕΥΑΕΞ 
μζςω ΞΕΞ, ςτισ οποίεσ οι γυναίκεσ ανιλκαν ςε ποςοςτά που ξεπερνοφςαν ακόμα και το 80% των 
ςυμμετεχόντων. 

Σι περιφζρειεσ με τα υψθλότερα ποςοςτά ςυμμετοχισ γυναικϊν είναι: θ Δυτικι Πακεδονία (87%), 
το Ρότιο Αιγαίο (84%) και θ Ανατολικι Πακεδονία-Κράκθ και Δυτικι Ελλάδα (82% αντίςτοιχα). Σι 
περιφζρειεσ με τα ςχετικά χαμθλότερα ποςοςτά ςυμμετοχισ γυναικϊν είναι αυτζσ του Βορείου 
Αιγαίου (60%) και Κεςςαλίασ (35%). 

Επιπτώςεισ από Δράςεισ Κατάρτιςθσ Ανζργων των ΠΕΠ ςτθν ιςότθτα των φφλων 

Χε γενικζσ γραμμζσ, θ κατάρτιςθ όπωσ υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του Γϋ ΞΥΧ δεν αποτζλεςε τθν πιο 
ενδεδειγμζνθ πολιτικι ςτο ςκζλοσ των αποτελεςμάτων τθσ ςτθν προϊκθςθ των γυναικϊν αλλά και 
ευρφτερα των ανζργων ςτθν αγορά εργαςίασ. Ψθν εκτίμθςθ αυτι επιβεβαιϊνει πανελλαδικι ζρευνα 
ςε Υεριφερειακό Επίπεδο που ςυντόνιςε θ ΕΩΧΕΞΨ ςτο πλαίςιο του ζργου τθσ Ενθμζρωςθσ τθσ 
Ενδιάμεςθσ Αξιολόγθςθσ του ΞΥΧ (31/12/2005) και αφοροφςε τθν αξιολόγθςθ των δράςεων 
κατάρτιςθσ που υλοποιικθκαν ςτα ΥΕΥ (Πζτρα Χυνζργειασ Ανκρωπίνων Υόρων, Αϋ κφκλοσ ζργων – 
λιξθ τζλοσ 2004) θ οποία και παρουςιάςτθκε ςτθν 7θ Χυνεδρίαςθ τθσ Ωποεπιτροπισ των 
Ανκρωπίνων Υόρων (07/12/2005). 

Αναφορικά με τισ δράςεισ κατάρτιςθσ που εξετάςτθκαν και αφοροφςαν τθν περίοδο 2001-2004 
ςφμφωνα με τισ εκκζςεισ παρακολοφκθςθσ των ΞΕΞ για τθ μετζπειτα εξζλιξθ των καταρτιηομζνων, 
το ποςοςτό απαςχόλθςθσ των καταρτιςκζντων που βρικαν εργαςία ςε εκνικό επίπεδο ανζρχονταν 
ςε  16,6 % και αφοροφςε καταρτιηόμενουσ που διατθροφςαν ακόμα και 6 μινεσ μετά το τζλοσ τθσ 
κατάρτιςθσ τθν εργαςία τουσ.27 

Ξατά τθν διάρκεια τθσ ζρευνασ, αναφορικά με όςουσ εμφανίηονταν ςτισ εκκζςεισ ότι εργάηονται, 
προζκυψε ότι παραπάνω από το ¼ περίπου των καταρτιςμζνων που απαςχολικθκαν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, είχανε χάςει τθ δουλειά τουσ μζχρι το χρόνο διεξαγωγισ τθσ 
ζρευνασ (Δεκζμβριοσ 2005). 

                                                            
27

 Ψο δείγμα τθσ ζρευνασ κάλυψε το 44% του ςυνόλου των καταρτιςκζντων ανζργων που βρικαν δουλειά.  Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των 
ερωτϊμενων ιταν γυναίκεσ (74%), τόςο ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ όςο και ανά Υεριφζρεια. 
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Ξφριοσ λόγοσ απϊλειασ τθσ κζςθσ εργαςίασ αναφζρεται θ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ (42%) με δεφτερο τθν 
παραίτθςθ (20%). Ψο ποςοςτό απϊλειασ εργαςίασ δε φαίνεται να κυμαίνεται ανάλογα με το φφλο ι 
τθν θλικία, ι ακόμθ με τισ πρόςκετεσ δεξιότθτεσ, παρουςιάηει όμωσ κάποια ενδιαφζρουςα καμπφλθ 
ςε ςχζςθ με το εκπαιδευτικό επίπεδο. Φαίνεται ότι τα άτομα των κατθγοριϊν: χαμθλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο - υψθλό εκπαιδευτικό επίπεδο δυςκολεφονται να διατθριςουν τθ κζςθ τουσ, ςε αντίκεςθ 
με τα μεςαία εκπαιδευτικά επίπεδα. 

Σι περιςςότεροι (77%) βρικαν εργαςία μζςα ςε 6 μινεσ από τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ 
κατάρτιςθσ. Ψο ποςοςτό αυτό δε φαίνεται να αλλάηει ςθμαντικά ανάλογα με το φφλο. 

Ψο ςθμαντικότερο κριτιριο πρόςλθψθσ για τουσ ερωτϊμενουσ πρϊθν ανζργουσ ιταν «θ 
προςωπικότθτά τουσ» ενϊ από τα λοιπά κριτιρια, ςθμαντικότερο κεωρικθκε το εκπαιδευτικό 
επίπεδο. Ειδικότερα, όςον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο ωσ κριτιριο πρόςλθψθσ, φαίνεται ότι 
ζπαιξε ςθμαντικότερο ρόλο ςτισ προςλιψεισ νζων ατόμων, και κυρίωσ θλικίασ 25 ζωσ 34 ετϊν. 
Επίςθσ, αξιοςθμείωτο (αν και αναμενόμενο) είναι το γεγονόσ ότι ςθμαντικότερο κεωρικθκε το 
κριτιριο από άτομα υψθλότερου εκπαιδευτικοφ επιπζδου. Ψα δφο λιγότερο ςθμαντικά κριτιρια 
πρόςλθψθσ κεωρικθκαν θ παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ και θ παρακολοφκθςθ 
άλλων προγραμμάτων κατάρτιςθσ. 

Σ πιο ςθμαντικόσ λόγοσ που ϊκθςε τουσ ερωτϊμενουσ να ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα 
κατάρτιςθσ κατά ςειρά προτεραιότθτασ ιταν θ απόκτθςθ επαγγελματικισ εξειδίκευςθσ, ενϊ ςχεδόν 
εξίςου ςθμαντικοί λόγοι ιταν θ βελτίωςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων και θ απόκτθςθ νζων. Αντίκετα, 
θ αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου και θ απόκτθςθ του επιδόματοσ βρίςκονται χαμθλά ςτθν 
κλίμακα ιεράρχθςθσ. Χχεδόν αμετάβλθτα είναι τα αποτελζςματα αυτά ανά φφλο και ανά θλικία. 

 

Σοπικζσ Πρωτοβουλίεσ Απαςχόλθςθσ 

(ΥΕΥ ΑΠΚ-Π5.5, ΥΕΥ ΞΠ-Π5.3, ΥΕΥ ΔΠ-Π1.3, ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ-Π5.3, ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ-Π5.2, ΥΕΥ 
ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ-Π5.2, ΥΕΥ ΔΕ-Π5.3, ΥΕΥ ΧΕ-Π5.3, ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ-Π3.4, ΥΕΥ ΥΕΟΣΥ-Π5.2, ΥΕΥ ΒΑ-
Π1.6, ΥΕΥ ΡΑ-Π5.8, ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ-Π6.3) 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

Ψο Πζτρο υλοποιικθκε μζςω Χχεδίων Σλοκλθρωμζνθσ Υαρζμβαςθσ, τα οποία αφοροφν ΣΨΑ α’ και 
β’ βακμοφ, οι οποίοι ζχουν ςυςτιςει Σμάδα Χυνεργαηόμενων Φορζων (ΣΧΦ) για να 
αντιμετωπίςουν πολφπλευρα προβλιματα απαςχόλθςθσ και ανεργίασ ςτθν περιοχι τουσ. 
Αναφορικά με το είδοσ των παρεμβάςεων των Χχεδίων Σλοκλθρωμζνων Υαρεμβάςεων οι 
επιλζξιμεσ δράςεισ χωρίηονταν ςε τζςςερισ ομάδεσ:  

 τθν Ωποχρεωτικι που είναι θ Χυμβουλευτικι 

 τισ Βαςικζσ που περιλαμβάνουν τθν Υροϊκθςθ ςτθν Απαςχόλθςθ, δθλαδι τθν επιδότθςθ 
τθσ απαςχόλθςθσ, τθν επιδότθςθ τθσ αυτό-απαςχόλθςθσ και τθν επιδότθςθ για τθν 
απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ, κακϊσ και τθν επιδότθςθ νζων μορφϊν απαςχόλθςθσ. 

 τισ Επικουρικζσ που περιλαμβάνουν τθν Ξατάρτιςθ, τθν Υροκατάρτιςθ και τισ Χυνοδευτικζσ 
Ωποςτθρικτικζσ Ωπθρεςίεσ 

 τισ Δομζσ Λατρο-κοινωνικϊν Ξζντρων για τςιγγάνουσ 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

 Άνεργοι ι υποαπαςχολοφμενοι, ςε οικονομικά ι και κοινωνικά υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ι 
ςε παραγωγικοφσ τομείσ που αντιμετϊπιηαν ιδιαίτερα προβλιματα απαςχόλθςθσ 

 Ειδικζσ πλθκυςμιακζσ (ευπακείσ) ομάδεσ, ςε τοπικι κλίμακα, που αντιμετωπίηουν 
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προβλιματα αποκλειςμοφ από τθν αγορά εργαςίασ 

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 Εγκεκριμζνα Σχζδια Τοπικϊν Ρρωτοβουλιϊν Απαςχόλθςθσ: 122 

 Επωφελοφμενοι Συμβουλευτικισ: 15.127, ποςοςτό γυναικϊν 73%  

 Επωφελοφμενοι Κατάρτιςθσ: 5.554, ποςοςτό γυναικϊν 75% 

 Επωφελοφμενοι Απαςχόλθςθσ: 6.989, ποςοςτό γυναικϊν 73% 

[Τα ανωτζρω ςτοιχεία προζρχονται από επεξεργαςία ςτοιχείων για ςχετικοφσ δείκτεσ Μζτρων των 
ΡΕΡ (Τελικζσ Εκκζςεισ) και αντίςτοιχουσ δείκτεσ ζργων (ςτοιχεία ΟΡΣ) για τισ περιπτϊςεισ που δεν 
ορίηονται ςχετικοί δείκτεσ ςε επίπεδο Μζτρων. Επιςθμαίνεται ότι δεν ιταν διακζςιμα ςτοιχεία 
ςυνολικά ωφελουμζνων και ωφελουμζνων γυναικϊν για όλα τα ΡΕΡ-αναλυτικά ςτοιχεία 
παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Θ – 2ο Ραραδοτζο «Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ»] 

Αναλυτικά: 

Σι Ψοπικζσ Υρωτοβουλίεσ Απαςχόλθςθσ αποτζλεςαν ουςιαςτικά μια πρϊτθ απόπειρα 
αποκζντρωςθσ των υπθρεςιϊν ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ προσ το περιφερειακό και το τοπικό 
επίπεδο, κυρίωσ με τθ μορφι ενεργϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ και καταπολζμθςθσ τθσ ανεργίασ 
των ευπακϊν κοινωνικά ομάδων. 

Πε ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, ςτο πλαίςιο των εν λόγω Χχεδίων προβλζπονταν 
ευνοϊκότεροι όροι για ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ, όπωσ ορίηονται ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό 
2204/2002, πχ. γυναίκεσ αρχθγοί μονογονεϊκϊν οικογενειϊν, κλπ.  

Χε περιφερειακό επίπεδο εγκρίκθκαν 122 Χχζδια Ψοπικϊν Υρωτοβουλιϊν Απαςχόλθςθσ. Χε ςφνολο 
15.127 ωφελουμζνων ανζργων του Πζτρου, οι οποίοι εντάχκθκαν ςτθ δράςθ ςυμβουλευτικισ των 
Χχεδίων ΨΥΑ, οι γυναίκεσ ωφελοφμενεσ ανιλκαν ςτο 73%. Χτθν δράςθ κατάρτιςθσ ςε ςφνολο 5.554 
ωφελουμζνων οι γυναίκεσ που ςυμμετείχαν ανιλκαν ςτο 75% επί του ςυνόλου των 
καταρτιςκζντων. Χε ςφνολο 7.137 ωφελοφμενων που εντάχκθκαν ςε δράςεισ προϊκθςθσ ςτθν 
απαςχόλθςθ (ΡΕΕ, ΡΚΕ, STAGE) οι γυναίκεσ ωφελοφμενεσ28 ανιλκαν ςτο 73%. 

Αποτιμάται ότι από το ςφνολο των ωφελουμζνων, το 18% κατευκφνκθκε ςε Ρζεσ Κζςεισ Εργαςίασ 
(ΡΚΕ), αντίςτοιχο ποςοςτό (23%) εντάχκθκε ςτα προγράμματα Ρζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν 
(ΡΕΕ), ενϊ οι κζςεισ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ (STAGE) καλφφτθκαν από το 59% των 
ωφελοφμενων29.   

Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Ανάπτυξθσ Ορεινϊν και Μειονεκτικϊν Περιοχϊν 

(ΥΕΥ ΑΠΚ-Π1.15, ΥΕΥ ΞΠ-Π6.11, ΥΕΥ ΔΠ-Π5.8, ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ-Π2.9, ΥΕΥ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ-Π5.4, 
ΥΕΥ ΔΕ-Π6.9, ΥΕΥ ΧΕ-Π1.14, ΥΕΥ ΥΕΟΣΥ-Π2.2.5, ΥΕΥ ΒΑ-Π4.12, ΥΕΥ ΡΑ-Π4.1) 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

Ψο Πζτρο αφοροφςε ςτθν υλοποίθςθ υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν ενίςχυςθσ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ των περιοχϊν ςτο πλαίςιο ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων. Σι επιλζξιμεσ δράςεισ των 
Χχεδίων Σλοκλθρωμζνθσ Υαρζμβαςθσ:  

 Χυμβουλευτικι Δθμοςιότθτα, Ευαιςκθτοποίθςθ, Δικτφωςθ, Χυνοδευτικζσ υποςτθρικτικζσ 
υπθρεςίεσ 

                                                            
28

 Δεν είχε προβλεφκεί θ ζνταξθ διακριτοφ δείκτθ για γυναίκεσ ςε όλα τα ΧΥ των ΥΕΥ 
29

 «Αποτίμθςθ τθσ εφαρμογισ των ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων τοπικισ ανάπτυξθσ των Ρ.Ε.Ρ.»  ΕΥΣΕΚΤ 



 

Αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων του ΕΞΨ ςε ότι αφορά τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ  
των φφλων ςτα Ε.Υ. του Γ’ ΞΥΧ (gender mainstreaming και κετικζσ δράςεισ) 

3ο Παραδοτζο: Ψελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ 
 

 
Χελίδα |308 

 

 Ξατάρτιςθ, προκατάρτιςθ 

 Επιδότθςθ απαςχόλθςθσ, αυτό-απαςχόλθςθσ, απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ 

 Ξοινωνικζσ υπθρεςίεσ 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Ξάτοικοι ορεινϊν και μειονεκτικϊν περιοχϊν 

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 Εγκεκριμζνα Σχζδια Ολοκλθρωμζνων Ραρεμβάςεων Ανάπτυξθσ Ορεινϊν και Μειονεκτικϊν 
Ρεριοχϊν: 71  

 Επωφελοφμενοι Συμβουλευτικισ: 3.231, εκ των οποίων 2.204 γυναίκεσ (68%)  

 Επωφελοφμενοι Κατάρτιςθσ: 7.296, ποςοςτό γυναικϊν (75%) 

 Επωφελοφμενοι Απαςχόλθςθσ: 563, ποςοςτό γυναικϊν (61%) 

[Τα ανωτζρω ςτοιχεία προζρχονται από επεξεργαςία ςτοιχείων για ςχετικοφσ δείκτεσ Μζτρων των 
ΡΕΡ (Τελικζσ Εκκζςεισ) και αντίςτοιχουσ δείκτεσ ζργων (ςτοιχεία ΟΡΣ) για τισ περιπτϊςεισ που δεν 
ορίηονται ςχετικοί δείκτεσ ςε επίπεδο Μζτρων. Επιςθμαίνεται ότι δεν ιταν διακζςιμα ςτοιχεία 
ςυνολικά ωφελουμζνων και ωφελουμζνων γυναικϊν για όλα τα ΡΕΡ-αναλυτικά ςτοιχεία 
παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Θ - 2ο Ραραδοτζο «Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ»] 

Αναλυτικά: 

Σι Σλοκλθρωμζνεσ Υαρεμβάςεισ Ανάπτυξθσ Σρεινϊν και Πειονεκτικϊν Υεριοχϊν ςτόχευαν κατά 
κφριο λόγο ςτθν ολοκλθρωμζνθ και βιϊςιμθ ανάπτυξθ των αγροτικϊν περιοχϊν, με απϊτερο ςτόχο 
τθν αναςυγκρότθςθ τθσ υπαίκρου. Αφοροφςαν επιλεγμζνεσ χωρικζσ ενότθτεσ από το ςφνολο των 
ορεινϊν και μειονεκτικϊν περιοχϊν τθσ Χϊρασ οριςμζνεσ από τισ οποίεσ ςτθρίηονταν ςχεδόν 
αποκλειςτικά ςτον αγροτικό τομζα, αντιμετϊπιηαν ιδιαίτερα οξυμζνα αναπτυξιακά προβλιματα, 
εμφανίηοντασ ςυνεχι και ζντονθ πλθκυςμιακι ςυρρίκνωςθ, δραματικι γιρανςθ του πλθκυςμοφ 
τουσ, με αντίςτοιχεσ επιπτϊςεισ ςτο παραγωγικό τουσ δυναμικό, ζτςι ϊςτε να κινδυνεφει θ ςυνοχι 
του ςυνολικοφ κοινωνικοοικονομικοφ ιςτοφ και να δθμιουργοφνται προχποκζςεισ κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ. Χκοπόσ ιταν θ ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ ςτισ ορεινζσ ι απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, 
θ διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και θ βελτίωςθ και αφξθςθ των ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ 
παράλλθλα με τθ διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ και παραγωγικισ δραςτθριότθτασ. 

Χε περιφερειακό επίπεδο εγκρίκθκαν 71 Χχζδια Σλοκλθρωμζνων Υαρεμβάςεων Ανάπτυξθσ Σρεινϊν 
και Πειονεκτικϊν Υεριοχϊν. Χε ςφνολο 3.231 ωφελουμζνων ανζργων του Πζτρου οι οποίοι 
εντάχκθκαν ςτθ δράςθ ςυμβουλευτικισ των Χχεδίων ΣΥΑΑΧ, οι γυναίκεσ ανιλκαν ςτο 68%. Χτθ 
δράςθ κατάρτιςθσ ςυμμετείχαν 7.296 ωφελοφμενοι, εκ των οποίων οι γυναίκεσ ανιλκαν ςτο 75%, 
ενϊ ςε ςφνολο 563 ωφελοφμενων που εντάχκθκαν ςε δράςεισ προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ (ΡΕΕ, 
ΡΚΕ, STAGE), το ποςοςτό των γυναικϊν ανιλκε ςε 61%.  

Αποτιμάται ότι από το ςφνολο των ωφελουμζνων, το 20% κατευκφνκθκε ςε Ρζεσ Κζςεισ Εργαςίασ 
(ΡΚΕ), ενϊ αντίςτοιχο ποςοςτό (21%) εντάχκθκε ςτα προγράμματα Ρζων Ελεφκερων 
Επαγγελματιϊν (ΡΕΕ) και τζλοσ οι κζςεισ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ καλφφτθκαν από το 59% 
των ωφελοφμενων30.   

                                                            

30
Θ εν λόγω πλθροφόρθςθ προζρχεται από τθ Πελζτθ «Αποτίμθςθ τθσ εφαρμογισ των ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων τοπικισ ανάπτυξθσ 

των Υ.Ε.Υ.» ΕΩΧΕΞΨ 
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Σι περιφζρειεσ με τα υψθλότερα ποςοςτά ςυμμετοχισ γυναικϊν είναι: θ Χτερεά Ελλάδα (μζςθ 
ποςοςτιαία ςυμμετοχι 82%), θ Ξεντρικι Πακεδονία και θ Υελοπόννθςοσ (μζςθ ποςοςτιαία 
ςυμμετοχι 76%). 

Αντίςτοιχα, οι Υεριφζρειεσ με τα ςχετικά χαμθλότερα ποςοςτά ςυμμετοχισ γυναικϊν είναι: θ 
Ανατολικι Πακεδονία-Κράκθ (μζςθ ποςοςτιαία ςυμμετοχι 54%) και το Βόρειο Αιγαίο (μζςθ 
ποςοςτιαία ςυμμετοχι 57%). 

 

Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Αςτικισ Ανάπτυξθσ 

(ΥΕΥ ΑΠΚ-Π4.3, ΥΕΥ ΞΠ-Π3.9, ΥΕΥ ΔΠ-Π3.7, ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ-Π3.6, ΥΕΥ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ-Π3.4, 
ΥΕΥ ΔΕ-Π4.6, ΥΕΥ ΧΕ-Π3.7, ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ-Π3.1, ΥΕΥ ΥΕΟΣΥ-Π4.6, ΥΕΥ ΒΑ-Π2.5, ΥΕΥ ΡΑ-Π4.8) 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

Ψο Πζτρο αφοροφςε ςτθν υλοποίθςθ υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν ενίςχυςθσ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ των αςτικϊν περιοχϊν, ςτο πλαίςιο ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων. Σι επιλζξιμεσ 
δράςεισ των Χχεδίων Σλοκλθρωμζνθσ Υαρζμβαςθσ περιλάμβαναν:  

 Χυμβουλευτικι Δθμοςιότθτα, Ευαιςκθτοποίθςθ, Δικτφωςθ, Χυνοδευτικζσ υποςτθρικτικζσ 
υπθρεςίεσ 

 Ξατάρτιςθ, προκατάρτιςθ 

 Επιδότθςθ απαςχόλθςθσ, αυτό-απαςχόλθςθσ, απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ 

 Ξοινωνικζσ υπθρεςίεσ 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Ξάτοικοι αςτικϊν περιοχϊν 

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 Εγκεκριμζνα ςχζδια: 73 

 Επωφελοφμενοι Συμβουλευτικισ: 9.131, ποςοςτό γυναικϊν 68% 

 Επωφελοφμενοι Κατάρτιςθσ: 6.118, ποςοςτό γυναικϊν 73% 

 Επωφελοφμενοι Απαςχόλθςθσ: 2.878, ποςοςτό γυναικϊν 65% 

*Τα ανωτζρω ςτοιχεία προζρχονται από επεξεργαςία ςτοιχείων για ςχετικοφσ δείκτεσ Μζτρων των 
ΡΕΡ (Τελικζσ Εκκζςεισ) και αντίςτοιχουσ δείκτεσ ζργων (ςτοιχεία ΟΡΣ) για τισ περιπτϊςεισ που δεν 
ορίηονται ςχετικοί δείκτεσ ςε επίπεδο Μζτρων. Επιςθμαίνεται ότι δεν ιταν διακζςιμα ςτοιχεία 
ςυνολικά ωφελουμζνων και ωφελουμζνων γυναικϊν για όλα τα ΡΕΡ-αναλυτικά ςτοιχεία 
παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Θ - 2ο Ραραδοτζο «Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ»] 

Αναλυτικά: 

Ψο Πζτρο υλοποιικθκε μζςω Χχεδίων Σλοκλθρωμζνθσ Υαρζμβαςθσ τα οποία υλοποιικθκαν ςε 
περιοχζσ, γεωγραφικά και πλθκυςμιακά προςδιοριςμζνεσ, που αποτελοφν διακριτζσ πολεοδομικζσ 
ενότθτεσ με ενιαία κοινωνικοοικονομικά χαρακτθριςτικά (υποβακμιςμζνο αςτικό περιβάλλον, 
υψθλοφσ δείκτεσ ανεργίασ, χαμθλό εκπαιδευτικό επίπεδο του πλθκυςμοφ) και παράλλθλα 
προχποκζςεισ για τθν ενεργοποίθςθ του τοπικοφ δυναμικοφ.  

Χε περιφερειακό επίπεδο εγκρίκθκαν 73 Χχζδια Σλοκλθρωμζνων Υαρεμβάςεων Αςτικισ Ανάπτυξθσ. 
Χε ςφνολο 9.131 ωφελουμζνων ανζργων οι οποίοι εντάχκθκαν ςτθ δράςθ ςυμβουλευτικισ των 
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Χχεδίων, οι γυναίκεσ ανιλκαν ςτο 68%. Χτισ δράςεισ κατάρτιςθσ των Χχεδίων ςυμμετείχαν 5.883 
ωφελοφμενοι/εσ, με ποςοςτό ςυμμετοχισ γυναικϊν 73%. Χε ςφνολο 2.878 ωφελοφμενων που 
εντάχκθκαν ςε δράςεισ προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ (ΡΕΕ, ΡΚΕ, STAGE), οι γυναίκεσ ωφελοφμενεσ 
ανιλκαν ςτο 65%.  

Μζτρα Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν 

(ΥΕΥ ΑΠΚ-Π5.4, ΥΕΥ ΞΠ-Π5.1, ΥΕΥ ΔΠ-Π1.1, ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ-Π2.4, Π4.13 & Π5.1, ΥΕΥ 
ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ-Π5.3, ΥΕΥ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ-Π5.3, ΥΕΥ ΔΕ-Π5.1, ΥΕΥ ΧΕ-Π5.2, ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ-Π3.3, ΥΕΥ 
ΥΕΟΣΥ-Π5.3, ΥΕΥ ΒΑ-Π1.5, ΥΕΥ ΡΑ-Π4.2, ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ-Π4.5, Π5.10 & Π6.1) 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

Ψα Πζτρα Ξοινωνικϊν Ωπθρεςιϊν των ΥΕΥ υλοποιικθκαν από φορείσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και 
περιλάμβαναν τα εξισ προγράμματα:  

 Υρόγραμμα «Βοικεια ςτο Χπίτι», το οποίο ςυγκεντρϊνει και τθν πλειονότθτα των δομϊν 
(73% των δομϊν) 

 Ξζντρα Θμεριςιασ Φροντίδασ Θλικιωμζνων (ΞΘΦΘ)  

 Βρεφονθπιακοί Χτακμοί  

 Υαιδικοί Χτακμοί  

 Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) 

 Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ (ΞΔΑΥ/ ΑΠΕΑ) 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Σ πλθκυςμόσ των Υεριφερειϊν και ιδιαίτερα οι γυναίκεσ και οι ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ 
(θλικιωμζνοι, ΑΠΕΑ, παιδιά) 

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 1.257 δομζσ ςυνολικά  

 Ρρόγραμμα «Βοικεια ςτο Σπίτι»: 902 δομζσ, 4.523 απαςχολοφμενοι και 61.565 ωφελοφμενοι/εσ, 
ςε εκνικό επίπεδο  

 Κζντρα Θμεριςιασ Φροντίδασ Θλικιωμζνων (ΚΘΦΘ): 59 

 Βρεφονθπιακοί Στακμοί: 72 

 Ραιδικοί Στακμοί: 64 

 Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ραιδιϊν (ΚΔΑΡ): 125  

 Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ (ΚΔΑΡ/ ΑΜΕΑ): 35 

*Τα ανωτζρω ςτοιχεία προζρχονται από επεξεργαςία ςτοιχείων για ςχετικοφσ δείκτεσ Μζτρων των 
ΡΕΡ (Τελικζσ Εκκζςεισ) και αντίςτοιχουσ δείκτεσ ζργων (ςτοιχεία ΟΡΣ) για τισ περιπτϊςεισ που δεν 
ορίηονται ςχετικοί δείκτεσ ςε επίπεδο Μζτρων. Αναλυτικά ςτοιχεία παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Θ - 
2ο Ραραδοτζο «Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ»] 

Αναλυτικά: 

Ψο μζςο ποςοςτό κάλυψθσ του ςτόχου δθμιουργίασ δομϊν ςτισ Υεριφζρειεσ, όπωσ εκφράηεται από 
τον βακμό επίτευξθσ του δείκτθ «αρικμόσ δομϊν που ενιςχφονται, δθμιουργοφνται, 
χρθματοδοτοφνται», ςτο πλαίςιο των μζτρων κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, είναι 91%. Θ Υεριφζρεια με το 
μεγαλφτερο βακμό επίτευξθσ ιταν θ Δυτικι Ελλάδα με το ποςοςτό κάλυψθσ του εν λόγω ςτόχου να 
ανζρχεται ςτο 183%, ενϊ αντίςτοιχα θ Υεριφζρεια με το χαμθλότερο βακμό επίτευξθσ ιταν τα Λόνια 
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Ρθςιά με το ποςοςτό κάλυψθσ του εν λόγω ςτόχου ςτο 40%. Χτισ υπόλοιπεσ Υεριφζρειεσ ο βακμόσ 
επίτευξθσ κυμάνκθκε περίπου ςτο 100% του ςτόχου.  

Ψα προαναφερκζντα προγράμματα χρθματοδοτικθκαν επίςθσ και ςτο πλαίςιο των Πζτρων 
Σλοκλθρωμζνων Υαρεμβάςεων Αςτικισ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςε επίπεδο περιοχισ, ηϊνθσ, 
Διμου για τθ λειτουργία αντίςτοιχων δομϊν κοινωνικισ φροντίδασ ςτισ περιοχζσ που επιλζχκθκαν 
είτε για αςτικι είτε για αγροτικι ανάπτυξθ, κατόπιν ζγκριςθσ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων. Ειδικότερα: 

 Χτο πλαίςιο του Πζτρου Σλοκλθρωμζνων Υαρεμβάςεων Αςτικισ Ανάπτυξθσ 
δθμιουργικθκαν 48 δομζσ ςτισ οποίεσ απαςχολικθκαν 233 εργαηόμενοι/εσ ςε εκνικό 
επίπεδο και εξυπθρετικθκαν 1.964 ωφελοφμενοι/εσ. 

 Χτο πλαίςιο του Πζτρου Σλοκλθρωμζνων Υαρεμβάςεων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
δθμιουργικθκαν 92 δομζσ ςτισ οποίεσ απαςχολικθκαν 319 εργαηόμενοι/εσ ςε εκνικό 
επίπεδο και εξυπθρετικθκαν 4.900 ωφελοφμενοι/εσ. 

Θ μεγαλφτερθ χρθματοδοτικά και δθμοφιλζςτερθ κοινωνικά παρζμβαςθ ιταν το Υρόγραμμα  
«Βοικεια ςτο Χπίτι» (72%). Θ κοινωνικι ωφζλεια των δομϊν που αφοροφςαν θλικιωμζνουσ μζςω 
του Υρογράμματοσ «Βοικεια ςτο Χπίτι» ιταν μεγάλθ, κακϊσ αυτζσ ςυνζβαλλαν ςτθν παραμονι των 
ωφελουμζνων ςτο οικείο φυςικό και κοινωνικό τουσ περιβάλλον, ςτθν διατιρθςθ τθσ ςυνοχισ τθσ 
οικογζνειάσ τουσ, ςτθν αποφυγι χριςθσ ιδρυματικισ φροντίδασ και καταςτάςεων κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ, κακϊσ και ςτθν εξαςφάλιςθ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ.  

Αντικζτωσ, το Υρόγραμμα με τισ λιγότερεσ ςυνολικά δομζσ αντιςτοιχοφςε ςτα Ξζντρα Δθμιουργικισ 
Απαςχόλθςθσ Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ (ΞΔΑΥ/ ΑΠΕΑ - 3%).  

Επιπτώςεισ από Δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ εναρμόνιςθσ προςωπικισ και επαγγελματικισ ηωισ. 

Σι Δομζσ Ξοινωνικϊν Ωπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο τθσ Γϋ προγραμματικισ περιόδου ζτυχαν κετικισ 
υποδοχισ από τουσ ωφελοφμενουσ, ενϊ αδιαμφιςβιτθτθ είναι θ αξία που προςζδωςαν ςτθν 
κοινωνικι ςυνοχι και ςτθ διευκόλυνςθ ειςόδου των γυναικϊν ςτο εργατικό δυναμικό. Υαράλλθλα, 
κατά τθ διαπραγμάτευςθ των ΥΕΥ τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013, μεγάλθ ζμφαςθ 
δόκθκε ςτθ ςυνζχιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ αυτϊν των δομϊν, μετά από αίτθμα και των 
περιφερειακϊν αρχϊν.  

Σι επιπτϊςεισ εξετάηονται υπό το πρίςμα: 

 τθσ δθμιουργίασ βιϊςιμων νζων δομϊν ςε τοπικό επίπεδο που ςυμβάλλουν ςτθν 
εναρμόνιςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ των γυναικϊν.  

 των άμεςων επιπτϊςεων τθσ λειτουργίασ αυτισ ςτθν διατιρθςθ τθσ γυναικείασ 
απαςχόλθςθσ. 

Ξατωτζρω διατυπϊνονται τα εξισ ςυμπεράςματα: 

 Δθμιουργικθκαν μζςω των ΥΕΥ και διατιρθςαν τθν λειτουργία τουσ μετά το πζρασ του 
προγράμματοσ 1.257 δομζσ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςε πανελλαδικό επίπεδο, προκειμζνου 
να βοθκθκεί θ ζνταξθ και θ παραμονι των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ.   

 Χυνολικά ςε όλθ τθν Γϋ προγραμματικι περίοδο 2000-2008 ςυγχρθματοδοτικθκαν και 
λειτοφργθςαν πανελλαδικά άνω των 1.500 δομϊν κοινωνικισ φροντίδασ, δυναμικότθτασ 
70.000 ατόμων, ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται περίπου 6.600 άτομα, εξειδικευμζνο κυρίωσ 
προςωπικό (παιδαγωγοί, νθπιαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, παιδοψυχολόγοι κλπ), κατά 
πλειοψθφία γυναίκεσ (περίπου το 90% των απαςχολοφμενων).   

 Ωπιρξαν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν διατιρθςθ τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ από τθν 
λειτουργία των δομϊν των ΥΕΥ. Χτθν άποψθ αυτι ςυνθγορεί και ςχετικι Πελζτθ που 
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εκπονικθκε31 για τισ Δομζσ Υροϊκθςθσ των ίςων  ευκαιριϊν μεταξφ των δφο φφλων των 
ΥΕΥ. Πε βάςθ τα ευριματα αυτισ τθσ Πελζτθσ:  

 Χε ςχζςθ με το ςυνολικό αρικμό εξυπθρετοφμενων ατόμων (υπολογίςτθκε ςε 
περίπου 84.000 άτομα ςε όλθ τθ χϊρα), προκφπτει ότι για κάκε τρία (3) 
εξαρτϊμενα άτομα που εξυπθρετοφνται αποδεςμεφεται μία (1) γυναίκα. 

 Χτο ςφνολο των δομϊν, εκτιμάται ότι ο αρικμόσ γυναικϊν που αποδεςμεφονται 
από τθ φροντίδα βρεφϊν/παιδιϊν και άλλων εξαρτθμζνων ατόμων ςε όλθ τθν 
Ελλάδα ανζρχεται ςε περίπου 29.000 άτομα. 

 Θ ωφζλεια για τισ εργαηόμενεσ γυναίκεσ είναι ςθμαντικι και ιδιαίτερα ςε αυτζσ 
που απευκφνονται ςτουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ, ΞΔΑΥ. Σι γυναίκεσ που ζχουν τθν 
ευκφνθ ανατροφισ βρεφϊν και παιδιϊν που ςυμμετζχουν ςτουσ βρεφικοφσ και 
παιδικοφσ ςτακμοφσ, ςτα ΞΔΑΥ και ςτα ΞΔΑΥ ΑΠΕΑ εμφανίηονται να εργάηονται ςε 
ποςοςτό 68,5%, ενϊ ςε ποςοςτό 14,7% δθλϊνουν άνεργεσ και αναηθτοφν εργαςία, 
ενϊ για τα ΞΘΦΘ και Βοικεια ςτο Χπίτι αντίςτοιχα ανζρχεται ςτο 53% του ςυνόλου, 
με το ποςοςτό ανζργων γυναικϊν που αναηθτοφν εργαςία ςτο 12%. 

 Σι Δομζσ αποδείχκθκε ότι ςυνζβαλλαν ςτθ διεφρυνςθ τθσ ικανότθτασ και ςτθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ των υπθρεςιϊν πρόνοιασ και διευκόλυνςθσ για τθ φροντίδα των παιδιϊν, των 
θλικιωμζνων και των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, προκειμζνου να διευκολυνκοφν οι 
γυναίκεσ ςτθ ςυμφιλίωςθ του επαγγελματικοφ και του οικογενειακοφ βίου και ςτθν 
πρόςβαςθ-παραμονι ςτθν αγορά εργαςίασ. 

 

                                                            
31 Υρόκειται για τθ Μελζτθ Αξιολόγθςθσ των δράςεων Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν που ςυμβάλλουν ςτθ ςυμφιλίωςθ επαγγελματικισ και 
οικογενειακισ ηωισ των γυναικϊν και αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ, όπωσ υλοποιοφνται από τα ΡΕΡ και το 
ΕΡΑΕΚ με τθ ςυγχρθματοδότθςθ του ΕΚΤ (Γϋ ΚΡΣ), για λογαριαςμό τθσ ΕΩΧΕΞΨ (2005). 
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Ανάπτυξθ τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ και επιχειρθματικότθτασ 

(ΥΕΥ ΑΠΚ-Π5.4, ΥΕΥ ΞΠ-Π3.9&Π6.11, ΥΕΥ ΔΠ-Π1.1, ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ-Π5.1, ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ-
Π5.3&Π3.6&Π2.9, ΥΕΥ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ-Π5.3&Π3.4, ΥΕΥ ΔΕ-Π5.3, ΥΕΥ ΧΕ-Π5.2, ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ-
Π3.3, ΥΕΥ ΥΕΟΣΥ-Π5.3, ΥΕΥ ΒΑ-Π1.5 & Π2.5&Π4.12, ΥΕΥ ΡΑ-Π4.2, ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ-Π6.1) 

Βαςικζσ δράςεισ / ζργα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Πζτρου 

 Θ εφαρμογι του αφοροφςε ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ όπωσ: θ ςυμμετοχι των γυναικϊν 
επιχειρθματιϊν ςε κεματικά εργαςτιρια (Workshops) για κζματα οργάνωςθσ τθσ επιχείρθςθσ, 
ςυμμετοχι τουσ ςε επιχειρθματικζσ εκκζςεισ, ςυνζδρια και επιχειρθματικζσ αποςτολζσ για τθν 
ανάπτυξθ τθσ εξωςτρζφειασ τουσ κακϊσ και ενζργειεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ προβολισ τουσ. 
Επιπλζον, ενιςχφκθκε θ απόκτθςθ ςτοιχειϊδουσ εξοπλιςμοφ εκ μζρουσ τουσ που αφοροφςε 
ςτθν αυτοματοποίθςθ και ςτον τεχνολογικό εκςυγχρονιςμό τουσ. 

Ωφελοφμενοι δράςεων / ζργων 

Γυναίκεσ εργαηόμενεσ/ επιχειρθματίεσ 

Εκροζσ - Αποτελζςματα – Επιπτϊςεισ 

 4.787 επιχειριςεισ γυναικϊν ενιςχφκθκαν 

Αναλυτικά: 

Ψο Υρόγραμμα αφοροφςε μια αμιγϊσ κετικι δράςθ υπζρ των γυναικϊν που περιλάμβανε τθν 
ενίςχυςθ υφιςταμζνων γυναικείων  επιχειριςεων με τθν παροχι υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν για τθ 
βελτίωςθ των επιχειρθματικϊν τουσ δεξιοτιτων, τον εκςυγχρονιςμό τουσ και τθ διατιρθςθ τθσ 
γυναικείασ απαςχόλθςθσ. Ψο πρόγραμμα «Ανάπτυξθ Γυναικείασ Απαςχόλθςθσ και 
Επιχειρθματικότθτασ» αποτζλεςε παρζμβαςθ που ιταν προςαρμοςμζνθ ςε πραγματικζσ και 
διαρκείσ ανάγκεσ των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων. Αποτζλεςε μια ουςιαςτικι παρζμβαςθ για 
τθν ανάπτυξθ των γυναικείων επιχειριςεων και τθν διατιρθςθ τθσ  απαςχόλθςθσ.  

Ψο Υρόγραμμα υλοποιικθκε ςτισ Υεριφζρειεσ: Ανατολικι Πακεδονία-Κράκθ, Αττικι, Βόρειο Αιγαίο, 
Δυτικι Ελλάδα, Δυτικι Πακεδονία, Ιπειρο, Κεςςαλία, Λόνια Ρθςιά, Ξεντρικι Πακεδονία, Ρότιο 
Αιγαίο και Χτερεά  Ελλάδα. 

Θ δράςθ «Ανάπτυξθ Γυναικείασ Απαςχόλθςθσ και Επιχειρθματικότθτασ»32 αποτζλεςε μια 
ουςιαςτικι και ολοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ για τθν ανάπτυξθ των γυναικείων επιχειριςεων και τθ 
διατιρθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςε 4.787 ςυνολικά επιχειριςεισ (από το ςφνολο των 5.856 εντάξεων) 
με ποςοςτό επίτευξθσ 82% επί του αρχικοφ ςτόχου, ενϊ από τισ 4.787 γυναίκεσ επιχειρθματίεσ που 
υλοποίθςαν το εγκεκριμζνο ζργο, οι 3.465 εξ αυτϊν επζλεξαν τθ «μεμονωμζνθ δράςθ». Σ βακμόσ 
επίτευξθσ του ςτόχου, παρ’ όλα αυτά, δεν παρουςίαςε μεγάλεσ αποκλίςεισ μεταξφ των 
Υεριφερειϊν, κακϊσ κυμάνκθκε μεταξφ 71% και 87%. Θ υψθλι αποτελεςματικότθτα ςε ςυνδυαςμό 
με τθν ιδιαίτερα ικανοποιθτικι οικονομικι απορρόφθςθ, θ οποία ανιλκε ςτο 84,3% (θ ςυνολικι 
δθμόςια δαπάνθ ανιλκε ςε 44,33 εκατ. €), κακιςτά τθ δράςθ ςυνολικά αρκετά ικανοποιθτικι. 

Πζςω του προγράμματοσ ωφελικθκε ςθμαντικά και το γυναικείο ςυνεταιριςτικό επιχειρθματικό 
δυναμικό (40 γυναικείοι ςυνεταιριςμοί) ςτουσ τομείσ παραγωγισ και μεταποίθςθσ αγροτικϊν 
προϊόντων οι οποίοι ςτθν Ελλθνικι Υεριφζρεια παρουςιάηουν ιδιαίτερθ δραςτθριότθτα. 

                                                            
32

 Ψα ςτοιχεία προζρχονται από τθν Αξιολόγθςθ του Υρογράμματοσ «Ανάπτυξθ τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ και επιχειρθματικότθτασ» 
του ΕΟΜΜΕΧ.  
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Χτον υψθλό βακμό επίτευξθσ των ςτόχων του προγράμματοσ και ςτθν ικανοποιθτικι ςυμμετοχι 
ςυνζβαλε το γεγονόσ ότι θ επιχοριγθςθ ανζρχονταν ςτο 100% των δαπανϊν του προγράμματοσ για 
τθ γυναίκα επιχειρθματία-ωφελοφμενθ. Ψο κακεςτϊσ επιχοριγθςθσ επζδραςε ωσ ελκυςτικόσ 
παράγοντασ ςυμμετοχισ.  

Πία από τισ καινοτομίεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ ιταν θ υποχρεωτικι λιψθ από μζρουσ των 
ωφελουμζνων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν είτε μεμονωμζνα είτε μζςω του ίδιου του τελικοφ 
δικαιοφχου (ΕΣΠΠΕΧ). Χυγκεκριμζνα προβλζπονταν: 

 οι «ςυλλογικζσ δράςεισ» (όπωσ workshops, θμερίδεσ, ςυλλογικι ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ, 
κ.α.), όπου οι γυναίκεσ-επιχειρθματίεσ ςυμμετζχουν από κοινοφ μετά από αίτθςι τουσ. Σι 
εν λόγω δράςεισ οργανϊνονταν από τον ΕΣΠΠΕΧ Α.Ε. και  

 οι «μεμονωμζνεσ δράςεισ» (όπωσ μεμονωμζνθ ςυμμετοχι ςε workshops-θμερίδεσ-
εκκζςεισ, αγορά λογιςμικοφ, παραγωγι διαφθμιςτικοφ υλικοφ, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, 
ανάπτυξθ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO, HACCP, κ.α.), ςτισ οποίεσ οι 
γυναίκεσ επιχειρθματίεσ κα δροφςαν μεμονωμζνα.  

Ακολοφκωσ παρατίκεται το ςχιμα λογικισ παρζμβαςθσ τθσ υλοποίθςθσ των ΥΕΥ ςυνολικά, ςτο 
οποίο αποτυπϊνεται το ςφνολο των δεικτϊν ιςότθτασ με βάςθ τον τελικό ςχεδιαςμό κακϊσ και θ 
τιμι επίτευξισ τουσ κατά τθν υλοποίθςθ. Σι δείκτεσ παραμζνουν ομαδοποιθμζνοι με βάςθ τθ 
μεκοδολογία που περιγράφθκε ςτον αρχικό ςχεδιαςμό. 
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χιμα 4.6  Οογικι Υαρζμβαςθσ των ΥΕΥ ςτον τομζα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων (Ωλοποίθςθ) 
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ΥΕΥ ΑΠΚ (Π4.3), ΥΕΥ ΞΠ (Π 3.9), ΥΕΥ ΔΠ 

(Π3.7), ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ (Π3.6), ΥΕΥ ΛΡ (Π3.4), 

ΥΕΥ ΔΕ (Π4.6), ΥΕΥ ΧΕ (Π3.7), ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 

(Π3.1), ΥΕΥ ΒΑ (Π2.5), ΥΕΥ ΡΑ (Π4.8)

ΥΕΥ ΡΑ (Π4.1), ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ (Π6.2), ΥΕΥ ΑΠΚ (Π5.6), 

ΥΕΥ ΞΠ (Π5.2), ΥΕΥ ΔΠ (Π1.2), ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ (Π5.2), 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ (Π5.1), ΥΕΥ ΛΡ (Π5.1), ΥΕΥ ΔΕ (Π5.2), 

ΥΕΥ ΧΕ (Π5.1), ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ (Π3.2), ΥΕΥ 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ (Π5.1), ΥΕΥ ΒΑ (Π1.4, Π3.6)

ΥΕΥ ΑΠΚ (Π1.15), ΥΕΥ ΞΠ (Π6.11), ΥΕΥ ΔΠ 

(Π5.8), ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ (Π2.9), ΥΕΥ ΛΡ (Π5.4), 

ΥΕΥ ΔΕ (Π6.9), ΥΕΥ ΧΕ (Π1.14), ΥΕΥ ΒΑ (Π4.12), 

ΥΕΥ ΡΑ (Π4.1).

ΥΕΥ ΑΠΚ (Π5.5), ΥΕΥ ΞΠ (Π5.3), ΥΕΥ ΔΠ 

(Π1.3), ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ (Π5.3), ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 

(Π5.2), ΥΕΥ ΛΡ (Π5.2), ΥΕΥ ΔΕ (Π5.3), ΥΕΥ ΧΕ 

(Π5.3), ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ (Π3.4), ΥΕΥ 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ (Π5.2), ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ (Π6.3), 

ΥΕΥ ΡΑ (Π5.8), ΥΕΥ ΒΑ (Π1.6).

ΥΕΥ ΑΠΚ (Π5.4 ), ΥΕΥ ΞΠ (Π5.1), ΥΕΥ 

ΔΠ (Π1.1), ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ (Π5.1), ΥΕΥ 

ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ (Π5.3), ΥΕΥ ΛΡ (Π5.3), ΥΕΥ 

ΔΕ (Π5.1), ΥΕΥ ΧΕ (Π5.2), ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 

(Π3.3), ΥΕΥ ΥΕΟΣΥΣΡΘΧΧΣΩ (Π5.3), 

ΥΕΥ ΒΑ (Π1.5), ΥΕΥ ΡΑ (Π4.2), ΥΕΥ 

ΞΦΘΨΘΧ (Π6.1), 
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Αναβάκμιςθ των 
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δεξιοτιτων γυναικϊν 

(αρικμόσ)
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πλθκυςμοφ αναφοράσ 

(γυναίκεσ άνεργοι 1999) 
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εργατικό δυναμικό (%)

Κζςεισ εργαςίασ  που 
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φροντίδα εξαρτθμζνων 

ατόμων

Υλθκυςμόσ γυναικϊν 
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Υοςοςτό δομϊν που 

ενιςχφονται ςτο ςφνολο 

των υπαρχόντων δομϊν 

φροντίδασ (197)

ΠΕΠ

ΘΕΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ GM ΔΡΑΕΙ
ΘΕΣΙΚΕ & ΟΤΔΕΣΕΡΕ 

ΔΡΑΕΙ

ΘΕΣΙΚΕ & GM 

ΔΡΑΕΙ

783.156.827

853.362.903

ΤΝΟΛΟ ΕΙΡΟΩΝ

ΑΣΙΚΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΟΠΑΑΧ ΣΠΑ

Υλικοσ άμεςα 

ωφελουμζνων γυναικϊν 
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Ξαταρτιηόμενεσ Γυναίκεσ

Χυμμετοχι

γυναίκων ςε προγράμματα 

κατάρτιςθσ

Ωποςτιριξθ  δομϊν παροχισ

υπθρεςιϊν κοινωνικισ 

μζριμνασ (αρικμόσ)

Ωφελοφμενεσ γυναίκεσ από 

τθ δθμιουργία  δομϊν 

κοινωνικισ φροντίδασ

Υλικοσ δομϊν 

Υλικοσ ωφελοφμενων 

γυναικϊν ςτισ δομζσ

Υλικοσ ωφελουμζνων 

γυναικϊν από 

υποςτθρικτικζσ δράςεισ  
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Οειτουργία 

δομϊν 

υποςτιριξθσ 

ατόμων που 

χριηουν ςτιριξθσ 

Δομζσ

Δυναμικότθτα νζων ι 

βελτιοφμενων δομϊν 

κοινωνικισ πρόνοιασ

Ενίςχυςθ Δομϊν

Ωφελοφμενεσ Γυναίκεσ 

από τθ δθμιουργία 

δομϊν κοινωνικισ 

φροντίδασ 

Υλικοσ ωφελουμζνων 
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Ωφελοφμενεσ γυναίκεσ

Κζςεισ εργαςίασ από 

γυναίκεσ που 

αποδεςμζυτθκαν από τθ 

φροντίδα εξαρτθμζνων 

ατόμων

Γυναίκεσ που 

διευκολφνονται για ζνταξθ 

ςτθν αγορά εργαςίασ

Εξαςφάλιςθ ίςων ευκαιριϊν 

πρόςβαςθσ ςτθν αγορά 

εργαςίασ - διευκόλυνςθ και 

αποδζςμευςθ γυναικϊν από 

τθ φροντίδα εξαρτθμζνων 

ατόμων

Εξυπθρετοφμενοσ 

πλθκυςμόσ από δομζσ 

υποςτιριξθσ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ επί ςυνόλου 

παιδικοφ-γεροντικοφ 

πλθκυςμοφ

Αναβάκμιςθ των 

επαγγελματικϊν προςόντων 

και δεξιοτιτων

Δθμιουργία   κζςεων 

απαςχόλθςθσ κατά τθ 

λειτουργία που αφοροφν 

κυρίωσ γυναίκεσ

Εξυπθρετοφμενοι από τισ 

δομζσ

Εξυπθρετοφμενοι ςε 

δομζσ

Δομζσ υποςτιριξθσ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Υλικοσ 

απαςχολοφμενων 

γυναικϊν ςτισ δομζσ

Αρικμόσ δομϊν που 

δθμιουργοφνται / 

εκςυγχρονίηονται / 

επεκτείνονται

Δομζσ Ξοινωνικϊν 

Ωπθρεςιϊν

Ωφελοφμενεσ γυναίκεσ που 

αποδεςμεφονται από τθ 

φροντίδα παιδιϊν

Αρικμόσ κοινωνικϊν δομϊν 

(που απαςχολοφν ανζργουσ)

Δομζσ υποςτιριξθσ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ

Δομζσ υποςτιριξθσ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ 

(δυναμικότθτα)

Αρικμόσ 

απαςχολοφμενων 

γυναικϊν ςε δομζσ με 

επιλζξιμεσ τισ δαπάνεσ 

των αμοιβϊν τουσ 

* Χτθν τιμι υλοποίθςθσ περιλαμβάνεται και θ τιμι του δείκτθ "Αρικμόσ καταρτιηομζνων γυναικϊν" του ΥΕΥ Κεςςαλίασ, ο οποίοσ μζχρι και τον τελικό ςχεδιαςμό ιταν μθ ποςοτικοποιθμζνοσ και του οποίου θ τιμι υλοποίθςθσ είναι 149.  

*** Χτθν τιμι υλοποίθςθσ δεν περιλαμβάνεται θ τιμι του ςχετικοφ δείκτθ για το ΥΕΥ Κεςςαλίασ, κακϊσ παραμζνει μθ ποςοτικοποιθμζνοσ και κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ των ςχετικϊν δράςεων / παρεμβάςεων. 

**** Χτο ΥΕΥ Κεςςαλίασ ο δείκτθσ "Υλικοσ Δομϊν"παραμζνει μθ ποςοτικοποιθμζνοσ και κατά τθν υλοποίθςθ των ςχετικϊν δράςεων / παρεμβάςεων. Θ τιμι υλοποίθςθσ 12  αφορά τουσ αντίςτοιχουσ δείκτεσ των ΥΕΥ ΞΠ και ΥΕΥ ΔΠ.

*****  Χτο ΥΕΥ Δυτικισ Πακεδονίασ ο ςχετικόσ δείκτθσ δε δίνει τιμι υλοποίθςθσ βάςει τθσ Ψελικισ Ζκκεςθσ. Θ τιμι υλοποίθςθσ  4.396 αφορά τουσ αντίςτοιχουσ δείκτεσ των ΥΕΥ ΞΠ και ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ, ΥΕΥ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ και ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ. 
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Αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων του ΕΞΨ ςε ότι αφορά τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ  
των φφλων ςτα Ε.Υ. του Γ’ ΞΥΧ (gender mainstreaming και κετικζσ δράςεισ) 

3ο Παραδοτζο: Ψελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ 
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Από το ανωτζρω ςχιμα και ςε ςυςχετιςμό με τα αντίςτοιχα του ςχεδιαςμοφ (αρχικόσ - τελικόσ), 
προκφπτουν οι κάτωκι γενικζσ διαπιςτϊςεισ ςε ςχζςθ με τθν ποςοτικοποίθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ 
αρχισ τθσ ιςότθτασ μεταξφ των φφλων μζςω ςτόχων - δεικτϊν ιςότθτασ:  

 Θ ποςοτικοποίθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των φφλων μζςω ςτόχων – 
δεικτϊν ιςότθτασ τελεί υπό ικανοποιθτικά επίπεδα αναφορικά με το ςκζλοσ τθσ 
υλοποίθςθσ, δεδομζνου ότι το ςφνολο ςχεδόν των δεικτϊν που είχαν τεκεί ςε επίπεδο 
Πζτρων μετρικθκαν με τθν ολοκλιρωςθ των προγραμμάτων. Ωςτόςο, όπωσ παρατθρικθκε 
και ςτον τελικό ςχεδιαςμό, οι εν λόγω κατθγορίεσ Πζτρων ποςοτικοποιικθκαν κυρίωσ ςε 
επίπεδο εκροϊν. Αναλυτικά, οι κετικζσ ωσ προσ τθν ιςότθτα των φφλων παρεμβάςεισ 
ποςοτικοποιοφνται ωσ επί το πλείςτον από δείκτεσ εκροϊν και μζροσ μόνο εξ αυτϊν από 
δείκτεσ αποτελζςματοσ και επιπτϊςεων. Αντικζτωσ, οι προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα 
των φφλων παρεμβάςεισ ποςοτικοποιοφνται κατά κφριο λόγο από δείκτεσ εκροϊν, ενϊ θ 
ποςοτικοποίθςθ ςε επίπεδο δεικτϊν αποτελζςματοσ είναι ιδιαίτερα περιοριςμζνθ. 
Ανφπαρκτθ είναι θ ποςοτικοποίθςθ  ςε επίπεδο δεικτϊν επιπτϊςεων, γεγονόσ που 
ςυνεπάγεται ουςιαςτικά τθν αδυναμία μζτρθςθσ τθσ αποδοτικότθτασ των παρεμβάςεων και 
άρα τθν εξαγωγι αςφαλϊν και αξιόπιςτων ςυμπεραςμάτων αναφορικά με τθ βιωςιμότθτά 
τουσ.    

 Χτο επίπεδο των Αξόνων Υροτεραιότθτασ των ΥΕΥ, θ εικόνα είναι αρκετά ικανοποιθτικι, με 
τθν πλειονότθτα των δεικτϊν ιςότθτασ που τζκθκαν ςτα επιμζρουσ ΥΕΥ να ζχουν 
υπερκαλφψει το ςτόχο τουσ. κα πρζπει όμωσ να ςθμειωκεί, ότι οι περιςςότεροι από τουσ 
δείκτεσ ιςότθτασ ςτο επίπεδο των Αξόνων Υροτεραιότθτασ ποςοτικοποιοφν κετικζσ 
παρεμβάςεισ.  

Χτα ωσ άνω κρίνεται ςκόπιμο να επιςθμανκοφν και τα ςτοιχεία που παρείχαν οι ΕΩΔ των ΥΕΥ ςτο 
πλαίςιο τθσ ζρευνασ Α αναφορικά με τθν υλοποίθςθ του Υρογράμματοσ βάςει των οποίων 
αναγνωρίηεται ςχετικι επάρκεια ςτθν εφαρμογι κινιτρων για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των 
φφλων ςτισ επιμζρουσ παρεμβάςεισ των ΥΕΥ, κακϊσ επίςθσ και θ επάρκεια του προχπολογιςμοφ 
που τελικϊσ διατζκθκε για τισ κετικζσ δράςεισ προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ επιμζρουσ 
παρεμβάςεισ των ΥΕΥ. 

Επιπλζον, αξιολογϊντασ τισ υλοποιθκείςεσ κατθγορίεσ παρεμβάςεων ωσ προσ το βακμό επίτευξθσ 
των ςτόχων τουσ αναφορικά με τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, αναγνωρίηουν τθν 
κατθγορία «Ξοινωνικζσ υπθρεςίεσ» ωσ τθν πλζον επιτυχι, ενϊ εκτιμοφν ότι και οι «Σλοκλθρωμζνεσ 
παρεμβάςεισ αςτικισ ανάπτυξθσ ΕΞΨ» πζτυχαν ςθμαντικά τουσ ςτόχουσ τουσ. Αντικζτωσ, αποδίδουν 
μικρότερθ επίτευξθ ςτόχων ςτισ κατθγορίεσ «Ψοπικζσ πρωτοβουλίεσ απαςχόλθςθσ» και «Χυνζργια 
ανκρϊπινων πόρων».  

Ψζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι από τουσ φορείσ διαχείριςθσ των ΥΕΥ εκτιμάται πωσ μεταξφ των 
κεμάτων τα οποία αποτζλεςαν πρόβλθμα ι/και εμπόδιο ςτθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των 
φφλων ςυγκαταλζγονται ωσ πολφ ςθμαντικά θ Ζλλειψθ μθχανιςμϊν – ςυςτθμάτων 
παρακολοφκθςθσ δεικτϊν ιςότθτασ από δικαιοφχουσ των ΡΕΡ, όπωσ επίςθσ και θ Ζλλειψθ 
μθχανιςμϊν αποτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ επίτευξθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ επιμζρουσ 
παρεμβάςεισ των ΡΕΡ. 
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Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων των ΥΕΥ   

Χτον ςυνοπτικό πίνακα και τα διαγράμματα που ακολουκοφν, αποτυπϊνεται θ χρθματοδοτικι 
κατανομι των πόρων των ΥΕΥ όπωσ διαμορφϊκθκε κατόπιν ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ 
αντικειμζνου των παρεμβάςεων επί ςυνόλου Πζτρων ΕΞΨ, κακϊσ και διακριτά των κετικϊν και 
προςανατολιςμζνων ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεων. Χτα ςτοιχεία που παρατίκενται πραγματοποιείται 
ςυςχετιςμόσ τθσ τελικισ χρθματοδοτικισ κατανομισ των πόρων με τισ τελικζσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ.  

Πίνακασ 4.1  Χρθματοδοτικι κατανομι πόρων των ΥΕΥ ΕΞΨ – Γ’ ΞΥΧ ανά κατθγορία παρζμβαςθσ. 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠ 

Κατθγορία Δράςεων Σελικόσ Π/Τ Δαπάνεσ Ποςοςτό Απορρόφθςθσ 

Gender Mainstreaming 452.812.175 454.440.188 100% 

Κετικζσ Δράςεισ 332.359.242 401.781.209 121% 

Δράςεισ προώκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων 785.171.418 856.221.397 109% 

Συδζτερεσ Δράςεισ 23.798.311 23.308.921 98% 

φνολο 808.969.729 879.530.318 109% 

Πια βαςικι διαπίςτωςθ που προκφπτει από τα ανωτζρω είναι θ υψθλι απορρόφθςθ των κετικϊν 
δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο των ΥΕΥ (121%). Τςον αφορά τισ προςανατολιςμζνεσ ςτθν 
ιςότθτα παρεμβάςεισ των ΥΕΥ, παρατθροφμε ότι δαπανικθκε το ςφνολο των ςχετικϊν 
διατικζμενων πόρων (ποςοςτό απορρόφθςθσ 100%). 

Αναφορικά με τθν εξζλιξθ τθσ κατανομισ των χρθματοδοτικϊν πόρων ςε ςχζςθ με τισ επιλζξιμεσ 
δαπάνεσ ςτο ςφνολο των ΥΕΥ, ανά κατθγορία Πζτρων, θ εικόνα αποτυπϊνεται ςχθματικά ςτο 
ακόλουκο διάγραμμα: 

Διάγραμμα 4.15  Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ των Πζτρων ΕΞΨ των ΥΕΥ  

 

Σ υψθλόσ δείκτθσ χρθματοοικονομικισ ολοκλιρωςθσ των κετικϊν δράςεων, οφείλεται κατά κφριο 
λόγω ςτθ δαπάνθ περιςςότερων πόρων από τουσ προγραμματιςμζνουσ ςτα Πζτρα ενίςχυςθσ 
δομϊν κοινωνικισ φροντίδασ, όπου θ απορρόφθςθ ανιλκε ςτο 122%. Χτα ςχετικά Πζτρα των ΥΕΥ θ 
απορρόφθςθ κυμάνκθκε από 109% ςτο ΥΕΥ Κεςςαλίασ ζωσ 156% ςτο ΥΕΥ Δυτικισ Πακεδονίασ. 
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Χτθν εν λόγω κατθγορία αντιςτοιχεί το μεγαλφτερο ποςοςτό δαπανϊν (45,9%) επί ςυνόλου 
δαπανϊν.  

Για τθν κατθγορία «Χυνζργεια Ανκρωπίνων Υόρων» επιτεφχκθκε επίςθσ υπεραπορρόφθςθ (107%) 
με ποςοςτό δαπανϊν επί του ςυνόλου περίπου 27%. Ψο χαμθλότερο ποςοςτό απορρόφθςθσ 
παρατθρικθκε ςτθν κατθγορία «Ψοπικζσ Υρωτοβουλίεσ Απαςχόλθςθσ» (92%) θ οποία ςυγκζντρωςε 
το 11,8% των δαπανϊν, ενϊ οι χαμθλότερεσ δαπάνεσ αντιςτοιχοφν ςτθν κατθγορία Πζτρων 
«ΣΥΑΑΧ» θ οποία ςυγκζντρωςε μόλισ το 5,9% επί του ςυνόλου.  

Χτα Διαγράμματα που ακολουκοφν παρουςιάηεται αναλυτικά ο δείκτθσ χρθματοοικονομικισ 
ολοκλιρωςθσ των προςανατολιςμζνων ςτθν ιςότθτα και των κετικϊν παρεμβάςεων αντίςτοιχα, με 
ανάλυςθ ανά ΥΕΥ.  

Διάγραμμα 4.16  Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ gender mainstreaming Πζτρων ΕΞΨ των ΥΕΥ  
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Διάγραμμα 4.17  Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ κετικϊν Πζτρων ΕΞΨ των ΥΕΥ 

 

Τπωσ παρατθρείται από τθν ανάγνωςθ των διαγραμμάτων, για τισ προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα 
παρεμβάςεισ των ΥΕΥ το ποςοςτό απορρόφθςθσ κυμαίνεται μεταξφ 90% και 117%, με τθν 
χαμθλότερθ τιμι να αντιςτοιχεί ςτθν Υεριφζρεια Θπείρου και τθν υψθλότερθ ςτθν Υεριφζρεια 
Ροτίου Αιγαίου.  Από τισ 13 Υεριφζρειεσ, ςτισ 8 παρατθρικθκε ποςοςτό απορρόφθςθσ χαμθλότερο 
του 100%, ενϊ για τισ υπόλοιπεσ 5 ςθμειϊκθκε υπεραπορρόφθςθ πόρων. 

Αναφορικά με τισ κετικζσ ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεισ, διαπιςτϊνεται πωσ ςε όλεσ τισ 
Υεριφζρειεσ, επιτεφχκθκε ποςοςτό απορρόφθςθσ άνω του 100%, ιτοι υπεραπορρόφθςθ πόρων. Ψα 
μεγαλφτερα ποςοςτά απορρόφθςθσ επιτεφχκθκαν ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Πακεδονίασ, και 
ειδικότερα ςτισ Υεριφζρειεσ Δυτικισ Πακεδονίασ και Ανατολικισ Πακεδονίασ-Κράκθσ, όπου τα 
ποςοςτά αυτά υπολογίηονται ςε 156% και 146% αντίςτοιχα. 

4.1.1.7. Αποτελεςματικότθτα παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτο επίπεδο του 
Γ’ ΚΡΣ – ΕΚΤ 

Χτθν παροφςα ενότθτα εξετάηεται ο βακμόσ ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε ςυνολικό επίπεδο, κακϊσ 
και ο βακμόσ επίτευξθσ των ςτόχων ιςότθτασ που τζκθκαν ςτο ανϊτερο επίπεδο προγραμματιςμοφ 
– Γ’ ΞΥΧ. 

Θ υλοποίθςθ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςυγκρίνεται με τον τελικό 
προγραμματικό ςχεδιαςμό των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων, όπωσ αυτόσ διαμορφϊκθκε μετά 
από τισ ενδιάμεςεσ ανακεωριςεισ και παρουςιάςτθκε ςτθν Ενότθτα 3.7 αναλυτικά ανά ΕΥ και ςτθν 
Ενότθτα 3.5 & 3.6 ςε ςυνολικό επίπεδο Γ’ ΞΥΧ.  

Επιςθμαίνεται ότι για λόγουσ ςφγκριςθσ των δαπανϊν με τουσ τελικοφσ προχπολογιςμοφσ ανά 
κατθγορία παρεμβάςεων (Θετικζσ, Gender Mainstreaming, Ουδζτερεσ), ζχουν γίνει οι απαιτοφμενεσ 
τροποποιιςεισ ςτουσ τελικοφσ προχπολογιςμοφσ, ϊςτε να ενςωματωκοφν οι μεταβολζσ που 
παρατθρικθκαν ςτο χαρακτθριςμό τθσ κατθγορίασ των ακόλουκων Μζτρων κατά τθν υλοποίθςθ: 
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 ΕΡ ΚτΡ, Μζτρο 2.7: από gender mainstreaming με βάςθ τον τελικό προγραμματικό 
ςχεδιαςμό του, ςτθν υλοποίθςθ χαρακτθρίηεται ωσ ουδζτερο 

 ΕΡ ΚτΡ, Μζτρο 3.5: με βάςθ τον τελικό ςχεδιαςμό του, το Μζτρο περιελάμβανε κατά ζνα 
ποςοςτό (μθ ποςοτικοποιθμζνο) αμιγϊσ κετικζσ δράςεισ, θ υλοποίθςθ των οποίων όμωσ δεν 
διαπιςτϊκθκε, οπότε ςτθν υλοποίθςθ χαρακτθρίηεται ωσ gender mainstreaming 

 ΕΡΑΕΚ, Μζτρο 2.3: από ουδζτερο με βάςθ τον τελικό προγραμματικό ςχεδιαςμό του, ςτθν 
υλοποίθςθ χαρακτθρίηεται ωσ gender mainstreaming 

 ΕΡΑΕΚ, Μζτρο 4.2: από ουδζτερο με βάςθ τον τελικό προγραμματικό ςχεδιαςμό του, ςτθν 
υλοποίθςθ χαρακτθρίηεται ωσ gender mainstreaming 

Στισ ανωτζρω μεταβολζσ οφείλεται και θ μθ αντιςτοίχιςθ του τελικοφ προχπολογιςμοφ ανά 
κατθγορία παρζμβαςθσ που παρουςιάηεται ςτθν παροφςα Ενότθτα, με τα αντίςτοιχα ποςά που 
παρουςιάηονται ςτθν Ενότθτα 3.6. 

Σ βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων 
διαμορφϊκθκε ςτο 103% ςε ςυνολικό επίπεδο Γ’ ΞΥΧ, με τθ ςυνολικι απορρόφθςθ των δράςεων 
που χρθματοδοτικθκαν από το ΕΞΨ να ανζρχεται ςε 102%. Ωψθλότερο δείκτθ χρθματοοικονομικισ 
ολοκλιρωςθσ παρουςιάηουν οι παρεμβάςεισ προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που 
υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο των Υεριφερειακϊν Υρογραμμάτων, όπωσ φαίνεται από τα ςτοιχεία του 
Υίνακα και τα Διαγράμματα που ακολουκοφν. 
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Πίνακασ 4.2  Χρθματοδοτικι κατανομι πόρων των Πζτρων ΕΞΨ – Γ’ ΞΥΧ 
 

 ΣΟΜΕΑΚΑ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠ ΤΝΟΛΟ Γ’ ΚΠ - ΕΚΣ 

Κατθγορία Δράςεων Σελικόσ Π/Τ Δαπάνεσ 
Ποςοςτό 

Απορρόφθςθσ 
Σελικόσ Π/Τ Δαπάνεσ 

Ποςοςτό 
Απορρόφθςθσ 

Σελικόσ Π/Τ 
(Κ) Δαπάνεσ 

Ποςοςτό 
Απορρόφθςθσ 

Gender 
Mainstreaming 

3.396.430.017 3.423.818.358 101% 452.812.175 454.440.188 100% 3.849.242.192 3.878.258.546 101% 

Κετικζσ Δράςεισ 314.083.355 333.991.771 106% 332.359.242 401.781.209 121% 646.442.597 735.772.980 114% 

Δράςεισ προώκθςθσ 
τθσ ιςότθτασ των 
φφλων 

3.710.513.372 3.757.810.129 101% 785.171.418 856.221.397 109% 4.495.684.790 4.614.031.526 103% 

Συδζτερεσ Δράςεισ 1.695.543.409 1.715.525.332 101% 23.798.311 23.308.921 98% 1.719.341.720 1.738.834.253 101% 

φνολο 5.406.056.781 5.473.335.461 101% 808.969.729 879.530.318 109% 6.215.026.510 6.352.865.779 102% 

 

Διάγραμμα 4.18 

 

Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ των Πζτρων ΕΞΨ – Γ’ ΞΥΧ 

 

Διάγραμμα 4.19 

 Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ ΨΕΥ/ΥΕΥ  ΕΞΨ – Γ’ ΞΥΧ ανά 
κατθγορία παρζμβαςθσ  
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Πια βαςικι διαπίςτωςθ που προκφπτει από τα ανωτζρω είναι θ απορρόφθςθ περιςςότερων 
πόρων, από τουσ διακζςιμουσ, για τθν υλοποίθςθ κετικϊν δράςεων υπζρ των γυναικϊν (ςε 
ποςοςτό 14% ςτο ςφνολο), ςτοιχείο που ερμθνεφεται από τθν υψθλι απορρόφθςθ των κετικϊν 
δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο των ΥΕΥ (121%) και τθν αντίςτοιχθ απορρόφθςθ των 
κετικϊν δράςεων των τομεακϊν ΕΥ που αν και διαμορφϊκθκε ςε χαμθλότερα επίπεδα, εντοφτοισ 
παρζμεινε πάνω από το 100% και ςυγκεκριμζνα ανιλκε ςτο 106%. 

Σι προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ των Ψομεακϊν ΕΥ παρουςιάηουν απορρόφθςθ 
ςτα επίπεδα τθσ ςυνολικισ απορρόφθςθσ των δράςεων ΕΞΨ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ των ΥΕΥ θ 
απορρόφθςι τουσ διαμορφϊκθκε ςε επίπεδα χαμθλότερα τθσ ςυνολικισ απορρόφθςθσ, αν και 
δαπανικθκε το ςφνολο των ςχετικϊν διακζςιμων πόρων (ποςοςτό απορρόφθςθσ 100%). 

Τπωσ φαίνεται και από το αναλυτικά ςτοιχεία που παρατίκενται ςτον Υαράρτθμα Η του 2ου 
Υαραδοτζου «Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ», ο υψθλόσ δείκτθσ χρθματοοικονομικισ 
ολοκλιρωςθσ των κετικϊν δράςεων ςτο ςφνολο του Γ’ ΞΥΧ, οφείλεται κατά κφριο λόγω ςτθ δαπάνθ 
περιςςότερων πόρων από τουσ προγραμματιςμζνουσ ςτα Πζτρα ενίςχυςθσ δομϊν κοινωνικισ 
φροντίδασ, όπου θ απορρόφθςθ ξεπερνάει το 100% ςε όλα τα ςχετικά Πζτρα των ΕΥ. Ειδικότερα, θ 
απορρόφθςθ του Πζτρου 5.2 του ΕΥΑΕΞ ανιλκε ςτο 122%, ζχοντασ και τθ μεγαλφτερθ βαρφτθτα 
ςτθ διαμόρφωςθ του ςυνολικοφ δείκτθ χρθματοοικονομικισ ολοκλιρωςθσ των κετικϊν δράςεων 
(οι δαπάνεσ του Πζτρου αντιπροςωπεφουν το 28% περίπου των ςυνολικϊν δαπανϊν των κετικϊν 
Πζτρων), ενϊ θ απορρόφθςθ ςτα ςχετικά Πζτρα των ΥΕΥ κυμαίνεται από 109% ςτο ΥΕΥ 
Κεςςαλίασ ζωσ 156% ςτο ΥΕΥ Δυτικισ Πακεδονίασ. Αρνθτικά επθρζαςαν το δείκτθ 
χρθματοοικονομικισ ολοκλιρωςθσ των κετικϊν δράςεων τα Πζτρα 5.1 και 5.3 του ΕΥΑΕΞ με 
ιδιαίτερα χαμθλι απορρόφθςθ και ςυγκεκριμζνα 41% για το Πζτρο 5.1 και 80% για το Πζτρο 5.3. 

Χε ότι αφορά το δείκτθ χρθματοοικονομικισ ολοκλιρωςθσ των προςανατολιςμζνων ςτθν ιςότθτα 
των φφλων παρεμβάςεων, ςθμαντικι κετικι ςυμβολι ςτθ διαμόρφωςι του παρουςιάηει το Πζτρο 
2.1 του ΕΥΕΑΕΞ με απορρόφθςθ 108%, τα Πζτρα 4.1 και 1.2 του ΕΥΑΕΞ με ποςοςτό απορρόφθςθσ 
116% και 113% αντίςτοιχα, κακϊσ και τα Πζτρα 4.4 και 1.3 του ίδιου Υρογράμματοσ, με 
απορρόφθςθ 108% και τζλοσ τα Πζτρα 8.1 και 8.2 του ΕΥΑΡ με ποςοςτό απορρόφθςθσ 106% και 
104% αντίςτοιχα. 

Αντίκετα, αρνθτικά επθρζαςαν το δείκτθ χρθματοοικονομικισ ολοκλιρωςθσ των 
προςανατολιςμζνων ςτθν ιςότθτα των φφλων παρεμβάςεων, κυρίωσ τα Πζτρα 2.1 και 1.5 του 
ΕΥΑΕΞ με απορρόφθςθ 65% και 80% αντίςτοιχα και το Πζτρο 8.3 του ΕΥΑΡ με απορρόφθςθ τθσ 
τάξθσ του 87%. 

Χτο Διάγραμμα που ακολουκεί παρουςιάηεται αναλυτικά ο δείκτθσ χρθματοοικονομικισ 
ολοκλιρωςθσ των κετικϊν και προςανατολιςμζνων ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεων με ανάλυςθ ανά 
Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα. 
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Διάγραμμα 4.20  
Βακμόσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων 
ανά ΕΥ   

 

 

 

 

114% 
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146% 
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114% 

113% 
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115% 
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90% 

116% 

99% 

103% 

102% 

117% 

98% 

97% 

80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160%

Κετικζσ Δράςεισ  

ΕΥΑΕΞ 

ΕΥΕΑΕΞ 

ΥΕΥ ΑΠΚ 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 

ΥΕΥ ΒΑ 

ΥΕΥ ΔΕ 

ΥΕΥ ΔΠ 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 

ΥΕΥ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ 

ΥΕΥ ΞΠ 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 

ΥΕΥ ΡΑ 

ΥΕΥ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 

ΥΕΥ ΧΕ 

ΕΥ ΞτΥ 

Gender Mainstreaming

ΕΥ ΞτΥ 

ΕΥ ΩΓΕΛΑ - ΥΦΣΡΣΛΑ 

ΕΥΑΕΞ 

ΕΥΑΡ 

ΕΥΕΑΕΞ 

ΥΕΥ ΑΠΚ 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 

ΥΕΥ ΒΑ 

ΥΕΥ ΔΕ 

ΥΕΥ ΔΠ 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 

ΥΕΥ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ 

ΥΕΥ ΞΠ 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 

ΥΕΥ ΡΑ 

ΥΕΥ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 

ΥΕΥ ΧΕ 
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Χε ότι αφορά το βακμό ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου των παρεμβάςεων ΕΞΨ  του Γ’ ΞΥΧ, 
ο βακμόσ επίτευξθσ των ςτόχων ιςότθτασ που τζκθκαν ςτο ανϊτερο επίπεδο προγραμματιςμοφ – Γ’ 
ΞΥΧ, παρατίκεται ςτον πίνακα που ακολουκεί. Ψα ςτοιχεία που αφοροφν τισ τιμζσ επίτευξθσ των 
δεικτϊν ζχουν αντλθκεί από τα αντίςτοιχα Επιχειρθςιακά Υρογράμματα.  

Πίνακασ 4.3  Δείκτεσ ιςότθτασ των φφλων του Γ’ ΞΥΧ και βακμόσ επίτευξισ τουσ. 
 

Δείκτθσ τόχοσ  
Σιμι 

Επίτευξθσ 
Παρατθριςεισ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Πεδίο Πολιτικισ ΙΙΙ 

Σλοιμερα δθμοτικά ςχολεία 4.300 4.327 ΕΥΕΑΕΞ (Π2.1) 

Πεδίο Πολιτικισ V  

Υοςοςτό επωφελοφμενων γυναικϊν ςτο 
ςφνολο των ανζργων γυναικϊν  

5%-7% 6 – 6,5% 
Σ δείκτθσ προκφπτει από κετικζσ 
δράςεισ υπζρ των γυναικϊν που 
υλοποιικθκαν  ςτο πλαίςιο του ΕΥ ΑΕΞ 

Δομζσ προϊκθςθσ ίςων ευκαιριϊν 360  353 

Αφορά Βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ  
ςτακμοφσ, ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ ΑΠΕΑ, 
κακϊσ και Ξζντρα Ξοινωνικισ Πζριμνασ 
(ΕΥΑΕΞ) 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 7 -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Δείκτεσ εκροϊν 

Δομζσ προϊκθςθσ ίςων ευκαιριϊν (νζεσ, 
επζκταςθ, ςυνζχιςθ λειτουργίασ) που 
ενιςχφονται (Βρεφονθπιακοί, Βρεφικοί, 
Υαιδικοί ςτακμοί, Ξζντρα Δθμιουργικισ 
Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν, Πονάδεσ 
«Βοικεια ςτο ςπίτι», Ξζντρα Θμεριςιασ 
Φροντίδασ Θλικιωμζνων) 

1.200 1.257 

Αφορά Βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ  
ςτακμοφσ, ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ ΑΠΕΑ, 
κακϊσ και Ξζντρα Ξοινωνικισ Πζριμνασ 
(ΥΕΥ) 

Από τα ςτοιχεία του ανωτζρω Υίνακα, είναι φανερό ότι οι δείκτεσ ιςότθτασ που τζκθκαν ςτο 
επίπεδο του Γ’ ΞΥΧ επιτεφχκθκαν, με εξαίρεςθ το δείκτθ «Δομζσ προϊκθςθσ ίςων ευκαιριϊν» που 
παρουςίαςε ποςοςτό επίτευξθσ 98 % (δθμιουργικθκαν 353 δομζσ ζναντι των 360 που είχε τεκεί ωσ 
ςτόχοσ ςτο ΕΥΑΕΞ).   

Χτον Υίνακα που ακολουκεί παρατίκενται ςυγκεντρωτικά οι δείκτεσ ιςότθτασ των Επιχειρθςιακϊν 
Υρογραμμάτων του Γ’ ΞΥΧ ςε επίπεδο Αξόνων Υροτεραιότθτασ και ο βακμόσ επίτευξισ τουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα ςτοιχεία ςχετικά με τισ τιμζσ επίτευξθσ των δεικτϊν ζχουν αντλθκεί κυρίωσ από 
τισ Τελικζσ Εκκζςεισ των ΕΡ. Ππου δεν αναφζρεται τιμι επίτευξθσ ςθμαίνει ότι δεν είναι διακζςιμα 
ςχετικά ςτοιχεία από τισ Τελικζσ Εκκζςεισ. 

Για 8 από τουσ 40 δείκτεσ ιςότθτασ δεν δίδονται τιμζσ επίτευξισ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ Ψελικζσ 
Εκκζςεισ των ΕΥ, ενϊ 3 δείκτεσ υπολογίςκθκαν με βάςθ τθν επίτευξθ αντίςτοιχων δεικτϊν ςε 
επίπεδο Πζτρου. 

28 δείκτεσ ιςότθτασ ςε επίπεδο Αξόνων Υροτεραιότθτασ ζχουν υπερεπιτευχκεί, ενϊ 7 δείκτεσ 
ιςότθτασ παρουςιάηουν ποςοςτό επίτευξθσ μικρότερο του 100% και ςυγκεκριμζνα: 

 ΕΥΑΕΞ: Αρικμόσ δομϊν των οποίων θ λειτουργία κα ενιςχυκεί (δομζσ εξυπθρζτθςθσ 
παιδιϊν, θλικιωμζνων και λοιπϊν πλθκυςμιακϊν ομάδων που χριηουν ιδιαίτερθσ 
φροντίδασ) – ποςοςτό επίτευξθσ 98% 
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 ΥΕΥ Δυτικισ Πακεδονίασ: Βελτίωςθ των επαγγελματικϊν προςόντων και των 
δεξιοτιτων ανζργων με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ - ποςοςτό επίτευξθσ 74% και Ενίςχυςθ   
δομϊν κοινωνικισ φροντίδασ - ποςοςτό επίτευξθσ 97% 

 ΥΕΥ Θπείρου: Υποςτιριξθ δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν κοινωνικισ μζριμνασ – ποςοςτό 
επίτευξθσ 99% 

 ΥΕΥ Κεςςαλίασ: Καταρτιηόμενεσ Γυναίκεσ - ποςοςτό επίτευξθσ 48% 

 ΥΕΥ Λονίων Ριςων: Δομζσ υποςτιριξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ-ποςοςτό επίτευξθσ 92% 

 ΥΕΥ Ξριτθσ: Ρλικοσ παιδιϊν που απαςχολοφνται (ςε δομζσ) - ποςοςτό επίτευξθσ 93% 

Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςε 4 Επιχειρθςιακά Υρογράμματα και ςυγκεκριμζνα ςτο ΕΥ ΞτΥ, ΕΥ 
Ωγεία – Υρόνοια, ΕΥΕΑΕΞ33 και ΥΕΥ ΑΠΚ δεν ζχουν κακοριςκεί ςτόχοι ιςότθτασ ςε επίπεδο Αξόνων 
Υροτεραιότθτασ.  

Πίνακασ 4.4  
Δείκτεσ ιςότθτασ των ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ ςε επίπεδο Αξόνων Υροτεραιότθτασ και βακμόσ 
επίτευξισ τουσ34. 

 

ΕΠ ΑΠ Σίτλοσ Δείκτθ 
Κατθγορία 

Δείκτθ 
Σιμι τόχοσ 

Σιμι 
Επίτευξθσ 

Ποςοςτό 
επίτευξθσ 

ΕΥΑΕΞ ΑΥ1 

Πζςο ετιςιο ποςοςτό 
ωφελοφμενων άνεργων 
γυναικϊν από δράςεισ 

κατάρτιςθσ και υποςτιριξθσ 

Αποτελζςματοσ 
4,5%-5,5% του 

ςυνολικοφ ετιςιου 
αρικμοφ ανζργων 

- 
 

ΕΥΑΕΞ ΑΥ5 

Αφξθςθ του ποςοςτοφ 
απαςχόλθςθσ των γυναικϊν 

μζχρι το τζλοσ τθσ 
προγραμματικισ περιόδου 

Εκροϊν 
5%-7% του 

ςυνόλου των 
ανζργων γυναικϊν 

6-6,5% 100% 

ΕΥΑΕΞ ΑΥ5 

Αρικμόσ δομϊν των οποίων θ 
λειτουργία κα ενιςχυκεί (δομζσ 

εξυπθρζτθςθσ παιδιϊν, 
θλικιωμζνων και λοιπϊν 

πλθκυςμιακϊν ομάδων που 
χριηουν ιδιαίτερθσ φροντίδασ) 

Εκροϊν 360 353 98% 

ΕΥΑΡ ΑΥ8 

Αρικμόσ νζων 
«πιςτοποιθμζνων» ερευνθτϊν 

που κα προςτεκοφν ςτο 
ελλθνικό ερευνθτικό ςφςτθμα 

Εκροϊν 
1.000 άτομα, 20% 

τουλάχιςτον 
γυναίκεσ 

673 337% 

ΥΕΥ ΞΠ ΑΥ5 
Ενίςχυςθ λειτουργίασ κζντρων 

παροχισ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν 
Εκροϊν 195 205 105% 

ΥΕΥ ΔΠ ΑΥ1 

Βελτίωςθ των επαγγελματικϊν 
προςόντων και των δεξιοτιτων  

ανζργων με ζμφαςθ ςτισ 
γυναίκεσ 

Εκροϊν 2.600 1.928 74% 

ΥΕΥ ΔΠ ΑΥ1 

Δθμιουργία  κζςεων 
απαςχόλθςθσ κατά τθ 

λειτουργία που αφοροφν 
κυρίωσ γυναίκεσ 

Επιπτϊςεων 367 392 107% 

                                                            
33

 Χτθν Ψελικι Ζκκεςθ του ΕΥΕΑΕΞ παρουςιάςκθκαν ωσ δείκτεσ ςτο επίπεδο των Αξόνων Υροτεραιότθτασ του Υρογράμματοσ οι δείκτεσ 
του Χυμπλθρϊματοσ Υρογραμματιςμοφ (δείκτεσ Πζτρων), ςτο πλαίςιο όμωσ τθσ παροφςασ ανάλυςθσ οι ςυγκεκριμζνοι δείκτεσ 
εξετάηονται με τουσ αντίςτοιχουσ δείκτεσ των υπόλοιπων ΕΥ (ςε επίπεδο Πζτρου) και δεν κεωρικθκε ςκόπιμο να αποτιμθκοφν και ωσ 
δείκτεσ ςε επίπεδο ΑΥ. 

34 Σι τιμζσ επίτευξθσ των δεικτϊν Αξόνων Υροτεραιότθτασ που ζχουν αντλθκεί από ςτοιχεία ζργων ΣΥΧ χρωματίηονται με κόκκινο 

χρϊμα, κακϊσ εκτιμϊνται ωσ ςχετικά επιςφαλείσ προσ τεκμθρίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ υλοποίθςθσ των ΕΥ. 
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ΕΠ ΑΠ Σίτλοσ Δείκτθ 
Κατθγορία 

Δείκτθ 
Σιμι τόχοσ 

Σιμι 
Επίτευξθσ 

Ποςοςτό 
επίτευξθσ 

ΥΕΥ ΔΠ ΑΥ1 
Ενίςχυςθ δομϊν κοινωνικισ 

φροντίδασ 
Εκροϊν 71 69 97% 

ΥΕΥ ΔΠ ΑΥ3 
Ενίςχυςθ δομισ κοινωνικισ 

φροντίδασ 
Εκροϊν 1 - 

 

ΥΕΥ ΔΠ ΑΥ5 
Ενίςχυςθ δομισ κοινωνικισ 

φροντίδασ 
Εκροϊν 1 1 100% 

ΥΕΥ Θπείρου ΑΥ5 
Ωποςτιριξθ δομϊν παροχισ 

υπθρεςιϊν κοινωνικισ μζριμνασ 
Εκροϊν 85 84 99% 

ΥΕΥ Θπείρου ΑΥ5 
Επαγγελματικι κατάρτιςθ 

γυναίκεσ 
Εκροϊν 

1.218 γυναίκεσ  
(2.030 άτομα εκ 

των 
οποίων το 60% 

γυναίκεσ) 

2000 164% 

ΥΕΥ Θπείρου ΑΥ5 
Αναβάκμιςθ των 

επαγγελματικϊν προςόντων και 
δεξιοτιτων - γυναίκεσ 

Αποτελζςματοσ 

1.218 γυναίκεσ  
(2.030 άτομα εκ 

των 
οποίων το 60% 

γυναίκεσ) 

2000 164% 

ΥΕΥ Θπείρου ΑΥ2 Δθμιουργία δομϊν πρόνοιασ Εκροϊν 
3 ζργα πρόνοιασ - 
παιδικισ μζριμνασ 

6 200% 

ΥΕΥ Θπείρου ΑΥ2 
Ωποςτιριξθ δομϊν παροχισ 

υπθρεςιϊν κοινωνικισ μζριμνασ 
Εκροϊν 4 4 100% 

ΥΕΥ Θπείρου ΑΥ2 
Ξοινωνικι φροντίδα και 

προςταςία παιδιϊν 
Αποτελζςματοσ 

ωφελοφμενοι ~ 60 
οικογζνειεσ   

ΥΕΥ Θπείρου ΑΥ5 

Εξαςφάλιςθ ίςων ευκαιριϊν 
πρόςβαςθσ ςτθν αγορά 

εργαςίασ - διευκόλυνςθ και 
αποδζςμευςθ γυναικϊν από τθ 
φροντίδα εξαρτθμζνων ατόμων 

Αποτελζςματοσ 
μθ 

ποςοτικοποιθμζνοσ 
δείκτθσ 

- 
 

ΥΕΥ 
Κεςςαλίασ 

ΑΥ5 Δομζσ Ξοινωνικϊν υπθρεςιϊν Εκροϊν 109 112 103% 

ΥΕΥ 
Κεςςαλίασ 

ΑΥ5 Ξαταρτιηόμενεσ Γυναίκεσ Εκροϊν 1.450 690 48% 

ΥΕΥ Λονίων 
Ριςων 

ΑΥ5 
Δομζσ υποςτιριξθσ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ 
Εκροϊν 53 49 92,45% 

ΥΕΥ Λονίων 
Ριςων 

ΑΥ5 

Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ 
από δομζσ υποςτιριξθσ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ επί 
ςυνόλου παιδικοφ-γεροντικοφ 

πλθκυςμοφ 

Αποτελζςματοσ 3,50% 4,53% 129,43% 

ΥΕΥ ΔΕ ΑΥ5 
Δομζσ υποςτιριξθσ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ 
Εκροϊν 85 154 

 

ΥΕΥ ΧΕ ΑΥ5 
Αρικμόσ ωφελουμζνων από 

δράςεισ προϊκθςθσ ίςων 
ευκαιριϊν 

Αποτελζςματοσ 3.150 3.670 117% 

ΥΕΥ Αττικισ ΑΥ3 
Ωφελοφμενεσ γυναίκεσ από τθ 
δθμιουργία δομϊν κοινωνικισ 

φροντίδασ 
Εκροϊν 2.000 2.329 116% 

ΥΕΥ 
Υελοποννιςου 

ΑΥ5 
Αρικμόσ κοινωνικϊν δομϊν 
(που απαςχολοφν ανζργουσ) 

Εκροϊν 50 50 100% 

ΥΕΥ ΑΥ2 Δυναμικότθτα νζων ι Εκροϊν 800 915 114% 
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ΕΠ ΑΠ Σίτλοσ Δείκτθ 
Κατθγορία 

Δείκτθ 
Σιμι τόχοσ 

Σιμι 
Επίτευξθσ 

Ποςοςτό 
επίτευξθσ 

Υελοποννιςου βελτιοφμενων δομϊν 
κοινωνικισ πρόνοιασ 

ΥΕΥ ΒΑ ΑΥ1 
Δθμιουργία νζων υποδομϊν 

φροντίδασ εξαρτθμζνων 
ατόμων 

Εκροϊν 54 54 100% 

ΥΕΥ ΡΑ ΑΥ4 
Κζςεισ εργαςίασ από γυναίκεσ 
που αποδεςμεφτθκαν από τθ 

φροντίδα εξαρτθμζνων ατόμων 
Επιπτϊςεων 150 1653 1102% 

ΥΕΥ ΡΑ ΑΥ4 
Ωφελοφμενεσ γυναίκεσ που 

αποδεςμεφονται από τθ 
φροντίδα παιδιϊν 

Αποτελζςματοσ 600 2725 454% 

ΥΕΥ ΡΑ ΑΥ4 
Οειτουργία βρεφονθπιακϊν 

παιδικϊν ςτακμϊν 
Εκροϊν 10 13 130% 

ΥΕΥ ΡΑ ΑΥ4 
Οειτουργία Ξζντρων 

Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 
Υαιδιϊν (Ξ.Δ.Α.Υ) 

Εκροϊν 10 11 110% 

ΥΕΥ ΡΑ ΑΥ4 
Χυμμετοχι γυναικϊν ςε 

προγράμματα κατάρτιςθσ 
Εκροϊν 60% - 

 

ΥΕΥ ΡΑ ΑΥ4 
Οειτουργία Πονάδων 
Ξοινωνικισ Πζριμνασ 

Εκροϊν 25 35 140% 

ΥΕΥ ΡΑ ΑΥ5 
Πονάδεσ κοινωνικισ 
φροντίδασ/Αρικμόσ 

Εκροϊν 8 9 113% 

ΥΕΥ ΡΑ ΑΥ5 Ωφελοφμενεσ γυναίκεσ Αποτελζςματοσ 100 270 270% 

ΥΕΥ Ξριτθσ ΑΥ6 
Γυναίκεσ που διευκολφνονται 

για ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ 
Επιπτϊςεων 500 621 124% 

ΥΕΥ Ξριτθσ ΑΥ6 
Υλικοσ βρεφϊν και νθπίων 
παιδιϊν που φιλοξενοφνται 

Αποτελζςματοσ 500 621 124% 

ΥΕΥ Ξριτθσ ΑΥ6 
Υλικοσ θλικιωμζνων που 

εξυπθρετοφνται 
Αποτελζςματοσ 3.000 7.235 241% 

ΥΕΥ Ξριτθσ ΑΥ6 
Υλικοσ παιδιϊν που 

απαςχολοφνται 
Αποτελζςματοσ 150 140 93% 

ΥΕΥ Ξριτθσ ΑΥ6 
Ρζεσ δομζσ που 
δθμιουργοφνται 

Εκροϊν 89 89 100% 

Θ επίτευξθ των ςτόχων ιςότθτασ ςτο επίπεδο των Πζτρων των ΕΥ  παρατίκεται ςτον Υίνακα 4.6 που 
ακολουκεί. 

Επιςθμαίνεται ότι τα ςτοιχεία ςχετικά με τισ τιμζσ επίτευξθσ των δεικτϊν ζχουν αντλθκεί κυρίωσ από 
τισ Τελικζσ Εκκζςεισ των ΕΡ. Ππου δεν αναφζρεται τιμι επίτευξθσ ςθμαίνει ότι δεν είναι διακζςιμα 
ςχετικά ςτοιχεία από τισ Τελικζσ Εκκζςεισ. 

Για 26 από τουσ 163 δείκτεσ ιςότθτασ ςε επίπεδο Πζτρων δεν δίδονται τιμζσ επίτευξισ τουσ ςτισ 
αντίςτοιχεσ Ψελικζσ Εκκζςεισ των ΕΥ, ενϊ για 12 δείκτεσ οι τιμζσ υπολογίςκθκαν με βάςθ τθν 
επίτευξθ αντίςτοιχων δεικτϊν ςε επίπεδο Ζργων από τον Αξιολογθτι. 

Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςε 2 Επιχειρθςιακά Υρογράμματα και ςυγκεκριμζνα ςτο ΕΥ ΞτΥ και το  
ΕΥ Ωγεία – Υρόνοια δεν ζχουν κακοριςκεί ςτόχοι ιςότθτασ ςε επίπεδο Πζτρων, ενϊ και για τα δφο 
αυτά Υρογράμματα δεν ζχουν κακοριςκεί ςτόχοι ιςότθτασ και ςε επίπεδο Αξόνων Υροτεραιότθτασ, 
όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί.  
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Επίςθσ για 12 δείκτεσ ιςότθτασ δεν είχαν ποςοτικοποιθκεί οι ςτόχοι με αποτζλεςμα ακόμα και ςτθν 
περίπτωςθ αυτϊν που ζχει υπολογιςκεί απολογιςτικά θ τιμι επίτευξθσ (8 δείκτεσ), να μθν είναι 
εφικτόσ ο υπολογιςμόσ του ποςοςτοφ επίτευξισ τουσ. 

Χτον Υίνακα που ακολουκεί παρατίκενται ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία για το πλικοσ των δεικτϊν για 
τουσ οποίουσ κατζςτθ δυνατόσ ο υπολογιςμόσ του βακμοφ επίτευξθσ, κακϊσ και για το πλικοσ των 
δεικτϊν που παρουςιάηουν υπερεπίτευξθ ι υποεπίτευξθ ανά ΕΥ.  

Πίνακασ 4.5  Δείκτεσ ιςότθτασ των ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ ανά ΕΥ και βακμόσ επίτευξισ τουσ. 
 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα 

Πλικοσ Δεικτϊν 
Ιςότθτασ ςτο 
επίπεδο των 

Μζτρων 

Πλικοσ 
Δεικτϊν με % 

επίτευξθσ 
>100% 

Πλικοσ 
Δεικτϊν με % 

επίτευξθσ 
<100% 

Πλικοσ μθ 
ποςοτικοποιθμζνων 

Δεικτϊν 

Δείκτεσ χωρίσ 
τιμι επίτευξθσ 

ΕΠ Εκπαίδευςθ & Αρχικι 
Επαγγελματικι Κατάρτιςθ 

12 7 2 3 
 

ΕΠ Απαςχόλθςθ & 
Επαγγελματικι Κατάρτιςθ 

17 9 5 
 

3 

ΕΠ Ανταγωνιςτικότθτα 1 1 
   

ΕΠ Τγεία - Πρόνοια 0 
    

ΕΠ Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ 0 
    

ΠΕΠ Ανατολικισ Μακεδονίασ 
& Θράκθσ 

2 
 

1 
 

1 

ΠΕΠ Κεντρικισ Μακεδονίασ 23 10 12 
 

1 

ΠΕΠ Δυτικισ Μακεδονίασ 13 9 1 
 

3 

ΠΕΠ Ηπείρου 12 9 2 
 

1 

ΠΕΠ Θεςςαλίασ 12 4 2 5 5 

ΠΕΠ Ιονίων Νιςων 5 2 1 2 
 

ΠΕΠ Δυτικισ Ελλάδασ 1 1 
   

ΠΕΠ τερεάσ Ελλάδασ 12 11 1 
  

ΠΕΠ Αττικισ 8 5 3 
  

ΠΕΠ Πελοποννιςου 12 10 2 
  

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 14 9 3 2 
 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 9 8 1 
  

ΠΕΠ Κριτθσ 10 10 
   

φνολο 163 105 36 12 14 

Τπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, οι περιςςότεροι δείκτεσ ιςότθτασ ςτο επίπεδο των Πζτρων (59%) 
ποςοτικοποιοφν κετικζσ δράςεισ, ενϊ περιοριςμζνοσ είναι ο αρικμόσ δεικτϊν ιςότθτασ ςε Πζτρα 
προςανατολιςμζνα ςτθν ιςότθτα των φφλων, ειδικά αν λθφκεί υπόψθ και το γεγονόσ ότι ο αρικμόσ 
των gender mainstreaming Πζτρων υπερτερεί του αρικμοφ των κετικϊν Πζτρων. 

Από τα ανωτζρω ςτοιχεία φαίνεται ότι οι προδιαγραφόμενοι ςτόχοι ιςότθτασ επιτεφχκθκαν για το 
64% των δεικτϊν ιςότθτασ που είχαν τεκεί ςτο επίπεδο των Πζτρων, ι για το 74% των δεικτϊν για 
τουσ οποίουσ κατζςτθ δυνατόσ ο υπολογιςμόσ τθσ απολογιςτικισ τιμισ τουσ. 

Ωψθλότερα ποςοςτά επίτευξθσ παρουςιάηουν οι ςτόχοι των κετικϊν δράςεων, όπωσ αναλυτικά 
παρουςιάηεται και ςτθν επόμενθ Ενότθτα 4.2.2.    
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Πίνακασ 4.6  Δείκτεσ ιςότθτασ των ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ ανά Πζτρο και βακμόσ επίτευξισ τουσ35. 
 

Επιχειρθςιακό 
Πρόγραμμα 

Κωδ. 
Μζτρου 

Κατθγορία Δείκτθ Σίτλοσ Δείκτθ Σιμι τόχοσ 
Σιμι 

Επίτευξθσ 
Ποςοςτό 
επίτευξθσ 

ΕΥΕΑΕΞ 2.1 Εκροϊν 
Αρικμόσ Σλοιμερων Δθμοτικϊν 

Χχολείων 
4300 4.327 101% 

ΕΥΕΑΕΞ 2.1 Εκροϊν Αρικμόσ ολοιμερων νθπιαγωγείων 1980 2.300 116% 

ΕΥΕΑΕΞ 4.1 Αποτελζςματοσ 
Υοςοςτό ςυμμετοχισ ςχολείων ςτα 

παρεμβατικά προγράμματα 

Πθ 
ποςοτικοποιθμζνοσ 

δείκτθσ 
8% 

 

ΕΥΕΑΕΞ 4.1 Εκροϊν 
Αρικμόσ εκπαιδευτικϊν που κα 

επιμορφωκοφν 
7.500 9.222 123% 

ΕΥΕΑΕΞ 4.1 Εκροϊν 
Αρικμόσ παρεμβατικϊν 
προγραμμάτων που κα 

πραγματοποιθκοφν 
700 945 135% 

ΕΥΕΑΕΞ 4.1 Εκροϊν 
Επωφελοφμενοι μακθτζσ Γενικισ 

και Ψεχνικισ Εκπαίδευςθσ από 
παρεμβατικά προγράμματα 

130.000 114.440 88% 

ΕΥΕΑΕΞ 4.1 Εκροϊν 

Επωφελοφμενοι 
μακθτζσ/μακιτριεσ Γενικισ και 

Ψεχνικισ Εκπαίδευςθσ από 
προγράμματα Επαγγελματικοφ 

Υροςανατολιςμοφ με τθ διάςταςθ 
του φφλου 

150.000 211.840 141% 

ΕΥΕΑΕΞ 4.1 Εκροϊν 
Επωφελοφμενοι μακθτζσ/τριεσ από 
προγράμματα που προωκοφν τθν 

ιςότθτα ςτθν κοινωνία 
50.000 47.504 95% 

ΕΥΕΑΕΞ 4.2 Αποτελζςματοσ 

Υοςοςτό των μεταπτυχιακϊν 
φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν που κα 

αφοροφν ςε κζματα ιςότθτασ των 
φφλων 

Πθ 
ποςοτικοποιθμζνοσ 

δείκτθσ 
0,50% 

 

ΕΥΕΑΕΞ 4.2 Αποτελζςματοσ 
Υοςοςτό των μεταπτυχιακϊν 

προγραμμάτων που κα αφοροφν ςε 
κζματα ιςότθτασ των φφλων 

Πθ 
ποςοτικοποιθμζνοσ 

δείκτθσ 
1,32% 

 

ΕΥΕΑΕΞ 4.2 Εκροϊν 
Αρικμόσ μεταπτυχιακϊν 
προγραμμάτων που κα 

υλοποιθκοφν 
3 3 100% 

ΕΥΕΑΕΞ 4.2 Εκροϊν 
Αρικμόσ φοιτθτϊν/τριων που κα 

παρακολουκιςουν ΥΠΧ 
90 188 209% 

ΕΥΑΕΞ 1.3 Εκροϊν 
Αρικμόσ καταρτιηομζνων  ανζργων 

γυναικϊν 
75.000 73.666 98% 

ΕΥΑΕΞ 1.4 Εκροϊν 
Επωφελοφμενεσ άνεργεσ γυναίκεσ 
ςε προγράμματα STAGE και νζων 

κζςεων εργαςίασ 
54.000 64.722 120% 

ΕΥΑΕΞ 4.1 Εκροϊν 
Επωφελοφμενοι νζεσ  γυναίκεσ  

ελεφκεροι επαγγελματίεσ 
23.850 30.379 127% 

ΕΥΑΕΞ 4.3 Εκροϊν 
Ξαταρτιηόμενεσ εργαηόμενεσ 

γυναίκεσ 
13.400 13.148 98% 

ΕΥΑΕΞ 5.1 Επιπτϊςεων 

Αρικμόσ ωφελοφμενων από το 
Πζτρο γυναικϊν που ζχουν 

βελτιϊςει τθν εργαςιακι τουσ 
κατάςταςθ 12 μινεσ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ των παρεμβάςεων 

250 
  

ΕΥΑΕΞ 5.1 Εκροϊν 
Γυναίκεσ ωφελοφμενεσ από 

δράςεισ ςυμβουλευτικισ 
12.000 4.267 36% 

ΕΥΑΕΞ 5.1 Εκροϊν 
Γυναίκεσ ωφελοφμενεσ από κετικζσ 

δράςεισ για τθν ιςότθτα 
12.000 13.757 115% 

ΕΥΑΕΞ 5.2 Επιπτϊςεων 
Αρικμόσ γυναικϊν που 

αποδεςμεφονται από τθ φροντίδα 
των παιδιϊν 

5.593 
  

ΕΥΑΕΞ 5.2 Εκροϊν 
Αρικμόσ  δομϊν των οποίων 

ςυγχρθματοδοτείται θ λειτουργία 
360 353 98% 

                                                            

35
 Σι τιμζσ επίτευξθσ των δεικτϊν Πζτρων που ζχουν αντλθκεί από ςτοιχεία ζργων ΣΥΧ χρωματίηονται με κόκκινο χρϊμα, κακϊσ 

εκτιμϊνται ωσ ςχετικά επιςφαλείσ προσ τεκμθρίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ υλοποίθςθσ των ΕΥ.  
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Επιχειρθςιακό 
Πρόγραμμα 

Κωδ. 
Μζτρου 

Κατθγορία Δείκτθ Σίτλοσ Δείκτθ Σιμι τόχοσ 
Σιμι 

Επίτευξθσ 
Ποςοςτό 
επίτευξθσ 

ΕΥΑΕΞ 5.2 Εκροϊν 
Δυναμικότθτα υφιςτάμενων  δομϊν 
των οποίων ςυγχρθματοδοτείται θ 

λειτουργία 
6.030 

36.148 504% 

ΕΥΑΕΞ 5.2 Εκροϊν 
Δυναμικότθτα νζων  δομϊν των 
οποίων ςυγχρθματοδοτείται θ 

λειτουργία 
1.148 

ΕΥΑΕΞ 5.3 Επιπτϊςεων 

Υοςοςτό ανζργων γυναικϊν 
επωφελοφμενων από 

ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ που 
απαςχολοφνται ςε κζςεισ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ ι αςκοφν επιτιδευμα 
6 μινεσ μετά τθν ολοκλιρωςι τουσ 

20% 
  

ΕΥΑΕΞ 5.3 Εκροϊν 
Γυναίκεσ που κα επωφελθκοφν από 

ενζργειεσ παροχισ ςυνοδευτικϊν 
και υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν 

22.000 27.153 123% 

ΕΥΑΕΞ 5.3 Εκροϊν 
Γυναίκεσ που κα επωφελθκοφν από 

ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ 
22.000 27.153 123% 

ΕΥΑΕΞ 5.3 Εκροϊν 
Άνεργεσ γυναίκεσ που κα 

επωφελθκοφν από ολοκλθρωμζνεσ 
παρεμβάςεισ 

16.800 21.245 126% 

ΕΥΑΕΞ 5.3 Εκροϊν 
Εργαηόμενεσ γυναίκεσ που κα 

επωφελθκοφν από ολοκλθρωμζνεσ 
παρεμβάςεισ 

5.200 5.908 114% 

ΕΥΑΕΞ 5.3 Εκροϊν 
Άνεργεσ γυναίκεσ που κα 
ωφελθκοφν από δράςεισ 

προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ 
5.000 2.771 55% 

ΕΥΑΡ 8.3 Εκροϊν 
Αρικμόσ  υποψθφίων γυναικϊν 

διδακτόρων 
350 673 192% 

ΥΕΥ ΑΠΚ 5.4 Αποτελζςματοσ 
Υοςοςτό δομϊν που ενιςχφονται 

ςτο ςφνολο των υπαρχόντων δομϊν 
φροντίδασ (197) 

>45% - 
 

ΥΕΥ ΑΠΚ 5.4 Εκροϊν 
Υλικοσ δομϊν κοινωνικισ 
φροντίδασ που ενιςχφονται 

75 71 95% 

ΥΕΥ ΞΠ 3.9 Εκροϊν 
Υλικοσ άμεςα ωφελουμζνων 

γυναικϊν 
1.560 1.896 122% 

ΥΕΥ ΞΠ 3.9 Εκροϊν Αρικμόσ καταρτιηομζνων γυναικϊν 600 727 121% 

ΥΕΥ ΞΠ 3.9 Εκροϊν 
Υλικοσ ωφελουμζνων γυναικϊν 

από δράςεισ προϊκθςθσ ςτθν 
απαςχόλθςθ (αρικμόσ) 

660 513 78% 

ΥΕΥ ΞΠ 5.2 Εκροϊν Ξαταρτιηόμενεσ γυναίκεσ 3.400 3.135 92% 

ΥΕΥ ΞΠ 5.2 Αποτελζςματοσ 
Υοςοςτό (%) επωφελοφμενων επί 

του πλθκυςμοφ αναφοράσ 
(γυναίκεσ άνεργοι 1999) 

5,90% 5,47% 93% 

ΥΕΥ ΞΠ 5.3 Εκροϊν 
Υλικοσ άμεςα ωφελουμζνων 

γυναικϊν 
1.300 1.643 126% 

ΥΕΥ ΞΠ 5.3 Εκροϊν Υλικοσ καταρτιηόμενων γυναικϊν 700 767 110% 

ΥΕΥ ΞΠ 5.3 Εκροϊν 
Υλικοσ ωφελοφμενων γυναικϊν 

από δράςεισ προϊκθςθσ ςτθν 
απαςχόλθςθ 

1.100 846 77% 

ΥΕΥ ΞΠ 6.11 Εκροϊν Υλικοσ καταρτιηομζνων γυναικϊν 230 186 81% 

ΥΕΥ ΞΠ 6.11 Εκροϊν 
Υλικοσ άμεςα ωφελουμζνων 

γυναικϊν 
330 242 73% 

ΥΕΥ ΞΠ 6.11 Εκροϊν 
Υλικοσ ωφελοφμενων γυναικϊν 

από δράςεισ προϊκθςθσ ςτθν 
απαςχόλθςθ (αρικμόσ) 

40 11 28% 

ΥΕΥ ΞΠ 6.11 Εκροϊν 
Δομζσ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ που 

δθμιουργοφνται ςτισ περιοχζσ 
παρζμβαςθσ 

11 11 100% 

ΥΕΥ ΞΠ 6.11 Αποτελζςματοσ 
Αρικμόσ Επωφελοφμενων Γυναικϊν 

από τθ λειτουργία των δομϊν 
κοινωνικισ πρόνοιασ 

150 150 100% 

ΥΕΥ ΞΠ 5.1 Επιπτϊςεων 
Άτομα που αποδεςμεφονται από τθ 
φροντίδα των εξαρτθμζνων μελϊν 

(αρικμόσ) 
9.600 149 2% 
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Επιχειρθςιακό 
Πρόγραμμα 

Κωδ. 
Μζτρου 

Κατθγορία Δείκτθ Σίτλοσ Δείκτθ Σιμι τόχοσ 
Σιμι 

Επίτευξθσ 
Ποςοςτό 
επίτευξθσ 

ΥΕΥ ΞΠ 5.1 Αποτελζςματοσ 
Αρικμόσ εξυπθρετοφμενων βρεφϊν 
και παιδιϊν ςε βρεφονθπιακοφσ και 

παιδικοφσ ςτακμοφσ 
900 760 84% 

ΥΕΥ ΞΠ 5.1 Αποτελζςματοσ 

Αρικμόσ εξυπθρετοφμενων 
θλικιωμζνων ςε ΞΘΦΘ & ςτο 

πρόγραμμα "Βοικεια ςτο Χπίτι" 
ανά ζτοσ 

14.000 12.506 89% 

ΥΕΥ ΞΠ 5.1 Αποτελζςματοσ 
Αρικμόσ εξυπθρετοφμενων παιδιϊν 
ςε ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ -ΑΠΕΑ ανά ζτοσ 

1.500 1.258 84% 

ΥΕΥ ΞΠ 5.1 Εκροϊν 

Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 
Υαιδιϊν με Αναπθρία και Εφιβων 
με Ροθτικι Ωςτζρθςθ και Ξινθτικι 

Αναπθρία (ΞΔΑΥ - ΑΠΕΑ) 

8 8 100% 

ΥΕΥ ΞΠ 5.1 Εκροϊν Υρογράμματα Βοικειασ ςτο Χπίτι 123 123 100% 

ΥΕΥ ΞΠ 5.1 Εκροϊν 
Ξζντρα θμεριςιασ φροντίδασ 

θλικιωμζνων 
8 8 100% 

ΥΕΥ ΞΠ 5.1 Εκροϊν 
Δομζσ βρεφονθπιακϊν και 

παιδικϊν ςτακμϊν (αρικμόσ) 
30 29 97% 

ΥΕΥ ΞΠ 5.1 Εκροϊν 
Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) 
37 37 100% 

ΥΕΥ ΞΠ 5.1 Εκροϊν 
Υλικοσ απαςχολοφμενων γυναικϊν 

ςτισ δομζσ με επιλζξιμεσ τισ 
δαπάνεσ των αμοιβϊν τουσ 

850 - 
 

ΥΕΥ ΔΠ 1.2 Εκροϊν Αρικμόσ καταρτιηόμενων γυναικϊν 1.100 1.380 125% 

ΥΕΥ ΔΠ 1.3 Εκροϊν Υλικοσ καταρτιηομζνων γυναικϊν 216 233 108% 

ΥΕΥ ΔΠ 1.3 Εκροϊν 
Υλικοσ άμεςα ωφελουμζνων 

γυναικϊν 
388 

  

ΥΕΥ ΔΠ 1.3 Εκροϊν 
Υλικοσ ωφελουμζνων γυναικϊν 

από δράςεισ προϊκθςθσ ςτθν 
απαςχόλθςθ 

373 430 115% 

ΥΕΥ ΔΠ 3.7 Εκροϊν Υλικοσ καταρτιηομζνων γυναικϊν 174 210 121% 

ΥΕΥ ΔΠ 3.7 Εκροϊν 
Υλικοσ ωφελουμζνων γυναικϊν 

από δράςεισ προϊκθςθσ ςτθν 
απαςχόλθςθ 

120 154 128% 

ΥΕΥ ΔΠ 5.8 Εκροϊν Υλικοσ καταρτιηομζνων γυναικϊν 552 760 138% 

ΥΕΥ ΔΠ 5.8 Εκροϊν 
Υλικοσ ωφελουμζνων γυναικϊν 

από δράςεισ προϊκθςθσ ςτθν 
απαςχόλθςθ 

20 7 35% 

ΥΕΥ ΔΠ 5.8 Εκροϊν Υλικοσ δομϊν 1 1 100% 

ΥΕΥ ΔΠ 1.1 Αποτελζςματοσ 
Υλικοσ άμεςα ωφελουμζνων από 

τισ δομζσ 
2.161 4.200 194% 

ΥΕΥ ΔΠ 1.1 Εκροϊν 

Υλικοσ ωφελοφμενων γυναικϊν 
από υποςτθρικτικζσ δράςεισ 

ενίςχυςθσ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ 

50 
  

ΥΕΥ ΔΠ 1.1 Εκροϊν 
Υλικοσ απαςχολοφμενων γυναικϊν 

ςτισ δομζσ 
241 

  

ΥΕΥ ΔΠ 1.1 Εκροϊν Αρικμόσ Δομϊν 70 70 100% 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 5.2 Εκροϊν Γυναίκεσ που κα καταρτιςκοφν 972 1713 176% 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 5.3 Εκροϊν Γυναίκεσ που κα καταρτιςκοφν 164 287 175% 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 5.3 Εκροϊν 
Υλικοσ άμεςα ωφελοφμενων 

γυναικϊν 
900 1248 139% 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 5.2 Αποτελζςματοσ 
Αναβάκμιςθ των επαγγελματικϊν 

προςόντων και δεξιοτιτων 
γυναικϊν 

972 1713 176% 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 2.4 Εκροϊν 
Υλικοσ άμεςα ωφελοφμενων 

γυναικϊν 
144 345 240% 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 2.4 Εκροϊν 
Δομζσ παροχισ κοινωνικϊν 

υπθρεςιϊν 
4 4 100% 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 4.13 Εκροϊν 
Υλικοσ άμεςα ωφελοφμενων 

γυναικϊν 
90 115 128% 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 4.13 Εκροϊν 
Δομζσ παροχισ υπθρεςιϊν 

κοινωνικισ μζριμνασ προσ άτομα 
νεαρά και προχωρθμζνθσ θλικίασ 

5 12 240% 
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Επιχειρθςιακό 
Πρόγραμμα 

Κωδ. 
Μζτρου 

Κατθγορία Δείκτθ Σίτλοσ Δείκτθ Σιμι τόχοσ 
Σιμι 

Επίτευξθσ 
Ποςοςτό 
επίτευξθσ 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 5.1 Επιπτϊςεων 
Άτομα που αποδεςμεφονται από 

τθν φροντίδα εξαρτθμζνων μελϊν 
550 - 

 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 5.1 Αποτελζςματοσ 
Υλικοσ άμεςα ωφελοφμενων από 

τισ δομζσ 
7.000 7.064 101% 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 5.1 Εκροϊν 
Υλικοσ απαςχολοφμενων γυναικϊν 

ςτισ δομζσ 
285 276 97% 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 5.1 Εκροϊν Αρικμόσ δομϊν 85 84 99% 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 3.6 Αποτελζςματοσ 
Ωφελοφμενεσ γυναίκεσ που 

αποδεςμεφονται από τθ φροντίδα 
παιδιϊν/θλικιωμζνων 

μθ 
ποςοτικοποιθμζνοσ 

δείκτθσ   

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 5.2 Εκροϊν 
Επιχορθγοφμενεσ νζεσ κζςεισ 

εργαςίασ ςε γυναίκεσ ευπακϊν 
κοινωνικϊν ομάδων 

231 359 155% 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 5.2 Εκροϊν 
Επιχορθγοφμενεσ νζεσ κζςεισ 
εργαςίασ ςε άνεργεσ γυναίκεσ 
ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων 

267 170 64% 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 5.2 Εκροϊν 
Ξαταρτιηόμενεσ άνεργεσ ειδικϊν 

κοινωνικϊν ομάδων 
160 197 123% 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 5.1 Εκροϊν Ξαταρτιηόμενεσ (γυναίκεσ) 1.360 690 51% 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 3.6 Εκροϊν 
Δομζσ που δθμιουργοφνται/ 

εκςυγχρονίηονται/ επεκτείνονται 
2 6 300% 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 3.6 Εκροϊν Αρικμόσ καταρτιηομζνων γυναικϊν 
μθ 

ποςοτικοποιθμζνοσ 
δείκτθσ 

149 
 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 2.9 Εκροϊν 
Αρικμόσ υποςτθρικτικϊν δομϊν 

που δθμιουργοφνται 

μθ 
ποςοτικοποιθμζνοσ 

δείκτθσ 
- 

 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 2.9 Εκροϊν Αρικμόσ καταρτιηομζνων γυναικϊν 
μθ 

ποςοτικοποιθμζνοσ 
δείκτθσ 

- 
 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 5.3 Αποτελζςματοσ 
Ωφελοφμενεσ γυναίκεσ που 

αποδεςμεφονται από τθ φροντίδα 
παιδιϊν/θλικιωμζνων 

μθ 
ποςοτικοποιθμζνοσ 

δείκτθσ   

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 5.3 Αποτελζςματοσ 
Αρικμόσ απαςχολοφμενων 

γυναικϊν ςε δομζσ με επιλζξιμεσ τισ 
δαπάνεσ των αμοιβϊν τουσ 

440 
  

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 5.3 Εκροϊν 
Αρικμόσ δομϊν που 

δθμιουργοφνται / εκςυγχρονίηονται 
/ επεκτείνονται 

111 112 101% 

ΥΕΥ ΛΡ 5.1 Εκροϊν Γυναίκεσ άνεργεσ καταρτιηόμενεσ 1.443 1.635 113% 

ΥΕΥ ΛΡ 5.3 Εκροϊν 
Δομζσ υποςτιριξθσ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ (αρικμόσ) 
51 46 90% 

ΥΕΥ ΛΡ 5.3 Αποτελζςματοσ 
Δομζσ υποςτιριξθσ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ (δυναμικότθτα) 
2.290 2.838 124% 

ΥΕΥ ΛΡ 5.3 Αποτελζςματοσ 
Ωφελοφμενεσ γυναίκεσ που 

αποδεςμεφονται από τθν φροντίδα 
των παιδιϊν 

Χφμφωνα με τθν 
ενθμζρωςθ τθσ 

ενδιάμεςθσ 
αξιολόγθςθσ 

246 
 

ΥΕΥ ΛΡ 5.3 Αποτελζςματοσ 
Ωφελοφμενεσ γυναίκεσ που 

αποδεςμεφονται από τθν φροντίδα 
των θλικιωμζνων 

Χφμφωνα με τθν 
ενθμζρωςθ τθσ 

ενδιάμεςθσ 
αξιολόγθςθσ 

570 
 

ΥΕΥ ΔΕ 5.1 Εκροϊν 
Δομζσ υποςτιριξθσ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ 
83 152 183% 

ΥΕΥ ΧΕ 1.14 Εκροϊν 
Υλικοσ δομϊν ποφ δθμιουργοφνται 

ι εκςυγχρονίηονται 
12 12 100% 

ΥΕΥ ΧΕ 1.14 Εκροϊν 
Υλικοσ άμεςα ωφελοφμενων 

γυναικϊν 
800 800 100% 

ΥΕΥ ΧΕ 3.7 Εκροϊν Υλικοσ δομϊν 3 1 33% 

ΥΕΥ ΧΕ 3.7 Εκροϊν 
Υλικοσ άμεςα ωφελουμζνων 

γυναικϊν 
300 609 203% 

ΥΕΥ ΧΕ 5.1 Εκροϊν Υλικοσ καταρτιηομζνων γυναικϊν 957 1227 128% 

ΥΕΥ ΧΕ 5.1 Εκροϊν 
Υλικοσ ωφελουμζνων  γυναικϊν 

από δράςεισ προϊκθςθσ ςτθν 
απαςχόλθςθ 

159 159 100% 
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Επιχειρθςιακό 
Πρόγραμμα 

Κωδ. 
Μζτρου 

Κατθγορία Δείκτθ Σίτλοσ Δείκτθ Σιμι τόχοσ 
Σιμι 

Επίτευξθσ 
Ποςοςτό 
επίτευξθσ 

ΥΕΥ ΧΕ 5.3 Εκροϊν 
Υλικοσ άμεςα ωφελουμζνων 

γυναικϊν (από υπθρεςίεσ 
Χυμβουλευτικισ Ωποςτιριξθσ) 

420 866 206% 

ΥΕΥ ΧΕ 5.2 Επιπτϊςεων 
Άτομα που αποδεςμεφονται από 

τθν φροντίδα εξαρτθμζνων μελϊν 
60 100 167% 

ΥΕΥ ΧΕ 5.2 Αποτελζςματοσ 
Υλικοσ άμεςα ωφελουμζνων από 

τισ δομζσ 
3.500 5.249 150% 

ΥΕΥ ΧΕ 5.2 Εκροϊν 

Υλικοσ ωφελουμζνων γυναικϊν 
από υποςτθρικτικζσ δράςεισ  

ενίςχυςθσ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ 

15 516 3440% 

ΥΕΥ ΧΕ 5.2 Εκροϊν 
Υλικοσ απαςχολουμζνων γυναικϊν  

ςτισ δομζσ 
264 272 103% 

ΥΕΥ ΧΕ 5.2 Εκροϊν Αρικμόσ Δομϊν 87 87 100% 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 3.1 Εκροϊν 
Αρικμόσ καταρτιηόμενων ανζργων 

γυναικϊν 
889 762 86% 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 3.1 Εκροϊν Υλικοσ δομϊν 15 14 93% 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 3.1 Εκροϊν 
Ωφελοφμενεσ Γυναίκεσ από τθ 
δθμιουργία δομϊν κοινωνικισ 

φροντίδασ 
500 512 102% 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 3.2 Εκροϊν 
Αρικμόσ καταρτιηόμενων ανζργων 

γυναικϊν 
3.090 4.246 137% 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 3.2 Εκροϊν 
Επωφελοφμενοι άνεργεσ γυναίκεσ 

από τθν επιδότθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ 

438 893 204% 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 3.4 Εκροϊν 
Αρικμόσ καταρτιηόμενων ανζργων 

γυναικϊν 
372 206 55% 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 3.3 Επιπτϊςεων 
Υλθκυςμόσ γυναικϊν που 

επωφελοφνται 
360 1817 505% 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 3.3 Εκροϊν Υλικοσ δομϊν που ενιςχφονται 91 91 100% 

ΥΕΥ 
ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 

5.1 Εκροϊν Ξαταρτιηόμενεσ άνεργεσ γυναίκεσ 1.080 1.324 123% 

ΥΕΥ 
ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 

5.1 Εκροϊν 
Ξαταρτιηόμενεσ 

αυτοαπαςχολοφμενεσ / 
εργαηόμενεσ γυναίκεσ 

180 0 0% 

ΥΕΥ 
ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 

5.2 Εκροϊν 
Υλικοσ άμεςα ωφελουμζνων 

γυναικϊν 
200 231 116% 

ΥΕΥ 
ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 

2.2.5 Εκροϊν 
Αρικμόσ δομϊν κοινωνικισ 

μζριμνασ που δθμιουργοφνται 
16 14 88% 

ΥΕΥ 
ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 

2.2.5 Εκροϊν 
Υλικοσ άμεςα ωφελοφμενων 

γυναικϊν 
500 642 128% 

ΥΕΥ 
ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 

4.6 Εκροϊν 
Υλικοσ άμεςα ωφελοφμενων 

γυναικϊν 
600 635 106% 

ΥΕΥ 
ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 

4.6 Εκροϊν 
Οειτουργία δομϊν υποςτιριξθσ 
ατόμων που χριηουν ςτιριξθσ 

4 4 100% 

ΥΕΥ 
ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 

5.3 Επιπτϊςεων 
Αφξθςθ των γυναικϊν που 

ειςζρχονται ςτο εργατικό δυναμικό 
(%) 

0,37% 0,58% 157% 

ΥΕΥ 
ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 

5.3 Επιπτϊςεων 
Αρικμόσ γυναικϊν που ειςζρχονται 

ςτο εργατικό δυναμικό 
500 786 157% 

ΥΕΥ 
ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 

5.3 Αποτελζςματοσ 
Ωφελοφμενεσ γυναίκεσ που 

αποδεςμεφονται από τθ φροντίδα 
εξαρτθμζνων ατόμων 

800 1310 164% 

ΥΕΥ 
ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 

5.3 Εκροϊν 
Πινεσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ 

λειτουργίασ των δομϊν 
2.000 3.295 165% 

ΥΕΥ 
ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 

5.3 Εκροϊν Δομζσ που χρθματοδοτοφνται 50 50 100% 

ΥΕΥ ΒΑ 1.4 Εκροϊν Γυναίκεσ άνεργεσ  καταρτιηόμενεσ 1.200 1.400 117% 

ΥΕΥ ΒΑ 2.5 Εκροϊν Γυναίκεσ άνεργεσ  επωφελοφμενεσ 800 805 101% 

ΥΕΥ ΒΑ 3.6 Εκροϊν Γυναίκεσ καταρτιηόμενεσ 700 674 96% 

ΥΕΥ ΒΑ 4.12 Εκροϊν Γυναίκεσ άνεργεσ  καταρτιηόμενεσ 
Πθ 

ποςοτικοποιθμζνοσ 
δείκτθσ 

46 - 
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Επιχειρθςιακό 
Πρόγραμμα 

Κωδ. 
Μζτρου 

Κατθγορία Δείκτθ Σίτλοσ Δείκτθ Σιμι τόχοσ 
Σιμι 

Επίτευξθσ 
Ποςοςτό 
επίτευξθσ 

ΥΕΥ ΒΑ 1.5 Επιπτϊςεων 
Κζςεισ εργαςίασ από γυναίκεσ που 

αποδεςμεφκθκαν από τθν 
φροντίδα εξαρτθμζνων ατόμων 

200 190 95% 

ΥΕΥ ΒΑ 1.5 Αποτελζςματοσ 
Ωφελοφμενεσ γυναίκεσ που 

αποδεςμεφονται από τθ φροντίδα 
εξαρτθμζνων ατόμων 

800 950 119% 

ΥΕΥ ΒΑ 1.5 Εκροϊν 
Υλικοσ ωφελοφμενων γυναικϊν 

από δράςεισ γυναίκειασ 
επιχειρθματικότθτασ 

Πθ 
ποςοτικοποιθμζνοσ 

δείκτθσ 
353 - 

ΥΕΥ ΒΑ 1.5 Εκροϊν 
Δθμιουργία νζων μονάδων 

"βοικεια ςτο ςπίτι" 
49 49 100% 

ΥΕΥ ΒΑ 1.5 Εκροϊν 
Δομζσ κζντρων δθμιουργικισ 

απαςχόλθςθσ παιδιϊν 
1 1 100% 

ΥΕΥ ΒΑ 1.5 Εκροϊν Δομζσ βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν 1 1 100% 

ΥΕΥ ΒΑ 1.5 Εκροϊν Ρζεσ δομζσ που δθμιουργοφνται 54 54 100% 

ΥΕΥ ΒΑ 1.5 Εκροϊν 
Ξζντρα θμεριςιασ φροντίδασ 

θλικιωμζνων (ΞΘΦΘ) 
2 2 100% 

ΥΕΥ ΒΑ 1.5 Εκροϊν 
Υλικοσ ωφελοφμενων γυναικϊν 

ςτισ δομζσ 
203 190 94% 

ΥΕΥ ΒΑ 1.5 Εκροϊν 
Δομζσ κζντρων δθμιουργικισ 

απαςχόλθςθσ παιδιϊν με αναπθρία 
1 1 100% 

ΥΕΥ ΡΑ 5.8 Αποτελζςματοσ Ωφελοφμενεσ γυναίκεσ 100 270 270% 

ΥΕΥ ΡΑ 4.2 Επιπτϊςεων 
Κζςεισ εργαςίασ από γυναίκεσ που 
αποδεςμεφτθκαν από τθ φροντίδα 

εξαρτθμζνων ατόμων 
150 1653 1102% 

ΥΕΥ ΡΑ 4.2 Αποτελζςματοσ 
Γυναίκεσ που επωφελοφνται από τθ 

λειτουργία τθσ Δομισ 
600 2725 454% 

ΥΕΥ ΡΑ 4.2 Εκροϊν 
Δομζσ που δθμιουργοφνται 

(πλικοσ) 
56 60 107% 

ΥΕΥ ΡΑ 4.2 Εκροϊν 
Οειτουργία βρεφονθπιακϊν-

παιδικϊν ςτακμϊν 
10 13 130% 

ΥΕΥ ΡΑ 4.2 Εκροϊν 
Οειτουργία Ξζντρων Δθμιουργικισ 

Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν (ΞΔΑΥ) 
10 11 110% 

ΥΕΥ ΡΑ 4.2 Εκροϊν 
Οειτουργία Πονάδων Ξοινωνικισ 

Πζριμνασ 
25 35 140% 

ΥΕΥ ΡΑ 4.2 Εκροϊν 
Δομζσ που δθμιουργοφνται 

(Δυναμικότθτα) 
400 350 88% 

ΥΕΥ ΡΑ 5.8 Εκροϊν 
Πονάδεσ κοινωνικισ 
φροντίδασ/Αρικμόσ 

8 9 113% 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 4.5 Εκροϊν 
Υλικοσ άμεςα ωφελοφμενων 

γυναικϊν 
270 327 121% 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 5.10 Εκροϊν 
Υλικοσ άμεςα ωφελοφμενων 

γυναικϊν 
110 131 119% 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 6.1 Επιπτϊςεων 
Άτομα που αποδεςμεφονται από 

τθν φροντίδα εξθρτθμζνων μελϊν 
500 621 124% 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 6.1 Αποτελζςματοσ 
Υλικοσ βρεφϊν και νθπίων που 

φιλοξενοφνται 
500 621 124% 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 6.1 Αποτελζςματοσ 
Υλικοσ παιδιϊν που 

απαςχολοφνται 
150 152 101% 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 6.1 Αποτελζςματοσ 
Υλικοσ θλικιωμζνων που 

εξυπθρετοφνται 
3.000 7.235 241% 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 6.1 Εκροϊν 
Δομζσ Ξοινωνικισ Φροντίδασ που 

ενιςχφονται (πλικοσ) 
89 89 100% 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 6.1 Εκροϊν 
Υλικοσ απαςχολουμζνων γυναικϊν 

ςτισ δομζσ 
350 352 101% 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 6.3 Εκροϊν 
Υλικοσ άμεςα ωφελοφμενων 

γυναικϊν 
840 1274 152% 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 6.2 Εκροϊν Υλικοσ καταρτιηομζνων γυναικϊν 2.800 3.323 119% 
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4.1.2. Ειδικό Ερϊτθμα Β1.2: Υϊσ αξιολογείται θ αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων ςε 
επίπεδο Πζτρου, Άξονα Υροτεραιότθτασ, Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και Γ’ ΞΥΧ; 

Χτθν παροφςα ενότθτα εξετάηονται ςε ςυνολικό επίπεδο τα ακόλουκα υποερωτιματα: 

 Υοιά είναι θ αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των 
φφλων; 

 Υοιά είναι θ αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων ςτα ανϊτερα επίπεδα των ΕΥ 
(Πζτρο, Άξονασ Υροτεραιότθτασ, ΕΥ), κακϊσ και ςτο ςφνολο του Γ’ ΞΥΧ; 

Θ αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν 
ςτο πλαίςιο των ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ υπολογίςτθκε με βάςθ τθν επίτευξθ των δεικτϊν – ςτόχων ιςότθτασ 
(ανά κατθγορία δεικτϊν: εκροϊν – αποτελεςμάτων – επιπτϊςεων) ςε επίπεδο Πζτρων και 
ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία που παρουςιάηεται ςτο Υαράρτθμα Β του 2ου Υαραδοτζου 
«Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ», με χρθματοδοτικι αναγωγι ςτα υπερκείμενα επίπεδα των ΕΥ 
και του Γ’ ΞΥΧ.  

Ψα αποτελζςματα των ανωτζρω υπολογιςμϊν παρουςιάηονται ςτο Υαράρτθμα Η του 2ου 
Υαραδοτζου «Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ». 

Πε βάςθ τα ανωτζρω, ο ςτακμιςμζνοσ δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ των κετικϊν δράςεων, 
υπολογιηόμενοσ με βάςθ τουσ δείκτεσ εκροϊν, ςτο ςφνολο του Γ’ ΞΥΧ υπολογίηεται ςε 1,91 και 
υποδθλϊνει υπερεπίτευξθ των ςτόχων του φυςικοφ αντικειμζνου των κετικϊν δράςεων κατά 91%. 

Χτθ διαμόρφωςθ τθσ υψθλισ τιμισ του ςυνολικοφ δείκτθ αποτελεςματικότθτασ των κετικϊν 
δράςεων ςυμβάλλει κυρίωσ θ ςθμαντικι υπερεπίτευξθ των ςτόχων των ακόλουκων δράςεων: 

 Υρογράμματα προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων, με ζμφαςθ ςτθν υποςτιριξθ τθσ 
αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ των γυναικϊν ςτο πλαίςιο του 
ΕΥΕΑΕΞ (Π4.1): Χτο πλαίςιο των κετικϊν δράςεων του Πζτρου επιμορφϊκθκαν 9.222 
εκπαιδευτικοί, ενϊ ο ςτόχοσ ιταν 7.500 (επίτευξθ ςτόχου κατά 123%), υλοποιικθκαν 
945 παρεμβατικά προγράμματα, ενϊ προβλζπονταν 700 (επίτευξθ ςτόχου κατά 135%), 
επωφελικθκαν 211.840 μακθτζσ από προγράμματα Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ 
με τθ διάςταςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, ζναντι 150.000 που είχε τεκεί ωσ ςτόχοσ 
(επίτευξθ ςτόχου κατά 141%). 

 Υρογράμματα υποςτιριξθσ γυναικϊν ςτισ προπτυχιακζσ & μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ –
Υρογράμματα ςπουδϊν και ερευνθτικά προγράμματα για τισ γυναίκεσ ςτο πλαίςιο του 
ΕΥΕΑΕΞ (Π4.2): διπλάςιοσ ςχεδόν αρικμόσ φοιτθτϊν (188) παρακολοφκθςαν 
Υρογράμματα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων (επίτευξθ 
ςτόχου κατά 209%). 

 Κετικζσ δράςεισ για τθν ιςότθτα των ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν ςτισ ΠΠΕ 
και ςτισ μεγάλεσ επιχειριςεισ (Π5.1 – ΕΥΑΕΞ): ωφελικθκαν 13.757 γυναίκεσ από 
κετικζσ δράςεισ για τθν ιςότθτα, ενϊ ο ςτόχοσ ιταν 12.000 (επίτευξθ ςτόχου κατά 
115%). 

 Χτιριξθ τθσ λειτουργίασ και τθσ ποιοτικισ αναβάκμιςθσ των μονάδων και υπθρεςιϊν 
εξυπθρζτθςθσ παιδιϊν, θλικιωμζνων και λοιπϊν πλθκυςμιακϊν ομάδων που χριηουν 
ιδιαίτερθσ φροντίδασ (Π5.2 – ΕΥΑΕΞ): θ δυναμικότθτα των δομϊν κοινωνικισ 
φροντίδασ ανιλκε ςε 36.148, ενϊ ο ςτόχοσ ιταν 6.030 (ποςοςτό επίτευξθσ ςτόχου 
504%), από ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ ωφελικθκαν 21.245 άνεργεσ γυναίκεσ 
(επίτευξθ ςτόχου κατά 126%) και 5.908 εργαηόμενεσ γυναίκεσ (επίτευξθ ςτόχου κατά 
114%).  
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 Ενδυνάμωςθ και Ανάπτυξθ Ξοινωνικϊν Ωπθρεςιϊν Ωποςτιριξθσ (Π5.1 – ΥΕΥ Δυτικισ 
Ελλάδασ): δθμιουργικθκαν 152 δομζσ υποςτιριξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, ενϊ ο 
ςτόχοσ ιταν 83 (επίτευξθ ςτόχου κατά 183%). 

 Ωπθρεςίεσ φροντίδασ για τθν προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν (Π4.2 – ΥΕΥ Ροτίου 
Αιγαίου): λειτοφργθςαν 13 βρεφονθπιακοί – παιδικοί ςτακμοί, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 
10 (επίτευξθ ςτόχου κατά 130%), 11 Ξζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ, ενϊ θ τιμι 
ςτόχοσ ιταν 10 (επίτευξθ ςτόχου κατά 110%), 35 Πονάδεσ Ξοινωνικισ Πζριμνασ, ενϊ θ 
τιμι ςτόχοσ ιταν 25 (επίτευξθ κατά 140%). 

 Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των γυναικϊν ςτθν Αγορά Εργαςίασ / Ανάπτυξθ και 
ενδυνάμωςθ των Ξοινωνικϊν Ωπθρεςιϊν Απαςχόλθςθσ (Π5.3 – ΥΕΥ Υελοποννιςου): οι 
μινεσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ λειτουργίασ των δομϊν ανιλκαν ςε 3.295 (βακμόσ 
επίτευξθσ κατά 165%). 

 Ωπθρεςίεσ φροντίδασ για τθν προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν (Π5.2 – ΥΕΥ Χτερεάσ 
Ελλάδασ): 516 γυναίκεσ ωφελικθκαν από υποςτθρικτικζσ δράςεισ ενίςχυςθσ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 15 (βακμόσ επίτευξθσ κατά 3.440%), 272 
γυναίκεσ απαςχολικθκαν ςτισ δομζσ (βακμόσ επίτευξθσ κατά 103%). 

Χτο Διάγραμμα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ των κετικϊν 
δράςεων των ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ-ΕΞΨ με βάςθ το βακμό επίτευξθσ των δεικτϊν εκροϊν, ενϊ ταυτόχρονα 
απεικονίηεται και θ χρθματοδοτικι τουσ βαρφτθτα (ςε όρουσ δαπανϊν) ςτισ ςυνολικζσ δαπάνεσ των 
κετικϊν Πζτρων του Γϋ ΞΥΧ, όπωσ αυτι αντιςτοιχεί ςτθ διάμετρο των κφκλων του Διαγράμματοσ. 

Διάγραμμα 4.21  
Δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ κετικϊν δράςεων των ΕΥ-ΕΞΨ (με βάςθ τουσ δείκτεσ 
εκροϊν) και χρθματοδοτικι τουσ βαρφτθτα (ςε όρουσ δαπανϊν) ςτισ ςυνολικζσ δαπάνεσ 
των κετικϊν Πζτρων του Γϋ ΞΥΧ 

 

Σ δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ των κετικϊν δράςεων είναι μικρότεροσ από τθ μονάδα για τα ΥΕΥ 
Ανατολικισ Πακεδονίασ-Κράκθσ, Ξεντρικισ Πακεδονίασ, Θπείρου, Λονίων Ριςων και Βορείου 
Αιγαίου, γεγονόσ που υποδθλϊνει μθ επίτευξθ των ςτόχων ιςότθτασ των κετικϊν Πζτρων ςτα 
ςυγκεκριμζνα Υρογράμματα, όπωσ αυτοί τζκθκαν μζςω των δεικτϊν εκροϊν. Ψα ανωτζρω πζντε 
ΥΕΥ απορρόφθςαν το 23,5% των ςυνολικϊν πόρων που διατζκθκαν για τθν υλοποίθςθ κετικϊν 
δράςεων υπζρ των γυναικϊν. Για το υπόλοιπο 76,5% των πόρων που δαπανικθκαν για τθν 
υλοποίθςθ κετικϊν δράςεων υπζρ των γυναικϊν, παρατθρείται επίτευξθ των ςτόχων που τζκθκαν 
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ςτο επίπεδο των Πζτρων, όπωσ καταδεικνφει και ο δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ των λοιπϊν 
Υρογραμμάτων, ο οποίοσ διαμορφϊκθκε ςε τιμζσ ίςεσ ι μεγαλφτερεσ τθσ μονάδασ. 

Αξιοςθμείωτθ είναι θ τιμι του δείκτθ αποτελεςματικότθτασ των κετικϊν δράςεων του ΕΥ 
Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ (Άξονασ Υροτεραιότθτασ 5), θ οποία υπολογίηεται ςε 
2,39 υποδθλϊνοντασ μζςο ποςοςτό επίτευξθσ των ςτόχων ιςότθτασ που τζκθκαν κατά 239%, ςε 
ςυνδυαςμό με τθ χρθματοδοτικι τουσ βαρφτθτα, θ οποία ανζρχεται ςε 38,4%.   

Χτον Υίνακα που ακολουκεί αποτυπϊνεται ο δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ των κετικϊν Πζτρων με 
βάςθ το βακμό επίτευξθσ των δεικτϊν εκροϊν και τθ χρθματοδοτικι τουσ βαρφτθτα (ςε όρουσ 
δαπανϊν) ςτισ ςυνολικζσ δαπάνεσ των κετικϊν Πζτρων του Γϋ ΞΥΧ. 

Πίνακασ 4.7  
Δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ Κετικϊν Πζτρων, με βάςθ τθν επίτευξθ των δεικτϊν 
εκροϊν 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΜΕΣΡΟ 
ΔΕΙΚΣΗ ΦΤΙΚΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ/ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΕΠ Εκπαίδευςθ & Αρχικι Επαγγελματικι Κατάρτιςθ  1,22 
M4.1 1,16 
M4.2 1,54 
ΕΠ Απαςχόλθςθ & Επαγγελματικι Κατάρτιςθ  2,39 
M5.1 0,75 
M5.2 3,01 
M5.3 0,98 
ΠΕΠ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ  0,95 
Π5.4 0,95 
ΠΕΠ Κεντρικισ Μακεδονίασ  0,99 
Π5.1 0,99 
ΠΕΠ Δυτικισ Μακεδονίασ  1,00 
Π1.1 1,00 
ΠΕΠ Ηπείρου  0,98 
Π5.1 0,98 
ΠΕΠ Θεςςαλίασ  1,01 
Π5.3 1,01 
ΠΕΠ Ιονίων Νιςων  0,90 
Π5.3 0,90 
ΠΕΠ Δυτικισ Ελλάδασ  1,83 
Π5.1 1,83 
ΠΕΠ τερεάσ Ελλάδασ  12,14 
Π5.2 12,14 
ΠΕΠ Αττικισ  1,00 
Π3.3 1,00 
ΠΕΠ Πελοποννιςου  1,32 
Π5.3 1,32 
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου  0,99 
Π1.5 0,99 
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου  1,15 
Π4.2 1,15 
ΠΕΠ Κριτθσ  1,00 
Π6.1 1,00 

 

Σ υπολογιςμόσ ενόσ ςυνολικοφ Δείκτθ αποτελεςματικότθτασ των κετικϊν δράςεων ςτο επίπεδο του 
Γ’ ΞΥΧ, με βάςθ τουσ δείκτεσ αποτελεςμάτων και επιπτϊςεων, δεν είναι εφικτόσ, δεδομζνου ότι δεν 
ζχουν τεκεί ςχετικοί δείκτεσ ςτο ςφνολο των κετικϊν μζτρων των ΕΥ. Χτουσ Υίνακεσ που 
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ακολουκοφν παρουςιάηεται ο ςχετικόσ δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ των κετικϊν Πζτρων που 
ςυμπεριζλαβαν ςτο ςχεδιαςμό τουσ, αντίςτοιχα, δείκτεσ αποτελεςμάτων και επιπτϊςεων. 

Πίνακασ 4.8  
Δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ Κετικϊν Πζτρων, με βάςθ τθν επίτευξθ των δεικτϊν 
αποτελεςμάτων 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / 
ΜΕΣΡΟ 

ΔΕΙΚΣΗ ΦΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ/ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΠΕΠ Κεντρικισ Μακεδονίασ 0,86 
Π5.1 0,86 
ΠΕΠ Δυτικισ Μακεδονίασ 1,94 
Π1.1 1,94 
ΠΕΠ Ηπείρου 1,01 
Π5.1 1,01 
ΠΕΠ Ιονίων Νιςων 1,24 
Π5.3 1,24 
ΠΕΠ τερεάσ Ελλάδασ 1,50 
Π5.2 1,50 
ΠΕΠ Πελοποννιςου 1,64 
Π5.3 1,64 
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 1,19 
Π1.5 1,19 
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 4,54 
Π4.2 4,54 
ΠΕΠ Κριτθσ 1,56 
Π6.1 1,56 

 

Πίνακασ 4.9  
Δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ Κετικϊν Πζτρων, με βάςθ τθν επίτευξθ 
των δεικτϊν επιπτϊςεων 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / 
ΜΕΣΡΟ 

ΔΕΙΚΣΗ ΦΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ/ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΠΕΠ τερεάσ Ελλάδασ 1,67 
Π5.2 1,67 
ΠΕΠ Αττικισ 5,05 
Π3.3 5,05 
ΠΕΠ Πελοποννιςου 1,57 
Π5.3 1,57 
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 0,95 
Π1.5 0,95 
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 11,02 
Π4.2 11,02 
ΠΕΠ Κριτθσ 1,24 
Π6.1 1,24 

 

Χτθ διαμόρφωςθ τθσ υψθλισ τιμισ του δείκτθ αποτελεςματικότθτασ (με βάςθ τουσ δείκτεσ 
αποτελζςματοσ) των κετικϊν Πζτρων των ΕΥ ςυμβάλλει κυρίωσ θ ςθμαντικι υπερεπίτευξθ των 
ςτόχων των ακόλουκων κετικϊν δράςεων: 

 Ωπθρεςίεσ Φροντίδασ για τθν Υροϊκθςθ των Μςων Ευκαιριϊν Πεταξφ των Δφο Φφλων 
(Π1.5 – ΥΕΥ Βορείου Αιγαίου): αποδεςμεφτθκαν 950 γυναίκεσ από τθ φροντίδα 
εξαρτθμζνων ατόμων, ενϊ ο ςτόχοσ ιταν 800 (επίτευξθ ςτόχου κατά 119%). 

 Ανάπτυξθ τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ και επιχειρθματικότθτασ - προϊκθςθ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων (Π5.3 – ΥΕΥ Λονίων Ριςων): θ δυναμικότθτα των δομϊν 



 

Αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων του ΕΞΨ ςε ότι αφορά τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ  
των φφλων ςτα Ε.Υ. του Γ’ ΞΥΧ (gender mainstreaming και κετικζσ δράςεισ) 

3ο Παραδοτζο: Ψελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ 
 

 
Χελίδα |339 

 

υποςτιριξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ που δθμιουργικθκαν ανιλκε ςε 2.838, ενϊ θ τιμι 
ςτόχοσ ιταν 2.290 (επίτευξθ ςτόχου κατά 124%). 

 Ανάπτυξθ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ για τθν προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν (Π6.1 
– ΥΕΥ Ξριτθσ): ςτισ δομζσ κοινωνικισ φροντίδασ που δθμιουργικθκαν  φιλοξενικθκαν 
7.235 θλικιωμζνοι (επίτευξθ ςτόχου κατά 241%) και 621 βρζφθ και νιπια (επίτευξθ 
ςτόχου κατά 124%). 

 Ωπθρεςίεσ φροντίδασ για τθν προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν (Π4.2 – ΥΕΥ Ροτίου 
Αιγαίου): οι γυναίκεσ που ωφελικθκαν από τθν λειτουργία των δομϊν κοινωνικισ 
φροντίδασ ιταν 2.725 (επίτευξθ κατά 454%). 

 Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των γυναικϊν ςτθν Αγορά Εργαςίασ / Ανάπτυξθ και 
ενδυνάμωςθ των Ξοινωνικϊν Ωπθρεςιϊν Απαςχόλθςθσ (Π5.3 – ΥΕΥ Υελοποννιςου): 
1.310 γυναίκεσ αποδεςμεφτθκαν από τθ φροντίδα εξαρτθμζνων μελϊν (βακμόσ 
επίτευξθσ κατά 164%). 

 Ωπθρεςίεσ φροντίδασ για τθν προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν (Π5.2 – ΥΕΥ Χτερεάσ 
Ελλάδασ): 5.249 γυναίκεσ ωφελικθκαν άμεςα από τισ δομζσ (βακμόσ επίτευξθσ κατά 
150%). 

 Ανάπτυξθ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ για τθν προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν (Π1.1 
– ΥΕΥ Δυτικισ Πακεδονίασ): από τισ δομζσ κοινωνικισ φροντίδασ που δθμιουργικθκαν  
ωφελικθκαν άμεςα 4.200 άτομα, ενϊ ο ςτόχοσ ιταν 2.161 (επίτευξθ ςτόχου κατά 
194%). 

Δείκτθ αποτελεςματικότθτασ μικρότερο τθσ μονάδασ, με βάςθ τουσ δείκτεσ αποτελεςμάτων, 
παρουςιάηει μόνο το Πζτρο 5.1 του ΥΕΥ Ξεντρικισ Πακεδονίασ, γεγονόσ που οφείλεται ςτθν 
υποεπίτευξθ των ακόλουκων δεικτϊν αποτελζςματοσ: 

 Αρικμόσ εξυπθρετοφμενων βρεφϊν και παιδιϊν ςε βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ 
ςτακμοφσ (ποςοςτό επίτευξθσ 84%) 

 Αρικμόσ εξυπθρετοφμενων θλικιωμζνων ςε ΞΘΦΘ & ςτο πρόγραμμα "Βοικεια ςτο 
Χπίτι" ανά ζτοσ (ποςοςτό επίτευξθσ 89%) 

 Αρικμόσ εξυπθρετοφμενων παιδιϊν ςε ΞΔΑΥ και ΞΔΑΥ -ΑΠΕΑ ανά ζτοσ (ποςοςτό 
επίτευξθσ 84%) 

Χτθ διαμόρφωςθ τθσ υψθλισ τιμισ του δείκτθ αποτελεςματικότθτασ (με βάςθ τουσ δείκτεσ 
επιπτϊςεων) των κετικϊν Πζτρων των ΕΥ ςυμβάλλει κυρίωσ θ ςθμαντικι υπερεπίτευξθ των ςτόχων 
των ακόλουκων κετικϊν δράςεων: 

 Ανάπτυξθ δομϊν κοινωνικισ φροντίδασ & Υροϊκθςθ τθσ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ (Π3.3 – ΥΕΥ Αττικισ): ωφελικθκαν 1.817 γυναίκεσ, ενϊ ο ςτόχοσ 
ιταν 360 ( επίτευξθ ςτόχου κατά 505%). 

 Ανάπτυξθ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ για τθν προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν (Π6.1 
– ΥΕΥ Ξριτθσ): αποδεςμεφτθκαν 621 άτομα από τθ φροντίδα εξαρτθμζνων μελϊν, ενϊ 
θ τιμι ςτόχοσ ιταν 500 (επίτευξθ ςτόχου κατά 124%). 

 Ωπθρεςίεσ φροντίδασ για τθν προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν (Π4.2 – ΥΕΥ Ροτίου 
Αιγαίου): οι κζςεισ εργαςίασ από γυναίκεσ που αποδεςμεφτθκαν από τθ φροντίδα 
εξαρτθμζνων ατόμων ιταν 1.653, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 150 (βακμόσ επίτευξθσ 
1.102%). 

 Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των γυναικϊν ςτθν Αγορά Εργαςίασ / Ανάπτυξθ και 
ενδυνάμωςθ των Ξοινωνικϊν Ωπθρεςιϊν Απαςχόλθςθσ (Π5.3 – ΥΕΥ Υελοποννιςου): 
786 γυναίκεσ ειςιλκαν ςτο εργατικό δυναμικό (βακμόσ επίτευξθσ 157%), το ποςοςτό 
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αφξθςθσ των γυναικϊν που ειςιλκαν ςτο εργατικό δυναμικό ανιλκε ςε 0,58%, ενϊ θ 
τιμι ςτόχοσ ιταν 0,37% (βακμόσ επίτευξθσ κατά 157%). 

 Ωπθρεςίεσ φροντίδασ για τθν προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν (Π5.2 – ΥΕΥ Χτερεάσ 
Ελλάδασ): 100 άτομα αποδεςμεφτθκαν από τθ φροντίδα εξαρτθμζνων μελϊν, ενϊ θ 
τιμι ςτόχοσ ιταν 60 (βακμόσ επίτευξθσ κατά 167%). 

Δείκτθ αποτελεςματικότθτασ μικρότερο τθσ μονάδασ, με βάςθ τουσ δείκτεσ επιπτϊςεων, 
παρουςιάηει μόνο το Πζτρο 1.5 του ΥΕΥ Βορείου Αιγαίου, γεγονόσ που οφείλεται ςτθν υποεπίτευξθ 
του δείκτθ επιπτϊςεων «Κζςεισ εργαςίασ από γυναίκεσ που αποδεςμεφκθκαν από τθν φροντίδα 
εξαρτθμζνων ατόμων» (οι κζςεισ εργαςίασ από γυναίκεσ που αποδεςμεφτθκαν από τθ φροντίδα 
εξαρτθμζνων ατόμων ανιλκαν ςε 190, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 200 - βακμόσ επίτευξθσ 95%). 

Για τισ προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ των ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ δεν είναι εφικτόσ ο 
υπολογιςμόσ ενόσ ςυνολικοφ δείκτθ αποτελεςματικότθτασ, δεδομζνου ότι δεν είναι δυνατόσ ο 
ςυςχετιςμόσ του υλοποιθκζντοσ φυςικοφ αντικειμζνου, όπωσ αποτυπϊνεται μζςω των δεικτϊν 
εκροϊν, με τουσ αντίςτοιχουσ πόρουσ (δαπάνεσ) που αναλϊκθκαν για τθν υλοποίθςι του. 

Για τον ανωτζρω λόγο, θ αποτελεςματικότθτα των προςανατολιςμζνων ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεων 
αποτυπϊνεται μόνο ςε επίπεδο του Πζτρου και παρουςιάηεται ςτουσ Υίνακεσ που ακολουκοφν. 
Επιςθμαίνεται ότι δεν είχαν τεκεί δείκτεσ επιπτϊςεων για τθν ποςοτικοποίθςθ των 
προςανατολιςμζνων ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεων. 

Πίνακασ 4.10  
Δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ gender mainstreaming Πζτρων των ΕΥ-ΕΞΨ, με βάςθ τθν 
επίτευξθ των δεικτϊν εκροϊν 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΜΕΣΡΟ 
ΔΕΙΚΣΗ ΦΤΙΚΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ/ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΕΠ Εκπαίδευςθ & Αρχικι Επαγγελματικι Κατάρτιςθ 

M2.1 1,08 

ΕΠ Ανταγωνιςτικότθτα  

Π8.3 1,92 

ΕΠ Απαςχόλθςθ & Επαγγελματικι Κατάρτιςθ 

M1.3 0,98 

M1.4 1,20 

M4.1 1,27 

M4.3 0,98 

ΠΕΠ Κεντρικισ Μακεδονίασ 

Π3.9 1,07 

Π5.2 0,92 

Π5.3 1,04 

Π6.11 0,70 

ΠΕΠ Δυτικισ Μακεδονίασ 

Π1.2 1,25 

Π1.3 1,12 

Π3.7 1,25 

Π5.8 0,91 

ΠΕΠ Ηπείρου 

Π2.4 1,70 

Π4.13 1,84 

Π5.2 1,76 

Π5.3 1,57 

ΠΕΠ Θεςςαλίασ 

Π3.6 3,00 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΜΕΣΡΟ 
ΔΕΙΚΣΗ ΦΤΙΚΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ/ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Π5.1 0,51 

Π5.2 1,14 

ΠΕΠ Ιονίων Νιςων 

Π5.1 1,13 

ΠΕΠ τερεάσ Ελλάδασ 

Π1.14 1,00 

Π3.7 1,18 

Π5.1 1,14 

Π5.3 2,06 

ΠΕΠ Αττικισ 

Π3.1 0,94 

Π3.2 1,71 

Π3.4 0,55 

ΠΕΠ Πελοποννιςου 

Π2.2.5 1,08 

Π4.6 1,03 

Π5.1 1,23 

Π5.2 1,16 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 

Π1.4 1,17 

Π2.5 1,01 

Π3.6 0,96 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 

Π5.8 1,13 

ΠΕΠ Κριτθσ 

Π4.5 1,21 

Π5.10 1,19 

Π6.2 1,19 

Π6.3 1,52 

 

Δείκτθ αποτελεςματικότθτασ μεγαλφτερο τθσ μονάδασ, με βάςθ τουσ δείκτεσ εκροϊν, 
παρουςιάηουν τα 32 από τα 43 gender mainstreaming Πζτρα, τα οποία ποςοτικοποιικθκαν μζςω  
δεικτϊν ιςότθτασ, γεγονόσ που οφείλεται ςτθν υπερεπίτευξθ των ςτόχων των ακόλουκων δράςεων: 

 Ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ των προγραμμάτων προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ ανζργων 
(Π1.4 – ΕΥΑΕΞ): 64.722 άνεργεσ γυναίκεσ που επωφελικθκαν από προγράμματα STAGE 
και νζων κζςεων εργαςίασ (ΡΚΕ), ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 54.000 (επίτευξθ ςτόχου κατά 
120%). 

 Ενίςχυςθ ανζργων για αυτοαπαςχόλθςθ και ςφςταςθ νζων Επιχειριςεων (Π4.1 – 
ΕΥΑΕΞ): οι επωφελοφμενεσ νζεσ ελεφκερεσ επαγγελματίεσ ανιλκαν ςε 30.379, ενϊ θ 
τιμι ςτόχοσ ιταν 23.850 (βακμόσ επίτευξθσ ςτόχου 127%). 

 Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ (Π2.1 – ΕΥΕΑΕΞ): ο αρικμόσ 
των ολοιμερων νθπιαγωγείων ανιλκε ςτα 2.300, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 1.980 
(επίτευξθ κατά 116%). 

 Ανκρϊπινο ερευνθτικό και τεχνολογικό δυναμικό (Π8.3 – ΕΥΑΡ): οι υποψιφιεσ 
γυναίκεσ διδάκτορεσ ανιλκαν ςε 673, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 350 (βακμόσ επίτευξθσ 
ςτόχου 192%). 
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 Σλοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ αςτικισ ανάπτυξθσ ςε τοπικζσ ηϊνεσ μικρισ κλίμακασ - 
ΕΞΨ (Π3.9 – ΥΕΥ Ξεντρικισ Πακεδονίασ): 727 γυναίκεσ καταρτίςτθκαν, ενϊ θ τιμι 
ςτόχοσ ιταν 600 (βακμόσ επίτευξθσ ςτόχου 121%). 

 Βελτίωςθ αςτικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν «Σλοκλθρωμζνθσ παρζμβαςθσ και 
ανάπτυξθσ ςε τοπικζσ ηϊνεσ μικρισ κλίμακασ – ΕΞΨ» (Π3.7 – ΥΕΥ Δυτικισ Πακεδονίασ): 
οι καταρτιηόμενεσ γυναίκεσ ανιλκαν ςε 210, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 174 (επίτευξθ 
ςτόχου κατά 121%), από δράςεισ προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ ωφελικθκαν 154 
γυναίκεσ, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 120 (βακμόσ επίτευξθσ ςτόχου 128%). 

 Σλοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ και ανάπτυξθ ςε τοπικζσ ηϊνεσ μικρισ κλίμακασ – ΕΞΨ (Π5.8 
– ΥΕΥ Δυτικισ Πακεδονίασ): οι καταρτιηόμενεσ γυναίκεσ ανιλκαν ςε 760, ενϊ θ τιμι 
ςτόχοσ ιταν 552 (βακμόσ επίτευξθσ ςτόχου 138%). 

 Ψοπικζσ πρωτοβουλίεσ απαςχόλθςθσ (Π5.3 – ΥΕΥ Θπείρου): 287 γυναίκεσ 
καταρτίςτθκαν (βακμόσ επίτευξθσ κατά 175%) και 1.248 γυναίκεσ ωφελικθκαν άμεςα 
από τισ Ψοπικζσ Υρωτοβουλίεσ Απαςχόλθςθσ (βακμόσ επίτευξθσ ςτόχου 139%). 

 Σλοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ αςτικισ ανάπτυξθσ - ΕΞΨ (Π2.4 – ΥΕΥ Θπείρου): άμεςα 
ωφελικθκαν 345 γυναίκεσ, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 145 (βακμόσ επίτευξθσ ςτόχου 
240%). 

 Σλοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ μικρισ κλίμακασ ςε τοπικζσ ηϊνεσ του αγροτικοφ χϊρου 
(Π4.13 – ΥΕΥ Θπείρου): άμεςα ωφελικθκαν 115 γυναίκεσ (βακμόσ επίτευξθσ ςτόχου 
128%), ο αρικμόσ των δομϊν παροχισ κοινωνικισ μζριμνασ προσ άτομα νεαρά και 
προχωρθμζνθσ θλικίασ ανιλκε ςε 12, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 5 (επίτευξθ ςτόχου κατά 
240%). 

 Ψοπικζσ πρωτοβουλίεσ απαςχόλθςθσ για άνεργουσ και ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ - 
τοπικά ςφμφωνα απαςχόλθςθσ (Π5.2 – ΥΕΥ Κεςςαλίασ): δθμιουργικθκαν 359 
επιχορθγοφμενεσ νζεσ κζςεισ εργαςίασ για γυναίκεσ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων, ενϊ 
θ τιμι ςτόχοσ ιταν 231 (βακμόσ επίτευξθσ ςτόχου 155%), οι άνεργεσ ειδικϊν 
κοινωνικϊν ομάδων που καταρτίςτθκαν ιταν 197, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 160 (βακμόσ 
επίτευξθσ ςτόχου 123%). 

 Σλοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ αςτικισ ανάπτυξθσ ςε τοπικζσ ηϊνεσ μικρισ κλίμακασ ΕΞΨ 
(Π3.6 – ΥΕΥ Κεςςαλίασ): ο αρικμόσ των δομϊν που δθμιουργικθκαν / 
εκςυγχρονίςτθκαν / επεκτάκθκαν ανιλκε ςε 6, ενϊ ο ςτόχοσ ιταν 2 (βακμόσ επίτευξθσ 
300%). 

 Ανάπτυξθ των ανκρϊπινων πόρων (Π5.1 – ΥΕΥ Λονίων Ριςων): 1.635 άνεργεσ γυναίκεσ 
καταρτίςτθκαν (επίτευξθ ςτόχου κατά 113%). 

 Υαρεμβάςεισ ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε τοπικζσ ηϊνεσ αςτικϊν και 
θμιαςτικϊν κζντρων (Π3.7 – ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ): ωφελικθκε διπλάςιοσ αρικμόσ 
γυναικϊν (609 γυναίκεσ - βακμόσ επίτευξθσ κατά 203%). 

 Ανάπτυξθ ανκρϊπινων πόρων ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ του ΥΕΥ (Π5.1 – ΥΕΥ 
Χτερεάσ Ελλάδασ): οι καταρτιηόμενεσ γυναίκεσ ανιλκαν ςε 1.227, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ 
ιταν 957 (βακμόσ επίτευξθσ κατά 128%). 

 Ψοπικζσ πρωτοβουλίεσ απαςχόλθςθσ (Π5.3 – ΥΕΥ Χτερεάσ Ελλάδασ): διπλάςιοσ ιταν ο 
αρικμόσ των γυναικϊν που ωφελικθκαν άμεςα από υπθρεςίεσ Χυμβουλευτικισ 
Ωποςτιριξθσ (866 γυναίκεσ - βακμόσ επίτευξθσ κατά 206%). 

 Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Π3.2 – ΥΕΥ Αττικισ): καταρτίςτθκαν 4.246 άνεργεσ 
γυναίκεσ, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 3.090 (βακμόσ επίτευξθσ κατά 137%) ενϊ από δράςεισ 
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επιδότθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ επωφελικθκε διπλάςιοσ αρικμόσ άνεργων γυναικϊν (893 
γυναίκεσ - επίτευξθ κατά 204%). 

 Ανάπτυξθ / Βελτίωςθ των δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ (Π5.1 – ΥΕΥ 
Υελοποννιςου): 1.324 άνεργεσ γυναίκεσ καταρτίςτθκαν, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 1.080 
(βακμόσ επίτευξθσ ςτόχου 123%). 

 Ανάπτυξθ και υποςτιριξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτο πλαίςιο των Σλοκλθρωμζνων 
Υαρεμβάςεων (ΕΞΨ) (Π2.2.5 – ΥΕΥ Υελοποννιςου): οι άμεςα ωφελοφμενεσ γυναίκεσ 
ανιλκαν ςε 642, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 500 (βακμόσ επίτευξθσ 128%). 

 Δράςεισ προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ (Π5.8 – ΥΕΥ Ροτίου Αιγαίου): ο αρικμόσ των 
μονάδων κοινωνικισ φροντίδασ ανιλκε ςε 9, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 8 (βακμόσ 
επίτευξθσ κατά  113%). 

 Σλοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ αςτικισ ανάπτυξθσ ςε τοπικζσ ηϊνεσ μικρισ κλίμακασ – 
ΕΞΨ (Π4.5 – ΥΕΥ Ξριτθσ): οι γυναίκεσ που ωφελικθκαν άμεςα ανιλκαν ςε 327, ενϊ θ 
τιμι ςτόχοσ ιταν 270 (βακμόσ επίτευξθσ κατά 121%). 

 Ψοπικζσ Υρωτοβουλίεσ Απαςχόλθςθσ (Π6.3 – ΥΕΥ Ξριτθσ): 1.274 γυναίκεσ ωφελικθκαν 
άμεςα, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 840 (βακμόσ επίτευξθσ κατά 152%). 

 Ανάπτυξθ ανκρϊπινων πόρων (Π6.2 – ΥΕΥ Ξριτθσ): οι γυναίκεσ που ωφελικθκαν 
άμεςα ανιλκαν ςε 3.323, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 2.800 (βακμόσ επίτευξθσ κατά 119%). 

 

Πίνακασ 4.11  
Δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ gender mainstreaming Πζτρων, με βάςθ τθν 
επίτευξθ των δεικτϊν αποτελεςμάτων 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΜΕΣΡΟ 
ΔΕΙΚΣΗ ΦΤΙΚΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ/ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΠΕΠ Κεντρικισ Μακεδονίασ 

Π5.2 0,93 

Π6.11 1,00 

ΠΕΠ Ηπείρου 

Π5.2 1,76 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 

Π5.8 2,70 

 

Δείκτθ αποτελεςματικότθτασ μεγαλφτερο τθσ μονάδασ, με βάςθ τουσ δείκτεσ αποτελζςματοσ, 
παρουςιάηουν τα ακόλουκα gender mainstreaming Πζτρα: 

 Π5.8 – ΥΕΥ Ροτίου Αιγαίου (Δράςεισ προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ): ωφελικθκαν 270 
γυναίκεσ από τισ 9 μονάδεσ κοινωνικισ φροντίδασ, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 100 (βακμόσ 
επίτευξθσ κατά 270%). 

 Π5.2 – ΥΕΥ Θπείρου (Ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ): αναβάκμιςθ των 
επαγγελματικϊν προςόντων και δεξιοτιτων 1.713 γυναικϊν, ενϊ θ τιμι ςτόχοσ ιταν 
972 (επίτευξθ ςτόχου κατά 176%). 

Δείκτθ αποτελεςματικότθτασ μικρότερο τθσ μονάδασ, με βάςθ τουσ δείκτεσ αποτελεςμάτων, 
παρουςιάηει μόνο το Πζτρο 5.2 του ΥΕΥ Ξεντρικισ Πακεδονίασ, γεγονόσ που οφείλεται ςτθν 
υποεπίτευξθ του δείκτθ αποτελζςματοσ «Υοςοςτό (%) επωφελοφμενων επί του πλθκυςμοφ 
αναφοράσ (γυναίκεσ άνεργοι 1999)» (τιμι επίτευξθσ 5,47%, ζναντι ςτόχου 5,90%), ενϊ ο δεφτεροσ 



 

Αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων του ΕΞΨ ςε ότι αφορά τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ  
των φφλων ςτα Ε.Υ. του Γ’ ΞΥΧ (gender mainstreaming και κετικζσ δράςεισ) 

3ο Παραδοτζο: Ψελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ 
 

 
Χελίδα |344 

 

δείκτθσ αποτελζςματοσ του Πζτρου «Αρικμόσ Επωφελοφμενων Γυναικϊν από τθ λειτουργία των 
δομϊν κοινωνικισ πρόνοιασ» επιτεφχκθκε κατά 100%. 

4.2. Αποδοτικότθτα των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτο πλαίςιο των ΕΠ 
του Γ’ ΚΠ 

Χτθν παροφςα ενότθτα εξετάηεται το Γενικό Ερϊτθμα Β2 *Ροιά είναι θ αποδοτικότθτα των 
παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτο πλαίςιο των ΕΡ του Γ’ ΚΡΣ;] με βάςθ τα 
επιμζρουσ ειδικά αξιολογθτικά ερωτιματα που περιλαμβάνει. 

4.2.1. Ειδικό Ερϊτθμα Β2.1: Υϊσ αξιολογείται θ αποδοτικότθτα των παρεμβάςεων ςε επίπεδο 
Πζτρου, Άξονα Υροτεραιότθτασ, Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και Γ’ ΞΥΧ; 

Χτθν παροφςα ενότθτα εξετάηονται ςε ςυνολικό επίπεδο τα ακόλουκα υποερωτιματα: 

 Υοιά είναι θ αποδοτικότθτα των παρεμβάςεων ςε όρουσ κόςτουσ ανά 
εκροι/αποτζλεςμα; 

 Υοιά είναι θ αποδοτικότθτα των παρεμβάςεων ςτα ανϊτερα επίπεδα των ΕΥ (Πζτρο, 
Άξονασ Υροτεραιότθτασ, ΕΥ), κακϊσ και ςτο ςφνολο του Γϋ ΞΥΧ; 

 Υοιζσ παρεμβάςεισ υπιρξαν ποιο αποδοτικζσ και ποιοι ιταν οι κρίςιμοι παράγοντεσ 
που επθρζαςαν τθν αποδοτικότθτα των παρεμβάςεων; 

Θ αποδοτικότθτα των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν ςτο 
πλαίςιο των ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ υπολογίςτθκε με βάςθ τουσ δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ και 
χρθματοοικονομικισ ολοκλιρωςθσ (απορρόφθςθ) των Πζτρων (βλ. Υαράρτθμα Η του 2ου 
Υαραδοτζου «Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ») και ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία που 
παρουςιάηεται ςτο Υαράρτθμα Β του 2ου Υαραδοτζου «Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ», με 
χρθματοδοτικι αναγωγι ςτα υπερκείμενα επίπεδα των ΕΥ και του Γ’ ΞΥΧ. 

Πε βάςθ τα ανωτζρω, ο ςτακμιςμζνοσ δείκτθσ αποδοτικότθτασ των κετικϊν δράςεων ςτο ςφνολο 
του Γ’ ΞΥΧ υπολογίηεται ςε 1,67, γεγονόσ που καταδεικνφει ζμμεςα ότι επετεφχκθ μεγαλφτερο 
φυςικό αντικείμενο με τουσ ίδιουσ πόρουσ, ι το ίδιο φυςικό αντικείμενο υλοποιικθκε 
οικονομικότερα (με λιγότερουσ πόρουσ).   

Χτο Διάγραμμα, που ακολουκεί, παρουςιάηονται οι δείκτεσ αποδοτικότθτασ των κετικϊν δράςεων 
των ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ-ΕΞΨ (με βάςθ το ποςοςτό επίτευξθσ των δεικτϊν εκροϊν), ενϊ ταυτόχρονα 
απεικονίηεται και θ χρθματοδοτικι τουσ βαρφτθτα (ςε όρουσ δαπανϊν) ςτισ ςυνολικζσ δαπάνεσ των 
κετικϊν Πζτρων του Γϋ ΞΥΧ, όπωσ αυτι αντιςτοιχεί ςτθ διάμετρο των κφκλων του Διαγράμματοσ. 
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Διάγραμμα 4.22  
Δείκτεσ αποδοτικότθτασ κετικϊν δράςεων των ΕΥ-ΕΞΨ (με βάςθ το ποςοςτό επίτευξθσ 
των δεικτϊν εκροϊν) και χρθματοδοτικι τουσ βαρφτθτα (ςε όρουσ δαπανϊν) ςτισ 
ςυνολικζσ δαπάνεσ των κετικϊν Πζτρων του Γϋ ΞΥΧ 

 

 

Χαμθλι αποδοτικότθτα κετικϊν δράςεων παρουςιάηουν τα 10 από τα 13 Υεριφερειακά 
Επιχειρθςιακά Υρογράμματα και ςυγκεκριμζνα τα ΥΕΥ Ανατολικισ Πακεδονίασ Κράκθσ (0,65), 
Ξεντρικισ Πακεδονίασ (0,87), Θπείρου (0,77), Βορείου Αιγαίου (0,81), Κεςςαλίασ (0,93), Δυτικισ 
Πακεδονίασ (0,64), Λονίων Ριςων (0,81), Αττικισ (0,87), Ροτίου Αιγαίου (0,99) & Ξριτθσ (0,87). 

Θ χαμθλι αποδοτικότθτα των ανωτζρω ΥΕΥ οφείλεται κυρίωσ ςτα εξισ: 

 ΥΕΥ ΑΠΚ: ο ςτόχοσ «πλικοσ δομϊν κοινωνικισ φροντίδασ» του Πζτρου 5.4 επετεφχκθ 
κατά 95% (ενιςχφκθκαν 71 δομζσ κοινωνικισ φροντίδασ, ενϊ ο προγραμματικόσ ςτόχοσ 
ιταν 75), ενϊ ταυτόχρονα δαπανικθκαν πόροι 46% περιςςότεροι από τουσ 
προγραμματιςμζνουσ.   

 ΥΕΥ ΞΠ: ο δείκτθσ φυςικισ ολοκλιρωςθσ /αποτελεςματικότθτασ του Πζτρου 5.1 ανζρχεται 
ςε 0,99, ενϊ θ απορρόφθςθ των πόρων ςε 114,5%. 

 ΥΕΥ Θπείρου: θ αποτελεςματικότθτα του Πζτρου 5.1 είναι λίγο μικρότερθ από τθ μονάδα 
(0,98) λόγω μικρισ υποεπίτευξθσ των ςτόχων «Υλικοσ απαςχολοφμενων γυναικϊν ςτισ 
δομζσ» (επίτευξθ 97%) & «Αρικμόσ δομϊν» (επίτευξθ 99%), ενϊ ταυτόχρονα οι δαπάνεσ του 
Πζτρου ξεπερνοφν κατά 26,5% τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό. 

 ΥΕΥ Βορείου Αιγαίου: Χτο Πζτρο 1.5 του ΥΕΥ, το υλοποιθκζν φυςικό αντικείμενο, ζτςι 
όπωσ αυτό αντικατοπτρίηεται ςτουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ – δείκτεσ, υπολείπεται κατά 1% του 
φυςικοφ αντικειμζνου που είχε προβλεφκεί (δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ 0,99), ενϊ οι 
πόροι που αναλϊκθκαν για τθν υλοποίθςι του ξεπζραςαν κατά 22,65% τουσ 
προγραμματιςμζνουσ. 

 ΥΕΥ Κεςςαλίασ: θ μικρότερθ τθσ μονάδασ τιμι του δείκτθ αποδοτικότθτασ (0,93) οφείλεται 
ςε υπζρβαςθ κατά 9% των προγραμματιςμζνων πόρων για τθν υλοποίθςθ των 
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προβλεπόμενων δράςεων του Πζτρου  5.3, δεδομζνου ότι ο δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ 
ανιλκε λίγο πάνω από τθ μονάδα (1,01). 

 ΥΕΥ Δυτικισ Πακεδονίασ: Χτο Πζτρο 1.1 του ΥΕΥ Δυτικισ Πακεδονίασ το υλοποιθκζν 
φυςικό αντικείμενο ςυμπίπτει με το προγραμματιςμζνο (δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ 1), 
απορροφϊντασ όμωσ 55,5% επιπλζον πόρουσ, με αποτζλεςμα ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ να 
διαμορφωκεί ςε τιμι μικρότερθ τθσ μονάδασ (0,64). 

 ΥΕΥ Λονίων Ριςων: Χτο Πζτρο 5.3 του ΥΕΥ Λονίων Ριςων ο δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ 
ανιλκε ςε 0,90, ενϊ ο δείκτθσ χρθματοοικονομικισ ολοκλιρωςθσ ςε 110,8%, 
διαμορφϊνοντασ τθν αποδοτικότθτα του Πζτρου ςε 0,81. 

 ΥΕΥ Αττικισ: Χτο Πζτρο 3.3 του ΥΕΥ το υλοποιθκζν φυςικό αντικείμενο ςυμπίπτει με το 
προγραμματιςμζνο (δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ 1), απορροφϊντασ όμωσ 15,3% επιπλζον 
πόρουσ, με αποτζλεςμα ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ να διαμορφωκεί ςε τιμι μικρότερθ τθσ 
μονάδασ (0,87). 

 ΥΕΥ Ξριτθσ: Χτο Πζτρο 5.1 του ΥΕΥ Ξριτθσ το υλοποιθκζν φυςικό αντικείμενο ςυμπίπτει 
με το προγραμματιςμζνο (δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ 1), απορροφϊντασ όμωσ 14,8% 
επιπλζον πόρουσ, με αποτζλεςμα ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ να διαμορφωκεί ςε τιμι 
μικρότερθ τθσ μονάδασ (0,87). 

 ΥΕΥ Ροτίου Αιγαίου: Χτο Πζτρο 4.2 του ΥΕΥ Ροτίου Αιγαίου υλοποιικθκε κατά 15% 
περιςςότερο φυςικό αντικείμενο από το προγραμματιςμζνο (δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ 
1,15), απορροφϊντασ όμωσ 15,8% επιπλζον πόρουσ, με αποτζλεςμα ο δείκτθσ 
αποδοτικότθτασ να διαμορφωκεί ςε τιμι λίγο μικρότερθ τθσ μονάδασ (0,99). 

Χτο ςθμείο αυτό κα πρζπει να ςθμειωκεί, θ υψθλι αποδοτικότθτα των κετικϊν Πζτρων του ΕΥ 
Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ (2,25) ωσ αποτζλεςμα τθσ υψθλισ αποτελεςματικότθτασ 
(2,39) και του δείκτθ απορρόφθςθσ που ανιλκε λίγο πιο πάνω από το 100% (106,2%). Χτθν υψθλι 
αποδοτικότθτα των κετικϊν δράςεων του ΕΥΑΕΞ ςυμβάλλουν και τα τρία κετικά Πζτρα (ςε 
αντίκεςθ με το δείκτθ αποτελεςματικότθτασ, όπου θ υψθλι τιμι του διαμορφϊκθκε από τθν 
υπερεπίτευξθ των ςτόχων του Πζτρου 5.2), με οικονομικότερθ υλοποίθςθ φυςικοφ αντικειμζνου 
(επιμζρουσ δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ μεγαλφτεροι τθσ αντίςτοιχθσ απορρόφθςθσ).     

Χτον Υίνακα που ακολουκεί αποτυπϊνεται ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ των κετικϊν Πζτρων με βάςθ 
το βακμό επίτευξθσ των δεικτϊν εκροϊν και τθ χρθματοδοτικι τουσ βαρφτθτα (ςε όρουσ δαπανϊν) 
ςτισ ςυνολικζσ δαπάνεσ των κετικϊν Πζτρων του Γϋ ΞΥΧ. 

Πίνακασ 4.12  
Δείκτθσ αποδοτικότθτασ Κετικϊν Πζτρων, με βάςθ τθν επίτευξθ των  
δεικτϊν εκροϊν 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΜΕΣΡΟ 
ΔΕΙΚΣΗ 

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΕΠ Εκπαίδευςθ & Αρχικι Επαγγελματικι Κατάρτιςθ  1,13 
M4.1 1,06 
M4.2 1,49 
ΕΠ Απαςχόλθςθ & Επαγγελματικι Κατάρτιςθ  2,25 
M5.1 1,82 
M5.2 2,47 
M5.3 1,23 
ΠΕΠ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ  0,65 
Π5.4 0,65 
ΠΕΠ Κεντρικισ Μακεδονίασ  0,87 
Π5.1 0,87 
ΠΕΠ Δυτικισ Μακεδονίασ  0,64 
Π1.1 0,64 
ΠΕΠ Ηπείρου  0,77 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΜΕΣΡΟ 
ΔΕΙΚΣΗ 

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Π5.1 0,77 
ΠΕΠ Θεςςαλίασ  0,93 
Π5.3 0,93 
ΠΕΠ Ιονίων Νιςων  0,81 
Π5.3 0,81 
ΠΕΠ Δυτικισ Ελλάδασ  1,54 
Π5.1 1,54 
ΠΕΠ τερεάσ Ελλάδασ  9,66 
Π5.2 9,66 
ΠΕΠ Αττικισ  0,87 
Π3.3 0,87 
ΠΕΠ Πελοποννιςου  1,11 
Π5.3 1,11 
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου  0,81 
Π1.5 0,81 
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου  0,99 
Π4.2 0,99 
ΠΕΠ Κριτθσ  0,87 
Π6.1 0,87 

Σ υπολογιςμόσ ενόσ ςυνολικοφ Δείκτθ αποδοτικότθτασ των κετικϊν δράςεων ςτο επίπεδο του Γ’ 
ΞΥΧ, με βάςθ τουσ δείκτεσ αποτελεςμάτων και επιπτϊςεων, δεν είναι εφικτόσ, λόγω αδυναμίασ 
υπολογιςμοφ του δείκτθ αποτελεςματικότθτασ για το ςφνολο των κετικϊν Πζτρων των ΕΥ του 
ΓϋΞΥΧ (όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί ςτθν ενότθτα 4.1.2). Χτουσ Υίνακεσ που ακολουκοφν 
παρουςιάηεται ο ςχετικόσ δείκτθσ αποδοτικότθτασ των κετικϊν Πζτρων που ςυμπεριζλαβαν ςτο 
ςχεδιαςμό τουσ, αντίςτοιχα, δείκτεσ αποτελεςμάτων και επιπτϊςεων. 

Πίνακασ 4.13  
Δείκτθσ αποδοτικότθτασ Κετικϊν Πζτρων, με βάςθ τθν επίτευξθ των  
δεικτϊν αποτελεςμάτων 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΜΕΣΡΟ ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΠΕΠ Κεντρικισ Μακεδονίασ 0,75 
Π5.1 0,75 
ΠΕΠ Δυτικισ Μακεδονίασ 1,25 
Π1.1 1,25 
ΠΕΠ Ηπείρου 0,80 
Π5.1 0,80 
ΠΕΠ Ιονίων Νιςων 1,12 
Π5.3 1,12 
ΠΕΠ τερεάσ Ελλάδασ 1,19 
Π5.2 1,19 
ΠΕΠ Πελοποννιςου 1,37 
Π5.3 1,37 
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 0,97 
Π1.5 0,97 
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 3,92 
Π4.2 3,92 
ΠΕΠ Κριτθσ 1,36 
Π6.1 1,36 

Ωψθλι αποδοτικότθτα (με βάςθ τουσ δείκτεσ αποτελεςμάτων) παρουςιάηουν οι ακόλουκεσ κετικζσ 
δράςεισ:  

 Ανάπτυξθ τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ και επιχειρθματικότθτασ - προϊκθςθ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων (Π5.3 – ΥΕΥ Λονίων Ριςων): το υλοποιθκζν φυςικό αντικείμενο, 
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όπωσ αυτό εκφράηεται από το δείκτθ αποτελζςματοσ «Δυναμικότθτα δομϊν 
υποςτιριξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ»  υπερκάλυψε τον προγραμματικό ςτόχο κατά 
24% (δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ 1,24), απορροφϊντασ όμωσ μόνο 10,8% επιπλζον 
πόρουσ, με αποτζλεςμα ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ να διαμορφωκεί ςε τιμι μεγαλφτερθ 
τθσ μονάδασ (1,12). 

 Ανάπτυξθ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ για τθν προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν (Π6.1 
– ΥΕΥ Ξριτθσ): το υλοποιθκζν φυςικό αντικείμενο, όπωσ αυτό εκφράηεται από τθν 
επίτευξθ των δεικτϊν αποτελζςματοσ «Υλικοσ βρεφϊν και νθπίων που φιλοξενοφνται» 
(ποςοςτό επίτευξθσ 124%), «Υλικοσ θλικιωμζνων που εξυπθρετοφνται» (ποςοςτό 
επίτευξθσ 241%) & «Υλικοσ παιδιϊν που απαςχολοφνται» (ποςοςτό επίτευξθσ 101%),  
υπερκάλυψε τουσ αντίςτοιχουσ προγραμματικοφσ ςτόχουσ, διαμορφϊνοντασ το δείκτθ 
αποτελεςματικότθτασ ςε 1,56. Θ αντίςτοιχθ απορρόφθςθ πόρων ξεπζραςε μόνο κατά 
14,8% τουσ προγραμματιςμζνουσ πόρουσ, με αποτζλεςμα ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ να 
διαμορφωκεί ςε τιμι μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ (1,36). 

 Ωπθρεςίεσ φροντίδασ για τθν προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν (Π4.2 – ΥΕΥ Ροτίου 
Αιγαίου): ο αρικμόσ των ωφελοφμενων γυναικϊν από τθν λειτουργία των δομϊν 
κοινωνικισ φροντίδασ ιταν κατά 4,5 περίπου φορζσ μεγαλφτεροσ  του ςτόχου που είχε 
τεκεί, μζςω του αντίςτοιχου δείκτθ αποτελζςματοσ (δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ 
4,54), ενϊ απορροφικθκαν μόνο 15,8% επιπλζον πόροι, με αποτζλεςμα ο δείκτθσ 
αποδοτικότθτασ να διαμορφωκεί ςε τιμι πολφ μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ (3,92). 

 Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των γυναικϊν ςτθν Αγορά Εργαςίασ / Ανάπτυξθ και 
ενδυνάμωςθ των Ξοινωνικϊν Ωπθρεςιϊν Απαςχόλθςθσ (Π5.3 – ΥΕΥ Υελοποννιςου): το 
υλοποιθκζν φυςικό αντικείμενο, όπωσ αυτό εκφράηεται από το δείκτθ αποτελζςματοσ 
«Ωφελοφμενεσ γυναίκεσ που αποδεςμεφονται από τθ φροντίδα εξαρτθμζνων ατόμων»  
υπερκάλυψε τον προγραμματικό ςτόχο κατά 64% (δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ 1,64), 
απορροφϊντασ όμωσ μόνο 19,2% επιπλζον πόρουσ, με αποτζλεςμα ο δείκτθσ 
αποδοτικότθτασ να διαμορφωκεί ςε τιμι μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ (1,37). 

 Ωπθρεςίεσ φροντίδασ για τθν προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν (Π5.2 – ΥΕΥ Χτερεάσ 
Ελλάδασ): ο αρικμόσ των ωφελοφμενων γυναικϊν από τθν λειτουργία των δομϊν 
κοινωνικισ φροντίδασ ιταν κατά 50%  μεγαλφτεροσ  του ςτόχου που είχε τεκεί, μζςω 
του αντίςτοιχου δείκτθ αποτελζςματοσ (δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ 1,5), ενϊ 
απορροφικθκαν μόνο 25,7% επιπλζον πόροι, με αποτζλεςμα ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ 
να διαμορφωκεί ςε τιμι μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ (1,19). 

 Ανάπτυξθ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ για τθν προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν (Π1.1 
– ΥΕΥ Δυτικισ Πακεδονίασ): από τισ δομζσ κοινωνικισ φροντίδασ που δθμιουργικθκαν  
ωφελικθκε άμεςα διπλάςιοσ περίπου αρικμόσ ατόμων, διαμορφϊνοντασ το δείκτθ 
αποτελεςματικότθτασ ςε 1,94, ενϊ απορροφικθκαν 55,5% επιπλζον πόροι, με 
αποτζλεςμα ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ να διαμορφωκεί ςε τιμι μεγαλφτερθ τθσ 
μονάδασ (1,25). 

Δείκτθ αποδοτικότθτασ μικρότερο τθσ μονάδασ, με βάςθ τουσ δείκτεσ αποτελεςμάτων, 
παρουςιάηουν τα ακόλουκα κετικά Πζτρα: 

 Πζτρο 5.1 του ΥΕΥ Ξεντρικισ Πακεδονίασ:  υλοποιικθκε κατά 14% λιγότερο φυςικό 
αντικείμενο από το προγραμματιςμζνο (δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ 0,86), 
απορροφϊντασ όμωσ 14,5% επιπλζον πόρουσ, με αποτζλεςμα ο δείκτθσ 
αποδοτικότθτασ να διαμορφωκεί ςε τιμι μικρότερθ τθσ μονάδασ (0,75). 

 Πζτρο 5.1 του ΥΕΥ Θπείρου: το υλοποιθκζν φυςικό αντικείμενο όπωσ αυτό εκφράηεται 
από το δείκτθ αποτελζςματοσ «Υλικοσ άμεςα ωφελοφμενων από τισ δομζσ» ξεπζραςε 
κατά 1% το προγραμματιςμζνο (δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ 1,01), απορροφϊντασ 
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όμωσ 26,5% επιπλζον πόρουσ, με αποτζλεςμα ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ να 
διαμορφωκεί ςε τιμι μικρότερθ τθσ μονάδασ (0,80). 

 Πζτρο 1.5 του ΥΕΥ Βορείου Αιγαίου: υλοποιικθκε κατά 19% περιςςότερο φυςικό 
αντικείμενο από το προγραμματιςμζνο (δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ 1,19), 
απορροφϊντασ όμωσ 22,65% επιπλζον πόρουσ, με αποτζλεςμα ο δείκτθσ 
αποδοτικότθτασ να διαμορφωκεί ςε τιμι μικρότερθ τθσ μονάδασ (0,97). 

 

Πίνακασ 4.14  
Δείκτθσ αποδοτικότθτασ Κετικϊν Πζτρων, με βάςθ τθν επίτευξθ των 
δεικτϊν επιπτϊςεων 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΜΕΣΡΟ ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΠΕΠ τερεάσ Ελλάδασ 1,33 
Π5.2 1,33 
ΠΕΠ Αττικισ 4,38 
Π3.3 4,38 
ΠΕΠ Πελοποννιςου 1,32 
Π5.3 1,32 
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 0,77 
Π1.5 0,77 
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 9,51 
Π4.2 9,51 
ΠΕΠ Κριτθσ 1,08 
Π6.1 1,08 

 

Χτθ διαμόρφωςθ τθσ υψθλισ τιμισ του δείκτθ αποδοτικότθτασ (με βάςθ τουσ δείκτεσ επιπτϊςεων) 
των κετικϊν Πζτρων των ΕΥ ςυμβάλλει κυρίωσ θ αποδοτικι υλοποίθςθ των ακόλουκων κετικϊν 
δράςεων: 

 Ανάπτυξθ δομϊν κοινωνικισ φροντίδασ & Υροϊκθςθ τθσ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ (Π3.3 – ΥΕΥ Αττικισ): το υλοποιθκζν φυςικό αντικείμενο, όπωσ 
αυτό εκφράηεται από το δείκτθ επιπτϊςεων «Υλθκυςμόσ γυναικϊν που επωφελοφνται» 
υπερκάλυψε τον προγραμματικό ςτόχο κατά 5 περίπου φορζσ (δείκτθσ 
αποτελεςματικότθτασ 5,05), απορροφϊντασ όμωσ μόνο 15,3% επιπλζον πόρουσ, με 
αποτζλεςμα ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ να διαμορφωκεί ςε τιμι πολφ μεγαλφτερθ τθσ 
μονάδασ (4,38). 

 Ωπθρεςίεσ φροντίδασ για τθν προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν (Π4.2 – ΥΕΥ Ροτίου 
Αιγαίου): υλοποιικθκε 11 φορζσ περίπου περιςςότερο φυςικό αντικείμενο από το 
προγραμματιςμζνο, με βάςθ το δείκτθ επιπτϊςεων «κζςεισ εργαςίασ από γυναίκεσ που 
αποδεςμεφτθκαν από τθ φροντίδα εξαρτθμζνων ατόμων», απορροφϊντασ όμωσ μόνο 
15,8% επιπλζον πόρουσ, με αποτζλεςμα ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ να διαμορφωκεί ςε 
τιμι πολφ μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ (9,51). 

 Ανάπτυξθ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ για τθν προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν (Π6.1 
– ΥΕΥ Ξριτθσ): αποδεςμεφτθκαν κατά 24% περιςςότερα άτομα από τθ φροντίδα 
εξαρτθμζνων μελϊν (δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ 1,24), ενϊ οι πόροι που 
δαπανικθκαν ξεπζραςαν κατά 14,8% τουσ προγραμματιςμζνουσ, με αποτζλεςμα ο 
δείκτθσ αποδοτικότθτασ να διαμορφωκεί ςε τιμι μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ (1,08). 

 Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των γυναικϊν ςτθν Αγορά Εργαςίασ / Ανάπτυξθ και 
ενδυνάμωςθ των Ξοινωνικϊν Ωπθρεςιϊν Απαςχόλθςθσ (Π5.3 – ΥΕΥ Υελοποννιςου): το 
υλοποιθκζν φυςικό αντικείμενο, όπωσ αυτό εκφράηεται από τουσ δείκτεσ επιπτϊςεων 
«Αφξθςθ των γυναικϊν που ειςζρχονται ςτο εργατικό δυναμικό (%)» & «Αρικμόσ 
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γυναικϊν που ειςζρχονται ςτο εργατικό δυναμικό» υπερκάλυψε τον προγραμματικό 
ςτόχο κατά 57% περίπου (δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ 1,57), απορροφϊντασ όμωσ 
μόνο 19,2% επιπλζον πόρουσ, με αποτζλεςμα ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ να 
διαμορφωκεί ςε τιμι μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ (1,32). 

 Ωπθρεςίεσ φροντίδασ για τθν προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν (Π5.2 – ΥΕΥ Χτερεάσ 
Ελλάδασ): ο αρικμόσ των ατόμων που αποδεςμεφτθκαν από τθ φροντίδα εξαρτθμζνων 
μελϊν ξεπζραςε κατά 67% τον προγραμματικό ςτόχο, απορροφϊντασ όμωσ 25,7% 
επιπλζον πόρουσ, με αποτζλεςμα ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ να διαμορφωκεί ςε τιμι 
μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ (1,33). 

Δείκτθ αποδοτικότθτασ μικρότερο τθσ μονάδασ, με βάςθ τουσ δείκτεσ επιπτϊςεων, παρουςιάηει 
μόνο το Πζτρο 1.5 του ΥΕΥ Βορείου Αιγαίου, γεγονόσ που οφείλεται ςτθν υποεπίτευξθ του δείκτθ 
επιπτϊςεων «Κζςεισ εργαςίασ από γυναίκεσ που αποδεςμεφκθκαν από τθν φροντίδα εξαρτθμζνων 
ατόμων» (βακμόσ επίτευξθσ 95%), ςε ςυνδυαςμό με τθν απορρόφθςθ περιςςότερων από τουσ 
προγραμματιςμζνουσ πόρουσ κατά 22,65%. 

Για τισ προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ των ΕΡ του Γ’ ΚΡΣ δεν είναι εφικτόσ ο 
υπολογιςμόσ του δείκτθ αποδοτικότθτασ, δεδομζνου ότι δεν είναι δυνατόσ ο ςυςχετιςμόσ του 
υλοποιθκζντοσ φυςικοφ αντικειμζνου, όπωσ αποτυπϊνεται μζςω των δεικτϊν εκροϊν – 
αποτελζςματοσ – επιπτϊςεων, με τουσ αντίςτοιχουσ πόρουσ (δαπάνεσ) που αναλϊκθκαν για τθν 
υλοποίθςι του. 

Σ δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ - αποδοτικότθτασ των κετικϊν δράςεων υπζρ των γυναικϊν, ο 
οποίοσ παρουςιάςκθκε ανωτζρω, αποτελεί μια ζνδειξθ τθσ αποτελεςματικισ ι μθ και τθσ 
αποδοτικισ ι μθ υλοποίθςθσ των ςχετικϊν δράςεων ςτο πλαίςιο των ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ, αλλά δεν 
μπορεί να οδθγιςει ςε αςφαλι ςυμπεράςματα για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

 Θ ποςοτικοποίθςθ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων, μζςω των 
δεικτϊν εκροϊν, αποτελεςμάτων & επιπτϊςεων, μεταβλικθκε διαχρονικά μζςω των 
ενδιάμεςων ανακεωριςεων των ΕΥ με βάςθ τα κατά περίπτωςθ ςτοιχεία υλοποίθςθσ. Αυτό 
είχε ωσ αποτζλεςμα, τθ διαχρονικι μείωςθ των ςτόχων εκείνων που με βάςθ τα πραγματικά 
ςτοιχεία υλοποίθςθσ και τισ επιμζρουσ εκτιμιςεισ για τθν ολοκλιρωςθ των ΕΥ δεν 
προζκυπτε θ επίτευξι τουσ και οδιγθςε ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςτθν οριςτικοποίθςθ των 
ςτόχων ςτον τελικό ςχεδιαςμό των ΕΥ ςε τιμζσ ταυτόςθμεσ ι πολφ  κοντά ςτισ πραγματικζσ 
τιμζσ υλοποίθςθσ.  

 Αντίςτοιχα, οι αυξομειϊςεισ των δεςμευμζνων πόρων ςε επίπεδο Πζτρων που 
παρατθροφνται ςτισ ενδιάμεςεσ ανακεωριςεισ των ΕΥ, είχαν ωσ βαςικό ςτόχο τθν αποφυγι 
απϊλειασ πόρων και ωσ εκ τοφτου πραγματοποιικθκαν με βαςικό κριτιριο τθν επιμζρουσ 
απορρόφθςθ ςτθν εκάςτοτε χρονικι ςτιγμι. 

4.2.2. Ειδικό Ερϊτθμα Β2.2: Υϊσ αξιολογείται θ αποδοτικότθτα των παρεμβάςεων ςε ςχζςθ  
με το μοναδιαίο κόςτοσ τουσ; 

Χτθν παροφςα ενότθτα εξετάηονται ςε ςυνολικό επίπεδο τα ακόλουκα υποερωτιματα: 

 Υοιο είναι το αρχικό μοναδιαίο κόςτοσ (κόςτοσ ςχεδιαςμοφ) των παρεμβάςεων 
προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων; 

 Υϊσ διαμορφϊκθκε το τελικό μοναδιαίο κόςτοσ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων; Χε ποιεσ κατθγορίεσ παρεμβάςεων παρατθροφνται ςθμαντικζσ 
αποκλίςεισ του μοναδιαίου κόςτουσ από το προγραμματικό και που οφείλονται αυτζσ; 

Σ προςδιοριςμόσ του μοναδιαίου κόςτουσ για επιλεγμζνεσ κατθγορίεσ πράξεων μπορεί να 
αποτελζςει τόςο ζνα εργαλείο αξιολόγθςθσ τθσ υλοποίθςθσ, αφοφ επιτρζπει τθ ςφγκριςθ των 
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προγραμματικϊν δεδομζνων με τα δεδομζνα τθσ υλοποίθςθσ, όςο και ζνα εργαλείο 
προγραμματιςμοφ μελλοντικϊν παρεμβάςεων, αφοφ δίνει τθ δυνατότθτα εκτίμθςθσ των αναγκαίων 
πόρων για τθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνων αναγκϊν. 

Χτθν περίπτωςθ των παρεμβάςεων ΕΞΨ και για τθν πλειονότθτα των ςυγχρθματοδοτοφμενων 
δράςεων το αρχικό μοναδιαίο κόςτοσ (κόςτοσ ςχεδιαςμοφ) κακορίςτθκε με βάςθ διοικθτικζσ 
εγκυκλίουσ, Ξοινζσ Ωπουργικζσ Αποφάςεισ κλπ.,  όπωσ πχ το Ενιαίο ςφςτθμα διαχείριςθσ ενεργειϊν 
κατάρτιςθσ, με το οποίο προςδιορίςκθκαν ςυγκεκριμζνα μοναδιαία κόςτθ για τθν υλοποίθςθ των 
δράςεων. 

Χε ότι αφορά το απολογιςτικό μοναδιαίο κόςτοσ των παρεμβάςεων ΕΞΨ, επιςθμαίνεται ότι ο 
υπολογιςμόσ του, με βάςθ τα αναλυτικά ςτοιχεία των απολογιςτικϊν τιμϊν των δεικτϊν των ζργων 
και τισ απολογιςτικζσ δαπάνεσ, ανζδειξε μια ςειρά από προβλιματα τα οποία δεν επιτρζπουν τθν 
εξαγωγι αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τθν αποδοτικότθτα των παρεμβάςεων προϊκθςθσ 
τθσ ιςότθτασ των φφλων και τισ τυχόν αποκλίςεισ του απολογιςτικοφ μοναδιαίου κόςτουσ από το 
αρχικό. 

Βαςικοί παράγοντεσ που περιορίηουν τθν αξιοποίθςθ των ςτοιχείων του ΣΥΧ για τθν εξαγωγι 
αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων ςχετικά με το απολογιςτικό μοναδιαίο κόςτοσ των παρεμβάςεων είναι οι 
ακόλουκοι: 

 Ωπάρχουν ςυνιςτϊςεσ του φυςικοφ αντικειμζνου των ζργων που επθρεάηουν το κόςτοσ 
τουσ, αλλά δεν ςυνδζονται άμεςα ι με ομοιόμορφο τρόπο με ποςοτικοφσ δείκτεσ, π.χ. για 
τθν εκτίμθςθ του απολογιςτικοφ μοναδιαίου κόςτουσ δθμιουργίασ μιασ δομισ κοινωνικισ 
φροντίδασ δεν αρκοφν μόνο ςτοιχεία του αρικμοφ των δομϊν που δθμιουργικθκαν και των 
αντίςτοιχων πόρων που δαπανικθκαν, γιατί το αποτζλεςμα που προκφπτει από τθν απλι 
διαίρεςθ των δφο μεγεκϊν (δαπάνεσ / πλικοσ δομϊν) ςυγκρινόμενο μεταξφ των 
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και κατ’ επζκταςθ και των ΕΥ, δεν μπορεί να οδθγιςει ςε 
αςφαλι ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν αποδοτικότθτα ι μθ των πόρων που αξιοποιικθκαν. 
Για τθν εξαγωγι αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ και ςτοιχεία που 
προςδιορίηουν τθ δυναμικότθτα των δομϊν και τουσ μινεσ λειτουργίασ, κακϊσ  και λοιποί 
παράγοντεσ που δεν ζχουν ποςοτικοποιθκεί και ενδζχεται να παρουςιάηουν μεγάλθ 
διακφμανςθ από ζργο ςε ζργο, όπωσ ο αρικμόσ εξυπθρετοφμενων ατόμων από τισ δομζσ 
ανά μονάδα απαςχολοφμενου προςωπικοφ. 

 Θ ποςοτικοποίθςθ ζργων του ίδιου φυςικοφ αντικειμζνου δεν ζχει γίνει με ομοιόμορφο 
τρόπο: π.χ. ςτισ δράςεισ ενίςχυςθσ Ρζων Ελεφκερων Επαγγελμάτων που υλοποιικθκαν ςτο 
πλαίςιο του ΕΥΑΕΞ και των ΥΕΥ, υπάρχουν ζργα με διακριτοφσ δείκτεσ για τουσ 
Επιχορθγοφμενουσ Ρζουσ Ελεφκερουσ Επαγγελματίεσ που ανικουν ςτο γενικό πλθκυςμό 
(με ανάλυςθ ςε άνδρεσ – γυναίκεσ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ) και τουσ Επιχορθγοφμενουσ 
Ρζουσ Ελεφκερουσ Επαγγελματίεσ που ανικουν ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ, χωρίσ να 
είναι φανερό αν ο δεφτεροσ δείκτθσ περιλαμβάνεται ςτον πρϊτο, ι κα πρζπει να λθφκεί 
υπόψθ προςκετικά. 

 Χε πολλζσ περιπτϊςεισ το φυςικό αντικείμενο των ζργων δεν ζχει ποςοτικοποιθκεί πλιρωσ 
μζςω των δεικτϊν, με αποτζλεςμα οι απολογιςτικοί δείκτεσ να μετράνε ζνα μζροσ μόνο του 
υλοποιθκζντοσ φυςικοφ αντικειμζνου.  

 Σι απολογιςτικζσ δαπάνεσ των ζργων, ζτςι όπωσ ζχουν αποτυπωκεί ςτο ΣΥΧ, δεν 
αντιπροςωπεφουν πάντα τισ πραγματικζσ δαπάνεσ για τθν υλοποίθςθ των ζργων, 
δεδομζνου του ότι υπάρχουν περιπτϊςεισ μθ επιλζξιμων δαπανϊν, ωσ αποτζλεςμα 
διοικθτικϊν επαλθκεφςεων και ελζγχων. 

 Για ζνα ςθμαντικό αρικμό ζργων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο των ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ δεν 
διατίκενται ςτοιχεία απολογιςτικϊν δεικτϊν ςτο ΣΥΧ. 
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Πε βάςθ τα ανωτζρω ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ενότθτασ αποτυπϊνονται τα μοναδιαία κόςτθ 
παρεμβάςεων ΕΞΨ, οι οποίεσ είτε αποτελοφςαν κετικζσ δράςεισ υπζρ των γυναικϊν, είτε ιταν 
προςανατολιςμζνεσ ςτθν ιςότθτα των φφλων. Επιπλζον, παρουςιάηονται οι περιπτϊςεισ 
παρεμβάςεων προςανατολιςμζνων ςτθν ιςότθτα των φφλων ςτισ οποίεσ διαφοροποιικθκε το 
μοναδιαίο κόςτοσ ςε όρουσ δθμόςιασ δαπάνθσ ανά φφλο, αξιοποιϊντασ και τα ευριματα τθσ 
Ζρευνασ Υεδίου ςτισ ΕΩΔ των ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ-ΕΞΨ. 

Ψα μοναδιαία κόςτθ επιλεγμζνων δράςεων του ΕΥΑΕΞ από τισ οποίεσ επωφελικθκαν και γυναίκεσ 
παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο Υίνακα: 

Πίνακασ 4.15  
Ποναδιαία κόςτθ επιλεγμζνων δράςεων του ΕΥΑΕΞ από τισ οποίεσ επωφελικθκαν και 
γυναίκεσ 

 

Κατθγορία 
πράξεων 

Δείκτεσ Πθγι 
Μοναδιαίο 

κόςτοσ 
Παρατθριςεισ  

Ξατάρτιςθ 

Ωφελοφμενοι άνεργοι/εσ 
από κατάρτιςθ ςε 
πιςτοποιθμζνα ΞΕΞ 

ΕΩΕ -ΕΞΨ 4.696 € 
Ψο μοναδιαίο κόςτοσ  αφορά 
προγράμματα κατάρτιςθσ 400 ωρϊν 
με μζςο ωριαίο κόςτοσ 11,74€ 

Ωφελοφμενοι άνεργοι/εσ  
ευπακϊν κοινωνικά 
ομάδων (ΕΞΣ) από 
κατάρτιςθ ςε 
πιςτοποιθμζνα ΞΕΞ 

ΕΩΕ -ΕΞΨ 6.456 € 

Ψο μοναδιαίο κόςτοσ προκφπτει από 
τθν προςαφξθςθ κατά 4,40€  ςτα 
προγράμματα  400 ωρϊν για 
ςυμμετοχι ΕΞΣ (μζςο ωριαίο κόςτοσ 
16,14€) 

Ωφελοφμενοι  άνεργοι/εσ 
από κατάρτιςθ ςε δομζσ 
τθσ Επαγγελματικισ 
Ξατάρτιςθσ Α.Ε 

Επαγγελματικι 
Ξατάρτιςθ Α.Ε 

6.375 € 
Ψο μοναδιαίο κόςτοσ  αφορά 
προγράμματα κατάρτιςθσ 850 ωρϊν 
με μζςο ωριαίο κόςτοσ 7,5 € 

Ωφελοφμενοι 
μειονεκτουςϊν ομάδων 
από προκατάρτιςθ  

ΕΩΕ -ΕΞΨ 3.690 € 
Ψο μοναδιαίο κόςτοσ  αφορά 
προγράμματα κατάρτιςθσ 300 ωρϊν 
με μζςο ωριαίο κόςτοσ 12,3 € 

Εργαηόμενοι που 
παρακολοφκθςαν 
κατάρτιςθ 

ΕΩΕ -ΕΞΨ 1.408 € 
Ψο μοναδιαίο κόςτοσ  αφορά 
προγράμματα κατάρτιςθσ 120 ωρϊν 
με μζςο ωριαίο κόςτοσ 11,74 € 

Αυτοαπαςχολοφμενοι που 
παρακολοφκθςαν 
κατάρτιςθ 

ΣΑΕΔ 1.761 € 
Ψο μοναδιαίο κόςτοσ  αφορά 
προγράμματα κατάρτιςθσ 150 ωρϊν 
με μζςο ωριαίο κόςτοσ 11,74 € 

Χυνοδευτικζσ 
Ωπθρεςίεσ  

Ωφελοφμενοι 
μειονεκτουςϊν ομάδων 
ςυνοδευτικζσ υπθρεςίεσ 

ΕΩΕ -ΕΞΨ 88,04 € 
Ψο μοναδιαίο κόςτοσ   των δράςεων 
ΧΩΩ αφορά  88,04 € ανά ςυνεδρία (45 
λεπτά) κατ άτομο ι ομάδα.  

Πηγή: Ενημέπωζη Ενδιάμεζηρ Έκθεζηρ Αξιολόγηζηρ ΕΠΑΕΚ  

Για τισ δράςεισ του ΕΞΨ που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο των ΥΕΥ τα μοναδιαία κόςτθ ςε ζργα από τα 
οποία επωφελικθκαν γυναίκεσ ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Χτα ζργα κατάρτιςθσ ανζργων το μοναδιαίο κόςτοσ  κακορίηονταν όπωσ και ςτα αντίςτοιχα 
προγράμματα του ΕΥΑΕΞ ςτα €11,74 (μζςο ωριαίο κόςτοσ), άρα δεν υπιρχε καμία 
ουςιαςτικι διαφορά.  

 Χτα ζργα ςυμβουλευτικισ και Χυνοδευτικϊν Ωποςτθρικτικϊν Ωπθρεςιϊν (ΧΩΩ) το μοναδιαίο 
κόςτοσ των δράςεων αφοροφςε €88,04 ανά ςυνεδρία (45 λεπτά) κατ άτομο ι ομάδα.  

 Χτα ζργα δομϊν κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, το μζςο κόςτοσ για τισ Δομζσ «Βοικεια ςτο Χπίτι» 
ανιλκε περίπου ςτισ €150.000, για τισ Δομζσ Βρεφικϊν και Υαιδικϊν Χτακμϊν ςτισ 
€232.000, για τισ Δομζσ ΞΔΑΥ €238.000, ενϊ για τισ Δομζσ ΞΔΑΥ για ΑΠΕΑ ςτισ €259.000 για 
3 ζτθ λειτουργίασ. Σι εκτιμιςεισ αυτζσ βαςίηονται ςε ςτοιχεία των Ενδιάμεςων 
Αξιολογιςεων των ΥΕΥ 2000-2006. 

 Χτισ δράςεισ απαςχόλθςθσ (ΡΚΕ, ΡΕΕ) των ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων (Ψοπικζσ 
Υρωτοβουλίεσ Απαςχόλθςθσ, Σλοκλθρωμζνα Αςτικά) εφαρμόςτθκαν ελαφρϊσ πιο 
βελτιωμζνα κίνθτρα για τθν απαςχόλθςθ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν γυναικϊν ςφμφωνα με 
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τον κανονιςμό (ΕΞ) 2204/200236, που εκλαμβάνονταν ωσ άτομα ςε μειονεκτικι κζςθ και ζτςι 
το μοναδιαίο κόςτοσ ιταν κατά τι πιο αυξθμζνο για τισ γυναίκεσ ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ 
ωφελοφμενουσ. Υχ €22 αντί για €20 που ιταν θ θμεριςια επιδότθςθ για τα προγράμματα 
Ρζων Κζςεων Εργαςίασ, €10.000 αντί για €8.400 που ιταν το ςφνολο τθσ επιδότθςθσ για 
τουσ επωφελοφμενουσ ΡΕΕ. 

 Χτθ δράςθ «Ανάπτυξθ Γυναικείασ Απαςχόλθςθσ και Επιχειρθματικότθτασ με τελικό 
δικαιοφχο τον ΕΣΠΠΕΧ  το μζγιςτο μοναδιαίο κόςτοσ μποροφςε να ανζλκει μζχρι 40.000 
Ευρϊ ανά επιχείρθςθ για τισ περιπτϊςεισ ςυνεταιριςμϊν και ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν 
επιχειριςεων που ςυναρτϊνταν με το μζγεκοσ απαςχόλθςθσ και τον τηίρο. Πε βάςθ εκ των 
υςτζρων απολογιςτικά ςτοιχεία ςε επίπεδο χϊρασ, το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ ανιλκε ςτισ 
8.630 ευρϊ. 

4.3. Αποτίμθςθ τθσ ςυνολικισ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των παρεμβάςεων 
ιςότθτασ ανά πεδίο πολιτικισ ΕΚΣ και ανά τομζα παρζμβαςθσ 

Σ υπολογιςμόσ ενόσ ςυνολικοφ δείκτθ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των παρεμβάςεων 
προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο των ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ ανά πεδίο 
πολιτικισ ΕΞΨ δεν είναι εφικτόσ για το ςφνολο των παρεμβάςεων, παρά μόνο για τισ κετικζσ 
δράςεισ, για τουσ λόγουσ που αναφζρκθκαν ςτθν Ενότθτα 4.2.2 & 4.3. Ωσ εκ τοφτου θ ανάλυςθ 
περιορίηεται ςτον υπολογιςμό του δείκτθ φυςικισ ολοκλιρωςθσ / αποτελεςματικότθτασ ανά Πζτρο 
(κετικό ι gender mainstreaming) και πεδίο πολιτικισ ΕΞΨ με βάςθ τουσ δείκτεσ εκροϊν, 
αποτελεςμάτων και επιπτϊςεων37 και ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ υπολογίηεται μόνο για τα κετικά 
Πζτρα. 

Αντίςτοιχα, για τθν ανάλυςθ ανά ςτόχο ιςότθτασ, υπολογίηεται ςυνολικόσ δείκτθσ 
αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των κετικϊν Πζτρων, ενϊ για τα gender mainstreaming 
Πζτρα υπολογίηεται ανά Πζτρο ο δείκτθσ φυςικισ ολοκλιρωςθσ / αποτελεςματικότθτασ. 

Χτον Υίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται ο δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ των παρεμβάςεων 
προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων (κετικζσ δράςεισ και gender mainstreaming) ςε επίπεδο 
Πζτρου και ανά πεδίο πολιτικισ ΕΞΨ, με βάςθ το ποςοςτό επίτευξθσ των δεικτϊν εκροϊν. Θ 
αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων που εμπίπτουν ςτο πζμπτο πεδίο πολιτικισ ΕΞΨ ταυτίηεται 
με τθν αποτελεςματικότθτα των κετικϊν Πζτρων. 

Πίνακασ 4.16  
Δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων 
(κετικζσ δράςεισ και gender mainstreaming) ανά πεδίο πολιτικισ ΕΞΨ, με βάςθ τθν 
επίτευξθ των δεικτϊν εκροϊν 

 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Μζτρο Κατθγορία Μζτρου Δείκτθσ 
Αποτελεςματικότθτασ 

1. Ανάπτυξθ και προϊκθςθ ενεργϊν πολιτικϊν αγοράσ εργαςίασ 

ΕΥΑΕΞ 
1.3 Gender Mainstreaming 0,98 

1.4 Gender Mainstreaming 1,20 

ΥΕΥ ΞΠ 

3.9 Gender Mainstreaming 1,07 

6.11 Gender Mainstreaming 0,70 

5.2 Gender Mainstreaming 0,92 

ΥΕΥ ΔΠ 1.2 Gender Mainstreaming 1,25 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 5.2 Gender Mainstreaming 1,76 

                                                            
36 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 2204/2002 τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθν εφαρμογι των άρκρων 87 και 88 τθσ ςυνκικθσ ΕΚ ςτισ 

κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν απαςχόλθςθ. 

37 Ο ςυνολικόσ δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ για το πεδίο πολιτικισ 5 ςυμπίπτει με τον δείκτθ 

αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των κετικϊν δράςεων (βλ. Ενότθτα 4.1.2 & 4.2) 
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Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Μζτρο Κατθγορία Μζτρου Δείκτθσ 
Αποτελεςματικότθτασ 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 
3.6 Gender Mainstreaming 3,00 

5.1 Gender Mainstreaming 0,51 

ΥΕΥ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ 5.1 Gender Mainstreaming 1,13 

ΥΕΥ ΧΕ 

1.14 Gender Mainstreaming 1,00 

3.7 Gender Mainstreaming 1,18 

5.1 Gender Mainstreaming 1,14 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 3.2 Gender Mainstreaming 1,71 

ΥΕΥ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 

2.2.5 
Κετικζσ Δράςεισ  (50%) & Gender 

Mainstreaming 
1,08 

4.6 
Κετικζσ Δράςεισ  (30%) & Gender 

Mainstreaming 
1,03 

5.1 Gender Mainstreaming 1,23 

ΥΕΥ ΡΑ 5.8 Gender Mainstreaming 1,13 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 

5.10 
Κετικζσ Δράςεισ (63%) & 

Συδζτερεσ δράςεισ 
1,19 

4.5 
Κετικζσ Δράςεισ (32,3%) & 

Συδζτερεσ δράςεισ 
1,21 

6.3 Gender Mainstreaming 1,52 

6.2 Gender Mainstreaming 1,19 

2. Προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν για όλουσ όςον αφορά τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ 

    

3. Προϊκθςθ και βελτίωςθ τθσ κατάρτιςθσ, τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ παροχισ ςυμβουλϊν 

ΕΥΕΑΕΞ 2.1 Gender Mainstreaming 1,08 

ΥΕΥ ΞΠ 5.3 Gender Mainstreaming 1,04 

ΥΕΥ ΔΠ 

1.3 Gender Mainstreaming 1,12 

3.7 Gender Mainstreaming 1,25 

5.8 Gender Mainstreaming 0,91 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 

5.3 Gender Mainstreaming 1,57 

4.13 
Κετικζσ Δράςεισ (53,07%) & 

Συδζτερεσ δράςεισ 
1,84 

2.4 
Κετικζσ Δράςεισ  (57,06%) & 

Συδζτερεσ δράςεισ 
1,70 

5.2 Gender Mainstreaming 1,76 

4.13 
Κετικζσ Δράςεισ (53,07%) & 

Συδζτερεσ δράςεισ 
1,84 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 5.2 Gender Mainstreaming 1,14 

ΥΕΥ ΧΕ 5.3 Gender Mainstreaming 2,06 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 
3.1 Gender Mainstreaming 0,94 

3.4 Gender Mainstreaming 0,55 

ΥΕΥ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 5.2 Gender Mainstreaming 1,16 

ΥΕΥ ΒΑ 2.5 Gender Mainstreaming 1,01 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 
4.5 

Κετικζσ Δράςεισ (32,3%) & 
Συδζτερεσ δράςεισ 

1,21 

6.3 Gender Mainstreaming 1,52 

4. Προϊκθςθ ενόσ εξειδικευμζνου, εκπαιδευμζνου και προςαρμοςμζνου εργατικοφ δυναμικοφ 

ΕΥΑΕΞ 
4.1 Gender Mainstreaming 1,27 

4.3 Gender Mainstreaming 0,98 

ΕΥΑΡ 8.3 Gender Mainstreaming 1,92 

ΥΕΥ ΞΠ 5.2 Gender Mainstreaming 0,92 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 3.2 Gender Mainstreaming 1,71 

ΥΕΥ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 2.2.5 Κετικζσ Δράςεισ  (50%) & Gender 1,08 
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Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Μζτρο Κατθγορία Μζτρου Δείκτθσ 
Αποτελεςματικότθτασ 

Mainstreaming 

4.6 
Κετικζσ Δράςεισ  (30%) & Gender 

Mainstreaming 
1,03 

5.1 Gender Mainstreaming 1,23 

ΥΕΥ ΒΑ 
1.4 Gender Mainstreaming 1,17 

3.6 Gender Mainstreaming 0,96 

ΥΕΥ ΡΑ 5.8 Gender Mainstreaming 1,13 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 

5.10 
Κετικζσ Δράςεισ (63%) & 

Συδζτερεσ δράςεισ 
1,19 

4.5 
Κετικζσ Δράςεισ (32,3%) & 

Συδζτερεσ δράςεισ 
1,21 

6.3 Gender Mainstreaming 1,52 

6.2 Gender Mainstreaming 1,19 

5. υγκεκριμζνα μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ & ςυμμετοχισ γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ 

ΕΥΕΑΕΞ 
4.1 Κετικζσ Δράςεισ 1,16 

4.2 Κετικζσ Δράςεισ 1,54 

ΕΥΑΕΞ 

5.1 Κετικζσ Δράςεισ 0,75 

5.2 Κετικζσ Δράςεισ 3,01 

5.3 Κετικζσ Δράςεισ 0,98 

ΥΕΥ ΑΠΚ 5.4 Κετικζσ Δράςεισ 0,95 

ΥΕΥ ΞΠ 5.1 Κετικζσ Δράςεισ 0,99 

ΥΕΥ ΔΠ 1.1 Κετικζσ Δράςεισ 1,00 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 5.1 Κετικζσ Δράςεισ 0,98 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 5.3 Κετικζσ Δράςεισ 1,01 

ΥΕΥ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ 5.3 Κετικζσ Δράςεισ 0,90 

ΥΕΥ ΔΕ 5.1 Κετικζσ Δράςεισ 1,83 

ΥΕΥ ΧΕ 5.2 Κετικζσ Δράςεισ 12,14 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 3.3 Κετικζσ Δράςεισ 1,00 

ΥΕΥ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 5.3 Κετικζσ Δράςεισ 1,32 

ΥΕΥ ΒΑ 1.5 Κετικζσ Δράςεισ 0,99 

ΥΕΥ ΡΑ 4.2 Κετικζσ Δράςεισ 1,15 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 6.1 Κετικζσ Δράςεισ 1,00 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 5.10 
Κετικζσ Δράςεισ (63%) & 

Συδζτερεσ δράςεισ 
1,19 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 4.5 
Κετικζσ Δράςεισ (32,3%) & 

Συδζτερεσ δράςεισ 
1,21 

ΥΕΥ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 2.2.5 
Κετικζσ Δράςεισ  (50%) & Gender 

Mainstreaming 
1,08 

ΥΕΥ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 4.6 
Κετικζσ Δράςεισ  (30%) & Gender 

Mainstreaming 
1,03 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 4.13 
Κετικζσ Δράςεισ (53,07%) & 

Συδζτερεσ δράςεισ 
1,84 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 2.4 
Κετικζσ Δράςεισ  (57,06%) & 

Συδζτερεσ δράςεισ 
1,70 
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Χτουσ Υίνακεσ που ακολουκοφν παρουςιάηεται ο δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ των παρεμβάςεων 
προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων (κετικζσ δράςεισ και gender mainstreaming) ςε επίπεδο 
Πζτρου και ανά πεδίο πολιτικισ ΕΞΨ, με βάςθ το ποςοςτό επίτευξθσ των δεικτϊν αποτελεςμάτων 
και επιπτϊςεων, αντίςτοιχα.  

Πίνακασ 4.17  
Δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων 
(κετικζσ δράςεισ και gender mainstreaming) ανά πεδίο πολιτικισ ΕΞΨ, με βάςθ τθν 
επίτευξθ των δεικτϊν αποτελεςμάτων 

 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Μζτρο Κατθγορία Μζτρου 
Δείκτθσ 

Αποτελεςματικότθτασ 

1. Ανάπτυξθ και προϊκθςθ ενεργϊν πολιτικϊν αγοράσ εργαςίασ 

ΥΕΥ ΞΠ 
5.2 Gender Mainstreaming 0,93 

6.11 Gender Mainstreaming 1,00 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 5.2 Gender Mainstreaming 1,76 

ΥΕΥ ΡΑ 5.8 Gender Mainstreaming 2,70 

2. Προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν για όλουσ όςον αφορά τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ 

    

3. Προϊκθςθ και βελτίωςθ τθσ κατάρτιςθσ, τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ παροχισ ςυμβουλϊν 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 5.2 Gender Mainstreaming 1,76 

4. Προϊκθςθ ενόσ εξειδικευμζνου, εκπαιδευμζνου και προςαρμοςμζνου εργατικοφ δυναμικοφ 

ΥΕΥ ΞΠ 5.2 Gender Mainstreaming 0,93 

ΥΕΥ ΡΑ 5.8 Gender Mainstreaming 2,70 

5. υγκεκριμζνα μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ & ςυμμετοχισ γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ 

ΥΕΥ ΞΠ 5.1 Κετικζσ Δράςεισ 0,86 

ΥΕΥ ΔΠ 1.1 Κετικζσ Δράςεισ 1,94 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 5.1 Κετικζσ Δράςεισ 1,01 

ΥΕΥ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ 5.3 Κετικζσ Δράςεισ 1,24 

ΥΕΥ ΧΕ 5.2 Κετικζσ Δράςεισ 1,50 

ΥΕΥ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 5.3 Κετικζσ Δράςεισ 1,64 

ΥΕΥ ΒΑ 1.5 Κετικζσ Δράςεισ 1,19 

ΥΕΥ ΡΑ 4.2 Κετικζσ Δράςεισ 4,54 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 6.1 Κετικζσ Δράςεισ 1,56 

Από τα ανωτζρω ςτοιχεία προκφπτει ότι ο δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ με βάςθ τουσ δείκτεσ 
αποτελεςμάτων διαμορφϊνεται ςε τιμζσ μεγαλφτερεσ τθσ μονάδασ για το ςφνολο ςχεδόν των 
Πζτρων. Εξαίρεςθ αποτελοφν 2 Πζτρα  του ΥΕΥ Ξεντρικισ Πακεδονίασ: Π 5.1 & Π5.2. 

 

Πίνακασ 4.18  
Δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων 
(κετικζσ δράςεισ και gender mainstreaming) ανά πεδίο πολιτικισ ΕΞΨ, με βάςθ τθν 
επίτευξθ των δεικτϊν επιπτϊςεων 

 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Μζτρο Κατθγορία Μζτρου 
Δείκτθσ 

Αποτελεςματικότθτασ 

1. Ανάπτυξθ και προϊκθςθ ενεργϊν πολιτικϊν αγοράσ εργαςίασ 

    

2. Προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν για όλουσ όςον αφορά τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ 

    

3. Προϊκθςθ και βελτίωςθ τθσ κατάρτιςθσ, τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ παροχισ ςυμβουλϊν 

    

4. Προϊκθςθ ενόσ εξειδικευμζνου, εκπαιδευμζνου και προςαρμοςμζνου εργατικοφ δυναμικοφ 

    

5. υγκεκριμζνα μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ & ςυμμετοχισ γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ 
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Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Μζτρο Κατθγορία Μζτρου 
Δείκτθσ 

Αποτελεςματικότθτασ 

ΥΕΥ ΧΕ  5.2 Κετικζσ Δράςεισ 1,67 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 3.3 Κετικζσ Δράςεισ 5,05 

ΥΕΥ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 5.3 Κετικζσ Δράςεισ 1,57 

ΥΕΥ ΒΑ 1.5 Κετικζσ Δράςεισ 0,95 

ΥΕΥ ΡΑ 4.2 Κετικζσ Δράςεισ 11,02 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 6.1 Κετικζσ Δράςεισ 1,24 

Από τα ςτοιχεία του ανωτζρου Υίνακα προκφπτει ότι δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ με βάςθ τθν 
επίτευξθ των δεικτϊν επιπτϊςεων υπολογίηεται μόνο για 6 από τα 18 ςυνολικά κετικά Πζτρα που 
εμπίπτουν ςτο πεδίο πολιτικισ 5. Αυτό οφείλεται ςτθν απουςία δεικτϊν επιπτϊςεων για τθ μζτρθςθ 
των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτα υπόλοιπα Πζτρα που εμπίπτουν ςτο 
πεδίο πολιτικισ 5, κακϊσ και ςτα Πζτρα που εμπίπτουν ςτα πεδίο πολιτικισ 1, 2, 3 & 4. 

Χτα ακόλουκα Διαγράμματα, κακϊσ και ςτο ςχετικό Υίνακα που τα ςυνοδεφει, παρουςιάηεται θ 
αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα των κετικϊν δράςεων ανά ςτόχο ιςότθτασ, με βάςθ τθν  
επίτευξθ των δεικτϊν εκροϊν. 

Εξετάηοντασ τουσ δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των 
φφλων ανά τομζα παρζμβαςθσ, διαπιςτϊνουμε τθν υπερεπίτευξθ των ςτόχων των παρεμβάςεων 
που ςυμβάλουν ςτο ςυνδυαςμό επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ (δομζσ κοινωνικισ 
φροντίδασ ςτο πλαίςιο του ΕΥΑΕΞ  και των ΥΕΥ, ολοιμερα ςχολεία & νθπιαγωγεία ςτο πλαίςιο του 
ΕΥΕΑΕΞ) με δείκτθ αποτελεςματικότθτασ 2,09, κακϊσ και τθν  υπερεπίτευξθ των ςτόχων των 
παρεμβάςεων που ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ιςότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, με 
δείκτθ αποτελεςματικότθτασ 1,22. Αντίςτοιχα, δείκτθ αποτελεςματικότθτασ μεγαλφτερο τθσ 
μονάδασ παρουςιάηουν και οι παρεμβάςεισ που ενιςχφουν τθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθν 
δθμιουργία και ανάπτυξθ επιχειριςεων (δράςεισ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ ςτο πλαίςιο των 
ΥΕΥ, προγράμματα Ρζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν ςτο πλαίςιο του ΕΥΑΕΞ και των ΥΕΥ) με δείκτθ 
αποτελεςματικότθτασ 1,02 και ακολουκοφν οι παρεμβάςεισ που ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ 
πρόςβαςθσ & ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ (ΡΚΕ, Stage, ολοκλθρωμζνεσ 
παρεμβάςεισ), με δείκτθ αποτελεςματικότθτασ 1,01. 
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Διάγραμμα 4.23  
Δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ κετικϊν δράςεων ανά τομζα παρζμβαςθσ με βάςθ τουσ 
δείκτεσ εκροϊν 

 

 

Χε όρουσ αποδοτικότθτασ, οι αντίςτοιχοι δείκτεσ παρουςιάηουν τιμζσ μεγαλφτερεσ τθσ μονάδασ για 
τισ κετικζσ δράςεισ που ςυμβάλουν ςτουσ 3 από τουσ 4 ςτόχουσ ιςότθτασ. Δείκτθ αποδοτικότθτασ 
μικρότερο τθσ μονάδασ (0,88) παρουςιάηουν οι κετικζσ δράςεισ που ςυμβάλλουν  ςτθ βελτίωςθ τθσ 
ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθ δθμιουργία και τθν ανάπτυξθ επιχειριςεων. 

1. Βελτίωςθ τθσ 
πρόςβαςθσ & τθσ 

ςυμμετοχισ ςτθν αγορά 
εργαςίασ  

1,01 

2. Βελτίωςθ τθσ ιςότθτασ 
ςτθν εκπαίδευςθ και τθν 

κατάρτιςθ 
1,22 

3. Βελτίωςθ τθσ 
ςυμμετοχισ των 

γυναικϊν ςτθ δθμιουργία 
και τθν ανάπτυξθ 

επιχειριςεων 
1,02 

4. Χυνδυαςμόσ 
επαγγελματικισ και 
οικογενειακισ ηωισ 

2,09 

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΘΕΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ ΑΝΑ ΣΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ  
(με  βάςθ τουσ δείκτεσ εκροϊν) 



 

Αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων του ΕΞΨ ςε ότι αφορά τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ  
των φφλων ςτα Ε.Υ. του Γ’ ΞΥΧ (gender mainstreaming και κετικζσ δράςεισ) 

3ο Παραδοτζο: Ψελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ 
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Διάγραμμα 4.24  
Δείκτεσ αποδοτικότθτασ κετικϊν δράςεων ανά τομζα παρζμβαςθσ με βάςθ τουσ δείκτεσ 
εκροϊν 

 

 

Πίνακασ 4.19  
Δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ κετικϊν ωσ προσ τθν ιςότθτα δράςεων 
ανά τομζα παρζμβαςθσ, με βάςθ τουσ δείκτεσ εκροϊν 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΣΡΟ 
ΔΕΙΚΣΗ ΦΤΙΚΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ/ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΔΕΙΚΣΗ 
ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ / 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ 

ΔΕΙΚΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

1. Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ & τθσ 
ςυμμετοχισ ςτθν αγορά εργαςίασ 

1,01 99,18% 1,02 

ΕΥΑΕΞ Π5.3 0,98 80,08% 1,23 

ΕΥΑΕΞ Π5.1 0,75 41,34% 1,82 

ΥΕΥ ΑΠΚ Π5.4 0,95 145,92% 0,65 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ Π5.3 1,01 108,79% 0,93 

ΥΕΥ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ Π5.3 1,32 119,19% 1,11 

ΥΕΥ ΡΑ Π4.2 1,15 115,82% 0,99 

2. Βελτίωςθ τθσ ιςότθτασ ςτθν 
εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ 

1,22 108,49% 1,13 

ΕΥΕΑΕΞ Π4.1 1,16 109,36% 1,06 

ΕΥΕΑΕΞ Π4.2 1,54 103,66% 1,49 

3. Βελτίωςθ τθσ ςυμμετοχισ των 
γυναικϊν ςτθ δθμιουργία και τθν 
ανάπτυξθ επιχειριςεων 

1,02 115,45% 0,88 

ΕΥΑΕΞ Π5.3 0,98 80,08% 1,23 

ΥΕΥ ΔΠ Π1.1 1,00 155,52% 0,64 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ Π5.1 0,98 126,49% 0,77 

ΥΕΥ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ Π5.3 0,90 110,81% 0,81 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ Π3.3 1,00 115,33% 0,87 

ΥΕΥ ΒΑ Π1.5 0,99 122,65% 0,81 

ΥΕΥ ΑΠΚ Π5.4 0,95 145,92% 0,65 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ  Π5.3 1,01 108,79% 0,93 

1. Βελτίωςθ τθσ 
πρόςβαςθσ & τθσ 

ςυμμετοχισ ςτθν αγορά 
εργαςίασ  

1,02 

2. Βελτίωςθ τθσ ιςότθτασ 
ςτθν εκπαίδευςθ και τθν 

κατάρτιςθ 
1,13 

3. Βελτίωςθ τθσ 
ςυμμετοχισ των 

γυναικϊν ςτθ δθμιουργία 
και τθν ανάπτυξθ 

επιχειριςεων 
0,88 

4. Χυνδυαςμόσ 
επαγγελματικισ και 
οικογενειακισ ηωισ 

1,76 

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΘΕΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ ΑΝΑ ΣΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 
(με βάςθ τουσ δείκτεσ εκροϊν) 



 

Αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων του ΕΞΨ ςε ότι αφορά τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ  
των φφλων ςτα Ε.Υ. του Γ’ ΞΥΧ (gender mainstreaming και κετικζσ δράςεισ) 

3ο Παραδοτζο: Ψελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ 
 

 
Χελίδα |360 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΣΡΟ 
ΔΕΙΚΣΗ ΦΤΙΚΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ/ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΔΕΙΚΣΗ 
ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ / 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ 

ΔΕΙΚΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΥΕΥ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ Π5.3 1,32 119,19% 1,11 

ΥΕΥ ΡΑ Π4.2 1,15 115,82% 0,99 

4. υνδυαςμόσ επαγγελματικισ και 
οικογενειακισ ηωισ 

2,09 118,54% 1,76 

ΕΥΑΕΞ Π5.1 0,75 41,34% 1,82 

ΥΕΥ ΔΠ Π1.1 1,00 155,52% 0,64 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ Π5.1 0,98 126,49% 0,77 

ΥΕΥ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ Π5.3 0,90 110,81% 0,81 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ Π3.3 1,00 115,33% 0,87 

ΥΕΥ ΒΑ Π1.5 0,99 122,65% 0,81 

ΥΕΥ ΞΠ Π5.1 0,99 114,49% 0,87 

ΥΕΥ ΔΕ Π5.1 1,83 118,70% 1,54 

ΥΕΥ ΧΕ Π5.2 12,14 125,74% 9,66 

ΕΥΑΕΞ Π5.2 3,01 121,88% 2,47 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ Π6.1 1,00 114,79% 0,87 

ΥΕΥ ΑΠΚ Π5.4 0,95 145,92% 0,65 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ Π5.3 1,01 108,79% 0,93 

ΥΕΥ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ Π5.3 1,32 119,19% 1,11 

ΥΕΥ ΡΑ Π4.2 1,15 115,82% 0,99 

 

Θ αποτελεςματικότθτα των προςανατολιςμζνων ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεων, με βάςθ τουσ δείκτεσ 
εκροϊν, παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο Υίνακα ανά ςτόχο ιςότθτασ. 

Πίνακασ 4.20  
Δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ προςανατολιςμζνων ςτθν ιςότθτα δράςεων ανά τομζα 
παρζμβαςθσ, με βάςθ τουσ δείκτεσ εκροϊν 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΡΟ 
ΔΕΙΚΣΗ ΦΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ/ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

1. Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ & τθσ ςυμμετοχισ ςτθν αγορά εργαςίασ 

ΕΥΑΕΞ 

1.3 0,98 

1.4 1,20 

4.3 0,98 

ΥΕΥ ΞΠ 

5.2 0,92 

3.9 1,07 

5.3 1,04 

6.11 0,70 

ΥΕΥ ΔΠ 

1.2 1,25 

1.3 1,12 

3.7 1,25 

5.8 0,91 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 
5.2 1,76 

5.3 1,57 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 

5.1 0,51 

5.2 1,14 

3.6 3,00 

ΥΕΥ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ 5.1 1,13 

ΥΕΥ ΧΕ 

1.14 1,00 

5.1 1,14 

5.3 2,06 

3.7 1,18 



 

Αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων του ΕΞΨ ςε ότι αφορά τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ  
των φφλων ςτα Ε.Υ. του Γ’ ΞΥΧ (gender mainstreaming και κετικζσ δράςεισ) 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΡΟ 
ΔΕΙΚΣΗ ΦΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ/ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 

3.2 1,71 

3.4 0,55 

3.1 0,94 

ΥΕΥ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 

5.1 1,23 

5.2 1,16 

2.2.5 1,08 

4.6 1,03 

ΥΕΥ ΒΑ 

1.4 1,17 

3.6 0,96 

2.5 1,01 

5.8 1,13 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 

6.2 1,19 

4.5 1,21 

5.10 1,19 

6.3 1,52 

2. Βελτίωςθ τθσ ιςότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ 

ΕΥΑΡ 8.3 1,92 

3. Βελτίωςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθ δθμιουργία και τθν ανάπτυξθ επιχειριςεων 

ΕΥΑΕΞ 4.1 1,27 

ΥΕΥ ΞΠ 

3.9 1,07 

5.3 1,04 

6.11 0,70 

ΥΕΥ ΔΠ 
3.7 1,25 

5.8 0,91 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 5.3 1,57 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 

5.1 0,51 

5.2 1,14 

3.6 3,00 

ΥΕΥ ΧΕ 

1.14 1,00 

5.1 1,14 

5.3 2,06 

3.7 1,18 

ΥΕΥ ΑΨΨΛΞΘΧ 
3.2 1,71 

3.4 0,55 

ΥΕΥ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 

5.2 1,16 

2.2.5 1,08 

4.6 1,03 

ΥΕΥ ΒΑ 2.5 1,01 

ΥΕΥ ΞΦΘΨΘΧ 

4.5 1,21 

5.10 1,19 

6.3 1,52 

4. υνδυαςμόσ επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ 

ΕΥΕΑΕΞ 2.1 1,08 

ΥΕΥ ΞΠ 6.11 0,70 

ΥΕΥ ΔΠ 

1.3 1,12 

3.7 1,25 

5.8 0,91 

ΥΕΥ ΘΥΕΛΦΣΩ 
2.4 1,70 

4.13 1,84 

ΥΕΥ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 3.6 3,00 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΡΟ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ/ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΠ ΣΕ  3.7 1,18 

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  3.1 0,94 

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
2.2.5 1,08 

4.6 1,03 

Στους  ακόλουθους  Πίνακες  αποτυπώνονται  οι  δείκτες  φυσικής  ολοκλήρωσης  / 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των προσανατολισμένων ως προς την ισότητα των φύλων 
παρεμβάσεων,  σε  επίπεδο  Μέτρου  και  ανά  τομέα  παρέμβασης,  με  βάση  τους  δείκτες 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, αντίστοιχα.  

Όπως παρατηρείται σχετικά, ο δείκτης φυσικής ολοκλήρωσης / αποτελεσματικότητας με βάση τους 
δείκτες αποτελεσμάτων καλύπτει / υπερκαλύπτει τη μονάδα για το μεγαλύτερο μέρος των Μέτρων, 
με εξαίρεση τα Μ5.1 και Μ5.2 του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.  

Επίσης ο δείκτης φυσικής ολοκλήρωσης / αποτελεσματικότητας με βάση τους δείκτες επιπτώσεων 
είναι ίσος ή/και μεγαλύτερος της μονάδας  για το σύνολο σχεδόν των Μέτρων, με εξαίρεση το Μ1.5 
του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου.  

Πίνακας 4.21   
Δείκτες  αποτελεσματικότητας  και  αποδοτικότητας  προσανατολισμένων  στην  ισότητα 
δράσεων ανά τομέα παρέμβασης, με βάση τους δείκτες αποτελεσμάτων 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΡΟ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ/ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ / 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Βελτίωση της πρόσβασης & της συμμετοχής στην αγορά εργασίας  

ΠΕΠ ΚΜ 
5.2  0,93  102,03%  ‐ 

6.11  1,00  105,75%  ‐ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ  5.2  1,76  108,05%  ‐ 

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  5.3  1,64  119,19%  1,37 

ΠΕΠ ΝΑ 
4.2  4,54  115,82%  3,92 

5.8  2,70  113,14%  ‐ 

2. Βελτίωση της ισότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

             

3. Βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων 

ΠΕΠ ΚΜ  6.11  1,00  105,75%  ‐ 

ΠΕΠ ΔΜ  1.1  1,94  155,52%  1,25 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ  5.1  1,01  126,49%  0,80 

ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  5.3  1,24  110,81%  1,12 

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  5.3  1,64  119,19%  1,37 

ΠΕΠ ΒΑ  1.5  1,19  122,65%  0,97 

ΠΕΠ ΝΑ  4.2  4,54  115,82%  3,92 

4. Συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

ΠΕΠ ΚΜ 
5.1  0,86  114,49%  0,75 

6.11  1,00  105,75%  ‐ 

ΠΕΠ ΣΕ  5.2  1,50  125,74%  1,19 

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  5.3  1,64  119,19%  1,37 

ΠΕΠ ΝΑ  4.2  4,54  115,82%  3,92 

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ  6.1  1,56  114,79%  1,36 

 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
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Πίνακας 4.22   
Δείκτες  αποτελεσματικότητας  και  αποδοτικότητας  προσανατολισμένων  στην  ισότητα 
δράσεων ανά τομέα παρέμβασης, με βάση τους δείκτες επιπτώσεων 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΡΟ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ/ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ / 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1. Βελτίωση της πρόσβασης & της συμμετοχής στην αγορά εργασίας  

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  5.3  1,57  119,19%  1,32 

ΠΕΠ ΝΑ  4.2  11,02  115,82%  9,51 

2. Βελτίωση της ισότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

             

3. Βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων 

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  3.3  5,05  115,33%  4,38 

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  5.3  1,57  119,19%  1,32 

ΠΕΠ ΒΑ  1.5  0,95  122,65%  0,77 

ΠΕΠ ΝΑ  4.2  11,02  115,82%  9,51 

4. Συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

ΠΕΠ ΣΕ  5.2  1,67  125,74%  1,33 

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  3.3  5,05  115,33%  4,38 

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  5.3  1,57  119,19%  1,32 

ΠΕΠ ΒΑ  1.5  0,95  122,65%  0,77 

ΠΕΠ ΝΑ  4.2  11,02  115,82%  9,51 

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ  6.1  1,24  114,79%  1,08 

4.4. Αποτίμηση της βιωσιμότητας των παρεμβάσεων προώθησης της  ισότητας των φύλων στο 
πλαίσιο των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ  

Στην  παρούσα  ενότητα  εξετάζεται  το  Γενικό  Ερώτημα  Β3  [Πώς  αποτιμάται  η  βιωσιμότητα  των 
παρεμβάσεων προώθησης  της  ισότητας  των φύλων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο  των ΕΠ του  Γ’ 
ΚΠΣ;] με βάση τα επιμέρους ειδικά αξιολογητικά ερωτήματα που περιλαμβάνει. 

4.4.1. Ειδικό Ερώτημα Β3.1:  Πώς αξιολογείται η βιωσιμότητα των σχετικών με την προώθηση της 
ισότητας των φύλων παρεμβάσεων στο πλαίσιο των ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ; 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται σε συνολικό επίπεδο τα ακόλουθα υποερωτήματα: 

 Ποιός  είναι  ο  βαθμός  βιωσιμότητας  των παρεμβάσεων προώθησης  της  ισότητας  των 
φύλων μετά το πέρας της χρηματοδότησής τους;  

 Ποιες  ήταν  οι  βασικές  παράμετροι  βιωσιμότητας  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της 
ισότητας των φύλων; 

Τα ανωτέρω υποερωτήματα απαντώνται στην Ενότητα 4.5 ανά στόχο ισότητας.  

4.4.2. Ειδικό  Ερώτημα  Β3.2:  Πώς  αξιολογείται  η  συμβολή  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της 
ισότητας των φύλων στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών, όσον αφορά 
στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τα προσόντα και τις δεξιότητες και 
τη δημιουργία και διοίκηση επιχειρήσεων; 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται σε συνολικό επίπεδο τα ακόλουθα υποερωτήματα: 

 Σε  ποιο  βαθμό  μειώθηκαν  οι  ανισότητες  μεταξύ  γυναικών  και  ανδρών  όσον  αφορά 
στην  αγορά  εργασίας,  την  εκπαίδευση  και  την  κατάρτιση,  τα  προσόντα  και  τις 
δεξιότητες και τη δημιουργία και διοίκηση επιχειρήσεων κατά την περίοδο υλοποίησης 
του Γ’ ΚΠΣ (2000‐2009); 
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 Υοια είναι θ ςυμβολι των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων που 
υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο των ΕΥ του Γϋ ΞΥΧ  ςτθ βελτίωςθ τθσ ιςότθτασ ανδρϊν και 
γυναικϊν ςτουσ ανωτζρω τομείσ; 

Για τθν αποτίμθςθ τθσ προόδου που ζχει ςθμειωκεί ςε ότι αφορά τθν ιςότθτα των φφλων κατά τθν 
περίοδο 2000 – 2009, που ςυμπίπτει με τθν περίοδο υλοποίθςθσ του Γ’ ΞΥΧ, εξετάηονται ςτθ 
ςυνζχεια οι βαςικζσ ανιςότθτεσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

 Εκπαίδευςθ 

 Απαςχόλθςθ  

 Αμοιβζσ 

 Επιχειρθματικότθτα 

Χτο ςφνολο των δεικτϊν που ιταν δυνατόν, ζχει υπολογιςτεί ο Δείκτθσ Ανιςότθτασ. Σ ςυγκεκριμζνοσ 
δείκτθσ υπολογίηεται ωσ εξισ (Γ / Γ) / (Α / Α). Εάν ιςοφται με 1, υπάρχει αναλογία ςτα ςτοιχεία 
μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν. Αντίκετα εάν διαφοροποιείται από 1, υπάρχει μια διαφορά εισ βάροσ 
ι υπζρ των γυναικϊν. 

4.4.2.1. Εκπαίδευςθ 

Βαςικό πυλϊνα προόδου τθσ ιςότθτασ των φφλων αποτελεί θ δθμιουργία καλφτερων και 
περιςςότερων κζςεων εργαςίασ για τισ γυναίκεσ. Σ ςτόχοσ αυτόσ επθρεάηεται ςε ςθμαντικό βακμό 
από τισ επενδφςεισ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό, ϊςτε και οι γυναίκεσ και οι άνδρεσ να μπορζςουν να 
αξιοποιιςουν πλιρωσ τισ δυνατότθτζσ τουσ. Πε βάςθ τα ςτοιχεία του κατωτζρω Υίνακα, το 
μορφωτικό επίπεδο των ατόμων (ανδρϊν και γυναικϊν) θλικίασ άνω των 25 ετϊν ςτθν χϊρα μασ, 
βελτιϊκθκε κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο. Χε ότι αφορά τθ ςφγκριςθ των δφο φφλων, ςαφϊσ θ 
κζςθ των γυναικϊν ζχει βελτιωκεί, παρά το γεγονόσ ότι ανιςότθτεσ εξακολουκοφν να υπάρχουν. 

Χυγκεκριμζνα, το ποςοςτό των γυναικϊν που δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθ δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ ζχει μειωκεί κατά 10% ζναντι μείωςθσ 5,9% των ανδρϊν. Αποτζλεςμα αυτοφ είναι να 
εξακολουκοφν να υπάρχουν ανιςότθτεσ μεταξφ των δφο φφλων, αλλά με τάςθ ςφγκλιςθσ, κακϊσ ο 
δείκτθσ ανιςότθτασ38 μειϊνεται από 1,12 ςε 1,05. 

Αντίςτοιχα είναι τα ςτοιχεία και για τα άτομα που ζχουν ολοκλθρϊςει τθ δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ. Ψα ποςοςτά και για τα δφο φφλα ζχουν βελτιωκεί, με ςαφϊσ υψθλότερθ αφξθςθ για 
τισ γυναίκεσ ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ (4,4% ζναντι 1,9%). Αποτζλεςμα αυτοφ είναι ο δείκτθσ 
ανιςότθτασ να βελτιϊνεται για τισ γυναίκεσ και να είναι οριακά υψθλότεροσ τθσ μονάδασ (από 0,92 
ςε 1,01).  

Ψζλοσ, ςε ότι αφορά τα άτομα τα οποία ζχουν ολοκλθρϊςει τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, ομοίωσ τα 
ποςοςτά των γυναικϊν ζχουν αυξθκεί ςε βακμό ςθμαντικότερο από αυτό των ανδρϊν (αφξθςθ 
5,5% για τισ γυναίκεσ, ζναντι αφξθςθσ 3,9% για τουσ άνδρεσ), όμωσ παρά τθν τάςθ ςφγκλιςθσ των 
δφο φφλων, εξακολουκοφν να υπάρχουν ανιςότθτεσ, κακϊσ ο δείκτθσ ανιςότθτασ βελτιϊνεται (από 
0,76 το 2000 ςε 0,88 το 2009), αλλά εξακολουκεί να είναι μικρότεροσ τθσ μονάδασ. 

                                                            
38

 Σ Δείκτθσ Ανιςότθτασ υπολογίηεται από τθ ςχζςθ (Γ / Γ) / (Α / Α). Χτισ περιπτϊςεισ που ιςοφται με 1 υπάρχει αναλογία ςτα εξεταηόμενα 
ςτοιχεία μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν. Αντίκετα εάν διαφοροποιείται από 1 υπάρχει μια διαφορά εισ βάροσ ι υπζρ των γυναικϊν. 
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Πίνακασ 4.23  Επίπεδο Εκπαίδευςθσ Ατόμων Θλικίασ άνω των 25 ετϊν  
 

 
2000 2009 Δείκτθσ Ανιςότθτασ 

Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ 2000 2009 

Άτομα που δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθ 
Β’ βάκμια εκπαίδευςθ 

54,1% 60,4% 48,2% 50,4% 1,12 1,05 

Άτομα που ζχουν ολοκλθρϊςει τθ  
Β’ βάκμια εκπαίδευςθ 

29,9% 27,6% 31,8% 32,0% 0,92 1,01 

Άτομα που ζχουν ολοκλθρϊςει τθ  
Γ’ βάκμια εκπαίδευςθ 

16,0% 12,1% 19,9% 17,6% 0,76 0,88 

*Ρθγι: Eurostat 

Διαφοροποιθμζνα είναι τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ ςε ότι αφορά τθ δυναμικι ομάδα θλικιϊν 
30 – 34 ετϊν. Χε αυτι τθν θλικιακι ομάδα, το μορφωτικό επίπεδο των γυναικϊν ζχει παρουςιάςει 
ςθμαντικι βελτίωςθ. 

Χυγκεκριμζνα, το ποςοςτό των γυναικϊν που δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθ δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ ζχει μειωκεί κατά 8,9% ζναντι μείωςθσ μόλισ 0,7% των ανδρϊν. Αποτζλεςμα αυτοφ 
είναι οι γυναίκεσ θλικίασ 30-34 ετϊν να ζχουν βελτιωμζνθ κζςθ ζναντι των ανδρϊν. Σ δείκτθσ 
ανιςότθτασ μεταβάλλεται από 0,93 ςε 0,67. 

Αντίςτοιχα, ςτα άτομα που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, τα ποςοςτά και για 
τα δφο φφλα ζχουν βελτιωκεί, με ςαφϊσ υψθλότερθ αφξθςθ για τισ γυναίκεσ ςε ςχζςθ με τουσ 
άνδρεσ (6,7% ζναντι 0,9%). Αποτζλεςμα αυτοφ είναι το ποςοςτό των γυναικϊν που ζχουν λάβει 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ να είναι υψθλότερο των ανδρϊν και ο δείκτθσ ανιςότθτασ να 
μεταβάλλεται από 0,98 ςε 1,12. 

Ψζλοσ, ςε ότι αφορά τα άτομα τα οποία ζχουν ολοκλθρϊςει τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, τα 
ποςοςτά των γυναικϊν ζχουν αυξθκεί ςε βακμό ςθμαντικότερο από αυτό των ανδρϊν (αφξθςθ 
2,2% για τισ γυναίκεσ ζναντι αφξθςθσ 0,1% για τουσ άνδρεσ), βελτιϊνοντασ περαιτζρω τθ κζςθ τουσ. 
Ψα ςτοιχεία παρουςιάηονται ςτον Υίνακα που ακολουκεί: 

Πίνακασ 4.24  Επίπεδο εκπαίδευςθσ Ατόμων Θλικίασ 30 – 34 ετϊν 
 

 

2000 2009 Δείκτθσ Ανιςότθτασ 

Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ 2000 2009 

Άτομα που δεν ζχουν ολοκλθρϊςει 
τθ Β’ βάκμια εκπαίδευςθ 

32,0% 29,9% 31,3% 21,0% 0,93 0,67 

Άτομα που ζχουν ολοκλθρϊςει τθ Β’ 
βάκμια εκπαίδευςθ 

44,1% 43,2% 44,7% 49,9% 0,98 1,12 

Άτομα που ζχουν ολοκλθρϊςει τθ Γ’ 
βάκμια εκπαίδευςθ 

23,9% 26,9% 24,0% 29,1% 1,13 1,21 

*Υθγι: Eurostat 

Επιπλζον, ςθμαντικόσ δείκτθσ βελτίωςθσ τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςτθν εκπαίδευςθ είναι το 
ποςοςτό των ατόμων τα οποία εγκαταλείπουν πρόωρα το ςχολείο. Πε βάςθ τα ςτοιχεία που 
παρζχει θ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των Φφλων (ΓΓΛΦ), το ποςοςτό των γυναικϊν που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το ςχολείο είναι ςτακερά μικρότερο του ποςοςτοφ των ανδρϊν με τάςθ 
περεταίρω μείωςθσ. Χυγκεκριμζνα, το 2000 το ποςοςτό των γυναικϊν ανερχόταν ςτο 13,6% ζναντι 
ποςοςτοφ 22,9% των ανδρϊν. Ψο 2008 το ποςοςτό των γυναικϊν ζχει μειωκεί ςτα επίπεδα του 
10,9% ζναντι ποςοςτοφ 18,5% των ανδρϊν. Ψα ςτοιχεία παρουςιάηονται ςτο ακόλουκο Διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 4.25  Υοςοςτό πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου κατά φφλο 

 

 
Ρθγι: Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ, Στατιςτικά Στοιχεία 

Ψο γεγονόσ ότι ο ςτόχοσ τθσ ιςότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ ζχει επιτευχκεί ςε ςθμαντικό βακμό 
επιβεβαιϊνεται και από τθν ανάλυςθ τθσ αναλογίασ ανδρϊν – γυναικϊν ςτισ διάφορεσ βακμίδεσ 
τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Υαρατθροφμε τθ ςθμαντικι υπεροχι του ποςοςτοφ των γυναικϊν 
που αποκτοφν Υτυχίο Υανεπιςτθμίου και Πεταπτυχιακό Δίπλωμα ςε όλα τα ζτθ ςπουδϊν από το 
2002 - 2003 ζωσ και το 2005 - 2006, θ οποία μάλιςτα διευρφνεται από ζτοσ ςε ζτοσ κακϊσ το 
ποςοςτό των ανδρϊν φκίνει τθ ςτιγμι που το ποςοςτό των γυναικϊν αυξάνεται αργά αλλά 
ςτακερά. Αντίκετα είναι τα ςτοιχεία για τουσ κατόχουσ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ, κακϊσ οι άνδρεσ 
εξακολουκοφν να ζχουν υπεροχι παρά το ςθμαντικό κλείςιμο τθσ ψαλίδασ το ακαδθμαϊκό ζτοσ 
2005 - 2006. 

Πίνακασ 4.25 
 Αναλογία των φφλων ςτθν Ψριτοβάκμια εκπαίδευςθ, κατά επίπεδο ςπουδϊν και ζτοσ 

αποφοίτθςθσ 
 

  
  

Πτυχίο Πανεπιςτθμίου Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διδακτορικό Δίπλωμα 

Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ 

2002 - 2003 37,01% 62,99% 45,95% 54,05% 62,94% 37,06% 

2003 - 2004 36,00% 64,00% 42,66% 57,34% 65,02% 34,98% 

2004 - 2005 35,71% 64,29% 47,65% 52,35% 72,06% 27,94% 

2005 - 2006 35,67% 64,33% 41,03% 58,97% 59,65% 40,35% 

 Ρθγι: ΚΕΘΙ – Ραρατθρθτιριο για τθν Ιςότθτα ςτθν Εκπαίδευςθ (ΡΙΕ) 

Εξίςου ςθμαντικό δείκτθ ςε ότι αφορά τθν ιςότθτα των δφο φφλων αποτελεί θ ςυμμετοχι τουσ ςτθ 
Δια Βίου Πάκθςθ. Χε αυτό τον τομζα οι διαφορζσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν Ελλάδα δεν 
είναι ςθμαντικζσ. Εντοφτοισ τα ποςοςτά είναι ιδιαιτζρωσ χαμθλά και για τα δφο φφλα, 
δυςχεραίνοντασ ςε ςθμαντικό βακμό τισ δυνατότθτεσ ανδρϊν και γυναικϊν για βελτίωςθ των 
εργαςιακϊν τουσ προοπτικϊν. 
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Διάγραμμα 4.26  Υοςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν εκπαίδευςθ & τθν κατάρτιςθ (θλικίεσ 25-64 ετϊν) 
 

 
Ρθγι: Eurostat 

Εν κατακλείδι θ κζςθ των γυναικϊν ςε ότι αφορά τθν εκπαίδευςθ ζχει ςυνολικά και ςυγκριτικά 
βελτιωκεί, παρά το γεγονόσ ότι ςε ζνα βακμό διατθροφνται ακόμθ ανιςότθτεσ, αλλά όχι ςτο 
μζγεκοσ του παρελκόντοσ. Χθμαντικι είναι θ παρατιρθςθ ότι θ κζςθ των γυναικϊν ςτθν 
εκπαίδευςθ είναι ςθμαντικά βελτιωμζνθ ςτισ θλικίεσ 30 – 34 ετϊν, ςε ςχζςθ με τθν θλικιακι ομάδα 
25 ετϊν και άνω. Ψα ςυγκριτικά ςτοιχεία παρουςιάηονται ςτο Διάγραμμα 4.27. 

Διάγραμμα 4.27  Επίπεδο εκπαίδευςθσ Γυναικϊν ζτουσ 2009 

 
Ρθγι: Eurostat 
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4.4.2.2. Απαςχόλθςθ 

Θζςεισ Εργαςίασ 

Σι προςπάκειεσ απζδωςαν κετικά αποτελζςματα ςε ότι αφορά τθν απαςχόλθςθ των γυναικϊν. Θ 
ανεργία ςτισ γυναίκεσ ζχει μειωκεί ςυγκριτικά με τθν ανεργία των ανδρϊν και θ ςυμμετοχι των 
γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ φαίνεται να βελτιϊνεται. Ψα ςτοιχεία του Υίνακα που ακολουκεί 
είναι ενδεικτικά τθσ βελτίωςθσ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Πίνακασ 4.26  Υοςοςτό Ανεργίασ κατά Φφλο και Θλικιακι ομάδα 
 

 2000 2009 Δείκτθσ Ανιςότθτασ 

Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ 2000 2009 

Υοςοςτό Ανεργίασ (Χυνολικά) 7,4% 17,1% 6,9% 13,2% 2,31 1,91 

Υοςοςτό Ανεργίασ (κάτω των 25 ετϊν) 21,5% 38,1% 19,4% 33,9% 1,77 1,75 

Υοςοςτό Ανεργίασ (25-74 ετϊν) 5,6% 13,6% 6,0% 11,5% 2,43 1,92 

Ρθγι: Eurostat 

Αναλφοντασ τα ποςοςτά ανεργίασ ςυνολικά, θ μείωςθ ςτο επίπεδο των γυναικϊν (3,9%) είναι 
ςθμαντικά υψθλότερθ από ότι αυτι των ανδρϊν που κινείται ςε οριακά επίπεδα (0,5%). Υαρόλα 
αυτά οι ανιςότθτεσ παραμζνουν ςε ςθμαντικό βακμό, κακϊσ ο δείκτθσ ανιςότθτασ μειϊκθκε μεν 
παραμζνει όμωσ ςε υψθλά επίπεδα (1,91). 

Χε ότι αφορά τθν ανάλυςθ με βάςθ τισ θλικιακζσ ομάδεσ ζωσ 25 ετϊν και άνω των 25 ετϊν, θ 
κατάςταςθ δε διαφοροποιείται ςθμαντικά. Από τθν μία πλευρά, ςτισ θλικίεσ ζωσ 25 ετϊν θ διαφορά 
ποςοςτϊν ανεργίασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν δε διαφοροποιικθκε ςθμαντικά, κακϊσ ο δείκτθσ 
ανιςότθτασ μεταβλικθκε ελάχιςτα (από 1,77 το 2000 ςε 1,75 το 2009). Από τθν άλλθ, ςτισ θλικίεσ 
άνω των 25 το ποςοςτό ανεργίασ των γυναικϊν μειϊκθκε κατά 2,1% τθ ςτιγμι που το αντίςτοιχο 
ποςοςτό για τουσ άνδρεσ αυξικθκε κατά 0,4%. Εντοφτοισ, ςθμαντικι διαφορά εξακολουκεί να 
υφίςταται με τισ γυναίκεσ να ζχουν ςχεδόν διπλάςιο ποςοςτό ανεργίασ ζναντι των ανδρϊν, κακϊσ ο 
δείκτθσ ανιςότθτασ διατθρείται ςτο 1,92. 

Εξαιρετικά ςθμαντικά είναι τα ευριματα αν αναλυκοφν τα ποςοςτά των μακροχρόνια ανζργων 
ανδρϊν και γυναικϊν επί τθσ ςυνολικισ ανεργίασ. Χε όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ τα ποςοςτά 
μακροχρόνια ανζργων γυναικϊν εμφανίηονται μειωμζνα ςε μεγαλφτερο βακμό από εκείνα των 
ανδρϊν, διατθρϊντασ όμωσ ςθμαντικζσ ανιςότθτεσ. Εξαίρεςθ αποτελεί θ θλικιακι ομάδα 25 – 49 
ετϊν θ οποία επωμίηεται κατά κφριο λόγο τθν φροντίδα των εξαρτϊμενων μελϊν τθσ οικογζνειασ 
(παιδιά, θλικιωμζνοι κτλ.). Χε αυτι τθν θλικιακι ομάδα θ ανιςότθτα μεταξφ των δφο φφλων ζχει 
διευρυνκεί εμφανίηοντασ διαφορά άνω των 10 ποςοςτιαίων μονάδων (34,7% για τουσ άνδρεσ 
ζναντι 47,7% για τισ γυναίκεσ). Ψα ςτοιχεία παρατίκενται ςτον Υίνακα 4.27. 

Πίνακασ 4.27  Πακροχρόνια Άνεργοι ωσ ποςοςτό τθσ ςυνολικισ ανεργίασ  
 

 

2000 2009 Δείκτθσ Ανιςότθτασ 

Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ 2000 2009 

15 - 24 ετϊν 43,1% 57,4% 26,6% 34,2% 1,33 1,29 

15 - 74 ετϊν 49,6% 61,3% 34,4% 45,6% 1,24 1,33 

20 - 64 ετϊν 50,6% 62,6% 34,7% 46,1% 1,24 1,33 

25 - 49 ετϊν 53,0% 63,1% 34,7% 47,7% 1,19 1,37 

50 - 74 ετϊν 51,7% 62,6% 42,3% 51,7% 1,21 1,22 

 Ρθγι: Eurostat 
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Ψζλοσ, ιδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ πορεία εξζλιξθσ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτο εργατικό 
δυναμικό. Χτο Διάγραμμα που ακολουκεί παρουςιάηεται το ποςοςτό ςυμμετοχισ ανδρϊν και 
γυναικϊν ςτον εργαηόμενο πλθκυςμό ανά ζτοσ από το 2000 ζωσ το 2009. Πε βάςθ τα ςτοιχεία 
αυτά, μικρι πρόοδοσ ζχει επιτευχκεί κατά τθν εξεταηόμενθ χρονικι περίοδο. Χυγκεκριμζνα, το ζτοσ 
2000, ςχεδόν το 63% των εργαηομζνων ιταν άνδρεσ ενϊ το 37% ιταν γυναίκεσ. Ψο ζτοσ 2009 το 
ποςοςτό των ανδρϊν ανζρχεται ςε 60,3% και των γυναικϊν ςε 39,7%. 

 
Διάγραμμα 4.28  Υοςοςτό ςυμμετοχισ Ανδρϊν – Γυναικϊν ςτθ ςυνολικι απαςχόλθςθ 

 

 
    Ρθγι: Επεξεργαςία Στοιχείων Eurostat 

Ενδεικτικό επίςθσ ςτοιχείο τθσ βελτίωςθσ τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ αλλά και τθσ 
ςθμαντικισ ανιςότθτασ θ οποία παραμζνει, είναι το γεγονόσ ότι το 2009, θ απόλυτθ διαφορά ςτα 
ποςοςτά απαςχόλθςθσ μεταξφ των δφο φφλων ανζρχεται περίπου ςτο 20,6%, όταν το 2000 θ 
διαφορά αυτι ανερχόταν ςτο 25,9% (Υθγι: Eurostat, Ζρευνα για το εργατικό δυναμικό). 

Ψα ανωτζρω ςτοιχεία επιβεβαιϊνονται και από τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ Ανδρϊν Γυναικϊν για τα 
ζτθ 2000 και 2009. Χτθν Ελλάδα εμφανίηεται βελτίωςθ του ποςοςτοφ απαςχόλθςθσ των ανδρϊν και 
των γυναικϊν. Αποτζλεςμα αυτοφ είναι να υπάρχει μείωςθ του δείκτθ ανιςότθτασ ςε αυτι τθ 
χρονικι περίοδο. Εντοφτοισ, θ ανιςότθτα παραμζνει ιςχυρι, κακϊσ θ απόλυτθ διαφορά των 
ποςοςτϊν απαςχόλθςθσ μεταξφ ανδρϊν – γυναικϊν παραμζνει ςε υψθλά επίπεδα, κοντά ςτο 25%. 

Πίνακασ 4.28  Υοςοςτό Απαςχόλθςθσ Ανδρϊν - Γυναικϊν 
 

 

2004 2009 Δείκτθσ Ανιςότθτασ 

Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ 2004 2009 

ΕΕ-27 70,7% 53,6% 70,7% 58,6% 0,76 0,83 

ΕΟΟΑΔΑ 71,7% 41,8% 73,5% 48,9% 0,58 0,67 

 Ρθγι: Eurostat, LFS 
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Ποιότθτα κζςεων Εργαςίασ 
Σ ποςοτικόσ ςτόχοσ («περιςςότερεσ» κζςεισ εργαςίασ), δεν αποτελεί από μόνοσ του ςαφι ζνδειξθ 
για τθ βελτίωςθ ι μθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ. Θ ποιοτικι διάρκρωςθ 
(«καλφτερεσ» κζςεισ εργαςίασ) των κζςεων εργαςίασ αποτελεί εξίςου ςθμαντικό δείκτθ. 

Από αυτι τθν άποψθ, οι γυναίκεσ ςυνεχίηουν να απαςχολοφνται ςε κζςεισ μερικισ απαςχόλθςθσ 
περιςςότερο από τουσ άνδρεσ, αυτοαπαςχολοφνται λιγότερο από τουσ άνδρεσ, ενϊ ςυνάπτουν 
ςυμβάςεισ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου ςε μεγαλφτερο ποςοςτό από τουσ άνδρεσ. Ψα ςτοιχεία 
παρατίκενται ςτον επόμενο Υίνακα, ςτον οποίο ςυγκρίνονται τα ςτοιχεία του 2000 με εκείνα του 
2007 ελλείψει ανάλογων δεδομζνων για το 2009. 

Πίνακασ 4.29  Είδοσ Απαςχόλθςθσ ωσ ποςοςτό τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ 
 

 

2000 2007 Δείκτθσ Ανιςότθτασ 

Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ 2000 2007 

Αυτοαπαςχολοφμενοι 37,4% 21,3% 34,3% 20,1% 0,57 0,59 

Σριςμζνου χρόνου 12,2% 16,3% 9,3% 13,2% 1,34 1,42 

Περικι Απαςχόλθςθ 2,5% 7,7% 2,5% 9,9% 3,08 3,96 

Ρθγι: Eurostat 

Αναλυτικά, το ποςοςτό αυτοαπαςχολοφμενων γυναικϊν επί του ςυνόλου των απαςχολοφμενων 
παρουςίαςε μείωςθ το ζτοσ 2007 ςε ςφγκριςθ με το ζτοσ 2000 κατά 1,2%. Πείωςθ παρουςίαςε και 
το ποςοςτό των ανδρϊν ςε μεγαλφτερο όμωσ ποςοςτό (3,1%). Αποτζλεςμα αυτοφ είναι τα ποςοςτά 
ανδρϊν – γυναικϊν αυτοαπαςχολοφμενων να ςυγκλίνουν, όχι όμωσ ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να 
αμβλυνκεί θ μεγάλθ διαφορά των δφο φφλων ςτθν αυτοαπαςχόλθςθ. 

Υαρόμοια είναι τα ςτοιχεία και ςε ότι αφορά τα ποςοςτά των ατόμων που απαςχολοφνται με 
ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου. Τπωσ φαίνεται και από τον δείκτθ ανιςότθτασ, οι γυναίκεσ 
εξακολουκοφν να απαςχολοφνται ςε ςθμαντικά υψθλότερο ποςοςτό με ςυμβάςεισ οριςμζνου 
χρόνου ζναντι των ανδρϊν (13,2% ζναντι 9,3%). 

Ψζλοσ, ςε ότι αφορά το ποςοςτό των απαςχολοφμενων οι οποίοι εργάηονται ςε ςυνκικεσ μερικισ 
απαςχόλθςθσ, θ ανιςότθτα μεταξφ των δφο φφλων είναι ςθμαντικι με αυξθτικζσ τάςεισ. Σι γυναίκεσ 
εργάηονταν ςε ποςοςτό 9,9% με ςυνκικεσ μερικισ απαςχόλθςθσ το 2007 ζναντι ποςοςτοφ 7,7% το 
2000. Ψο αντίςτοιχο ποςοςτό των ανδρϊν για το 2000 ιταν μόλισ 2,5% και διατθρικθκε αμετάβλθτο 
μζχρι το 2007. Ζτςι ο δείκτθσ ανιςότθτασ διευρφνκθκε περαιτζρω ςτα επίπεδα του 3,96. 

Λδιαίτερθ ςθμαςία ζχει θ ανάλυςθ τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ ωσ ποςοςτοφ τθσ ςυνολικισ 
απαςχόλθςθσ ςτισ διάφορεσ θλικιακζσ ομάδεσ. Πε βάςθ τα ςτοιχεία του ακόλουκου Υίνακα, 
υπάρχει αυξθτικι τάςθ τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ ςτα δφο φφλα, ςε όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ, 
ιδιαίτερα όμωσ ςτισ γυναίκεσ. Χθμαντικότερθ όλων  είναι θ αφξθςθ ςτισ θλικίεσ 15 – 24 ετϊν και 
ακολουκοφν οι υπόλοιπεσ κατθγορίεσ. Αποτζλεςμα αυτοφ είναι ο δείκτθσ ανιςότθτασ να 
διευρφνεται ςε όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ, πλθν εκείνθσ των 50 – 64 ετϊν. 

Πίνακασ 4.30  Περικι Απαςχόλθςθ ωσ ποςοςτό τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ, ανά θλικιακι ομάδα 
 

 2000 2009 Δείκτθσ Ανιςότθτασ 

Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ 2000 2009 

15 - 24 ετϊν 7,4% 10,4% 11,2% 19,5% 1,41 1,74 

15 - 64 ετϊν 2,5% 7,7% 2,9% 10,1% 3,08 3,48 

20 - 64 ετϊν 2,2% 7,6% 2,7% 10,0% 3,45 3,70 

25 - 49 ετϊν 2,0% 7,0% 2,4% 9,4% 3,50 3,92 

50 - 64 ετϊν 1,9% 8,8% 2,3% 10,0% 4,63 4,35 

Ρθγι: Eurostat 
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Ψζλοσ, ςαφζσ δείγμα τθσ ποιότθτασ τθσ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ του ποςοςτοφ των εργαηομζνων 
που καλφπτουν ζκτακτεσ ανάγκεσ. Πε βάςθ τα ςτοιχεία του Υίνακα 4.14, οι γυναίκεσ καλφπτουν 
ζκτακτεσ ανάγκεσ των επιχειριςεων ςε ςθμαντικά υψθλότερο ποςοςτό απ’ ότι οι άνδρεσ ςε όλεσ τισ 
θλικιακζσ ομάδεσ. Θ τάςθ αυτι μάλιςτα δεν δείχνει να μεταβάλλεται από το 2000 ςτο 2009, κακϊσ 
ο δείκτθσ ανιςότθτασ (πλθν τθσ θλικιακισ ομάδασ 50 – 64 ετϊν) παρουςιάηει μικρζσ αποκλίςεισ. Ψα 
ςτοιχεία φαίνονται ςτον Υίνακα που ακολουκεί. 

Πίνακασ 4.31  Ζκτακτοι Ωπάλλθλοι ωσ Υοςοςτό των εργαηομζνων 
 

 2000 2009 Δείκτθσ Ανιςότθτασ 

Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ 2000 2009 

15 - 24 ετϊν 7,4% 10,4% 11,2% 19,5% 1,16 1,08 

15 - 64 ετϊν 2,5% 7,7% 2,9% 10,1% 1,34 1,33 

20 - 64 ετϊν 2,2% 7,6% 2,7% 10,0% 1,37 1,34 

25 - 49 ετϊν 2,0% 7,0% 2,4% 9,4% 1,25 1,34 

50 - 64 ετϊν 1,9% 8,8% 2,3% 10,0% 1,74 1,54 

Ρθγι: Eurostat 

4.4.2.3. Αμοιβζσ 

Χθμαντικό Δείκτθ Λςότθτασ των δφο φφλων αποτελεί και θ μιςκολογικι διαφορά που 
διαμορφϊνεται ςτθν αγορά εργαςίασ. Χε ότι αφορά τθν Ελλάδα, με βάςθ τα ςτοιχεία που παρζχει θ 
Eurostat (ζτθ 2002, 2006 – 2008) ςχετικά με τισ μιςκολογικζσ διαφορζσ, εμφανίηεται ςθμαντικι 
βελτίωςθ ςτθ διαφορά των αμοιβϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν. Υαρόλα αυτά ςθμαντικζσ 
ανιςότθτεσ παραμζνουν, κακϊσ με βάςθ τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία, θ διαφορά των αμοιβϊν 
μεταξφ των δφο φφλων παραμζνει ςε επίπεδα άνω του 20%. Ψα ςτοιχεία παρουςιάηονται ςτο 
Διάγραμμα 4.29. 

Διάγραμμα 4.29  Διαφορά Αμοιβϊν (%) μεταξφ των δφο φφλων 

 

 
Ρθγι: Eurostat 
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4.4.2.4. Γυναικεία Επιχειρθματικότθτα 

Θ αφξθςθ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ αποτελεί ςθμαντικό και πολυςυηθτθμζνο ςτόχο 
πολιτικισ. Χε παγκόςμιο επίπεδο θ επιχειρθματικότθτα των γυναικϊν φαίνεται να κινείται ςε 
χαμθλότερα επίπεδα από εκείνθ των ανδρϊν. Χε ότι αφορά τθν Ελλάδα, ςτο παρακάτω διάγραμμα 
παρουςιάηεται θ εξζλιξθ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ αρχικϊν ςταδίων (νζοι και επίδοξοι 
επιχειρθματίεσ) ωσ ποςοςτό του πλθκυςμοφ 18 – 64 ετϊν. Θ πρόοδοσ από το ζτοσ 2005 ςτο ζτοσ 
2009 είναι εμφανισ, παρά τθν κάμψθ που παρουςιάηεται ςτο τελευταίο ζτοσ και θ οποία μπορεί εν 
μζρει να αποδοκεί ςτθν γενικότερθ κάμψθ του επιχειρθματικοφ κλίματοσ ςτθν Ελλάδα. Ψο ζτοσ 
2009 οι άνδρεσ ςυμμετείχαν κατά περίπου 12% ςτθν επιχειρθματικότθτα αρχικϊν ςταδίων, τθ 
ςτιγμι που το αντίςτοιχο ποςοςτό για τισ γυναίκεσ ιταν 6%. 

Διάγραμμα 4.30  Εξζλιξθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ αρχικϊν ςταδίων (% πλθκυςμοφ 18 – 64 ετϊν) 

 

 
Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Global Entrepreneurship Monitor (GEM) - ΙΟΒΕ 

Επιπλζον ςτοιχείο που μπορεί να αποτελζςει ςαφζσ δείγμα για τθν εξζλιξθ τθσ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ ςτο διάςτθμα 2000 – 2009 είναι θ εξζλιξθ του ποςοςτοφ των ατόμων των δφο 
φφλων οι οποίοι απαςχολοφνται ωσ εργοδότεσ. Σι γυναίκεσ εργοδότεσ ωσ ποςοςτό των γυναικϊν 
που ςυμμετείχαν ςτο εργατικό δυναμικό το 2000 ανζρχονταν ςτο 3,8%. Ψο 2009 το αντίςτοιχο 
ποςοςτό ανερχόταν ςτο 4,3%. Χε ότι αφορά τουσ άνδρεσ, οι εργοδότεσ ωσ ποςοςτό των ανδρϊν που 
ςυμμετείχαν ςτο εργατικό δυναμικό μεταβλικθκε από 10,6% το 2000 ςε 11,2% το 2009. Θ πορεία 
εξζλιξθσ των μεγεκϊν αποτυπϊνεται ςτο ακόλουκο Διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 4.31  Εξζλιξθ εργοδοτϊν ανά φφλο (% πλθκυςμοφ άνω των 15 ετϊν) 
 

 
Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων ΕΛΛΣΤΑΤ – Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ 

Ψζλοσ, ςτο Διάγραμμα που ακολουκεί αποτυπϊνεται θ διαφορά του ποςοςτοφ ανδρϊν – γυναικϊν 
ςτο ςφνολο των εργοδοτϊν για τα ζτθ 2000 – 2009. Θ διαφορά αυτι μειϊκθκε από 65,1% το 2000 
ςτο 59,8% το 2009. Ψα ςτοιχεία αυτά αποτυπϊνουν τθ μικρι πρόοδο που ζχει επιτελεςτεί ωσ προσ 
τθν γυναικεία επιχειρθματικότθτα αλλά και τισ ςθμαντικζσ ανιςότθτεσ οι οποίεσ παραμζνουν. 

Διάγραμμα 4.32  
Διαφορά τθσ ποςοςτιαίασ ςυμμετοχισ Ανδρϊν - Γυναικϊν ςτο ςφνολο των 
εργοδοτϊν  

 

 
Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων ΕΛΛΣΤΑΤ – Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ 
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4.5. Αποτίμθςθ τθσ ςυνολικισ αποτελεςματικότθτασ των παρεμβάςεων προϊκθςθσ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων ςτο Γ’ ΚΠ - υνκετικι Διάγνωςθ 

Χτθν παροφςα Ενότθτα και ςε ςυνζχεια των επιμζρουσ αναλφςεων τθσ αποτελεςματικότθτασ των 
παρεμβάςεων ςτο επίπεδο των Πζτρων, Αξόνων, Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων και ςυνολικά του  
Γϋ ΞΥΧ, ανά πεδίο πολιτικισ και τομζα παρζμβαςθσ, επιχειρείται θ αποτίμθςθ των βαςικϊν 
αποτελεςμάτων και επιπτϊςεων από τθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων που ενςωμάτωναν τθ διάςταςθ 
του φφλου, είτε ςε επίπεδο τθσ εφαρμογισ  του gender mainstreaming,  είτε ςε επίπεδο τθσ 
εφαρμογισ των κετικϊν δράςεων. 

Για τθν παροφςα προςζγγιςθ χρθςιμοποιικθκαν οι παρακάτω πθγζσ: 

 ςτοιχεία υλοποίθςθσ των επιμζρουσ παρεμβάςεων από τισ Ψελικζσ Εκκζςεισ εκτζλεςθσ των 
ΕΥ του Γϋ ΞΥΧ (ςτοιχεία εκροϊν), 

 άντλθςθ ςτοιχείων υλοποίθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου (εκροϊν) ςτο επίπεδο των ζργων 
από το  Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα (Σ.Υ.Χ.),  

 ςτοιχεία από επιμζρουσ κεματικζσ μελζτεσ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων δράςεων που 
ςυγχρθματοδοτικθκαν από τα ΥΕΥ και αφοροφν γυναίκεσ, 

 τα ςυμπεράςματα προθγοφμενων μελετϊν αποτίμθςθσ ι αξιολόγθςθσ αντίςτοιχων 
παρεμβάςεων που ζχουν υλοποιθκεί ςτο παρελκόν, κακϊσ και τα ςυμπεράςματα που 
προκφπτουν από τισ Ζρευνεσ Υεδίου που διεξιχκθςαν ςτο πλαίςιο τθσ ενθμζρωςθσ των 
ενδιάμεςων αξιολογιςεων του Γ’ ΞΥΧ.   

Βαςικι πθγι άντλθςθσ ςτοιχείων για τθν αποτίμθςθ των παρεμβάςεων του ΕΞΨ ωσ προσ τθν ιςότθτα 
των φφλων αποτζλεςαν οι Ψελικζσ Εκκζςεισ εκτζλεςθσ των ΕΥ. Θ προςφυγι ςε ςτοιχεία του Σ.Υ.Χ. 
πραγματοποιικθκε ςε περιπτϊςεισ ζλλειψθσ επαρκϊν ςτοιχείων υλοποίθςθσ από τισ Ψελικζσ 
Εκκζςεισ και ειδικότερα ςε ότι αφορά τθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ 
παρεμβάςεισ των ΕΥ του ΓϋΞΥΧ-ΕΞΨ.  

Για τθν περαιτζρω επεξεργαςία των ςτοιχείων υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων και για τθν εξαγωγι 
αξιόπιςτων ςυμπεραςμάτων: 

 χρθςιμοποιικθκε  θ κατθγοριοποίθςθ των Πζτρων ωσ προσ το βακμό ςυμβολισ τουσ ςτθν 
ιςότθτα των φφλων (κετικζσ ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεισ, προςανατολιςμζνεσ ςτθν 
ιςότθτα παρεμβάςεισ και ουδζτερεσ ωσ προσ τθν ιςότθτα παρεμβάςεισ) ςφμφωνα με τθ 
μεκοδολογία που αναπτφχκθκε ςτο 1ο Υαραδοτζο του Ζργου, 

 χρθςιμοποιικθκε θ αντιςτοίχθςθ των επιμζρουσ Πζτρων ςτουσ τζςςερισ τομείσ 
παρζμβαςθσ (Εκπαίδευςθ- κατάρτιςθ, Υρόςβαςθ και ςυμμετοχι ςτθν αγορά εργαςίασ, 
Δθμιουργία και ανάπτυξθ επιχειριςεων, Χυνφπαρξθ επαγγελματικισ και οικογενειακισ 
ηωισ), ενϊ παράλλθλα λιφκθκε υπόψθ και το είδοσ των δεικτϊν εκροϊν τουσ για τουσ 
οποίουσ διατίκενται ςτοιχεία για το ςφνολο των ωφελοφμενων και τον αρικμό των 
ωφελοφμενων γυναικϊν  

 θ αποτφπωςθ των παρεμβάςεων των ΥΕΥ πραγματοποιικθκε ςτο επίπεδο Ξατθγοριϊν 
Πζτρων (Σλοκλθρωμζνεσ Υαρεμβάςεισ Αςτικισ Ανάπτυξθσ ΕΞΨ, Χυνζργεια Ανκρωπίνων 
Υόρων,  ΣΥΑΑΧ, Ξατάρτιςθ, Ψοπικζσ Υρωτοβουλίεσ Απαςχόλθςθσ, Ψεχνικι Βοικεια) 

 αποτυπϊκθκαν ανά Πζτρο οι Δείκτεσ εκροϊν και οι επιτευχκείςεσ τελικζσ τιμζσ τουσ 
(αρικμόσ ςυνολικά ωφελοφμενων και αρικμόσ ωφελοφμενων γυναικϊν),  

Για τθν εξαγωγι αξιόπιςτων και ςυγκρίςιμων ςυμπεραςμάτων δεν ζτυχαν επεξεργαςίασ Πζτρα, ι 
ςτθν περίπτωςθ των ΥΕΥ κατθγορίεσ Πζτρων, για τα οποία δεν υπιρχαν πλιρθ διακζςιμα ςτοιχεία 
τιμϊν υλοποίθςθσ (αρικμόσ ςυνολικά ωφελοφμενων και αρικμόσ γυναικϊν). Άλλωςτε το ηθτοφμενο 
ςτθν παροφςα προςζγγιςθ δεν είναι θ μζτρθςθ των δεικτϊν υλοποίθςθσ, αλλά ο βακμόσ 
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υλοποίθςισ τουσ ωσ προσ τθ διάςταςθ του φφλου. Πε τον τρόπο αυτό πικανζσ οριακζσ αςτοχίεσ 
ςτθν αποτφπωςθ των πραγματικά υλοποιθκειςϊν τιμϊν εκροϊν δεν επθρεάηουν τα ςυνολικά 
αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ.  

Χθμειϊνεται ότι για τθν εξαγωγι ςυγκριτικϊν ςυμπεραςμάτων ςχετικά με το ποςοςτό ςυμμετοχισ 
των γυναικϊν ςτισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ παρεμβάςεισ του ΕΞΨ διατθρικθκαν και τα Πζτρα που 
περιελάμβαναν ουδζτερεσ προσ τθν ιςότθτα δράςεισ. 

Πε βάςθ τα ανωτζρω και από τθν επεξεργαςία των ςχετικϊν ςτοιχείων προκφπτουν τα ακόλουκα 
ανά κατθγορία παρζμβαςθσ39: 

Προώκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ 

Χτουσ Υίνακεσ που ακολουκοφν αποτυπϊνονται ανά κατθγορία Πζτρων ΕΞΨ των ΕΥ (Gender  
Mainstreaming, Κετικζσ δράςεισ, Συδζτερα Πζτρα) τα ςτοιχεία υλοποίθςθσ των δεικτϊν εκροϊν 
των παρεμβάςεων «Υροϊκθςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ», ωσ ακολοφκωσ: 

 ςτον Υίνακα 4.32 αποτυπϊνονται οι ςχετικζσ τιμζσ για το ςφνολο των Πζτρων του Γϋ ΞΥΧ,  

 ςτον Υίνακα 4.33 αποτυπϊνονται οι ςχετικζσ τιμζσ του ΕΥΑΕΞ που είχε το κφριο βάροσ 
χρθματοδότθςθσ των παρεμβάςεων «Υροϊκθςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ», και 

 ςτον Υίνακα 4.34 γίνεται αποτφπωςθ των αντίςτοιχων τιμϊν των κατθγοριϊν Πζτρων των 
ΥΕΥ. 

Πίνακασ 4.32 
 Δείκτεσ υλοποίθςθσ εκροϊν ωσ προσ το φφλο, ςτο ςφνολο των Πζτρων Υροϊκθςθσ ςτθν 

Απαςχόλθςθ του ΞΥΧ 
 

ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

  Κατθγορίεσ Μζτρων   

  

Gender Mainstreaming 
(ΕΥΕΑΕΞ: Π2.4, ΕΥΑΕΞ: 

Π1.4, Π1.5, Π1.6, Π2.2 & 
Π4.1, ΕΥ ΞτΥ: Π3.5, ΥΕΥ: 

ΑΧΨΛΞΑ, ΣΥΑΑΧ & ΨΥΑ) 

Θετικζσ Δράςεισ 
(ΕΥΑΕΞ: Π5.1 & 

Π5.3 )  

Ουδζτερεσ Δράςεισ 
(ΕΥΕΑΕΞ: Π2.3,  
ΕΥΑΕΞ: Π2.3,  
ΕΥ Ω-Υ: Π2.4,  

ΥΕΥ: ΑΧΨΛΞΑ & ΨΥΑ) 

φνολο 

Χφνολo 385.268 40.910 72.148 498.326 

Γυναίκεσ 231.480 40.910 24.543 296.933 

Ποςοςτό Γυναικών 60,08% 100,00% 34,02% 59,59% 
 

Πίνακασ 4.33 
 Δείκτεσ υλοποίθςθσ εκροϊν ωσ προσ το φφλο, ςτο ςφνολο των Πζτρων Υροϊκθςθσ ςτθν 

Απαςχόλθςθ του ΕΥΑΕΞ 
 

ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ - ΕΠΑΕΚ 

  Κατθγορίεσ Μζτρων   

  
Gender Mainstreaming  
(Π1.4, Π1.5, Π1.6, Π2.2 

& Π4.1) 

Θετικζσ Δράςεισ 
(Π5.1 & Π5.3) 

Ουδζτερεσ Δράςεισ  
(Π2.3) 

φνολο 

Χφνολo 167.910 40.910 15.542 224.362 

Γυναίκεσ 103.490 40.910 9.311 153.711 

Ποςοςτό Γυναικών 61,63% 100,00% 59,91% 68,51% 
 

 

                                                            
39

 Βλ. ςχετ. και Υαράρτθμα Θ του 2
ου

 Υαραδοτζου «Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ», Υίνακα Θ.5 «Δείκτεσ εκροϊν με ανάλυςθ ανά φφλο 
– ανά Χτόχο Λςότθτασ». Ρα ςθμειωκεί ότι δεν ζχουν προςμετρθκεί οι τιμζσ των δεικτϊν που δεν παρουςιάηουν ανάλυςθ ανά φφλο 
(δθλαδι οι δείκτεσ που ςτο πεδίο «γυναίκεσ» δεν ζχουν τιμι επίτευξθσ).    
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Πίνακασ 4.34 
 Δείκτεσ υλοποίθςθσ εκροϊν ωσ προσ το φφλο, Πζτρων Υροϊκθςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ των 

ΥΕΥ 
 

ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ - ΠΕΠ 

 Κατθγορίεσ Μζτρων  

 
ΑΣΙΚΑ ΟΠΑΑΧ ΣΠΑ φνολο 

Χφνολo 1.824 472 3.355 5.651 

Γυναίκεσ 1.182 287 2.446 3.915 

Ποςοςτό Γυναικών 64,80% 60,81% 72,91% 69,28% 

Από τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων των παραπάνω Υινάκων προκφπτουν τα ακόλουκα ςυμπεράςματα: 

 Σ βακμόσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτο ςυνολικό αρικμό των ωφελοφμενων από δράςεισ 
προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ επθρεάηεται ςθμαντικά από τθ ςυμπεριφορά του ΕΥΑΕΞ, το 
οποίο είχε και το κφριο βάροσ ςτθ χρθματοδότθςθ παρεμβάςεων Υροϊκθςθσ τθσ 
Απαςχόλθςθσ. Χθμαντικι είναι και θ ςυμβολι του Πζτρου 2.4 του ΕΥΕΑΕΞ, όπου ο 
ςυνολικόσ αρικμόσ των ωφελοφμενων από προγράμματα ςφνδεςθσ με τθν αγορά 
εργαςίασ, ανζρχεται ςε 206.817 άτομα και το ποςοςτό ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε 
59,34%.  

 Σ βακμόσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων προϊκθςθσ ςτθν 
απαςχόλθςθ ςτο πλαίςιο των ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ ανζρχεται ςτο 59,59% των ςυνολικά 
ωφελουμζνων. Ψο αντίςτοιχο ποςοςτό ςτισ παρεμβάςεισ του ΕΥΑΕΞ ανζρχεται ςτο 68,51%, 
ενϊ ςτα ΥΕΥ ςτο 69,28%.  

 Σι κετικζσ δράςεισ ςτον τομζα «Υροϊκθςθ τθσ Απαςχόλθςθσ»  κατευκφνονται ςτο ςφνολό 
τουσ ςτο γυναικείο εργατικό δυναμικό, ενϊ ιδιαίτερα χαμθλι είναι θ ςυμμετοχι των 
γυναικϊν ςτισ παρεμβάςεισ Συδζτερων ωσ προσ το φφλο Πζτρων (34,02% για το ςφνολο 
των Πζτρων του ΞΥΧ). 

 Απόρροια των παραπάνω αποτελεί θ διαπίςτωςθ ότι θ εξειδίκευςθ των Πζτρων και 
δράςεων ςε προςανατολιςμζνεσ, ι κετικζσ ςτθν ιςότθτα παρεμβάςεισ, με τθν πρόβλεψθ 
ειδικϊν δράςεων, μζτρων, ι/και κινιτρων, αποτελεί προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι 
πρόςβαςθ των γυναικϊν ςτισ χρθματοδοτιςεισ. 

Επιπτϊςεισ από Δράςεισ Επιδότθςθσ Ρζων Κζςεων Εργαςίασ (ΡΚΕ) 

Ψα Υρογράμματα Επιχοριγθςθσ Επιχειριςεων για τθν Απαςχόλθςθ Ανζργων μζςω των Ρζων 
Κζςεων Εργαςίασ (ΡΚΕ) του ΣΑΕΔ, αποτελοφν μια από τισ πιο κλαςςικζσ ενεργθτικζσ πολιτικζσ 
απαςχόλθςθσ που ςυμβάλλουν ςτθν άμεςθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ, τόςο κατά τθν περίοδο 
εφαρμογισ τουσ (18-24 μινεσ), όςο και μετά τθν λιξθ τουσ, με τθν  δθμιουργία μόνιμθσ 
απαςχόλθςθσ των ωφελουμζνων πρϊθν ανζργων, οι οποίοι και μετά τθν παρζλευςθ τθσ 
επιχοριγθςθσ ςυνεχίηουν και εργάηονται και μάλιςτα όπωσ δείχνουν οι ςχετικζσ μελζτεσ 
αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ πλθςιάηουν τουσ μιςοφσ εξ αυτϊν που αρχικά τοποκετοφνται 
ςτισ επιχειριςεισ. 

Σι επιπτϊςεισ του Υρογράμματοσ ΡΚΕ ςτθν δθμιουργία μόνιμθσ απαςχόλθςθσ είναι πολφ 
ςθμαντικζσ και το κακιςτοφν ςε ζνα από τα πιο αποτελεςματικά προγράμματα του ΕΞΨ. Χτο 
ςυμπζραςμα αυτό ςυνθγοροφν οι εξισ μελζτεσ: 

 Θ αξιολόγθςθ του Υρογράμματοσ ΡΚΕ 200240 που ςτόχευε ςτθν επιδοτοφμενθ ςε 
επιχειριςεισ απαςχόλθςθ 15.000 άνεργων θλικίασ 18-60 ςε νζεσ κζςεισ εργαςίασ, κατζδειξε 

                                                            
40

 Χτοιχεία τθσ Πελζτθσ: «Ζκκεςθ Υαρουςίαςθσ και Αποτίμθςθσ Υρογράμματοσ Ρζων Κζςεων Εργαςίασ (ΡΚΕ) 2002». 
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ότι θ ςτοχοκζτθςθ από τθ ςκοπιά τθσ φυλετικισ διάςταςθσ ουςιαςτικά επιτεφχκθκε, κακϊσ 
οι τοποκετιςεισ των γυναικϊν αντιςτοίχθςαν ςτο 59,02% (αντί του αρχικά τεκζντοσ ςτόχου 
του 60%) παρουςιάηοντασ ςχεδόν μθδενικι απόκλιςθ (τθσ τάξθσ του -0,99%) και 
υπεριςχφοντασ κατά 18% ζναντι των τοποκετιςεων των ανδρϊν. 

 Ακολοφκωσ, θ Ζκκεςθ ςφνκεςθσ ςτοιχείων των Υρογραμμάτων ΡΚΕ και ΡΕΕ 200241 που 
αφοροφςε το ςφνολο των τοποκετιςεων ςε νζεσ κζςεισ εργαςίασ και εντάξεων των νζων 
ελεφκερων επαγγελματιϊν για το ζτοσ 2002, ζδειξε ότι το ςφνολο των ωφελοφμενων 
γυναικϊν ανιλκε ςτο 56,72% (7.524 άτομα) ζναντι του 43% των ανδρϊν (5.741 άτομα) με τα 
υψθλότερα ποςοςτά ςυγκζντρωςθσ να εντοπίηονται ςτουσ Ρομοφσ Ακινασ και 
Κεςςαλονίκθσ. Ωςτόςο, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ Ζκκεςθ δεν προβαίνει ςε 
επιμεριςμό των ςτοιχείων ανά μορφι απαςχόλθςθσ (ΡΚΕ – ΡΕΕ). Ωσ εκ τοφτου, τα 
υφιςτάμενα ςτοιχεία είναι ενδεικτικά και όχι αντιπροςωπευτικά των αποτελεςμάτων 
αναφορικά με τθν τοποκζτθςθ ςε κζςθ εργαςίασ (ΡΚΕ) των γυναικϊν για το ζτοσ 2002.  

 Θ αξιολόγθςθ του Υρογράμματοσ ΡΚΕ 200342 που αφοροφςε τθν επιδοτοφμενθ 
απαςχόλθςθ 25.000 ανζργων θλικίασ 18-60 ετϊν ςε επιχειριςεισ, ςε νζεσ κζςεισ εργαςίασ, 
ζδειξε ότι ςτο ςφνολο των τοποκετιςεων, οι γυναίκεσ καλφπτουν το 57,30% (6.928 άτομα) 
ζναντι του 42,70% των ανδρϊν (5.163 άτομα) με τα υψθλότερα ποςοςτά ςυγκζντρωςθσ να 
εντοπίηονται ςτισ Υεριφζρειεσ Αττικισ και Ξεντρικισ Πακεδονίασ.    

 Θ αξιολόγθςθ του Υρογράμματοσ ΡΚΕ 200543 που αφοροφςε τθν πρόςλθψθ 10.000 
ανζργων και ιδιαίτερα αυτϊν που αντιμετωπίηουν πρόβλθμα ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ 
(μεταξφ των οποίων και γυναίκεσ), κατζδειξε ότι ο βακμόσ απορροφθτικότθτασ του 
προγράμματοσ προςζγγιςε το 100%. Πε βάςθ τθ δθμογραφικι, εκπαιδευτικι και 
επαγγελματικι κατθγοριοποίθςθ των ςυμμετεχόντων το μζςο προφίλ του ανζργου για τισ 
γυναίκεσ ιταν: 59,02% (6.746 άτομα) επί ςυνόλου ςυμμετεχόντων (ςυμμετοχι ανδρϊν: 
4.684 – ποςοςτό 40,98%), 55,83% ςτθν θλικιακι κλίμακα 25-34, 80,42% μζςθσ ι  
ςτοιχειϊδουσ εκπαίδευςθσ, 92,46% που τοποκετικθκε ςε κζςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ και 
80,20% δεν είχε προθγοφμενθ ςυμμετοχι ςε πρόγραμμα ΡΚΕ ι άλλο επιδοτοφμενο 
πρόγραμμα του ΣΑΕΔ.  

Επιςθμαίνεται ότι οι ανωτζρω Μελζτεσ μετροφν τοποκζτθςθ ςε κζςθ απαςχόλθςθσ και όχι 
διατιρθςθ αυτισ, ωσ εκ τοφτου τα ωσ άνω διακζςιμα δευτερογενι ςτοιχεία δεν αξιολογοφνται 
επαρκι για τθν αποτίμθςθ τθσ διατθρθςιμότθτασ των κζςεων εργαςίασ που καλφφκθκαν από 
γυναίκεσ, θ οποία και αποτελεί ςθμαντικό δείκτθ αποτελεςματικότθτασ / βιωςιμότθτασ των 
παρεμβάςεων προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ ςε επίπεδο δθμιουργίασ νζων κζςεων εργαςίασ.  

Αντίκετα, βαρφτθτα εκτιμάται ότι κα πρζπει να αποδοκεί ςτα αποτελζςματα τθσ Μελζτθσ 
«Αξιολόγθςθ Ρρογράμματοσ Νζων Θζςεων Εργαςίασ (ΝΘΕ) ζτουσ 2005». Στο πλαίςιο τθσ Μελζτθσ 
αυτισ, διενεργικθκε ςχετικι ζρευνα (Απρίλιοσ 2008) ςτθν οποία μετρικθκε -μεταξφ άλλων- και θ 
διατιρθςθ των κζςεων εργαςίασ από γυναίκεσ. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ, θ μζτρθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ του Ρρογράμματοσ ςε επίπεδο διατιρθςθσ τθσ κζςθσ εργαςίασ περίπου ζνα 
χρόνο μετά τθ λιξθ του προγράμματοσ ζδειξε ότι μεταξφ των ατόμων που είναι άνεργοι 
ςυγκαταλζγονται κυρίωσ γυναίκεσ, αντανακλϊντασ τθ γενικότερθ δυςκολία των γυναικϊν για 
πρόςβαςθ και διατιρθςθ τθσ κζςθσ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Συγκεκριμζνα, από το ερϊτθμα τθσ 
ζρευνασ που πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ Αξιολόγθςθσ του Ρρογράμματοσ «Για πόςο 
διάςτθμα ςασ κράτθςε ο εργοδότθσ μετά το τζλοσ του προγράμματοσ;» προκφπτει ότι το 34,4% των 
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γυναικϊν δεν τοποκετικθκε κακόλου ςε κζςθ απαςχόλθςθσ, το 16,6% διατιρθςε τθν εργαςία του 
από 1 ζωσ 6 μινεσ, το 10,5% από 7 ζωσ 12 μινεσ, ενϊ για περιςςότερουσ από 19 μινεσ διατιρθςε 
τθν εργαςία του το 4,6%.    

Επιπτϊςεισ από Δράςεισ Επιδότθςθσ Ρζων Ελευκζρων Επαγγελματιϊν 

Χθμαντικι ενεργθτικι πολιτικι απαςχόλθςθσ τα τελευταία χρόνια ςτθν χϊρα αποτελεί  το 
πρόγραμμα υποςτιριξθσ Ρζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν (ΡΕΕ) που ο ΣΑΕΔ, υλοποιεί ςε 
περιφερειακό επίπεδο και ςε ετιςια βάςθ. 

 Θ αξιολόγθςθ του Υρογράμματοσ ΡΕΕ περιόδου 2002-200344 που αφορά τθν επιχοριγθςθ 
νζων ελεφκερων επαγγελματιϊν, ζδειξε ότι ο αρικμόσ των ωφελοφμενων γυναικϊν ανιλκε 
ςτο 51,70% επί ςυνόλου ωφελοφμενων, υπολειπόμενοσ του ςτόχου κατά 8,43%, κακϊσ ο 
ςτόχοσ του Υρογράμματοσ για τισ γυναίκεσ ωσ ευπακι ομάδα ανζργων είχε κακοριςτεί ςτο 
60%.    

 Θ Ζκκεςθ ςφνκεςθσ ςτοιχείων των Υρογραμμάτων ΡΚΕ και ΡΕΕ 200245 που αφοροφςε το 
ςφνολο των τοποκετιςεων ςε νζεσ κζςεισ εργαςίασ και εντάξεων των νζων ελεφκερων 
επαγγελματιϊν για το ζτοσ 2002, ζδειξε ότι το ςφνολο των ωφελοφμενων γυναικϊν ανιλκε 
ςτο 56,72% (7.524 άτομα) ζναντι του 43% των ανδρϊν (5.741 άτομα) με τα υψθλότερα 
ποςοςτά ςυγκζντρωςθσ να εντοπίηονται ςτουσ Ρομοφσ Ακινασ και Κεςςαλονίκθσ. Ωςτόςο, 
κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ Ζκκεςθ δεν προβαίνει ςε επιμεριςμό των ςτοιχείων ανά 
μορφι απαςχόλθςθσ (ΡΚΕ – ΡΕΕ). Ωσ εκ τοφτου, τα υφιςτάμενα ςτοιχεία είναι ενδεικτικά 
και όχι αντιπροςωπευτικά των αποτελεςμάτων αναφορικά με τθν ζνταξθ των νζων 
ελεφκερων επαγγελματιϊν (ΡΕΕ) γυναικϊν για το ζτοσ 2002.  

 Θ Ζκκεςθ παρουςίαςθσ ςτοιχείων Υρογράμματοσ ΡΕΕ περιόδου 2003-200446 που 
προζβλεπε τθν επιχοριγθςθ 10.000 νζων ελεφκερων επαγγελματιϊν και προζβλεπε τθν 
τιρθςθ προτεραιότθτασ ςτθν κάλυψθ των κζςεων κατά 60% για τισ γυναίκεσ και κατά 50% 
για άνεργουσ και των δφο φφλων θλικίασ 18-25 ετϊν, καταδεικνφει ότι το 54,6% επί 
ςυνόλου ωφελοφμενων ιταν γυναίκεσ (2.029 άτομα), ζναντι ποςοςτοφ 45,4% των ανδρϊν 
(1.687 άτομα), με τα υψθλότερα ποςοςτά ςυγκζντρωςθσ να εντοπίηονται ςτισ Υεριφζρειεσ 
Ξεντρικισ Πακεδονίασ και Αττικισ.  

 Ψζλοσ, θ αξιολόγθςθ Υρογράμματοσ ΡΕΕ ζτουσ 200447 που είχε ωσ βαςικό ςτόχο τθ 
δθμιουργία κζςεων εργαςίασ με τθ μορφι αυτοαπαςχόλθςθσ – επιχοριγθςθσ 7.500 
ανζργων για τθ δθμιουργία δικισ τουσ μικρισ επιχείρθςθσ, ζδειξε ότι ο βακμόσ 
απορροφθτικότθτασ ανιλκε ςτο 90%. Πε βάςθ τθ δθμογραφικι, εκπαιδευτικι και 
επαγγελματικι κατθγοριοποίθςθ των ςυμμετεχόντων το μζςο προφίλ του ανζργου για τισ 
γυναίκεσ ιταν: 49,20% (3.271 άτομα) επί ςυνόλου ςυμμετεχόντων (ςυμμετοχι ανδρϊν: 
3.378 άτομα – ποςοςτό 50,80%), 25,68% ςτθν θλικιακι κλίμακα 40-49, 5,32% 
ςυμμετεχόντων ςτο Υρόγραμμα ΡΕΕ ΣΑΕΔ 2004 που επζςτρεψαν και επανεγγράφθςαν ςτα 
μθτρϊα ανζργων του ΣΑΕΔ και 94,68% που δεν επανεγγράφθςαν.  

Επιςθμαίνεται ότι οι ανωτζρω Μελζτεσ δεν δίνουν ςτοιχεία για τθν διατιρθςθ / βιωςιμότθτα των 
επιχειριςεων, δεδομζνου ότι,  με εξαίρεςθ τθ Μελζτθ «Αξιολόγθςθ Ρρογράμματοσ Νζων 
Ελεφκερων Επαγγελματιϊν (ΝΕΕ) ζτουσ 2004», τα εξαχκζντα ευριματα / ςυμπεράςματα μετροφν 
τον αρικμό των επιχορθγοφμενων Γυναικϊν Ελεφκερων Επαγγελματιϊν. 
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Αντίκετα, βαρφτθτα εκτιμάται ότι κα πρζπει να αποδοκεί ςτα αποτελζςματα τθσ Μελζτθσ 
«Αξιολόγθςθ Ρρογράμματοσ Νζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν (ΝΕΕ) ζτουσ 2004». Στο πλαίςιο τθσ 
Μελζτθσ αυτισ διενεργικθκε ζρευνα ςτθν οποία μετρικθκε -μεταξφ άλλων- και θ διατιρθςθ των 
γυναικείων επιχειριςεων (επιχειριςεισ που παραμζνουν ενεργζσ). Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 
ζρευνασ που πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ Αξιολόγθςθσ το διάςτθμα Απριλίου-Μαΐου 2008, θ 
μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του Ρρογράμματοσ ςε επίπεδο διατιρθςθσ τθσ επιχείρθςθσ με 
βάςθ το ςχετικό ερϊτθμα που τζκθκε «Εξακολουκεί να είναι ενεργι θ επιχείρθςι ςασ;» ζδειξε ότι το 
87,10% των γυναικείων επιχειριςεων εξακολουκοφν να παραμζνουν ενεργζσ, ζναντι του 12,5% των 
γυναικείων επιχειριςεων που ζκλειςαν. Επιπλζον ςθμαντικό ςτοιχείο είναι ότι από τισ επιχειριςεισ 
που ζκλειςαν, το 40,4% των ςυμμετεχόντων ςιμερα εργάηεται, ενϊ το 45,9% είναι άνεργοι. Θ 
ανεργία πλιττει κυρίωσ τισ γυναίκεσ ςε ποςοςτό 66,4%, ζναντι μόλισ 16% ςτουσ άνδρεσ. 

 

Εκπαίδευςθ - Κατάρτιςθ  

Χτουσ Υίνακεσ που ακολουκοφν αποτυπϊνονται ανά κατθγορία Πζτρων ΕΞΨ των ΕΥ (Gender  
Mainstreaming, Κετικζσ δράςεισ, Συδζτερα Πζτρα) τα ςτοιχεία υλοποίθςθσ των δεικτϊν εκροϊν 
των παρεμβάςεων «Εκπαίδευςθσ - Ξατάρτιςθσ», ωσ ακολοφκωσ: 

 ςτον Υίνακα 4.35 αποτυπϊνονται οι ςχετικζσ τιμζσ για το ςφνολο των Πζτρων του Γϋ ΞΥΧ,  

 ςτουσ Υίνακεσ 4.36 και 4.37 αποτυπϊνονται οι ςχετικζσ τιμζσ των τομεακϊν 
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων που διακζτουν υψθλι χρθματοδοτικι βαρφτθτα ςτθν 
εξεταηόμενθ κατθγορία παρεμβάςεων (ΕΥΕΑΕΞ και του ΕΥΑΕΞ), 

 ςτον Υίνακα 4.38 δίνονται ςτοιχεία υλοποίθςθσ δεικτϊν εκροϊν Πζτρων του ΕΥΑΕΞ που 
αφοροφν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ανζργων, και 

 ςτον Υίνακα 4.39 γίνεται αποτφπωςθ των αντίςτοιχων τιμϊν των κατθγοριϊν Πζτρων των 
ΥΕΥ. 

 

Πίνακασ 4.35 
 Δείκτεσ υλοποίθςθσ εκροϊν ωσ προσ το φφλο, ςτο ςφνολο των Πζτρων Εκπαίδευςθσ & 

Ξατάρτιςθσ του ΞΥΧ 
 

Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ 

  Κατθγορίεσ Μζτρων   

Ωφελοφμενοι 

Gender Mainstreaming 
(ΕΥΕΑΕΞ: Π2.1, Π2.2 & Π2.4, 

ΕΥΑΕΞ: Π1.3, Π1.5, Π2.1, Π4.3 & 
Π4.4, ΕΥΑΡ: Π8.3, ΕΥ ΞτΥ: Π3.4, 
ΥΕΥ: ΑΧΨΛΞΑ, ΣΥΑΑΧ, ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ, 

ΨΥΑ) 

Θετικζσ Δράςεισ 
(ΕΥΕΑΕΞ: Π4.1 & 

Π4.2,  
ΕΥ ΞτΥ: Π3.4) 

Ουδζτερεσ Δράςεισ 
(ΕΥΕΑΕΞ: Π1.1, Π1.2, 
Π2.3, Π2.5 & Π2.6, 

ΕΥΑΕΞ: Π4.2, ΕΥ Ω-Υ: 
Π2.4, ΥΕΥ: ΑΧΨΛΞΑ & 

ΨΥΑ) 

φνολο 

Χφνολo 1.171.216 475.303 1.890.259 3.536.778 

Γυναίκεσ 701.275 263.113 1.062.128 2.026.516 

Ποςοςτό Γυναικών 59,88% 55,36% 56,19% 57,30% 
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Πίνακασ 4.36 
 Δείκτεσ υλοποίθςθσ εκροϊν ωσ προσ το φφλο, ςτα Πζτρα Εκπαίδευςθσ & Ξατάρτιςθσ του 

ΕΥΕΑΕΞ 
 
 
 

Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ - ΕΠΕΑΕΚ 

 Κατθγορίεσ Μζτρων  

 

Gender 
Mainstreaming  

(Π2.1, 2.2 & Π2.4) 

Θετικζσ Δράςεισ 
(Π4.1 & Π4.2) 

Ουδζτερεσ Δράςεισ  
(Π1.1, Π1.2, Π2.3, Π2.5 & 

Π2.6) 
φνολο 

Χφνολo 708.474 454.780 1.845.286 3.008.540 

Γυναίκεσ 408.460 242.590 1.042.060 1.693.111 

Ποςοςτό Γυναικών 57,65% 53,34% 56,47% 56,28% 

 

Πίνακασ 4.37 
 Δείκτεσ υλοποίθςθσ εκροϊν ωσ προσ το φφλο, ςτα Πζτρα Εκπαίδευςθσ & Ξατάρτιςθσ του 

ΕΥΑΕΞ 
 
 
 
 

Κατάρτιςθ ΕΠΑΕΚ (άνεργοι, εργαηόμενοι) 

  Κατθγορία Μζτρου   

  
Gender Mainstreaming 

(Π1.3, Π1.5, Π2.1, Π4.3 & 
Π4.4) 

Θετικζσ Δράςεισ 
Ουδζτερεσ Δράςεισ 

(Π4.2) 
φνολο 

Χφνολo 370.654 - 37.282 407.936 

Γυναίκεσ 225.130 - 14.033 239.163 

Ποςοςτό Γυναικών 60,74% - 37,64% 58,63% 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακασ 4.38 
 Δείκτεσ υλοποίθςθσ εκροϊν ωσ προσ το φφλο, ςτα Πζτρα Εκπαίδευςθσ & Ξατάρτιςθσ 

Ανζργων του ΕΥΑΕΞ  
 

Κατάρτιςθ Ανζργων ΕΠΑΕΚ  

 Κατθγορίεσ Μζτρων  

 

Gender Mainstreaming 

(Π1.3, Π1.5 & Π2.1) 
Θετικζσ Δράςεισ Ουδζτερεσ Δράςεισ φνολο 

Χφνολo 192.738 - - 192.738 

Γυναίκεσ 114.799 - - 114.799 

Ποςοςτό Γυναικών 59,56% - - 59,56% 
 
 
 
 
 
 

Πίνακασ 4.39 
 Δείκτεσ υλοποίθςθσ εκροϊν ωσ προσ το φφλο, ςτα Πζτρα Εκπαίδευςθσ & Ξατάρτιςθσ των 

ΥΕΥ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 Κατθγορίεσ Μζτρων  

 
ΑΣΙΚΑ ΟΠΑΑΧ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΠΑ φνολο 

Χφνολo 5.814 6.828 40.693 5.300 58.635 

Γυναίκεσ 4.260 5.121 29.556 3.963 42.900 

Ποςοςτό Γυναικών 73,27% 75,00% 72,63% 74,77% 73,16% 
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Από τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων των παραπάνω Υινάκων προκφπτουν τα ακόλουκα ςυμπεράςματα: 

 Σ βακμόσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτο ςυνολικό αρικμό των ωφελοφμενων επθρεάηεται 
ςθμαντικά από τθ ςτρατθγικι υλοποίθςθσ που ακολοφκθςαν τα ΕΥ που είχαν αναλάβει το 
μεγαλφτερο βάροσ ςτθ χρθματοδότθςθ των παρεμβάςεων «Εκπαίδευςθσ - Ξατάρτιςθσ». 
Υαρόλα αυτά, παρατθρείται ςχετικι ςφγκλιςθ των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ωφελοφμενων 
γυναικϊν ςτο ςφνολο των ζργων που υλοποιικθκαν, που κυμάνκθκαν μεταξφ του 52,5% 
και 59,6. 

 Εξαίρεςθ από τθν παραπάνω τάςθ αποτελοφν τα Πζτρα των ΥΕΥ (ποςοςτό ςυμμετοχισ 
των γυναικϊν άνω του 72%) που εν μζρει δικαιολογείται από τθ φφςθ των παρεμβάςεων 
που υλοποιικθκαν (ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ ςε περιοχζσ με υποβακμιςμζνα 
κοινωνικοοικονομικά χαρακτθριςτικά και υψθλι ανεργία γυναικϊν). 

 Σμοίωσ, διαφορετικι ςυμπεριφορά εντοπίηεται ςε ειδικζσ κατθγορίεσ εκπαιδευόμενων - 
καταρτιηόμενων, όπωσ είναι οι αυτοαπαςχολοφμενοι, με ποςοςτό ςυμμετοχισ των 
γυναικϊν 37,64% (Πζτρο 4.2 του ΕΥΑΕΞ), χαρακτθριςτικό που εν μζρει δικαιολογείται από 
τθν κατά φφλο διάρκρωςθ τθσ απαςχόλθςθσ αυτισ τθσ κατθγορίασ. 

 Χτα ςθμαντικά ευριματα τθσ ςυμπεριφοράσ του φφλου ςτα Πζτρα τθσ κατθγορίασ 
παρεμβάςεων «Εκπαίδευςθ - Ξατάρτιςθ» καταγράφεται το γεγονόσ ότι αυτι επθρεάηεται 
ελάχιςτα από τον χαρακτιρα των παρεμβάςεων των Πζτρων. Χαρακτθριςτικά οι κετικζσ 
δράςεισ (κυρίωσ τα Πζτρα 4.1 και 4.2 του ΕΥΕΑΕΞ) παρουςιάηουν ποςοςτό ςυμμετοχισ 
των γυναικϊν χαμθλότερο τθσ μζςθσ επίδοςθσ του ςυνόλου των Πζτρων του Γ’ ΞΥΧ, 
γεγονόσ όμωσ που οφείλεται και ςτο είδοσ των παρεμβάςεων που ςυγχρθματοδοτικθκαν 
και τουσ άμεςα ωφελοφμενουσ τουσ (μεταξφ άλλων: Ρρογράμματα που προωκοφν τθν 
ιςότθτα ςτθν κοινωνία: ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ -
εκπαιδευτικοί, μακθτζσ/-τριεσ και γονείσ, Ρρογράμματα ευαιςκθτοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν 
και Ραρεμβατικά Ρρογράμματα για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, Ρρογράμματα 
ευαιςκθτοποίθςθσ ςυμβοφλων ΣΕΡ με κζμα τον παράγοντα φφλο ςτθν εφθβεία και τισ 
επαγγελματικζσ επιλογζσ). Αξίηει επίςθσ να ςθμειωκεί, ότι ςε επιμζρουσ παρεμβάςεισ των 
κετικϊν Πζτρων 4.1 και 4.2 του ΕΥΕΑΕΞ, θ αυξθμζνθ ςυμμετοχι των ανδρϊν ςτο ςφνολο 
των ωφελοφμενων, κα αποτελοφςε κετικό ςτοιχείο ςε ότι αφορά τθ ςυμβολι των 
ςυγκεκριμζνων παρεμβάςεων ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων (π.χ. προγράμματα 
ευαιςκθτοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν ςε κζματα ιςότθτασ).  
Αντίςτοιχα, οι Συδζτερεσ παρεμβάςεισ αποτυπϊνονται με ποςοςτά ςυγκρίςιμα με τθ μζςθ 
επίδοςθ  του ςυνόλου των Πζτρων του Γ’ ΞΥΧ. 

Πε βάςθ ςχεδόν όλεσ τισ μελζτεσ που ζχουν διενεργθκεί τα τελευταία χρόνια για τισ  επιπτϊςεισ 
των Υρογραμμάτων Ξατάρτιςθσ ανζργων  (ςτα οποία ςυμμετζχουν ςε μεγάλο ποςοςτό γυναίκεσ), 
είναι φανερό ότι  θ κατάρτιςθ, όπωσ υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του Γϋ ΞΥΧ, δεν αποτζλεςε τθν πιο 
ενδεδειγμζνθ πολιτικι για τθν προϊκθςθ των γυναικϊν, αλλά και ευρφτερα των ανζργων, ςτθν 
αγορά εργαςίασ. 

Χτο ςυμπζραςμα αυτό ςυνθγοροφν πθγζσ όπωσ θ Σn Going Αξιολόγθςθ που διενεργεί το Εκνικό 
Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΕΞΕΥΛΧ)  με βάςθ τισ εκκζςεισ που 
κατακζτουν τα ΞΕΞ για τθν τιρθςθ πιςτοποιθμζνων ςτοιχείων. Χτοιχεία που αφοροφν πολφ μεγάλο 
αρικμό προγραμμάτων κατάρτιςθσ (27.086) και ζνα πολφ μεγάλο αρικμό καταρτιηομζνων (132.755 
άνεργοι καταρτιηόμενοι/εσ εκ των οποίων 105.317 ιταν γυναίκεσ- ποςοςτό περίπου 80%) των ετϊν 
2001-2007 που υλοποίθςαν οι πιςτοποιθμζνοι φορείσ (Ξ.Ε.Ξ.) ςτα πλαίςια του «Ε.Υ. Απαςχόλθςθ 
και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ», ςτα ΥΕΥ και το ΕΥ ΞτΥ δείχνουν ότι το ποςοςτό ανζργων γυναικϊν 
που επιτυγχάνουν να βρουν απαςχόλθςθ ζξι μινεσ μετά το πζρασ των προγραμμάτων ανζρχεται 
ςε  14,5% ενϊ των ανδρϊν ςε 19,9%.  
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Επιπλζον, με βάςθ ςτοιχεία του ΕΞΕΥΛΧ48 ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των δράςεων κατάρτιςθσ που 
χρθματοδοτικθκαν ςτο πλαίςιο των ΕΥ του Γ’ ΞΥΧ κατά τθν περίοδο 2007-2009, προκφπτουν τα 
ακόλουκα:  

 Ξατά τθν περίοδο 2007-2009 εγκρίκθκαν ςυνολικά 17.258 προγράμματα κατάρτιςθσ από 
τα οποία ολοκλθρϊκθκε το 93% (δθλαδι 16.064 προγράμματα). Σι γυναίκεσ 
καταρτιςκζντεσ ςυνζςτθςαν τον κφριο όγκο των ωφελοφμενων, όπωσ και ςε 
προθγοφμενεσ φάςεισ υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ από το 2003 και μετά. 

 Ψο ποςοςτό των καταρτιηόμενων που ολοκλιρωςαν κάποιο πρόγραμμα κατάρτιςθσ 
κυμαίνεται ςε πολφ υψθλό επίπεδο (92,6%), με τισ γυναίκεσ να ανζρχονται ςε 177.658 
ζναντι 119.214 ανδρϊν (ποςοςτό γυναικϊν που ολοκλιρωςαν κάποιο πρόγραμμα 
κατάρτιςθσ επί ςυνόλου καταρτιηόμενων: 59,84%).   

 Αναφορικά με τθν απορρόφθςθ των καταρτιςκζντων από τισ επιχειριςεισ όπου 
πραγματοποίθςαν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ, οι ςχετικζσ επιδόςεισ είναι ιδιαιτζρωσ 
χαμθλζσ ςε εκνικό επίπεδο (5,1% για τουσ άντρεσ και 1,4% για τισ γυναίκεσ) και είναι 
ιδιαίτερα δυςανάλογεσ με τον αρικμό των καταρτιςκζντων. Ψα  ςτοιχεία αυτά οδθγοφν 
ςτο ςυμπζραςμα ότι:  

1. είτε τα ΞΕΞ δεν καταβάλλουν ιδιαίτερθ προςπάκεια ςτον εντοπιςμό των 
κατάλλθλων  επιχειριςεων  για τθν υλοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των 
καταρτιςκζντων,  

2. είτε οι ίδιεσ οι επιχειριςεισ δεν ζχουν ιςχυρά κίνθτρα ςτθν διατιρθςθ των 
καταρτιςκζντων πζραν του υποχρεωτικοφ,  

3. είτε οι ίδιοι οι καταρτιςκζντεσ δεν επικυμοφν τθν παραμονι τουσ ςτισ 
ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ εργαςίασ για διάφορουσ λόγουσ. 

Ψα ανωτζρω ςυμπεράςματα επιβεβαιϊνει και θ πανελλαδικι ζρευνα ςε Υεριφερειακό Επίπεδο που 
ςυντόνιςε θ ΕΩΧΕΞΨ ςτο πλαίςιο του ζργου τθσ Ενθμζρωςθσ τθσ Ενδιάμεςθσ Αξιολόγθςθσ του ΞΥΧ 
(31/12/2005) και αφοροφςε τθν αξιολόγθςθ των δράςεων κατάρτιςθσ που υλοποιικθκαν ςτα ΥΕΥ 
(Πζτρα Χυνζργειασ Ανκρωπίνων Υόρων, Αϋ κφκλοσ ζργων – λιξθ τζλοσ 2004) θ οποία και 
παρουςιάςτθκε ςτθν 7θ Χυνεδρίαςθ τθσ Ωποεπιτροπισ των Ανκρωπίνων Υόρων (07/12/2005). 

Αναφορικά με τισ δράςεισ κατάρτιςθσ που εξετάςτθκαν και αφοροφςαν τθν περίοδο 2001-2004 
ςφμφωνα με τισ εκκζςεισ παρακολοφκθςθσ των ΞΕΞ για τθ μετζπειτα εξζλιξθ των καταρτιηομζνων, 
το ποςοςτό απαςχόλθςθσ των καταρτιςκζντων που βρικαν εργαςία ςε εκνικό επίπεδο ανζρχονταν 
ςε  16,6 % και αφοροφςε καταρτιηόμενουσ που διατθροφςαν ακόμα και 6 μινεσ μετά το τζλοσ τθσ 
κατάρτιςθσ τθν εργαςία τουσ.49 

Ξατά τθν διάρκεια τθσ ζρευνασ, αναφορικά με όςουσ εμφανίηονταν ςτισ εκκζςεισ ότι εργάηονται, 
προζκυψε ότι παραπάνω από το ¼ περίπου των καταρτιςμζνων που απαςχολικθκαν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, είχανε χάςει τθ δουλειά τουσ μζχρι το χρόνο διεξαγωγισ τθσ 
ζρευνασ (Δεκζμβριοσ 2005). 

Ξφριοσ λόγοσ απϊλειασ τθσ κζςθσ εργαςίασ αναφζρεται θ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ (42%) με δεφτερο τθν 
παραίτθςθ (20%). Ψο ποςοςτό απϊλειασ εργαςίασ δε φαίνεται να κυμαίνεται ανάλογα με το φφλο ι 

                                                            
48  Ψα ςτοιχεία προζρχονται από τθ Πελζτθ Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Κζντρων Επαγγελματικισ 

Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) – ΤΕΛΙΚΘ ΑΝΑΦΟΑ και αφοροφν τισ δράςεισ κατάρτιςθσ που χρθματοδοτικθκαν ςτον πλαίςιο των ΕΥ 
Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Κατάρτιςθ, Εκπαίδευςθ και Αρχικι Επαγγελματικι Κατάρτιςθ, Ανταγωνιςτικότθτα, 
Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ, Υγεία-Ρρόνοια & ΡΕΡ κατά τθν περίοδο 2007-2009. 

49
 Ψο δείγμα τθσ ζρευνασ κάλυψε το 44% του ςυνόλου των καταρτιςκζντων ανζργων που βρικαν δουλειά.  Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των 

ερωτϊμενων ιταν γυναίκεσ (74%), τόςο ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ όςο και ανά Υεριφζρεια. 
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τθν θλικία, ι ακόμθ με τισ πρόςκετεσ δεξιότθτεσ, παρουςιάηει όμωσ κάποια ενδιαφζρουςα καμπφλθ 
ςε ςχζςθ με το εκπαιδευτικό επίπεδο. Φαίνεται ότι τα άτομα των κατθγοριϊν: χαμθλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο - υψθλό εκπαιδευτικό επίπεδο δυςκολεφονται να διατθριςουν τθ κζςθ τουσ, ςε αντίκεςθ 
με τα μεςαία εκπαιδευτικά επίπεδα. 

Σι περιςςότεροι (76,7%) βρικαν εργαςία μζςα ςε 6 μινεσ από τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ 
κατάρτιςθσ. Ψο ποςοςτό αυτό ανζρχεται ςε 78% για τουσ άνδρεσ και ςε 76,2% για τισ γυναίκεσ50.  

Ψο ςθμαντικότερο κριτιριο πρόςλθψθσ για τουσ ερωτϊμενουσ πρϊθν ανζργουσ ιταν «θ 
προςωπικότθτά τουσ» ενϊ από τα λοιπά κριτιρια, ςθμαντικότερο κεωρικθκε το εκπαιδευτικό 
επίπεδο. Ειδικότερα, όςον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο ωσ κριτιριο πρόςλθψθσ, φαίνεται ότι 
ζπαιξε ςθμαντικότερο ρόλο ςτισ προςλιψεισ νζων ατόμων, και κυρίωσ θλικίασ 25 ζωσ 34 ετϊν. 
Επίςθσ, αξιοςθμείωτο (αν και αναμενόμενο) είναι το γεγονόσ ότι ςθμαντικότερο κεωρικθκε το 
κριτιριο από άτομα υψθλότερου εκπαιδευτικοφ επιπζδου. Ψα δφο λιγότερο ςθμαντικά κριτιρια 
πρόςλθψθσ κεωρικθκαν θ παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ και θ παρακολοφκθςθ 
άλλων προγραμμάτων κατάρτιςθσ. 

Σ πιο ςθμαντικόσ λόγοσ που ϊκθςε τουσ ερωτϊμενουσ να ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα 
κατάρτιςθσ κατά ςειρά προτεραιότθτασ ιταν θ απόκτθςθ επαγγελματικισ εξειδίκευςθσ, ενϊ ςχεδόν 
εξίςου ςθμαντικοί λόγοι ιταν θ βελτίωςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων και θ απόκτθςθ νζων. Αντίκετα, 
θ αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου και θ απόκτθςθ του επιδόματοσ βρίςκονται χαμθλά ςτθν 
κλίμακα ιεράρχθςθσ. Χχεδόν αμετάβλθτα είναι τα αποτελζςματα αυτά ανά φφλο και ανά θλικία. 

Χχολιάηοντασ τα ςυμπεράςματα αναφορικά με τισ επιπτϊςεισ των δράςεων κατάρτιςθσ, χριςιμο 
είναι να επιςθμανκοφν τα εξισ βαςικά κζματα που αφοροφν γενικότερα τισ δράςεισ κατάρτιςθσ, 
είτε αυτζσ αφοροφν άνδρεσ, είτε γυναίκεσ: 

 Χυχνά ςυναντάται θ κζςθ ότι θ κατάρτιςθ μπορεί να δθμιουργεί νζεσ κζςεισ εργαςίασ, 
πζραν εννοείται των κζςεων εργαςίασ των εκπαιδευτϊν και των ςτελεχϊν των 
εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν. Ωςτόςο, τισ κζςεισ εργαςίασ τισ δθμιουργοφν κατά βάςθ θ 
οικονομικι δραςτθριότθτα και οι επενδφςεισ, είτε αυτζσ προζρχονται από το δθμόςιο είτε 
από τον ιδιωτικό τομζα. 

 Θ ςυνειςφορά τθσ κατάρτιςθσ ςτο πεδίο τθσ απαςχόλθςθσ, αφοφ λθφκοφν υπόψθ τα 
δεδομζνα και οι τάςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ πρζπει αφενόσ, να προςφζρει ςτουσ ιδθ 
εργαηόμενουσ ςυγκεκριμζνα και ποιοτικά προςόντα, που είναι ςυμβατά με το είδοσ των 
κζςεων εργαςίασ τισ οποίεσ κατζχουν, ι προβλζπεται ότι κα κατζχουν, αφετζρου, να 
προςφζρει ςτουσ αναηθτοφντεσ εργαςίασ, ι/και ςτουσ επικυμοφντεσ να αλλάξουν 
επάγγελμα, ςυγκεκριμζνα και ποιοτικά προςόντα που αντιςτοιχοφν ςε προςφερόμενεσ 
κζςεισ εργαςίασ, των οποίων θ ηιτθςθ δεν ζχει καλυφκεί. 

 Θ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ που αναπτφχκθκε ςτθ χϊρα μασ λειτοφργθςε ςτο 
πλαίςιο του Γϋ ΞΥΧ με βάςθ πρϊτα τθν λογικι τθσ απορρόφθςθσ πόρων, χαρακτθρίηονταν 
ανζκακεν από μια κλειςτι αγορά, και είχε ςτο επίκεντρο τθν επιδοματικι αντιμετϊπιςθ των 
ανζργων, χωρίσ ο ςχεδιαςμόσ τθσ να εδράηεται ςε πραγματικι διάγνωςθ αναγκϊν τθσ 
αγοράσ εργαςίασ και να ςυνδζεται με μετριςιμα αποτελζςματα και επιπτϊςεισ, ιδίωσ ςτο 
πεδίο τθσ αγοράσ εργαςίασ. Αυτόσ ο τρόποσ λειτουργίασ ςτο επίπεδο τθσ καταπολζμθςθσ 
τθσ γυναικείασ ανεργίασ (που ςχεδόν κακ’ όλθ τθν περίοδο του Γ’ ΚΠ ιταν διπλάςια των 
ανδρϊν) είχε πολφ χαμθλά αποτελζςματα. 

 Θ πολιτικι τθσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων για ανζργουσ/εσ με ςτόχο απλά τθν απορρόφθςθ 
των κοινοτικϊν πόρων ζχει εξαντλιςει τθν όποια δυναμικι τθσ και εκείνο που απαιτείται 

                                                            
50 

Ψα ποςοςτά αυτά προζρχονται από το δείγμα τθσ ζρευνασ, ιτοι από το 44% του ςυνόλου των καταρτιςκζντων ανζργων. Χθμειϊνεται 
ότι ςτο εν λόγω δείγμα, θ πλειοψθφία των ερωτϊμενων (74%) ιταν γυναίκεσ.

.  
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ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ 2007-2013 είναι θ δθμιουργικι αξιοποίθςθ των κοινοτικϊν πόρων και 
θ προςαρμογι τθσ γενικισ ςτοχοκεςίασ των παρεμβάςεων ςτισ ςυνκικεσ τθσ ελλθνικισ 
κοινωνικο-οικονομικισ πραγματικότθτασ και ςτισ ανάγκεσ του παραγωγικοφ ιςτοφ και του 
αναπτυξιακοφ προτφπου τθσ χϊρασ 

Βελτίωςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτθ δθμιουργία και τθν ανάπτυξθ επιχειριςεων 

Αναφορικά με το ςτόχο βελτίωςθσ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθ δθμιουργία και τθν ανάπτυξθ 
επιχειριςεων, ςυμπλθρωματικά με τα ωσ άνω ςχετικά ςτοιχεία για τθν προϊκθςθ ςτθν 
απαςχόλθςθ - Επιπτϊςεισ από Δράςεισ Επιδότθςθσ Νζων Ελευκζρων Επαγγελματιϊν, επζδραςε το 
πρόγραμμα «Ανάπτυξθ Γυναικείασ Απαςχόλθςθσ και Επιχειρθματικότθτασ» το οποίο αποτζλεςε 
παρζμβαςθ προςαρμοςμζνθ ςε πραγματικζσ και διαρκείσ ανάγκεσ των μικρϊν και μεςαίων 
επιχειριςεων και μια ουςιαςτικι παρζμβαςθ για τθν ανάπτυξθ των γυναικείων επιχειριςεων και 
τθν διατιρθςθ τθσ  απαςχόλθςθσ.  

Ψο Υρόγραμμα υλοποιικθκε ςτισ Υεριφζρειεσ: Ανατολικι Πακεδονία-Κράκθ, Αττικι, Βόρειο Αιγαίο, 
Δυτικι Ελλάδα, Δυτικι Πακεδονία, Ιπειρο, Κεςςαλία, Λόνια Ρθςιά, Ξεντρικι Πακεδονία, Ρότιο 
Αιγαίο και Χτερεά  Ελλάδα. 

Αποτζλεςε μια ολοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ για τθν ανάπτυξθ των γυναικείων επιχειριςεων και τθ 
διατιρθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςε 4.787 ςυνολικά επιχειριςεισ (από το ςφνολο των 5.856 εντάξεων) 
με ποςοςτό επίτευξθσ 82% επί του αρχικοφ ςτόχου, ενϊ από τισ 4.787 γυναίκεσ επιχειρθματίεσ που 
υλοποίθςαν το εγκεκριμζνο ζργο, οι 3.465 εξ αυτϊν επζλεξαν τθ «μεμονωμζνθ δράςθ». Σ βακμόσ 
επίτευξθσ του ςτόχου, δεν παρουςίαςε μεγάλεσ αποκλίςεισ μεταξφ των Υεριφερειϊν, κακϊσ 
κυμάνκθκε μεταξφ 71% και 87%. Θ υψθλι αποτελεςματικότθτα ςε ςυνδυαςμό με τθν ιδιαίτερα 
ικανοποιθτικι οικονομικι απορρόφθςθ, θ οποία ανιλκε ςτο 84,3% (θ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ 
ανιλκε ςε 44,33 εκατ. €), κακιςτά τθ δράςθ ςυνολικά αρκετά ικανοποιθτικι. 

Πζςω του προγράμματοσ ωφελικθκε ςθμαντικά και το γυναικείο ςυνεταιριςτικό επιχειρθματικό 
δυναμικό (40 γυναικείοι ςυνεταιριςμοί) ςτουσ τομείσ παραγωγισ και μεταποίθςθσ αγροτικϊν 
προϊόντων οι οποίοι ςτθν Ελλθνικι Υεριφζρεια παρουςιάηουν ιδιαίτερθ δραςτθριότθτα. 

Χτον υψθλό βακμό επίτευξθσ των ςτόχων του προγράμματοσ και ςτθν ικανοποιθτικι ςυμμετοχι 
ςυνζβαλε το γεγονόσ ότι θ επιχοριγθςθ ανζρχονταν ςτο 100% των δαπανϊν του προγράμματοσ για 
τθ γυναίκα επιχειρθματία-ωφελοφμενθ. Ψο κακεςτϊσ επιχοριγθςθσ επζδραςε ωσ ελκυςτικόσ 
παράγοντασ ςυμμετοχισ.  

Πία από τισ καινοτομίεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ ιταν θ υποχρεωτικι λιψθ από μζρουσ των 
ωφελουμζνων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν είτε μεμονωμζνα είτε μζςω του ίδιου του τελικοφ 
δικαιοφχου (ΕΣΠΠΕΧ). Χυγκεκριμζνα προβλζπονταν: 

 οι «ςυλλογικζσ δράςεισ» (όπωσ workshops, θμερίδεσ, ςυλλογικι ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ, 
κ.α.), όπου οι γυναίκεσ-επιχειρθματίεσ ςυμμετζχουν από κοινοφ μετά από αίτθςι τουσ. Σι 
εν λόγω δράςεισ οργανϊνονταν από τον ΕΣΠΠΕΧ Α.Ε. και  

 οι «μεμονωμζνεσ δράςεισ» (όπωσ μεμονωμζνθ ςυμμετοχι ςε workshops-θμερίδεσ-
εκκζςεισ, αγορά λογιςμικοφ, παραγωγι διαφθμιςτικοφ υλικοφ, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, 
ανάπτυξθ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO, HACCP, κ.α.), ςτισ οποίεσ οι 
γυναίκεσ επιχειρθματίεσ κα δροφςαν μεμονωμζνα.  

Ενδιαφζρον παρουςιάηουν και ςχετικά ποιοτικά χαρακτθριςτικά αναφορικά με τθ γυναικεία 
επιχειρθματικότθτα που προζρχονται από βιβλιογραφικζσ / δευτερογενείσ πθγζσ.  



 

Αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων του ΕΞΨ ςε ότι αφορά τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ  
των φφλων ςτα Ε.Υ. του Γ’ ΞΥΧ (gender mainstreaming και κετικζσ δράςεισ) 

3ο Παραδοτζο: Ψελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ 
 

 
Χελίδα |385 

 

Χυγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ των Πζτρων για τθν προϊκθςθ τθσ 
γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ (Α’ κφκλοσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ ΕΥΑΡ)51 και τθσ 
αντίςτοιχθσ ζρευνασ που πραγματοποιικθκε (Ροζμβριοσ – Δεκζμβριοσ 2004), καταδεικνφονται τα 
κάτωκι:  

 Ψο 46% είναι πολφ νζεσ κάτω των 34 χρόνων, ενϊ, ποςοςτό 23% βρίςκεται ςτθ μεςαία 
θλικία μεταξφ 34 και 44 ετϊν. Ψο ποςοςτό εκείνων που βρίςκεται ςτθν κλίμακα από 45 και 
άνω περιορίηεται ςτο ζνα τρίτο δθλαδι ποςοςτό 30%. 

 Ενδιαφζρον επίςθσ προκαλεί το γεγονόσ ότι το επίπεδο εκπαίδευςθσ είναι ιδιαίτερα υψθλό. 
Ζτςι, ςε ποςοςτό 46,4% δθλϊνουν ότι είναι απόφοιτεσ ανϊτερθσ (24,4%) ι ανϊτατθσ 
(22,0%) εκπαίδευςθσ. 

 Ζνα ακόμθ εφρθμα τθσ ζρευνασ ςχετίηεται με τθν πρόκεςθ για βελτίωςθ των δεξιοτιτων 
τουσ. Θ μια ςτισ δφο γυναίκεσ του δείγματοσ ζχουν παρακολουκιςει προγράμματα ι 
ςεμινάρια επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ι επιμόρφωςθσ, ιτοι ςε ποςοςτό 52% απάντθςαν 
κετικά ςτθν ερϊτθςθ, γεγονόσ που ςτοιχειοκετεί τθν άποψθ ότι ζχουν αποδεχκεί ςε 
ςθμαντικό βακμό το γεγονόσ ότι θ επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα ςυνδζεται με τθν 
ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι τουσ κατάρτιςθ. 

 Αναφορικά με τθ κζςθ εργαςίασ των γυναικϊν κατά τθν τελευταία 5ετία, το μεγαλφτερο 
ποςοςτό εμφανίςτθκε ςτισ γυναίκεσ ελεφκερεσ επαγγελματίεσ 66%, ενϊ το αμζςωσ επόμενο 
ιταν αυτό των αυτοαπαςχολοφμενων γυναικϊν χωρίσ προςωπικό. Επιςθμαίνεται όμωσ ότι 
οι άνεργεσ κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, είχαν ςτθν πλειοψθφία τουσ (70%) μιςκωτι 
ςχζςθ εργαςίασ. 

Από τισ απόψεισ των ωφελοφμενων αναφορικά με τθν εφαρμογι των Πζτρων για τθν προϊκθςθ 
τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ προκφπτουν τα κάτωκι ενδιαφζροντα ςτοιχεία:  

 Υρϊτθ ςε βακμολογία παράμετροσ κεωρείται θ αναγκαιότθτα ςυμμετοχισ τουσ ςε 
ςεμινάρια κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ κυρίωσ πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ 
επιχείρθςθσ.  

 Αμζςωσ μετά και με μικρι διαφορά ακολουκεί θ ανάγκθ μεγαλφτερθσ κρατικισ 
επιχοριγθςθσ των προγραμμάτων για τθν γυναικεία επιχειρθματικότθτα, κακϊσ εκτιμοφν 
ότι είναι αδφνατον να δθμιουργθκεί μια επιχείρθςθ με τόςο μικρό κεφάλαιο, με ςυνζπεια 
να αναγκάηονται να προςφφγουν ι ςε τράπεηεσ ι ςε πρόςωπα του οικογενειακοφ τουσ 
περιβάλλοντοσ για εξεφρεςθ πρόςκετων οικονομικϊν πόρων.  

 Θ επανακατάρτιςθ μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ κεωρείται ςθμαντικι, ζτςι 
ϊςτε να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ ανάγκεσ που παρουςιάηονται και οι οποίεσ 
ανακφπτουν κατά τθ διάρκεια τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.  

 Λδιαίτερθ βαρφτθτα αποδίδουν ςτθν παροχι εξειδικευμζνων ςυμβουλϊν για τθν τεχνικι 
υποςτιριξθ και πλθροφόρθςθ για τθ ςφςταςθ και τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςισ τουσ.  

 Επίςθσ, ςε ςθμαντικό βακμό κρίνουν απαραίτθτθ τθν φπαρξθ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ 
– γνϊςθσ του επαγγελματικοφ χϊρου, κατάρτιςθσ του business plan, ζρευνασ αγοράσ- πριν 
τθν ζναρξθ λειτουργίασ, κακϊσ και τθν δθμιουργία εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν για τθν 
τεχνικι υποςτιριξθ και πλθροφόρθςθ για τθ ςφςταςθ και λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ.  

Λδιαίτερο ενδιαφζρον, τζλοσ, παρουςιάηουν οι τοποκετιςεισ τουσ αναφορικά με τα κάτωκι κζματα: 

 Θ απόφαςθ για επιχειρθματικι δραςτθριοποίθςθ για τθν πλειοψθφία των γυναικϊν 
προθγείται, κατά πολφ, χρονικά τθσ προκιρυξθσ τθσ δράςθσ.  

 Σ κλάδοσ δραςτθριοποίθςθσ επιλζγεται κυρίωσ (30%) με βάςθ τθν προςωπικι τουσ 
εμπειρία (από προθγοφμενθ μιςκωτι ςχζςθ εργαςίασ), ιςότιμα ςχεδόν από τον κοινωνικό 
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 Χτοιχεία από τθν «Αξιολόγθςθ Δράςεων Υροϊκθςθσ τθσ Γυναικείασ Επιχειρθματικότθτασ – Ανάδειξθ Ξαλϊν Υρακτικϊν, Α & Β Φάςθ», 
2004. 
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περίγυρο (20%) και τθν εκπαίδευςθ / κατάρτιςι τουσ (20%) και λιγότερο από προςωπικι 
προτίμθςθ (10%). Πικρό ποςοςτό τθσ τάξθσ του 7% αποφαςίηει μετά από ζρευνα αγοράσ.  

 Λδιαίτερο ενδιαφζρον επιδείχκθκε για πλθροφόρθςθ ςχετικά με το πωσ υποςτθρίηεται θ 
γυναικεία επιχειρθματικότθτα αλλά και γενικότερα θ ιςότθτα των δφο φφλων ςτο πλαίςιο 
του ΚΠΣ 2000-2006.  

Εναρμόνιςθ προςωπικισ και επαγγελματικισ ηωισ  

Σι Δομζσ Ξοινωνικϊν Ωπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο τθσ Γϋ Υρογραμματικισ Υεριόδου ζτυχαν κετικισ 
υποδοχισ από τισ ελλθνικζσ αρχζσ και τουσ ωφελοφμενουσ, ενϊ αδιαμφιςβιτθτθ είναι θ αξία που 
προςζδωςαν ςτθν κοινωνικι ςυνοχι, τθ διευκόλυνςθ ειςόδου των γυναικϊν ςτο εργατικό δυναμικό 
κλπ. Υαράλλθλα, κατά τθ διαπραγμάτευςθ των ΕΥ τθσ τρζχουςασ Υρογραμματικισ Υεριόδου 2007-
2013, μεγάλθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθ ςυνζχιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ αυτϊν των δομϊν, μετά από 
αίτθμα και των περιφερειακϊν αρχϊν.  

Σι επιπτϊςεισ τθσ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ δομϊν κοινωνικισ φροντίδασ εξετάηονται υπό δφο 
πρίςματα: 

 Ψο 1ο αφορά τθ δθμιουργία βιϊςιμων νζων δομϊν ςε τοπικό επίπεδο που ςυμβάλλουν ςτθν 
εναρμόνιςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ των γυναικϊν.  

 Ψο 2ο αφορά ςτισ άμεςεσ επιπτϊςεισ τθσ λειτουργίασ των δομϊν ςτθ διατιρθςθ τθσ 
γυναικείασ απαςχόλθςθσ. 

Ξατωτζρω διατυπϊνονται τα βαςικά ςυμπεράςματα: 

 Δθμιουργικθκαν μζςω των Υεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων και διατιρθςαν 
τθν λειτουργία τουσ μετά το πζρασ τουσ, 1.257 δομζσ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςε 
πανελλαδικό επίπεδο, προκειμζνου να βοθκθκεί θ ζνταξθ και θ παραμονι των γυναικϊν 
ςτθν αγορά εργαςίασ.  Επίςθσ, διατιρθςαν τθν λειτουργία τουσ 353 δομζσ ςυμφιλίωςθσ τθσ 
οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ ςε πανελλαδικό επίπεδο, θ λειτουργία των οποίων  
ςυγχρθματοδοτικθκε ςτο πλαίςιο του ΕΥΑΕΞ.  

Χτθν πράξθ επιτεφχκθκε θ βιωςιμότθτα των ανωτζρω δομϊν και θ ενςωμάτωςθ αυτοφ του 
τφπου των υπθρεςιϊν ςτθν κακθμερινι πρακτικι και τισ διαδικαςίεσ των ΣΨΑ, που είναι οι 
κφριοι πάροχοι των υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ. Χτθν βιωςιμότθτα των δομϊν 
ςυνζβαλλε και το ότι οι αρμοδιότθτεσ των ΣΨΑ ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ 
ενιςχφκθκαν ςθμαντικά, τόςο με τθν υιοκζτθςθ του νζου Ξϊδικα Διμων και Ξοινοτιτων, 
που εγκρίκθκε με το Ρ. 3463/2006 (ΦΕΞ Α’ 114/8.6.2006), όςο και με το Ρόμο  3852/2010 
«Ξαλλικράτθσ», κακϊσ ςφμφωνα με το νζο κεςμικό πλαίςιο, οι αρμοδιότθτεσ των ΣΨΑ 
καλφπτουν πλζον και τον τομζα «Ξοινωνικι Υροςταςία και Αλλθλεγγφθ». 

 Χυνολικά ςε όλθ τθν Γϋ Υρογραμματικι Υερίοδο ςυγχρθματοδοτικθκαν και λειτοφργθςαν 
πανελλαδικά πάνω από 1.500 δομζσ κοινωνικισ φροντίδασ, δυναμικότθτασ 70.000 ατόμων, 
ςτισ οποίεσ απαςχολικθκαν περίπου 6.600 άτομα, εξειδικευμζνο κυρίωσ προςωπικό 
(παιδαγωγοί, νθπιαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, παιδοψυχολόγοι κλπ), κατά πλειοψθφία 
γυναίκεσ (περίπου το 90% των απαςχολοφμενων).   

 Ωπιρξαν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθ διατιρθςθ τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ από τθν 
λειτουργία των δομϊν και ςτθν άποψθ αυτι ςυνθγοροφν οι ακόλουκεσ μελζτεσ: 

 Μελζτθ Αξιολόγθςθσ των δράςεων Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν που ςυμβάλλουν ςτθ 
ςυμφιλίωςθ επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ των γυναικϊν και αποςκοποφν 
ςτθν ενίςχυςθ τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ, όπωσ υλοποιοφνται από τα ΡΕΡ και το 
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ΕΡΑΕΚ με τθ ςυγχρθματοδότθςθ του ΕΚΤ (Γϋ ΚΡΣ) 52. Πε βάςθ τα ευριματα αυτισ τθσ 
μελζτθσ:  

- Χε ςχζςθ με το ςυνολικό αρικμό εξυπθρετοφμενων ατόμων (υπολογίςτθκε ςε 
περίπου 84.000 άτομα ςε όλθ τθ χϊρα), προκφπτει ότι για κάκε τρία (3) 
εξαρτϊμενα άτομα που εξυπθρετοφνται αποδεςμεφεται μία (1) γυναίκα. 

- Χτο ςφνολο των δομϊν, εκτιμάται ότι ο αρικμόσ γυναικϊν που αποδεςμεφονται 
από τθ φροντίδα βρεφϊν/παιδιϊν και άλλων εξαρτθμζνων ατόμων ςε όλθ τθν 
Ελλάδα ανζρχεται ςε περίπου 29.000 άτομα. 

- Θ ωφζλεια για τισ εργαηόμενεσ γυναίκεσ είναι ςθμαντικι και ιδιαίτερα για αυτζσ 
που απευκφνονται ςτουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ και τα ΞΔΑΥ. Σι γυναίκεσ που ζχουν 
τθν ευκφνθ ανατροφισ βρεφϊν και παιδιϊν που ςυμμετζχουν ςτουσ βρεφικοφσ και 
παιδικοφσ ςτακμοφσ, ςτα ΞΔΑΥ και ςτα ΞΔΑΥ / ΑΠΕΑ εμφανίηονται να εργάηονται 
ςε ποςοςτό 68,5%, ενϊ ςε ποςοςτό 14,7% δθλϊνουν άνεργεσ και αναηθτοφν 
εργαςία.  Ψα αντίςτοιχα ποςοςτά για τισ εργαηόμενεσ γυναίκεσ για τισ δομζσ τφπου 
ΞΘΦΘ και Βοικεια ςτο Χπίτι ανζρχεται ςτο 53% του ςυνόλου, ενϊ το ποςοςτό 
ανζργων γυναικϊν που αναηθτοφν εργαςία ςτο 12%. 

 Μελζτθ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων τθσ λειτουργίασ των δομϊν κοινωνικισ φροντίδασ 
ωσ προσ τθν ενίςχυςθ τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ53. Χφμφωνα με τα ευριματα τθσ 
μελζτθσ, ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν επίτευξθ τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν, ειδικά για τισ 
γυναίκεσ, προςφζρει ςε μεγαλφτερο βακμό θ  λειτουργία Βρεφονθπιακϊν, Βρεφικϊν - 
Υαιδικϊν Χτακμϊν και Ξζντρων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ παιδιϊν (ΞΔΑΥ), κακϊσ 
ιδιαίτερα οι δομζσ αυτζσ ςε ςχζςθ με άλλεσ ςυμβάλλουν ςτθν εναρμόνιςθ 
οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ των γυναικϊν, δθμιουργϊντασ προχποκζςεισ 
για τθν επανζνταξθ των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ. Ειδικότερα: 

- Χε ποςοςτό 55,1% των εργαηόμενων γυναικϊν των οποίων οι Βρεφονθπιακοί, 
Βρεφικοί - Υαιδικοί  Χτακμοί εξυπθρετοφν το εξαρτθμζνο μζλοσ, θ κφρια επίπτωςθ 
των δομϊν ςτθν επαγγελματικι τουσ ηωι αφοροφςε τθν διατιρθςθ και βελτίωςθ 
τθσ απαςχόλθςθσ τουσ. Δθλαδι μία ςτισ δφο γυναίκεσ που προςφεφγουν ςτισ 
Δομζσ αυτοφ του τφπου ζχουν ςθμαντικι ωφζλεια ωσ προσ τθν διατιρθςθ  και 
βελτίωςθ τθσ απαςχόλθςθσ τουσ. Ψο 24% των ζμμεςα ωφελουμζνων γυναικϊν 
επζτυχε να βρει απαςχόλθςθ και 2% ενιςχφκθκε ωσ προσ τθν βελτίωςθ των 
δεξιοτιτων του. 

- Τςον αφορά τα ΞΔΑΥ, οι δομζσ  ςυνζβαλαν ςτο 40% των ζμμεςα ωφελουμζνων  να 
διατθριςουν  τθν εργαςιακι τουσ κζςθ, ςτο 15% να βρουν εργαςία και  ςτο 12,5%  
να αναβακμίςουν τα προςόντα τουσ ι/και να αναηθτιςουν εργαςία. 

- Σι ωφελοφμενεσ από τισ Πονάδεσ Ξοινωνικισ Πζριμνασ ςε ποςοςτό 24,4% 
διατιρθςαν  και  βελτίωςαν τθ κζςθ απαςχόλθςθσ τουσ,  ςε ποςοςτό 12,4% βρικαν 
εργαςία, ενϊ για το 9% περίπου των ωφελουμζνων θ δομι ςυνζβαλε για να 
αναηθτιςει εργαςία ι/ και να αναβακμίςει τα προςόντα του. 

- Σι εργαηόμενοι, ςτο ςφνολο των 340 Δομϊν που εξετάςτθκαν ςτο πλαίςιο τθσ 
μελζτθσ, ανζρχονταν ςε 1729 άτομα, από τα οποία 1597, δθλ. ποςοςτό 93%, είναι 

                                                            
52

 Μελζτθ Αξιολόγθςθσ  των δράςεων Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν που ςυμβάλλουν ςτθ ςυμφιλίωςθ επαγγελματικισ και 

οικογενειακισ ηωισ των γυναικϊν και αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ, όπωσ υλοποιοφνται 
από τα ΡΕΡ και το ΕΡΑΕΚ με τθ ςυγχρθματοδότθςθ του ΕΚΤ (Γϋ ΚΡΣ), ΕΥΣΕΚΤ, 2005, Ανάδοχοσ DATA RC 

53 Μελζτθ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων τθσ λειτουργίασ των δομϊν κοινωνικισ φροντίδασ ωσ προσ τθν ενίςχυςθ τθσ 

γυναικείασ απαςχόλθςθσ, ΕΥΔ ΕΡΑΝΑΔ, 2007, Ανάδοχοσ ΕΕΤΑΑ 



 

Αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων του ΕΞΨ ςε ότι αφορά τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ  
των φφλων ςτα Ε.Υ. του Γ’ ΞΥΧ (gender mainstreaming και κετικζσ δράςεισ) 
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γυναίκεσ. Ψο 86% των απαςχολουμζνων γυναικϊν ςτισ Δομζσ ιταν άνεργεσ πριν 
τθν απαςχόλθςθ τουσ ςτισ Δομζσ. 

 Σι Δομζσ αποδείχκθκε ότι ςυνζβαλλαν ςτθ διεφρυνςθ τθσ ικανότθτασ και ςτθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ των υπθρεςιϊν πρόνοιασ και διευκόλυνςθσ για τθ φροντίδα των παιδιϊν, των 
θλικιωμζνων και των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, προκειμζνου να υποςτθριχκοφν οι 
γυναίκεσ ςτθ ςυμφιλίωςθ του επαγγελματικοφ και του οικογενειακοφ βίου και ςτθν 
πρόςβαςθ-παραμονι ςτθν αγορά εργαςίασ. 

 Χτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ ζχει διαμορφωκεί και λειτουργεί κεςμικό πλαίςιο για τθν εφαρμογι 
πολιτικϊν ςτοχευμζνθσ (εξατομικευμζνθσ) ενίςχυςθσ ςε γυναίκεσ για τθ ςφνδεςι τουσ με 
ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ και προϊκθςθσ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Ψο εν λόγω 
πλαίςιο είναι αρκετά λειτουργικό και δίκαιο κοινωνικά. Ψο μόνο πρόβλθμα που το 
ςυνοδεφει είναι θ οικονομικι του εξάρτθςθ από τισ κοινοτικζσ χρθματοδοτιςεισ ςτο 
πλαίςιο του ΕΧΥΑ 2007-2013. 

 Υλζον είναι βαςικό ηθτοφμενο θ ςυνεχισ αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν αγορά 
εργαςίασ ιδίωσ μζςω τθσ ενκάρρυνςθσ των μεγαλφτερθσ θλικίασ γυναικϊν να παρατείνουν 
τον επαγγελματικό τουσ βίο και τθσ διευκόλυνςθσ τθσ ςυμμετοχισ μθτζρων με μικρά παιδιά 
ι γυναικϊν που φροντίηουν θλικιωμζνουσ. Επιπλζον, είναι ςθμαντικι θ προϊκθςθ 
ευνοϊκότερων ςυνκθκϊν για τθν ζνταξθ, τθν επανζνταξθ και τθν παραμονι γυναικϊν και 
ανδρϊν ςτθν αγορά εργαςίασ με ειδικζσ πολιτικζσ ςυμφιλίωςθσ. 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
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5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

 

5.1. Αξιολόγηση επιλεγμένων δράσεων ως προς την ισότητα των φύλων 

Στο  πλαίσιο  της  παρούσας  Μελέτης  και  κατόπιν  συμφωνίας  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή 
διερευνήθηκαν εις βάθος τα ακόλουθα δύο Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση 
και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000‐2006: 

 Μέτρο  1.6:  Ενίσχυση  της  απασχόλησης  ανέργων  με  την  ενεργό  συμμετοχή  των  μη 
κυβερνητικών οργανώσεων 

 Μέτρο 5.3: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών (Εξειδικευμένη κατάρτιση, 
συμβουλευτική,  απόκτηση  εργασιακής  εμπειρίας,  επιχειρηματικότητα,  δίκτυα, 
ευαισθητοποίηση / πληροφόρηση φορέων και δομών) 

Στις ανωτέρω επιλεγείσες παρεμβάσεις διερευνήθηκαν τα αποτελέσματα και οι βασικές επιπτώσεις 
από την υλοποίησή τους στην προώθηση της  ισότητας των φύλων, μέσω της διενέργειας Έρευνας 
Πεδίου στις   ΜΚΟ / φορείς υλοποίησης Σχεδίων Ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του Μέτρου 1.6 
και στους συντονιστές φορείς υλοποίησης Σχεδίων του Μέτρου 5.3. 

Παράλληλο στόχο της Έρευνας Πεδίου στις  ΜΚΟ / φορείς υλοποίησης Σχεδίων Ισότητας των φύλων 
στο  πλαίσιο  του  Μέτρου  1.6,  αποτέλεσε  η  διερεύνηση  των  αναγκών,  προβλημάτων  αλλά  και  η 
διατύπωση  προτάσεων  των  ΜΚΟ  στην  παρούσα  Προγραμματική  Περίοδο  και  ιδιαίτερα 
λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες επιπτώσεις της παρούσας κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας. 

Για την εις βάθος ανάλυση των Μέτρων 1.6 και 5.3 του ΕΠΑΕΚ αξιοποιήθηκαν και τα συμπεράσματα 
λοιπών σχετικών μελετών αξιολόγησης των συγκεκριμένων παρεμβάσεων. 

5.1.1. Εις βάθος ανάλυση και αξιολόγηση του Μέτρου 1.6 του ΕΠΑΕΚ 

5.1.1.1. Ταυτότητα του Μέτρου 1.6 

Στο πλαίσιο της μελέτης «Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της 
αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  στα  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  (gender mainstreaming  και  θετικές  δράσεις)» 
υλοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα πεδίου σε  Μη κυβερνητικές Οργανώσεις που υλοποίησαν Σχέδια 
Δράσης  υπέρ  της  ισότητας  των  φύλων  στο  πλαίσιο  του  Μέτρου  1.6  «Δράσεις  ενίσχυσης  της 
απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)». 

Η  έρευνα  αυτή  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  μιας  περαιτέρω  αξιολογικής  εμβάθυνσης  σε  επιλεγμένα 
Μέτρα  του  Γ’  ΚΠΣ  που  αφορούσαν  προσανατολισμένες  στην  ισότητα  (ή  και  θετικές  ως  προς  την 
ισότητα  των φύλων παρεμβάσεις),  όπως αυτά ορίστηκαν  κατόπιν συμφωνίας με  την Αναθέτουσα 
Αρχή.  Μέρος  της  εμβάθυνσης  αυτής  αφορά  έρευνα  γραφείου  που  επικεντρώθηκε  κυρίως  σε 
ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής του Μέτρου 1.6 και μέρος αφορά έρευνα πεδίου προς τους 
φορείς  υλοποίησης  του  Μέτρου  (Μη  κυβερνητικές  οργανώσεις),  που  επικεντρώνεται  στην 
διερεύνηση  κυρίως  ποιοτικών  αλλά  και  ορισμένων  ποσοτικών  παραμέτρων  της  υλοποίησης,  με 
στόχο  αφενός  τον  εμπλουτισμό  των  διαθέσιμων  αξιολογικών  στοιχείων  σε  ότι  αφορά  τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις ως προς την ισότητα των φύλων και, αφετέρου, τη διαμόρφωση 
βελτιωτικών  προτάσεων  για  το  σχεδιασμό  αντίστοιχων  δράσεων  στο  πλαίσιο  της  παρούσας 
Προγραμματικής Περιόδου. 

Το  Μέτρο  1.6  «Ενίσχυση  της  απασχόλησης  ανέργων  με  την  ενεργό  συμμετοχή  των  Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων» αποτέλεσε μια σχετικά καινούργια παρέμβαση για τα δεδομένα των 
χρηματοδοτικών  διαθρωτικών  προγραμμάτων  στην  Ελλάδα  μέσα  από  το  ΕΠ  Απασχόληση  και 
Επαγγελματική Κατάρτιση ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της δέσμευσης σε επίπεδο του Γ΄ ΚΠΣ για 
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την ενεργό συμμετοχή  των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  (ΜΚΟ), προκειμένου να διαχειριστούν 
δράσεις του. 

Το Μέτρο σε επίπεδο αρχικού σχεδιασμού (2001) δεν περιλαμβάνονταν στο ΕΠ. Περιλαμβάνονταν, 
ωστόσο,  ως  διακριτή  δράση  του  Μέτρου  1.5    «Ανάπτυξη  των  δεξιοτήτων  και  προώθηση  της 
απασχόλησης  ανέργων  στους  τομείς  του  φυσικού  και  πολιτιστικού  περιβάλλοντος»  του  ΕΠ.  Για 
λόγους διαχειριστικής ευχέρειας και απλοποίησης προβλέφθηκε η δημιουργία του στο πλαίσιο του 
Άξονα  1  (υπ’  αριθμ.  C  (2004)  5336/16‐12‐2004)  με  την  ανωτέρω  σχετική  απόφαση  έγκρισης  της 
αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Ο προϋπολογισμός του Μέτρου 1.6 ανήλθε στα €31.670.000. 

Κατά  τα  πρώτα  έτη  εφαρμογής  του  ΕΠ,  παρουσιάστηκε  σχεδιαστική  δυσκολία  εξειδίκευσης  του 
Μέτρου,  καθώς  για πρώτη φορά προβλέπονταν σε μεγάλη κλίμακα η χρηματοδότηση των ΜΚΟ και 
υπήρχε  σημαντικό  έλλειμμα  σχετικά  με  το  ρόλο  που  οι  τελευταίες  θα  μπορούσαν  να  έχουν  στην 
υλοποίηση  συγχρηματοδοτούμενων  έργων.  Παράλληλα  υπήρχαν  πρόσθετα  ζητήματα  όπως  η 
πολυπλοκότητα  που  προέκυπτε  από  τον  μεγάλο  αριθμό  των  ΜΚΟ  και  την  πολλαπλότητα  / 
διαφορετικότητα  των  αντικειμένων  τα  οποία  πραγματεύονται,  την  έλλειψη  προηγούμενης 
σχεδιαστικής  και  διαχειριστικής  εμπειρίας  και  την  έλλειψη  σχετικού  θεσμικού  πλαισίου  για  την 
χρηματοδότησή τους από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Για τους λόγους 
αυτούς, τέθηκαν θέματα όπως η σύσταση Ενδιαμέσου Φορέα Διαχείρισης, ο καθορισμός κριτηρίων 
και προδιαγραφών υπαγωγής ΜΚΟ κλπ. 

Κατόπιν  σχετικών  ενεργειών  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  του  ΕΠ,  καταρτίστηκε  Κοινή 
Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης του Έργου (Σεπτέμβριος 2005‐Μάρτιος 2006) και 
διενεργήθηκε προκήρυξή του. Σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης, η χρηματοδότηση σε ΜΚΟ θα 
υλοποιούνταν με την παροχή μικρών επιδοτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Κανονισμού 
1262/99 . 

Η  χρηματοδότηση  των  δράσεων  των  ΜΚΟ  προβλέφθηκε  να  γίνει  μέσω  της  Ειδικής  Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, 
ανάμεσα στα οποία τα σημαντικότερα ήταν: 

 Να διαθέτουν νομική υπόσταση 

 Να μην έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα 

 Να αναπτύσσουν δημόσια δραστηριότητα  

 Να έχουν κοινωφελή αποστολή 

Στο πλαίσιο  του Μέτρου αυτού υλοποιήθηκαν 2  κύκλοι  προκήρυξης  και  εγκρίθηκαν 1.471  Σχέδια 
Δράσης  των  ΜΚΟ,  στο  πλαίσιο  των  οποίων  ωφελήθηκαν  τελικώς  1.749  άτομα  (δημιουργήθηκαν 
1.749 νέες θέσεις εργασίας) έναντι εγκεκριμένης τιμής 1.818 ατόμων. Ειδικότερα: 

 Στο 1ο κύκλο προκήρυξης ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ήταν €20.000.000, ενώ ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων ανήλθε στα €19.977.884. Το έργο αφορούσε την ενίσχυση 
της  απασχόλησης  οκτακοσίων  πενήντα  τριών  (853)  ανέργων  για  την  υλοποίησή  τους.  Η 
διάρκεια κάθε Σχεδίου ήταν 12 μήνες1.  

                                                            
1
 Τα στοιχεία προέρχονται από τη Μελέτη Αξιολόγησης Δράσεων ΜΚΟ στο Μέτρο 1.6 «Δράσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  (ΜΚΟ) 
(2008). 
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 Στο  2ο  κύκλο  προκήρυξης  ο  διαθέσιμος  προϋπολογισμός  ήταν  €19.200.000.  Το  έργο 
περιλάμβανε την απασχόλησης εννιακοσίων εξήντα πέντε (965) ανέργων για την υλοποίησή 
των Σχεδίων Δράσης. Η διάρκεια κάθε Σχεδίου ήταν 10 μήνες.2 

Η  υλοποίηση  των  δράσεων  των ΜΚΟ  στο  πλαίσιο  του  Α’  και  του  Β’  Κύκλου  του  προγράμματος, 
περιλάμβανε  μικρά  έργα  με  στόχο  την  ανάπτυξη  και  ενδυνάμωση  ΜΚΟ,  τη  διατήρηση  και  την 
ανάδειξη του πολιτισμού,  την προώθηση της  ισότητας των ευκαιριών για άτομα που προέρχονται 
από  ευπαθείς  κοινωνικά  ομάδες,  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  την  προώθηση  των  ίσων 
ευκαιριών για τα δύο φύλα. 

Σκοπός των σχεδίων δράσης ήταν η ενδυνάμωση των ΜΚΟ, προκειμένου να λειτουργήσουν ως νέα 
κοιτάσματα  απασχόλησης,  μέσω  της  ανάπτυξης  του  τομέα  της  κοινωνικής  οικονομίας,  του 
λεγόμενου  και  «τρίτου  τομέα  της  οικονομίας»,  ο  οποίος  στη  χώρα  μας  δε  θεωρείται  ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένος. Η ανάδειξη των ΜΚΟ σε φορείς που εν δυνάμει δημιουργούν απασχόληση, είχε ως 
στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας ως μιας εναλλακτικής αγοράς εργασίας στη χώρα 
μας, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει έναν ικανοποιητικό αριθμό ανέργων σε τομείς 
που  ξεφεύγουν  από  τα  στενά  εμπορευματικά  όρια  που  θέτει  η  αγορά  και  που  συνδέονται  με  τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.   

Τα  Σχέδια  των  ΜΚΟ  περιλάμβαναν  υποχρεωτικά  τη  δημιουργία  τουλάχιστον  μιας  (1)  θέσης 
απασχόλησης, μέσω της κάλυψης του συνόλου των δαπανών για την απασχόληση προσωπικού, και 
προαιρετικά συμπληρωματικές ενέργειες σχετικά με τη δημοσιότητα και την προβολή του Σχεδίου 
ή/και την κάλυψη εξοπλισμού για την υλοποίησή του. 

Στις  πληγείσες  από  τις  πυρκαγιές  περιφέρειες  (Πελοποννήσου,  Δυτικής  Ελλάδας,  Αττικής  και 
Στερεάς Ελλάδας) ανατέθηκε η υλοποίηση 432 σχεδίων ενίσχυσης Μη κυβερνητικών Οργανώσεων. 

Η υλοποίηση των δράσεων των ΜΚΟ στα πλαίσιο του Α’ και του Β’ Κύκλου του προγράμματος, είχε 
ως βασικότερους στόχους:  

 την ανάπτυξη και ενδυνάμωση δικτύων συνεργασίας μεταξύ ΜΚΟ και τοπικών φορέων,  

 τη διατήρηση και την ανάδειξη του πολιτισμού,   

 την  προώθηση  της  ισότητας  των  ευκαιριών  για  άτομα  που  προέρχονται  από  ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες, 

 την προστασία του περιβάλλοντος, 

 την προώθηση των ίσων ευκαιριών για τα δύο φύλα. 

Σε  ότι  αφορά  τον  τοπικό  χαρακτήρα  και  την  αυτοτέλεια  των  δράσεων  που  υλοποιήθηκαν,  η 
πλειοψηφία  των οργανώσεων απασχόλησαν ανέργους  εντός  του Δήμου/Κοινότητας  χωροθέτησης 
του σχεδίου, αλλά γενικότερα ο χαρακτήρας των δράσεων που υλοποιήθηκαν ήταν τοπικός, καθώς 
στην πλειοψηφία τους υλοποιήθηκαν κατόπιν συνεργασίας ΜΚΟ και των Δήμων χωροθέτησης του 
έργου. 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τους επωφελούμενους ανέργους σημειώνεται ότι πάνω από το 60% των 
νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής αυτού του έργου αφορούσε 
γυναίκες,  ενώ  ηλικιακά  οι  περισσότεροι  επωφελούμενοι  (ανεξαρτήτως φύλου)  είναι  μεγαλύτεροι 
των 25 ετών. 

Άμεσα επωφελούμενοι ήταν κυρίως  τα άτομα που απασχολήθηκαν στις δράσεις,  δηλαδή άνεργοι 
που  κάλυψαν  τις  θέσεις  που  δημιουργήθηκαν,  καθώς  και  λοιποί  συνεργάτες.  Έμμεσα 

                                                            
2
 Τα στοιχεία προέρχονται από τη Μελέτη Αξιολόγησης Δράσεων ΜΚΟ στο Μέτρο 1.6 «Δράσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  (ΜΚΟ) 
(2008). 
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επωφελούμενοι ήταν οι ίδιοι οι πολίτες, καθώς ενισχύθηκε η κινητοποίηση και η ευαισθητοποίηση 
της κοινής γνώμης γύρω από τον εθελοντισμό και τη δραστηριότητα των ΜΚΟ. 

5.1.1.2. Ταυτότητα & Μεθοδολογία της Έρευνας Πεδίου   

Η  Έρευνα  Πεδίου  στο  πλαίσιο  του Μέτρου  1.6  του  ΕΠΑΕΚ  πραγματοποιήθηκε  σε ΜΚΟ  /  Φορείς 
υλοποίησης  Σχεδίων  Ισότητας  των  Φύλων.  Για  την  διενέργειά  της,  δημιουργήθηκε  δείγμα  του 
εξεταζόμενού πληθυσμού 165  σχεδίων δράσης που υλοποιήθηκαν  (71  στον  κύκλο Α’  και 94  στον 
κύκλο Β’ του Μέτρου) από 76 ΜΚΟ. 

Το  δείγμα  λήφθηκε  με  διαστρωματική  και  τυχαία  δειγματοληψία,  με  τρόπο  δηλαδή  που  να 
εξασφαλίζει ότι τα βασικά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του επιλεγμένου δείγματος είναι 
αντιπροσωπευτικά του συνολικού πληθυσμού. Οι βασικές παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη στην 
επιλογή του δείγματος είναι οι εξής: 

 Η γεωγραφική κατανομή των φορέων υλοποίησης  (σε επίπεδο Περιφέρειας και Νομού).  

 Το είδος των έργων που υλοποιήθηκαν. 

Αναλυτική  λίστα  των  συμμετεχόντων  στην  έρευνα  παρατίθεται  στο  Παράρτημα  Α  του  2ου 
Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

Η μεθοδολογία υλοποίησης της παρούσας έρευνας συνοψίζεται στα κάτωθι: 

1. Σχεδιάσθηκε το βασικό ερωτηματολόγιο της έρευνας και οριστικοποιήθηκε σε συνεργασία 
με την Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Ακολούθησε, στις 26.05.2011, η αποστολή των ερωτηματολογίων στους Φορείς υλοποίησης 
από  τον  Ανάδοχο  συνοδευόμενη  από  σχετική  επιστολή  που  συντάχθηκε  από  την 
Αναθέτουσα Αρχή. Τα ερωτηματολόγια απεστάλησαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στους 
φορείς / συντονιστές των Σχεδίων Ισότητας, συνοδευόμενα από κατάλληλα διαμορφωμένο 
διαβιβαστικό  το  οποίο  περιείχε  πληροφορίες  σχετικά  με  τον  τρόπο  και  το  χρόνο 
συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. 

3. Κατόπιν  αποστολής  των  ερωτηματολογίων  και  προκειμένου  για  την  επίτευξη 
ικανοποιητικού  ποσοστού  παραλαβών‐επιστροφών  συμπληρωμένων  ερωτηματολογίων, 
διενεργήθηκαν τηλεφωνικές επικοινωνίες, η διενέργεια των οποίων κρίθηκε σκόπιμη, για τη 
διευκόλυνση των υπεύθυνων των φορέων στη συμπλήρωσή τους.  

4. Ακολούθησε  κατάλληλη  κωδικοποίηση  και  επεξεργασία  των  δεδομένων  των 
συμπληρωμένων  ερωτηματολογίων.  Στο  στάδιο  αυτό  πραγματοποιήθηκαν  η 
παραμετροποίηση  και  επεξεργασία  των  ποσοτικών  δεδομένων  των  ερωτηματολογίων,  η 
δόμηση και  επεξεργασία  των ποιοτικών μεταβλητών,  καθώς και η ανάλυση περιεχομένου 
και  επεξεργασία  των  ανοικτών  ερωτήσεων.  Η  επεξεργασία  των  στοιχείων 
πραγματοποιήθηκε  με  τη  βοήθεια  του  Προγράμματος  Ms  Office  Excel  2010.  Τα 
αποτελέσματα  της ανωτέρω επεξεργασίας,  καθώς  και  τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 
από  τους  συμμετέχοντες  στην  έρευνα Φορείς  υλοποίησης  παρουσιάζονται  αναλυτικά  στο 
Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

5.1.1.3. Ερωτηματολόγιο Έρευνας Πεδίου 

Για  την  έρευνα  πεδίου  στους  Φορείς  υλοποίησης  εκπονήθηκε  σχέδιο  ερωτηματολογίου, 
διαμορφωμένο  με  βάση  τη  συγκεκριμένη  κατηγορία  παρέμβασης  στο Μέτρο 1.6  του  ΕΠΑΕΚ  που 
υλοποίησαν3.  Κατά τη διάρκεια της έρευνας συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από 26 φορείς που 

                                                            

3
Όπως  ήδη  αναφέρθηκε,  η  οριστικοποίηση  και  τελική  έκδοση  του  ερωτηματολογίου  πραγματοποιήθηκε  σε  συνεργασία  και  με  τη 
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής.  
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υλοποίησαν 37 Σχέδια του κύκλου Α΄  (σε σύνολο 71) και 31 Σχέδια του κύκλου Β’  (σε σύνολο 94), 
γεγονός που αποδεικνύει την υψηλή αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. 

Το  ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε  για  τις ανάγκες  της  έρευνας διαρθρώνεται σε  τρεις βασικές 
ενότητες,  εκ  των  οποίων  η  πρώτη  αφορά  πληροφοριακά  στοιχεία  για  τους  φορείς  και  τα  Σχέδια 
Ισότητας  που  υλοποίησαν,  η  δεύτερη  την  αποτελεσματικότητα  των  Σχεδίων  και  η  τρίτη  τη 
διερεύνηση προτάσεων εφαρμογής για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο. 

Μεθοδολογικά,  το  ερωτηματολόγιο  που  σχεδιάστηκε  χαρακτηρίζεται  «μικτού»  τύπου  και 
χρησιμοποιεί κατηγορίες ερωτήσεων και το συνδυασμό τους, ως ακολούθως: 

 Ανοιχτές  ερωτήσεις,  οι  οποίες  παρέχουν  μεν  μεγάλη  ελευθερία  απαντήσεων  στον 
ερωτώμενο και συλλογή αρκετών πληροφοριών, παρουσιάζουν ωστόσο σχετική δυσκολία 
στην επεξεργασία τους. 

 Ερωτήσεις  πολλαπλής  επιλογής,  στις  οποίες  ο  ερωτώμενος  μπορεί  να  επιλέξει  την 
απάντησή του μεταξύ προεπιλεγμένων απαντήσεων. 

 Διχοτομημένες ερωτήσεις, όπου οι απαντήσεις περιορίζονται σε δύο, π.χ. ΝΑΙ‐ΟΧΙ. 

 Ερωτήσεις  κλίμακας,  οι  οποίες  έχουν  ποσοτικοποιημένη  μορφή  και  στις  οποίες  ο 
ερωτώμενος δηλώνει εάν συμφωνεί ή διαφωνεί και σε τι βαθμό. 

Η βασική δομή των ερωτηματολογίων αναλύεται στις ακόλουθες ενότητες: 

 Ενότητα Α: Πληροφοριακά στοιχεία των Φορέων Υλοποίησης και των Σχεδίων Δράσης  

Στην  Ενότητα  Α  του  ερωτηματολογίου  οι  ερωτώμενοι  κλήθηκαν  να  αποτυπώσουν  τα  βασικά 
πληροφοριακά  στοιχεία  του/των  Σχεδίου/ων  Δράσης  που  υλοποιήθηκε/αν  από  το  φορέα  τους. 
Μεταξύ  των  προς  συμπλήρωση  στοιχείων  περιλαμβάνεται  πληροφόρηση  που  αφορά  τον  αριθμό 
Σχεδίων  που  υλοποιήθηκαν  στον  α’  ή/και  στο  β’  κύκλο  Προκήρυξης  του  Μέτρου,  τον 
προϋπολογισμό  και  τις  τελικές  δαπάνες  του/των  Σχεδίου/ων  Δράσης,  τον  αριθμό  των 
απασχολούμενων  γυναικών  των  επιδοτούμενων  θέσεων  που  προβλέφθηκαν  στο  πλαίσιο 
υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και εκείνων που επιδοτούνται μέχρι σήμερα,  τον τρέχοντα 
αριθμό των απασχολούμενων στο φορέα, τις δραστηριότητες, εμπειρία και τεχνογνωσία του φορέα, 
την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Γ από το φορέα.  

 Ενότητα Β: Εξέταση της αποτελεσματικότητας των Σχεδίων Δράσης  

Στην Ενότητα Β  του ερωτηματολογίου οι  ερωτώμενοι  κλήθηκαν να διατυπώσουν  την άποψή  τους 
αναφορικά με  τους  τομείς στους οποίους επικεντρώνονται  τα αποτελέσματα  του/των Σχεδίου/ων 
που  υλοποίησαν,  να  εκτιμήσουν  το  βαθμό  στον  οποίο  οι  παρεμβάσεις  του  Μέτρου  1.6 
ανταποκρίθηκαν  στο  στόχο  ενίσχυσης  της  ισότητας  των  φύλων  και  να  αξιολογήσουν  το  επίπεδο 
συνεργασίας τους με την ΕΥΕ‐ΕΚΤ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος.  

 Ενότητα Γ: Προτάσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ  

Στην Ενότητα Γ  του ερωτηματολογίου, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να διατυπώσουν την άποψή τους 
σχετικά με τους τομείς / πεδία στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση κατά την Δ Προγραμματική 
Περίοδο  με  στόχο  την  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων  σε  συνάρτηση  και  με  την  τρέχουσα 
κοινωνικο‐οικονομική  συγκυρία.  Επιπλέον,  κλήθηκαν  να  αποφανθούν  σχετικά  με  τα  μέσα  εκείνα 
που  θα  συντελούσαν  στην  αποτελεσματικότερη  εφαρμογή  των  προγραμμάτων  προώθησης  της 
ισότητας  των  φύλων  καθώς  και  τους  τομείς  στους  οποίους  οι  ίδιοι  οι  φορείς  θα  μπορούσαν  να 
συμβάλουν με στόχο  την προώθηση της  ισότητας  των φύλων.  Τέλος, οι  ερωτώμενοι κλήθηκαν να 
διατυπώσουν  τις  προτάσεις  τους  σχετικά  με  το  είδος  των  δράσεων  /  έργων  των  οποίων  την 
υλοποίηση  κρίνουν  σκόπιμη  στο  πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ,  καθώς  και  να  προτείνουν  και  ακολούθως  να 
περιγράψουν  το  είδος  της προτεινόμενης συνεργασίας με στόχο  την προώθηση  της  ισότητας  των 
φύλων.  
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Το  ερωτηματολόγιο  που  χρησιμοποιήθηκε  στην  παρούσα  έρευνα  παρατίθεται  στο  Παράρτημα  Α 
του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

5.1.1.4. Αναλυτική Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας (ανά ερώτημα) 

Στην  παρούσα  ενότητα  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  πεδίου  στους  συντονιστές 
φορείς υλοποίησης Σχεδίων Δράσης ανά ενότητα  του ερωτηματολογίου και επιμέρους ερώτημα.  

 Ενότητα Α: Πληροφοριακά στοιχεία των Φορέων Υλοποίησης και των Σχεδίων Δράσης  

Ακολουθεί  συνοπτική  παρουσίαση  των  επιμέρους  ερωτημάτων  και  των  συμπερασμάτων  / 
ευρημάτων της Ενότητας Α του ερωτηματολογίου: 

Α.1 Βασικά  πληροφοριακά  στοιχεία  των  Σχεδίων  Δράσης  που  υλοποιήθηκαν στον  τομέα  παρέμβασης 
«ισότητα των φύλων» 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Στο πλαίσιο του ερωτήματος Α1, ζητήθηκε από τους φορείς υλοποίησης να περιγράψουν τα Σχέδια 
Δράσης που υλοποίησαν στον τομέα παρέμβασης «ισότητα των φύλων» σε πολλαπλά επίπεδα. 

Αρχικά  τους  ζητήθηκε να συμπληρώσουν    τον αριθμό  των Σχεδίων   Δράσης,  που υλοποίησαν στο 
πλαίσιο  του Α’  κύκλου ή/και  του Β’  κύκλου Προκήρυξης  του Μέτρου 1.6  και που αφορούσαν  την 
ισότητα  των  φύλων.  Επιπλέον,  οι  φορείς  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα  κλήθηκαν  να 
συμπληρώσουν  τον  αρχικό  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  των  Σχεδίων  Δράσης  και  τον  τελικό 
προϋπολογισμό (δαπάνες) των Σχεδίων Δράσης και για τους δύο κύκλους προκήρυξης.   

Από  τις  απαντήσεις  των φορέων  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα  παρατηρούμε  ότι  υλοποίησαν 67 
Σχέδια  Δράσης  με  συνολικά  αρχικό  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  ύψους  €1.949.700  και  με 
απορρόφηση που ανήλθε σε ποσοστό 82,8%, ήτοι σε €1.613.480,32 και η οποία κρίνεται ιδιαίτερα 
ικανοποιητική.  

Επιπλέον,  από  το  σύνολο  των  επιδοτούμενων  θέσεων  απασχόλησης  που  δημιουργήθηκαν  στο 
πλαίσιο υλοποίησης των σχεδίων δράσης των φορέων που συμμετείχαν στην έρευνα τόσο στο Α΄ 
όσο  και  στο  Β΄  κύκλο  προκήρυξης  του  Μέτρου  1.6,  το  81,1%  ήταν  γυναίκες  και  μόλις  το  18,9% 
άνδρες. 

Ωστόσο,  μετά  το  πέρας  του/των  Σχεδίου/ων  Δράσης,  μόλις  το  15%  των  επωφελούμενων 
απασχόλησης από τα Σχέδια Δράσης των ΜΚΟ διατήρησε την εργασία του, με το 76% εξ αυτών να 
είναι άνδρες και μόνο το 24% γυναίκες, γεγονός που καταδεικνύει χαμηλή διατηρησιμότητα στις 
θέσεις εργασίας των γυναικών.  
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Δεδομένου του ότι τόσο ο Α’ όσο και ο Β’ κύκλος Προκήρυξης του Μέτρου έληξαν στις 30.06.2009 
και η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου‐Ιουνίου 2011, εκτιμάται ότι 
τα ως άνω ποσοστά των επωφελούμενων απασχόλησης από τα Σχέδια Δράσης των ΜΚΟ διατηρούν 
την εργασία τους για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών.    

 

Α.2 Υφιστάμενος αριθμός απασχολούμενων στους φορείς υλοποίησης Σχεδίων Δράσης 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Όπως προκύπτει, στη σύνθεση του στελεχιακού δυναμικού των φορέων και ειδικότερα στα στοιχεία 
κατανομής τους ανά φύλο, το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 87% έναντι του αντίστοιχου 
13% των ανδρών. 

Α.3 Φορείς που διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Στο  ερώτημα Α3,  οι  φορείς  κλήθηκαν  να  απαντήσουν  σχετικά  με  το  εάν  διαθέτουν  διαχειριστική 
επάρκεια  τύπου  Γ.  Το  εν  λόγω  ενσωματώθηκε  στο  παρόν  ερωτηματολόγιο  δεδομένης  της  ρητής 
αναφοράς  στις  Διατάξεις  Εφαρμογής  του  ΕΣΠΑ  2007‐2013  περί  επιβολής  σειράς  διαδικασιών  οι 
οποίες  θα  πρέπει  να  ακολουθούνται  στη  διάρκεια  της  υλοποίησης  των  παρεμβάσεων,  τόσο  σε 
επίπεδο Δικαιούχων όσο και σε επίπεδο της εκάστοτε Διαχειριστικής Αρχής.  

Η  αυστηρότητα  του  επιπέδου  διαχειριστικής  ικανότητας  των  Δικαιούχων  του  ΕΠ  σχετίζεται  με  το 
γεγονός  ότι  η  απόκτηση  Διαχειριστικής  Επάρκειας  συνιστά  προϋπόθεση  συμμετοχής  στα 
συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα  του  ΕΚΤ  και  εγγύηση  ότι  διαθέτουν  ένα  ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης των παρεμβάσεων που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες 
παραμέτρους, μεταξύ των οποίων τα αναγκαία έντυπα παρακολούθησης των έργων, την πρόβλεψη 
των διαδικασιών ελέγχων κλπ. 

Με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν οι φορείς που συμμετείχαν στην έρευνα προκύπτει ότι μόνο 
το 7% των φορέων διέθετε την περίοδο της έρευνας διαχειριστική επάρκεια, το 33% ήταν σε φάση 
προετοιμασίας για την λήψη επάρκειας, ενώ το 59 % δεν διέθετε Διαχειριστική Επάρκεια. 
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Α.4 Σημερινές δραστηριότητες των φορέων

‐ 

Παρατηρήσεις:  
 Οι δραστηριότητες των φορέων, όπως διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος ερωτήματος, παρατίθενται σε 

μορφή πίνακα στο Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης» 

Η  συλλεχθείσα  πληροφόρηση  αναφορικά  με  την  τρέχουσες  δραστηριότητες  των  συμμετεχόντων 
στην  έρευνα  φορέων  (ανά  φορέα)  παρατίθεται  με  την  μορφή  πίνακα  στο  Παράρτημα  Α  του  2ου 
Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης».  

Α.5 Τομείς στους οποίους οι φορείς διαθέτουν εμπειρία / τεχνογνωσία

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Όπως προκύπτει, σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων αποδίδει μεγάλη ή ικανοποιητική εμπειρία 
σε  θέματα  συμβουλευτικής  γυναικών,  προώθησης  της  γυναικείας  απασχόλησης,  καθώς  και 
ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας των φύλων σε τοπικό /  κλαδικό επίπεδο. 

Απεναντίας,  μέτρια  προκύπτει  να  είναι  η  εμπειρία  των  φορέων  σε  θέματα  υλοποίησης 
επιμορφωτικών  δράσεων  σε  θέματα  ισότητας,  και  σε  θέματα  δράσεων  καταπολέμησης  της  βίας 
κατά των γυναικών. 

 Ενότητα Β: Εξέταση της αποτελεσματικότητας των σχεδίων δράσης 

Β.1 Τομείς στους οποίους επικεντρώνονται τα αποτελέσματα των Σχεδίων Δράσης  
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Παρατηρήσεις: ‐ 

Όπως  προκύπτει,  για  το  67%  του  δείγματος  η  υλοποίηση  των  Σχεδίων  συνέβαλλε  πολύ  στην 
απόκτηση  εμπειρίας  στον  τομέα  διαχείρισης  προγραμμάτων,  ενώ  για  το  59%  αποτέλεσε  μια 
σημαντική ευκαιρία να επεκτείνει την εμπειρία του στον τομέα της ισότητας των φύλων. 

Β.2 Βαθμός ανταπόκρισης  των Σχεδίων Δράσης στο στόχο ενίσχυσης της ισότητας των φύλων 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Παρατηρείται ότι οι φορείς στην πλειοψηφία εκτιμούν ότι τα Σχέδια Δράσης που υλοποιήθηκαν στο  
Μέτρο  1.6  ανταποκρίθηκαν  στο  στόχο  ενίσχυσης  της  ισότητας  των  φύλων  με  την  έννοια  του  ότι 
προώθησαν  την  γυναικεία  απασχόληση  και  διέδωσαν  περαιτέρω  τους  στόχους  της  ισότητας  των 
φύλων. 

Β.3 Αξιολόγηση συνεργασίας των φορέων με την ΕΥΕ‐ΕΚΤ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ΜΚΟ αποτιμά ως πολύ καλή  τη συνεργασία της με την ΕΥΕ‐ΕΚΤ, 
γεγονός που σχετίζεται και με την ποιότητα του συστήματος διαχείρισης, το οποίο ενώ πολύ συχνά 
αποτελεί σημείο άσκησης κριτικής από την πλευρά των φορέων υλοποίησης, εδώ διαφαίνεται ότι 
ικανοποίησε τους χρήστες του.   
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 Ενότητα Γ: Προτάσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

Γ.1 Τομείς  παρέμβασης  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  στους  οποίους  θα  πρέπει  να  πρέπει  να 
δοθεί έμφαση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Από  τα  στοιχεία  προκύπτει  ότι  υψηλή  βαρύτητα  αποδίδεται  από  τους  Φορείς  στην  προώθηση 
δράσεων στους τομείς της Διατήρησης της απασχόλησης  (65,2%),  της Τοποθέτησης γυναικών στην 
αγορά εργασίας (54,2%), ενώ ακολουθούν οι δράσεις Ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας 
(45,8%), Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και της Κατάρτισης και δια βίου μάθησης  (43,5%),   Νομικής 
υποστήριξης (47,8%) και Καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών (43,5%). 

43,5%

54,2%

65,2%

45,8%

41,7%

30,4%

37,5%

22,7%

26,1%

33,3%

39,1%

25,0%

8,7%

29,2%

41,7%

21,7%

45,8%

45,5%

30,4%

33,3%

17,4%

20,8%

26,1%

25,0%

16,7%

47,8%

16,7%

31,8%

43,5%

33,3%

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Τοποθέτηση γυναικών στην αγορά εργασίας 

Διατήρηση της απασχόλησης 

Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Κατάρτιση και δια βίου μάθηση

Νομική υποστήριξη

Εξισορρόπηση οικογενειακής & επαγγελματικής  ζωής  
μέσω της αξιοποίησης  δομών κοινωνικής στήριξης 

Πρόσβαση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων 

Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Άλλο 

Ιεράρχηση των τομέων παρέμβασης προώθησης της ισότητας των φύλων στους οποιους θα πρέπει να 
δοθεί έμφαση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Υψηλή βαρύτητα (1‐3) Μέτρια βαρύτητα (4‐6) Χαμηλή βαρύτητα (7‐9)
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15%
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25%

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Τοποθέτηση γυναικών στην αγορά εργασίας 

Διατήρηση της απασχόλησης 

Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Κατάρτιση και δια βίου μάθηση

Νομική υποστήριξη

Εξισορρόπηση οικογενειακής & επαγγελματικής  ζωής  μέσω 
της αξιοποίησης  δομών κοινωνικής στήριξης 

Πρόσβαση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων 

Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Άλλο 

Ιεράρχηση των τομέων παρέμβασης προώθησης της ισότητας των φύλων στους οποιους θα πρέπει να 
δοθεί έμφαση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ανά κατηγορία γυναικών (εργαζόμενες/άνεργες)

Άνεργες & Εργαζόμενες Άνεργες Εργαζόμενες
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Επισημαίνεται επίσης ότι στο σύνολο των δράσεων, με εξαίρεση τις δύο παραπάνω αναφερθείσες, 
αποδίδεται  υψηλή  και  μέτρια  βαρύτητα  σε  ιδιαίτερα  μεγάλα  ποσοστά  που  υπερβαίνουν  κατά 
κανόνα το 70%. 

Με  βάση  τα  ευρήματα,  οι  βασικοί  τομείς  παρέμβασης  στους  οποίους  θα  πρέπει  να  δοθεί 
προτεραιότητα  στο  πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ,  ανά  κατηγορία  γυναικών  (άνεργες,  απασχολούμενες), 
προκύπτουν ως ακολούθως: 

 Για τις άνεργες γυναίκες ως πρώτη προτεραιότητα κρίνεται η Τοποθέτηση γυναικών στην αγορά 
εργασίας  (75%)  και  η  ενίσχυση  της  γυναικείας  επιχειρηματικότητας  (42%),  ενώ  ακολουθούν 
τομείς παρέμβασης όπως η Κατάρτιση και δια βίου μάθηση. 

 Για τις εργαζόμενες γυναίκες ως πρώτη προτεραιότητα κρίνεται η Διατήρηση της απασχόλησης 
(50%),  η  Εξισορρόπηση  οικογενειακής &  επαγγελματικής  ζωής  μέσω  της  αξιοποίησης    δομών 
κοινωνικής στήριξης  (Παιδικοί Σταθμοί, Βοήθεια στο σπίτι  κ.λπ.)  και η κατάρτιση και δια βίου 
μάθηση. 

 Τέλος,  προτεραιότητα σε  ευρεία  γκάμα παρεμβάσεων προτείνεται  και  για  τις  δύο  κατηγορίες 
γυναικών (άνεργες – εργαζόμενες), μεταξύ των οποίων: Νομική υποστήριξη, Καταπολέμηση της 
βίας  κατά  των  γυναικών,  Κατάρτιση  και  δια  βίου  μάθηση,  Πρόσβαση  στα  κέντρα  λήψης 
αποφάσεων,  Εξισορρόπηση  οικογενειακής  και  επαγγελματικής  ζωής,  μέσω  της  αξιοποίησης 
δομών κοινωνικής στήριξης.  

Γ.2 Παράγοντες  συμβολής  στην  αποτελεσματικότερη  εφαρμογή  των  προγραμμάτων  προώθησης  της 
ισότητας των φύλων 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Όπως Παρατηρείται,  η  Ευνοϊκότερη  χρηματοδότηση  των  προγραμμάτων  προώθησης  της  ισότητας 
των φύλων και η Ευρύτερη δημοσιότητα των Προγραμμάτων είναι σημεία που χρήζουν βελτίωσης 
κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων υπέρ της ισότητας των φύλων. 

Ενδιαφέρον  σε  αυτό  το  σημείο  παρουσιάζει  να  αποτυπωθούν  οι  διευκρινήσεις  των  ερωτώμενων 
στην απάντηση άλλο. Όσοι εκ  των ερωτώμενων επέλεξαν   αυτήν  την απάντηση,  διευκρίνισαν  την 
απάντησή τους δίνοντας τις εξής απαντήσεις, χωρίς όμως να παρατηρείται επανάληψη αυτών, ώστε 
να κρίνεται σκόπιμο να ομαδοποιηθούν και να κατηγοριοποιηθούν: 

 Καλύτερη ενημέρωση ,υποστήριξη 
 Κάλυψη κόστους υπάρχοντος προσωπικού (1 άτομο ανά φορέα ή ανάλογα με το πλήθος 

μελών) και όχι μόνο πρόσληψη ανέργων. 
 Δημιουργία προγραμμάτων που να βασίζονται στην οικογένεια και να υποστηρίζουν τον 

ρόλο της μητρότητας 
 Μεγαλύτερη διάρκεια δράσεων και περισσότεροι πόροι. 
 Συνέχεια και συνέπεια στην χρηματοδότηση και  διασύνδεση με άλλες δράσεις 

18%

40%

32%

10%

Υλοποίηση μέσω εταιρικών σχημάτων 

Ευνοϊκότερη χρηματοδότηση 

Ευρύτερη δημοσιότητα 

Άλλο 

Παράγοντες συμβολής στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προγραμμάτων προώθησης της 
ισότητας των φύλων 

Υλοποίηση μέσω εταιρικών σχημάτων  Ευνοϊκότερη χρηματοδότηση  Ευρύτερη δημοσιότητα  Άλλο 
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Γ.3 Ιεράρχηση  τομέων  στους  οποίους  οι  φορείς  υλοποίησης  Σχεδίων  Δράσης  θα  μπορούσαν  να 
συμβάλουν με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Όπως  προκύπτει,  οι  φορείς  επέδειξαν  σημαντικά  μεγαλύτερη  προθυμία  (80%  του  συνόλου)  στην 
προοπτική Υλοποίησης προγραμμάτων σε σχέση με την συμβολή τους σε διαδικασίες σχεδιασμού 
και προετοιμασίας  ‐  εξειδίκευσης παρεμβάσεων,  γεγονός που κρίνεται λογικό με βάση το προφίλ 
τους και την πρότερη εμπειρία τους. 

Γ.4 Είδη δράσεων/έργων τα οποία οι φορείς κρίνουν αναγκαίο να υλοποιήσουν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
και προτάσεις για το είδος συνεργασίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων. 

‐ 

Παρατηρήσεις:  
 Τα  είδη  δράσεων/έργων  που  διατυπώθηκαν  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  ερωτήματος  παρατίθενται  σε  μορφή 

πίνακα στο Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης» 

Δεδομένου του ότι οι απαντήσεις σε αυτό  το ερώτημα ήταν πολυδιάστατες και σε μεγάλο βαθμό 
επηρεάζονταν  από  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  και  το  αντικείμενο  δραστηριότητάς  τους,  οι 
απαντήσεις  των φορέων παρατίθενται αναλυτικά με  τη μορφή   πίνακα στο Παράρτημα Α  του 2ου 
Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

Γ.5 Παρατηρήσεις και προτάσεις των φορέων για  τη μελλοντική βελτίωση των Προγραμμάτων 

 

Παρατηρήσεις:  
 Οι  προτάσεις  που  διατυπώθηκαν  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  ερωτήματος  παρατίθενται  σε  μορφή  πίνακα  στο 

Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης» 

Όπως προκύπτει, οι περισσότερες εκ των παρατηρήσεων / προτάσεων των φορέων σχετίζονται με 
τη βελτίωση του συστήματος της οικονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων. 

41%

80%

20%

18%

16%

40%

41%
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40%

Σχεδιασμός  
προγραμμάτων 

Υλοποίηση 
προγραμμάτων 

Ενημέρωση –
δημοσιότητα 

Ιεράρχηση τομέων στους οποίους οι φορείς υλοποίησης Σχεδίων Δράσης θα μπορούσαν να συμβάλουν 
με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων 

Σε μεγάλο βαθμό  Σε ικανοποιητικό βαθμό  Σε μικρό βαθμό 
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3

1

Βελτίωση της οικονομικής 
διαχείρισης των προγραμμάτων

Εκσυγχρονισμός των 
διαδικασιών υλοποίησης των 

προγραμμάτων

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Παρατηρήσεις και προτάσεις των φορέων υλοποίησης Σχεδίων Δράσης για μελλοντική βελτίωση των 
Προγραμμάτων
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5.1.2. Εις βάθος ανάλυση και αξιολόγηση του Μέτρου 5.3 του ΕΠΑΕΚ 

5.1.2.1. Ταυτότητα του Μέτρου 5.3   

Στο πλαίσιο της μελέτης «Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της 
αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  στα  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  (gender mainstreaming  και  θετικές  δράσεις)» 
πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα πεδίου σε φορείς που υλοποίησαν Σχέδια Δράσης υπέρ της 
ισότητας  των  φύλων  στο  πλαίσιο  του  Μέτρου  5.3  «Ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις  υπέρ  των 
γυναικών  (Εξειδικευμένη  κατάρτιση,  συμβουλευτική,  απόκτηση  εργασιακής  εμπειρίας, 
επιχειρηματικότητα, δίκτυα, ευαισθητοποίηση/ πληροφόρηση φορέων και δομών)» του ΕΠΑΕΚ. 

Η  έρευνα  αυτή  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  μιας  περαιτέρω  αξιολογικής  εμβάθυνσης  σε  επιλεγμένα 
Μέτρα  του  Γ΄  ΚΠΣ  που  αφορούσαν  είτε  άμεσα  είτε  έμμεσα  την  ισότητα  των  φύλων,  όπως  αυτά 
ορίστηκαν  κατόπιν  συμφωνίας  με  την  ΕΥΣΕΚΤ.  Μέρος  της  εμβάθυνσης  αυτής  αφορά  έρευνα 
γραφείου που επικεντρώθηκε κυρίως σε ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής του Μέτρου 5.3 και 
μέρος αφορά έρευνα πεδίου προς τους φορείς υλοποίησης του Μέτρου που επικεντρώνεται στην 
διερεύνηση κυρίως ποιοτικών αλλά και ορισμένων ποσοτικών παραμέτρων της υλοποίησης από την 
σκοπιά  τους,  με  στόχο  αφενός  τον  εμπλουτισμό  των  διαθέσιμων  αξιολογικών  στοιχείων  σε  ότι 
αφορά  τα  αποτελέσματα  και  τις  επιπτώσεις  ως  προς  την  ισότητα  των  φύλων  και,  αφετέρου,  τη 
διαμόρφωση  βελτιωτικών  προτάσεων  για  το  σχεδιασμό  αντίστοιχων  δράσεων  της  παρούσας 
προγραμματικής περιόδου. 

Το Μέτρο 5.3 συμπεριέλαβε ως διακριτή του δράση την έγκριση και υλοποίηση 17 Σχεδίων Δράσης  
Ολοκληρωμένης Παρέμβασης υπέρ των γυναικών σε περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση στην 
απασχόληση  της  επιλεγμένης  ομάδας  στόχου  (άνεργες  και  εργαζόμενες  κυρίως 
αυτοαπασχολούμενες και μέλη γυναικείων συνεταιρισμών). 

Με  τον  όρο  «ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις»  ορίζεται  ένα  σύνολο  δράσεων,  «οι  οποίες 
απευθύνονται  σε  άτομα  για  τα  οποία,  απαιτούνται  συνδυασμένες  παρεμβάσεις  προκειμένου  να 
είναι  σε  θέση  να  ενταχθούν  στην  αγορά  εργασίας».  Τα  κύρια  γνωρίσματα  των  ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων, είναι τα εξής: 

 Οι  δράσεις  που  τις  διέπουν  εντάσσονται  στο  πλαίσιο  μιας  ενιαίας  στρατηγικής,  με 
σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους. 

 Κάθε επιμέρους δράση λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες.  

 Οι  επιμέρους  δράσεις  εντάσσονται  σε  ένα  συνολικό  Σχέδιο  για  μία  συγκεκριμένη 
περιοχή, το οποίο υλοποιεί ομάδα φορέων υπό τη μορφή εταιρικού σχήματος.  

 Το ζήτημα της απασχόλησης των γυναικών στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης μέσω της 
εταιρικότητας που περιλάμβαναν αντιμετωπίστηκε σε  τοπικό επίπεδο σαν ένα  ζήτημα  
που  αφορούσε  το  σύνολο  της  τοπικής  κοινωνίας  και  απαιτούσε  την  ενίσχυση  της 
συνεργασίας ανάμεσα στους τοπικούς παράγοντες.  

Το  περιεχόμενο  κάθε  Σχεδίου  Δράσης  της  ολοκληρωμένης  παρέμβασης  στο  πλαίσιο  του  Μ  5.3 
περιελάμβανε: 

 Δράσεις συμβουλευτικής και πληροφόρησης των γυναικών ωφελουμένων 

 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας 

 Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση 

Στόχος των Σχεδίων Δράσης  ήταν η προώθηση των γυναικών σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης  
(κατάρτιση  ή  συμμετοχή  σε  προγράμματα  απόκτησης  εργασιακής  εμπειρίας)  ή/και  σε  ενέργειες 
προώθησης  της  απασχόλησης  (προγράμματα  επιχορήγησης  Νέων  Θέσεων  Εργασίας  και  Νέων 
Ελευθέρων  Επαγγελματιών  του  ΟΑΕΔ)  ή/και  σε  ενέργειες  που  στόχευαν  στην  προώθηση  των 
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γυναικών στην απασχόληση μέσω άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων (πχ Υπουργείο Ανάπτυξης 
‐ ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας  κλπ). 

Υπεύθυνος και εθνικός συντονιστής φορέας των Σχεδίων Δράσης ήταν η Γενική Γραμματεία Ισότητας 
(τελικός  δικαιούχος)  με  την  επιστημονική  συμβολή  του  Κέντρου  Ερευνών  για  Θέματα  Ισότητας 
(ΚΕΘΙ), ενώ ο ΟΑΕΔ ήταν ο τελικός δικαιούχος για τις δράσεις απασχόλησης των Σχεδίων, συνολικού 
προϋπολογισμού 35.999.670 €. 

Για την υλοποίηση των δράσεων εκδόθηκε η υπ. αρ. 32190/4‐1‐2005 ΚΥΑ με τον τίτλο «Κατάρτιση 
προγράμματος απόκτησης  εργασιακής  εμπειρίας,  επιχορήγησης  επιχειρήσεων  για  την δημιουργία 
ΝΘΕ  και  ΝΕΕ,  ανέργων  γυναικών».  Έτσι,  ανάλογα  με  τις  προσωπικές  τους  δυνατότητες  οι 
επωφελούμενες του κάθε  Σχεδίου κλήθηκαν να συμμετάσχουν  στις εξής δράσεις: 

 Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (STAGE) 1.500 ανέργων γυναικών, ηλικίας 
18–60 ετών, σε φορείς ή επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα 

 Πρόγραμμα  Επιχορήγησης  1.000  ανέργων  γυναικών  ως  Νέων  Ελευθέρων 
Επαγγελματιών (ΝΕΕ) 

 Πρόγραμμα  Επιχορήγησης  Επιχειρήσεων  για  τη  δημιουργία  2.500  Νέων  Θέσεων 
Εργασίας για άνεργες γυναίκες (ΝΘΕ) 

 Πρόγραμμα Προκατάρτισης – Κατάρτισης 

Στο  πλαίσιο  της  υλοποίησης  των  ανωτέρω  δράσεων,  εφαρμόσθηκαν  ιδιαίτερα  ευνοϊκοί  όροι  και 
καινοτόμα στοιχεία και ειδικότερα με στόχο την διευκόλυνση των  μητέρων με ανήλικα τέκνα ή την 
επιμέλεια  ατόμων με αναπηρία προβλέφθηκαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 

 Δυνατότητα ορισμού  της  έδρας και  του  τόπου λειτουργίας  της  επιχείρησης σε  χώρο εντός  της 
οικίας (κατάλληλα διαμορφωμένο) στις περιπτώσεις: α) μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, 
β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία, άνω του 70% 

 Στην  περίπτωση  που  νέα  επιχειρηματίας  έχει  έδρα  την  οικία  της  (όσες  νέες  επιχειρηματίες 
υπάγονταν στην ανωτέρω κατηγορία) προβλέφθηκε η επιλεξιμότητα του 1/3 των δαπανών  που 
αφορούσαν ενοίκιο,  ΔΕΗ κλπ της οικίας της 

 Στις δαπάνες λειτουργίας  της επιχείρησης, υπολογίζονταν και  τα έξοδα του παιδικού σταθμού 
που τυχόν πλήρωνε η νέα επιχειρηματίας για  τη φύλαξη  των παιδιών  της, ώστε να μπορεί  να 
απασχολείται στην επιχείρηση. 

5.1.2.2. Ταυτότητα & Μεθοδολογία της Έρευνας Πεδίου   

Η  Έρευνα  Πεδίου  πραγματοποιήθηκε  στους  συντονιστές  φορείς  υλοποίησης  Σχεδίων  Δράσης  του 
Μέτρου  5.3  του  ΕΠΑΕΚ,  με  σκοπό  αφενός  την  σε  βάθος  διερεύνηση  των  αποτελεσμάτων  και 
επιπτώσεών  τους  στην  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων  και,  αφετέρου,  τη  διαμόρφωση 
προτάσεων  βελτίωσης  του  σχεδιασμού  αντίστοιχων  δράσεων  της  τρέχουσας  Προγραμματικής 
Περιόδου.  

Για την υλοποίηση της Έρευνας Πεδίου, δημιουργήθηκε δείγμα του εξεταζόμενού πληθυσμού των 
συντονιστών φορέων των 17 Σχεδίων Δράσης Ολοκληρωμένης Παρέμβασης υπέρ των γυναικών και 
χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου 
«Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

Η μεθοδολογία υλοποίησης της παρούσας έρευνας συνοψίζεται στα εξής: 

1. Σχεδιάσθηκε  το ερωτηματολόγιο  της έρευνας και οριστικοποιήθηκε σε συνεργασία με  την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Ακολούθησε, στις 26.05.2011, η αποστολή των ερωτηματολογίων στους Φορείς υλοποίησης 
από  τον  Ανάδοχο  συνοδευόμενη  από  σχετική  επιστολή  που  συντάχθηκε  από  την 
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Αναθέτουσα Αρχή. Τα ερωτηματολόγια απεστάλησαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στους 
φορείς / συντονιστές των Σχεδίων Ισότητας, συνοδευόμενα από κατάλληλα διαμορφωμένο 
διαβιβαστικό  το  οποίο  περιείχε  πληροφορίες  σχετικά  με  τον  τρόπο  και  το  χρόνο 
συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. 

3. Κατόπιν  αποστολής  των  ερωτηματολογίων  και  προκειμένου  για  την  επίτευξη 
ικανοποιητικού  ποσοστού  παραλαβών‐επιστροφών  συμπληρωμένων  ερωτηματολογίων, 
διενεργήθηκαν τηλεφωνικές επικοινωνίες, η διενέργεια των οποίων κρίθηκε σκόπιμη για τη 
διευκόλυνση των υπεύθυνων των φορέων στη συμπλήρωσή τους.  

4. Ακολούθησε  κατάλληλη  κωδικοποίηση  και  επεξεργασία  των  δεδομένων  των 
συμπληρωμένων  ερωτηματολογίων.  Στο  στάδιο  αυτό  πραγματοποιήθηκαν  η 
παραμετροποίηση  και  επεξεργασία  των  ποσοτικών  δεδομένων  των  ερωτηματολογίων,  η 
δόμηση και  επεξεργασία  των ποιοτικών μεταβλητών,  καθώς και η ανάλυση περιεχομένου 
και  επεξεργασία  των  ανοικτών  ερωτήσεων.  Η  επεξεργασία  των  στοιχείων 
πραγματοποιήθηκε  με  τη  βοήθεια  του  Προγράμματος  Ms  Office  Excel  2010.  Τα 
αποτελέσματα  της ανωτέρω επεξεργασίας,  καθώς  και  τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 
από  τους  συμμετέχοντες  στην  έρευνα Φορείς  υλοποίησης  παρουσιάζονται  αναλυτικά  στο 
Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

5.1.2.3. Ερωτηματολόγιο Έρευνας Πεδίου 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί,  για  την  έρευνα πεδίου στους συντονιστές φορείς αξιοποιήθηκε ενιαίο 
ερωτηματολόγιο.  Κατά  τη διάρκεια  της  έρευνας συμπληρώθηκαν  ερωτηματολόγια από 11 φορείς 
για 12 Σχέδια Δράσης4, γεγονός που αποδεικνύει την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. 

Για τον σχεδιασμό των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι τύποι ερωτήσεων, καθώς 
και συνδυασμός τους: 

 Ανοιχτές  ερωτήσεις,  οι  οποίες  παρέχουν  μεγάλη  ελευθερία  απαντήσεων  στον  ερωτώμενο 
και συλλογή αρκετών πληροφοριών. Ωστόσο, η επεξεργασία τους είναι δύσκολη. 

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, στις οποίες ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει την απάντησή 
του από κάποιες προδιαγεγραμμένες απαντήσεις. 

 Διχοτομημένες ερωτήσεις, όπου οι απαντήσεις περιορίζονται σε δύο, π.χ. ΝΑΙ‐ΟΧΙ. 

 Ερωτήσεις κλίμακας, οι οποίες έχουν ποσοτικοποιημένη μορφή και ο ερωτώμενος δηλώνει 
εάν συμφωνεί ή διαφωνεί και σε τι βαθμό. 

Η βασική δομή του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

 Ενότητα Α: Πληροφοριακά Στοιχεία του Σχεδίου  

Στην πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου καταγράφονται τα βασικά πληροφοριακά στοιχεία του 
Σχεδίου  Δράσης  που  υλοποιήθηκε  από  τον  φορέα.  Ειδικότερα  ζητούνται  ο  τίτλος,  η  Περιφέρεια 
Εφαρμογής  του  Σχεδίου  Δράσης,  ο  αρχικά  εγκριθείς  προϋπολογισμός,  ο  τελικός  προϋπολογισμός 
(δαπάνες), ο αριθμός των εγκριθέντων ωφελούμενων και ο τελικός αριθμός των ωφελουμένων. 

 Ενότητα Β: Εξέταση της καταλληλότητας της στρατηγικής και του σχεδιασμού 

Στην Ενότητα Β οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να αποτυπώσουν τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για 
τον  σχεδιασμό  του  Σχεδίου  Δράσης  που  υλοποιήθηκε,  όπως  πρωτογενής  έρευνα  πεδίου  για  τη 
διάγνωση  των    αναγκών  των ωφελουμένων  γυναικών,  δευτερογενής  επεξεργασία  δεδομένων  για 
την αγορά εργασίας  (μελέτες, στατιστικά, εκθέσεις αρμοδίων φορέων), διαβούλευση με γυναικείες 

                                                            
4
 Ένας εξ αυτών υλοποίησε δύο Σχέδια Δράσης. 
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οργανώσεις  και φορείς  ισότητας,  διαβούλευση με  επιχειρήσεις  στην  τοπική αγορά  εργασίας,  κ.ά. 
Κλήθηκαν επίσης  να διατυπώσουν την άποψή τους αναφορικά με το βαθμό που οι μέθοδοι αυτές 
συνέβαλαν στην τεκμηρίωση και εξειδίκευση του Σχεδίου.  

Επίσης,  στην  Ενότητα Β  του  ερωτηματολογίου  οι  ερωτώμενοι  κλήθηκαν  να αναφέρουν  τις  κύριες 
πηγές ενημέρωσης των υποψήφιων ωφελούμενων για συμμετοχή στις προβλεπόμενες δράσεις του 
έργου, όπως για παράδειγμα ο  ίδιος ο Συντονιστής Φορέας του Σχεδίου, άλλος φορέας –  εταίρος 
του Σχεδίου, ΚΠΑ ΟΑΕΔ, ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, έντυπα κλπ), ΟΤΑ, κλπ. 

Στην  ίδια  ενότητα,  οι  ερωτώμενοι  κλήθηκαν  να  περιγράψουν  τυχόν  εργαλεία  –  πρακτικές  που 
αναπτύχθηκαν  στα  πλαίσια  δημοσιότητας  του  Σχεδίου  που  στόχευαν  στην  κινητοποίηση  των 
ωφελουμένων και στην ευρύτερη προβολή του ζητήματος της ισότητας των φύλων. Τέλος, ζητήθηκε 
να  αξιολογηθεί  ο  βαθμός  στον  οποίο  επετεύχθη  η  ευαισθητοποίηση  των  γυναικών  μέσα  από  τις 
δράσεις δημοσιότητας του Έργου. 

 Ενότητα Γ: Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 

Στην Ενότητα Γ, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να αναφέρουν το ποσοστό των ωφελουμένων της δράσης 
«συμβουλευτικής»  του  Σχεδίου  που  παρακολούθησαν  και  να  ιεραρχήσουν  τα  θέματα 
συμβουλευτικής  που  παρουσίασαν  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  τις  ωφελούμενες,  όπως  για 
παράδειγμα Ψυχοκοινωνική υποστήριξη, Εύρεση Απασχόλησης, Αναζήτηση ευκαιριών Κατάρτισης, 
Νομική υποστήριξη κλπ. 

Επίσης,  οι  ερωτώμενοι  κλήθηκαν  να  αναφέρουν  το  ποσοστό  των  ωφελουμένων  της  δράσης 
«συμβουλευτικής» του Σχεδίου που παραπέμφθηκαν στον ΟΑΕΔ και σε ΚΕΚ, αντίστοιχα, καθώς και  
των ωφελουμένων της δράσης «συμβουλευτικής»  του Σχεδίου που εντάχθηκαν σε επιδοτούμενες 
θέσεις απασχόλησης. 

Στη  συνέχεια,  ζητήθηκε  από  τους  ερωτώμενους  να  περιγράψουν  την  ποσοστιαία  κατανομή  των 
ωφελουμένων  του  Σχεδίου  σε  ενεργητικές  πολιτικές  απασχόλησης  (Stage,  ΝΘΕ,  ΝΕΕ,  Κατάρτιση, 
Τοποθέτηση  στην  αγορά  εργασίας  χωρίς  επιδότηση,  ή  άλλη  πολιτική).  Επιπλέον  κλήθηκαν  να 
επιλέξουν την πηγή προέλευσης των στοιχείων ένταξης των ωφελουμένων του Σχεδίου Δράσης στα 
προγράμματα του ΟΑΕΔ, δηλαδή αν προκύπτουν από  σχετική  «επίσημη»  ενημέρωση  του  ΟΑΕΔ, 
ενημέρωση  από  τον  ΟΑΕΔ  μετά  από  δική  τους  πρωτοβουλία,  άμεση  ενημέρωση  από  τους 
ωφελούμενους του Σχεδίου, ή άλλη πηγή. Ακολούθως ζητήθηκε να γίνει περιγραφή των μεθόδων / 
διαδικασιών που αξιοποιήθηκαν για την προώθηση των ωφελούμενων γυναικών των Σχεδίων στα 
προγράμματα προώθησης στην απασχόληση του ΟΑΕΔ και για την παρακολούθησή τους.   

Επιπλέον,  οι  ερωτώμενοι  κλήθηκαν  να  αξιολογήσουν  τη  συνεργασία  τους  με  τον  ΟΑΕΔ  και  την 
υποστήριξη  που  είχαν  στο  πλαίσιο  της  υλοποίησης  του  Προγράμματος,  το  βαθμό  που  
ανταποκρίθηκαν  οι  υπηρεσίες  των  ΚΠΑ  του  ΟΑΕΔ  στην  παραπομπή  υποψηφίων  γυναικών,  ενώ 
αντίστοιχα ζητήθηκε η αξιολόγηση της συνεργασίας και της υποστήριξης που έλαβαν από την Γενική 
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος. 

Στην  ίδια  ενότητα  ζητήθηκε  να  επιλεγούν  τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο  της 
υλοποίησης  του  Σχεδίου  και  να  αξιολογηθεί  η  σημαντικότητα  αυτών,  όπως  για  παράδειγμα 
δυσκολίες  σε  διαχειριστικό  και  οργανωτικό  επίπεδο,  αποχωρήσεις  ωφελουμένων  από  το 
Πρόγραμμα, καθυστέρηση εντάξεων στα Προγράμματα Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (ΝΘΕ, 
ΝΕΕ,  stage)  από  ΟΑΕΔ,  δυσκολίες  /  προβλήματα  συνεργασίας  στο  «εσωτερικό»  του  εταιρικού 
σχήματος,  καθυστερήσεις  πληρωμών  του  Σχεδίου  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  ή  άλλα  τυχόν 
προβλήματα.  

Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν επίσης να απαντήσουν αν κατά την υλοποίηση του Έργου διαπιστώθηκαν 
προβλήματα  ή  δυσκολίες  που  είχαν  επιπτώσεις  στην  τήρηση  του  χρονοδιαγράμματος  και  στην 
επίτευξη των στόχων του Έργου. Ακολούθως, ζητήθηκε να διατυπωθεί η γνώμη τους σχετικά με το 
αν ο προϋπολογισμός που τελικώς διατέθηκε για το Σχέδιο  ήταν επαρκής, και τέλος να αναφέρουν 
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κατά πόσο αξιοποίησαν τους μηχανισμούς και τα έντυπα που τους διατέθηκαν από την ΓΓΙΦ για τη 
συγκέντρωση ποσοτικών στοιχείων παρακολούθησης των ωφελουμένων του Σχεδίου τους. 

 Ενότητα Δ: Λοιπά αξιολογικά ερωτήματα – Προτάσεις  

Στην  Ενότητα  Δ,  οι  ερωτώμενοι  κλήθηκαν  να  βαθμολογήσουν  τους  τομείς  στους  οποίους    το/α 
Σχέδιο/α  είχε/αν  θετικές  επιπτώσεις,  ειδικότερα  μετά  το  πέρας  του/ς.  Επίσης  κλήθηκαν  να 
προτείνουν  τι  θα  συνέβαλλε  στην  αποτελεσματικότερη  εφαρμογή  των  προγραμμάτων 
ολοκληρωμένων  παρεμβάσεων  υπέρ  των  γυναικών.  Επιπλέον,  ζητήθηκε  να  αξιολογηθούν  τα 
προγράμματα  ολοκληρωμένων  παρεμβάσεων  υπέρ  των  γυναικών  που  υλοποιήθηκαν  από  τους 
φορείς  σε  σχέση  με  τις  μεμονωμένες  δράσεις  που  χρηματοδοτήθηκαν  από  το  ΕΚΤ  (Συνοδευτικές 
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες) και στις οποίες συμμετείχαν γυναίκες, καθώς και ο βαθμός στον οποίο 
τα  προγράμματα  ολοκληρωμένων  παρεμβάσεων  υπέρ  των  γυναικών  που  υλοποιήθηκαν  
ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων. 

Τέλος οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να διατυπώσουν άλλες τυχόν παρατηρήσεις ή/και προτάσεις για την 
πιθανή  εφαρμογή  αντίστοιχων  προγραμμάτων  στις  τρέχουσες  συνθήκες  οικονομικής  κρίσης  και 
υψηλής ανεργίας. 

Το  ερωτηματολόγιο  που  χρησιμοποιήθηκε  στην  παρούσα  έρευνα  παρατίθεται  στο  παρόν 
Παράρτημα του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

5.1.2.4. Αναλυτική Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας (ανά ερώτημα) 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου στους 11 συντονιστές 
φορείς υλοποίησης Σχεδίων Δράσης ανά ενότητα  του ερωτηματολογίου και επιμέρους ερώτημα.  

 Ενότητα Α: Πληροφοριακά στοιχεία του Σχεδίου 

Α.1 Βασικά πληροφοριακά στοιχεία των Σχεδίων Δράσης που υλοποιήθηκαν

‐ 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Όπως  προκύπτει  από  τα  συλλεχθέντα  στοιχεία,  ο  εγκεκριμένος  προϋπολογισμός  των  Σχεδίων 
Δράσης ανέρχονταν σε €12.056.481, ενώ οι τελικές δαπάνες τους ανήλθαν σε €9.733.909 (ποσοστό 
απορρόφησης προϋπολογισμού 80,74%)5. 

Επίσης,  ο  αρχικά  εγκριθείς  αριθμός  ωφελούμενων  γυναικών  ανήλθε  στις  7.634.  Κατά  την 
ολοκλήρωση των σχεδίων, ο τελικός αριθμός των ωφελούμενων ανήλθε στις 8.172, ήτοι στο 107% 
της τιμής στόχου6.   

                                                            
5
 Πρόκειται για το άθροισμα των στοιχείων εγκεκριμένου π/ϋ ‐ τελικών δαπανών του δείγματος και όχι του συνόλου των εγκεκριμένων 
Σχεδίων Δράσης του Μέτρου.    

6
 Πρόκειται για τιμές που προέρχονται από τα επιμέρους αθροίσματα των στοιχείων του δείγματος και όχι από το σύνολο του εγκριθέντος 
αριθμού ωφελούμενων γυναικών και του τελικού αριθμού των ωφελούμενων των Σχεδίων Δράσης του Μέτρου.   
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 Ενότητα Β: Εξέταση της καταλληλότητας της στρατηγικής και του σχεδιασμού 

Β.1 Μέθοδοι  για  το  σχεδιασμό  του  Σχεδίου  Δράσης  και  βαθμός  συμβολής  τους  στην  τεκμηρίωση  και 
εξειδίκευσή του 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Διαπιστώνεται  ότι  οι  φορείς  χρησιμοποίησαν  συνδυαστικά  μια  σειρά  από  μεθόδους  για  τον 
σχεδιασμό των Σχεδίων  που συνέβαλαν στην τεκμηρίωση και εξειδίκευσή τους. 

Το σύνολο  των μεθόδων που αναφέρονται στο ερώτημα χρησιμοποιήθηκαν σε σημαντικό βαθμό. 
Συγκεκριμένα, στην κλίμακα από αρκετά έως πολύ αξιολογήθηκαν η Διαβούλευση με επιχειρήσεις 
στην τοπική αγορά εργασίας με 92%, η Διαβούλευση με Γυναικείες οργανώσεις και φορείς ισότητας 
με  91%,  η  Δευτερογενής  επεξεργασία  δεδομένων  για  την  αγορά  εργασίας  με  91%  καθώς  και  η 
Πρωτογενής Έρευνα Πεδίου για την διάγνωση των αναγκών των ωφελούμενων γυναικών με 90%. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι από τους φορείς που απάντησαν στο ερώτημα, μόλις 
τρεις  συμπλήρωσαν  κάποια  άλλη  (επιπλέον)  μέθοδο  από  τις  προτεινόμενες,  οι  οποίες  και 
αναφέρονται ως ακολούθως: 

 Επαγγελματικοί φορείς και Τ.Α. 

 Εμπειρία από τη λειτουργία των Κέντρων 

 Εμπειρία από την υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων στην περιοχή εφαρμογής 
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Β.2 Κύριες πηγές ενημέρωσης των υποψήφιων ωφελούμενων για συμμετοχή στις προβλεπόμενες δράσεις 
του έργου 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Η  πληροφόρηση  που  είχαν  οι  ωφελούμενες  προκειμένου  να  συμμετάσχουν  στα  Σχέδια  δράσης 
βασίζεται  σε  μια  πλειάδα  ενημερωτικών  μεθόδων.  Ξεχωρίζει  η  απευθείας  ενημέρωση  των 
ωφελουμένων γυναικών από το Συντονιστή Φορέα του Σχεδίου ή από κάποιο άλλο φορέα ‐ εταίρο 
του Σχεδίου  που οι φορείς δήλωσαν στο σύνολο  τους ότι αποτέλεσε  την κύρια πηγή ενημέρωσης 
(100%). 

Το 25% όσων απάντησαν στο ανωτέρω ερώτημα, συμπλήρωσαν κάποια άλλη πηγή ενημέρωσης των 
υποψήφιων  ωφελούμενων  για  συμμετοχή  στις  προβλεπόμενες  δράσεις  των  έργων,  στις  οποίες 
μεταξύ  άλλων  περιλαμβάνονταν:  Επαγγελματικοί  φορείς,  Επιτροπές  ισότητας,  Εκδηλώσεις, 
εσπερίδες και ημερίδες, Εκκλησία, Επιμελητήρια. 

Β.3 Ανάπτυξη  εργαλείων –  πρακτικών  με  σκοπό  την  κινητοποίηση  των ωφελουμένων  και  την  ευρύτερη 
προβολή του ζητήματος της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της δημοσιότητας των σχεδίων 

 

Παρατηρήσεις:  
 Τα  εργαλεία  ‐  πρακτικές  τα  οποία  ανέφεραν  οι  φορείς  ότι  ανέπτυξαν,  όπως  διατυπώθηκαν  στο  πλαίσιο  του 

παρόντος ερωτήματος, παρατίθενται στο Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

Όπως  προκύπτει,  αναπτύχθηκαν  μια  σειρά  πρακτικών  με  στόχο  την  κινητοποίηση  των 
ωφελούμενων και βεβαίως την ευρύτερη προβολή του ζητήματος της ισότητας των φύλων, καθώς η 
πλειονότητα των φορέων απάντησαν ναι στο ερώτημα αυτό (είχαν αναπτύξει εργαλεία για το σκοπό 
αυτό). 
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Β.4 Αξιολόγηση  βαθμού  επίτευξης  της  ευαισθητοποίησης  των  γυναικών  μέσα  από  τις  δράσεις 
δημοσιότητας των έργων 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Η  αποτελεσματικότητα  των  μεθόδων  ενημέρωσης  επιβεβαιώνεται  από  τις  απαντήσεις  των 
συμμετεχόντων στην έρευνα των φορέων, που δηλώνουν στο σύνολό τους (ποσοστό 100%) ότι οι 
δράσεις συνέβαλλαν σε ικανοποιητικό βαθμό στην ευαισθητοποίηση των γυναικών. 
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 Ενότητα Γ: Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 

Γ.1 Ποσοστό  ωφελούμενων  της  δράσης  «συμβουλευτικής»  του  Σχεδίου που  παρακολούθησαν  πλήρη 
κύκλο συμβουλευτικής από το σύνολο των ωφελουμένων 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Το μοντέλο παροχής υπηρεσιών προς τις γυναίκες ωφελούμενες των Σχεδίων Δράσης προωθήθηκε 
με  βάση  την  εξατομικευμένη  προσέγγιση,  όπου  καταγράφονταν  ‐  διαγιγνώσκονταν  οι  ανάγκες  / 
αιτήματα  των  επωφελούμενων  και  από  κοινού  σχεδιάζονταν  δέσμη  ενεργειών  ανάλογα  με  τις 
ανάγκες  και  τα  προβλήματα  που αντιμετώπιζαν.  Εν  συνεχεία,  γίνονταν  παραπομπή  ‐  διασύνδεση 
των  επωφελούμενων,  ανάλογα  με  τις  διαγνωσμένες  ανάγκες  τους,  στις  κατάλληλες  δράσεις 
προώθησης στην απασχόληση του ΟΑΕΔ ή σε δράσεις κατάρτισης των ΚΕΚ.  

Βάσει  των  ευρημάτων  της  έρευνας  πεδίου,  από  το  σύνολο  των  ωφελούμενων  της  δράσης 
«συμβουλευτικής»  του  Σχεδίου,  ποσοστό  άνω  του  90%  των  ωφελουμένων  γυναικών  αυτών 
παρακολούθησαν πλήρη κύκλο συμβουλευτικής. Στην πλειονότητα μάλιστα των φορέων, το σύνολο 
των  ωφελούμενων  της  δράσης  «συμβουλευτικής»  του  Σχεδίου  παρακολούθησαν  πλήρη  κύκλο 
συμβουλευτικής. 

Γ.2 Θέματα συμβουλευτικής που παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ωφελούμενες 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Τα  θέματα  συμβουλευτικής  που  φαίνεται  ότι  αφορούσαν  πρωτίστως  τις  γυναίκες  ήταν  κυρίως 
θέματα  σχετικά  με  την  εύρεση  απασχόλησης  (69%),  η αναζήτηση  ευκαιριών  κατάρτισης  και  τα 
θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (54%). Οι ατομικές και ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής 
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στόχευαν οι ωφελούμενοι/ες να αποκτήσουν ένα επαγγελματικό προφίλ ή να δημιουργήσουν ένα 
νέο πλάνο ζωής που θα οδηγούσε σε εφικτές λύσεις εισόδου στην αγορά εργασίας. 

Η  πληροφόρηση  των  ωφελουμένων  για  νομικά  θέματα  που  είχε  στόχο  να  βοηθήσει  τις 
ωφελούμενες  να  γνωρίσουν  τα  εργασιακά  τους  δικαιώματα  και  τις  παροχές  που  πιθανόν 
δικαιούνταν, εμφανίζει χαμηλότερο ενδιαφέρον. 

Τέλος,  θα  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  περίπου  το 46%  των φορέων  που απάντησαν  στο  ερώτημα 
πρόσθεσαν  κάποιο άλλο  επιπλέον  θέμα  το  οποίο  θεώρησαν  ότι  παρουσίασε  ενδιαφέρον  για  τις 
ωφελούμενες των δράσεων συμβουλευτικής. Από αυτά τα θέματα, κυριάρχησαν ζητήματα σχετικά 
με  την  επιχειρηματικότητα,  την  εξοικείωση  με  τις  νέες  τεχνολογίες  και  τον  επαγγελματικό 
προσανατολισμό. 

Γ.3 Ποσοστό ωφελούμενων δράσης συμβουλευτικής των σχεδίων που παραπέμφθηκε στον ΟΑΕΔ ή/και τα 
ΚΕΚ 

 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Στο  πλαίσιο  της  δράσης  της  συμβουλευτικής  του  σχεδίου,  όπως  προκύπτει,  το  ποσοστό  των 
ωφελούμενων δράσης συμβουλευτικής που παραπέμφθηκε στον ΟΑΕΔ κυμάνθηκε κατά μέσο όρο 
στο 62,5%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που παραπέμφθηκε σε ΚΕΚ κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 
56,25%. 
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Γ.4 Ποσοστό ωφελουμένων της δράσης «συμβουλευτικής» του Σχεδίου που εντάχθηκε σε επιδοτούμενες 
θέσεις απασχόλησης 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Σε  συνολικό  επίπεδο,  οι  ερωτηθέντες  αποτίμησαν  το  ποσοστό  των  ωφελούμενων  των  δράσεων 
«συμβουλευτικής»  που  εντάχθηκε  σε  επιδοτούμενες  θέσεις  απασχόλησης  σε  53,63%  κατά  μέσο 
όρο. 

Αναλυτικά, ικανός αριθμός ερωτηθέντων απάντησε ότι το ποσοστό των ωφελούμενων των δράσεων 
«συμβουλευτικής» που εντάχθηκε σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης κυμάνθηκε στο 26%‐50%, 
ενώ εξίσου ικανός αριθμός ερωτηθέντων απέδωσε στο 76%‐100% το αντίστοιχο ποσοστό.   Δεν θα 
πρέπει να παραληφθεί, ωστόσο, ότι ένα ποσοστό 23,5% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το ποσοστό 
που  εντάχθηκε  σε  επιδοτούμενες  θέσεις  απασχόλησης  από  το  σύνολο  των  ωφελουμένων  της 
δράσης «συμβουλευτικής» του/των Σχεδίου/ων που υλοποίησε ανήλθε μόλις στο 0%‐25%.  

Αναφορικά  με  τις  απαντήσεις  στο  εν  λόγω  ερώτημα,  θα  πρέπει  να  λάβουμε  υπόψη  βεβαίως  την 
παράμετρο  της  γεωγραφικής  κατανομής  των  φορέων,  που  συνεπάγεται  διαφοροποίηση  των 
συνθηκών  αγοράς  εργασίας  από  περιοχή  σε  περιοχή  και  επομένως  δικαιολογεί  την  ως  άνω 
διασπορά των ποσοστών στο εύρος της κλίμακας 0%‐100%. 

Γ.5 Ποσοστιαία κατανομή των ωφελουμένων του Σχεδίου σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 

 

Παρατηρήσεις: ‐ 
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Όπως  προκύπτει  από  τις  σχετικές  απαντήσεις,  η  «Τοποθέτηση  στην  αγορά  εργασίας  χωρίς 
επιδότηση»  συγκεντρώνει  το  23,2%  της  ποσοστιαίας  κατανομής,  ενώ  οι  «Νέοι  Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες»  το  20,7%.  Ακολουθεί  η  «Κατάρτιση»  με  19,0%,  ενώ  ποσοστά  16,3%  και  15,7% 
συγκεντρώνουν οι «Νέες θέσεις εργασίας» και το «Stage» αντίστοιχα7. 

Αναλυτικά,  σημαντικός αριθμός  των συμμετεχόντων απέδωσε χαμηλό ποσοστό απορρόφησης σε 
πολιτικές  απασχόλησης  που  αφορούν  ΝΘΕ  και  τοποθέτηση  στην  αγορά  εργασίας  χωρίς 
επιδότηση, ενώ μικρά ποσοστά αποδόθηκαν και στις πολιτικές που αφορούν προγράμματα stage 
και κατάρτιση. 

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανέφεραν  ότι  οι  ωφελούμενες  των  σχεδίων  δράσης 
απορροφήθηκαν  σε  άλλες  μορφές  /  είδη  απασχόλησης,  όπως  άλλο  επιδοτούμενο  πρόγραμμα, 
δημιουργία  επιχειρήσεων,  χρηματοδότηση  έναρξη  επιχείρησης  εκτός  Μ5.3,  κατάρτιση  και  μετά 
ένταξη στην αγορά εργασίας, εποχιακή/περιστασιακή απασχόληση, επιδότηση μέσω άλλων ΕΠ. 

Συμπληρωματικά  με  την  αξιολόγηση  των  ευρημάτων  στο  παρόν  ερώτημα,  θα  πρέπει  να 
προσμετρηθούν οι κάτωθι παράμετροι:   

o Η  παράμετρος  της  γεωγραφικής  κατανομής  των  φορέων,  που  συνεπάγεται 
διαφοροποίηση των συνθηκών αγοράς εργασίας από περιοχή σε περιοχή 

o Ο διαφοροποιημένος αριθμός των ωφελούμενων ανά Σχέδιο Δράσης 

 

Γ.6 Πηγές άντλησης στοιχείων ένταξης των ωφελουμένων των Σχεδίων στα προγράμματα του ΟΑΕΔ

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Όπως προκύπτει, η άντληση των στοιχείων ένταξης των ωφελούμενων στα προγράμματα του ΟΑΕΔ 
προήλθε  κατά  60%  μέσω  ενημέρωσης  από  τον  ΟΑΕΔ  ‐κατόπιν  πρωτοβουλίας  των  ίδιων  των 
φορέων υλοποίησης‐ από τον οποίον οι τελευταίοι είτε ζήτησαν και έλαβαν τα στοιχεία, είτε είχαν 
από  αυτόν  σχετική  ενημέρωση.  Σε  ποσοστό  32%  η  άντληση  των  στοιχείων  προήλθε  από  την 
πραγματοποίηση άμεσης ενημέρωσης από τους ίδιους τους ωφελούμενους του Σχεδίου Δράσης. Το 
8%  των  ερωτηθέντων  προχώρησε  στη  συμπλήρωση  κάποιας  άλλης  πηγής  άντλησης  στοιχείων 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η πληροφόρηση από εργοδοτικούς φορείς και η ενημέρωση 
μέσω σχετικών ερευνών που έχει εκπονήσει η ΕΣΥΕ. 

                                                            
7
 Πρόκειται για μέσο όρο ποσοστών. 
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Γ.7 Αξιοποίηση μεθόδων / διαδικασιών για την προώθηση των ωφελούμενων γυναικών των σχεδίων στα 
προγράμματα προώθησης στην απασχόληση του ΟΑΕΔ και την παρακολούθησή τους 

‐ 

Παρατηρήσεις:  
 Οι  μέθοδοι  /  διαδικασίες  που  αξιοποίησαν  οι  φορείς,  όπως  διατυπώθηκαν  στο  πλαίσιο  του  παρόντος 

ερωτήματος,  παρατίθενται  σε  μορφή  πίνακα  στο  Παράρτημα  Α  του  2ου  Παραδοτέου  «Ενδιάμεση  Έκθεση 
Αξιολόγησης» 

Οι  ερωτώμενοι  κλήθηκαν  να  περιγράψουν  τις  μεθόδους  /  διαδικασίες  που  αξιοποίησαν  για  την 
προώθηση  των  ωφελούμενων  γυναικών  των  Σχεδίων  τους  στα  προγράμματα  προώθησης  στην 
απασχόληση του ΟΑΕΔ και την παρακολούθησή τους. Οι απαντήσεις των φορέων παρατίθενται με 
τη μορφή πίνακα στο Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης».  

Γ.8 Αξιολόγηση  της  συνεργασίας  /  υποστήριξης  από  τον  ΟΑΕΔ  στο  πλαίσιο  της  υλοποίησης  του 
Προγράμματος 

 

Παρατηρήσεις:  
 Η σχετική  τεκμηρίωση  των  απαντήσεων  των Φορέων  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  ερωτήματος  παρατίθενται  σε 

μορφή πίνακα στο Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

Η  συνεργασία  που  ανέπτυξαν  οι  συμμετέχοντες  φορείς  της  έρευνας  με  τον  ΟΑΕΔ,  ο  οποίος  και  
αποτέλεσε τον αρμόδιο φορέα προώθησης στην απασχόληση στο κομβικό στάδιο εφαρμογής των 
Σχεδίων,  κυμαίνεται  στην  κλίμακα από  καλή  έως  πολύ  καλή  από  τη  σημαντική  πλειοψηφία  των 
φορέων (75%). 

Σημειώνεται  ότι  σε  μεγάλο  αριθμό  περιπτώσεων,  οι  φορείς  κλήθηκαν  να  συνεργαστούν  με 
διαφορετικά τοπικά γραφεία του ΟΑΕΔ. Η εικόνα που απέκτησαν διαφοροποιείται σημαντικά από 
υπηρεσία σε υπηρεσία. Δεδομένου του ως άνω, τα στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία 
των απαντήσεων τους συνιστούν το μέσο όρο του διαφορετικού βαθμού εξυπηρέτησης που έλαβαν 
από τα διάφορα γραφεία του ΟΑΕΔ με τα οποία συνεργάστηκαν. 

Γ.9 Βαθμός ανταπόκρισης των υπηρεσιών των ΚΠΑ του ΟΑΕΔ στην παραπομπή υποψηφίων γυναικών
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Παρατηρήσεις:  
 Η σχετική  τεκμηρίωση  των  απαντήσεων  των Φορέων  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  ερωτήματος  παρατίθενται  σε 

μορφή πίνακα στο Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης» 

Οι  υπηρεσίες  των  ΚΠΑ  στις  οποίες  παραπέμπονταν  οι  ωφελούμενες  της  συμβουλευτικής  των 
Σχεδίων  Δράσης  σε  μεγάλο  βαθμό  ανταποκρίνονταν  στα  αιτήματα  των  φορέων  υλοποίησης  και 
υπηρετούσαν την προσπάθεια διευκόλυνσης της ένταξης ανέργων γυναικών στην αγορά εργασίας. 
Κατ’  επέκταση  ο  ρόλος  του  ΟΑΕΔ  κρίθηκε  εκ  των  πραγμάτων  ιδιαιτέρα  σημαντικός  για  την 
επιτυχή υλοποίηση των παρεμβάσεων. 

Γ.10 Αξιολόγηση της συνεργασίας/υποστήριξης από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος 

 

Παρατηρήσεις:  
 Η σχετική τεκμηρίωση των απαντήσεων των Φορέων στο πλαίσιο του παρόντος ερωτήματος παρατίθενται στο 

Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης» 

Η  συνεργασία  των φορέων  με  την  ΓΓΙΦ  κρίνεται από  πολύ  καλή  (75%)  μέχρι  καλή  (25%)  για  το 
σύνολο  των  ερωτηθέντων,  γεγονός που συνεπάγεται  τον μη  εντοπισμό προβλημάτων/δυσκολιών 
που  θα  μπορούσαν  λόγω  πιθανής  αρνητικής  συνέπειας  να  θέσουν  σε  κίνδυνο  την  πορεία 
υλοποίησης των Σχεδίων.  

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των φορέων δήλωσε ότι αξιοποίησε τους μηχανισμούς και τα έντυπα 
που  τους  διέθεσε  η  ΓΓΙΦ  για  τη  συγκέντρωση  ποσοτικών  στοιχείων  παρακολούθησης  των 
ωφελουμένων των  Σχεδίων. 
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Γ.11 Προβλήματα που οι φορείς κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης 
και αξιολόγηση της σημαντικότητας τους 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Όπως  διαπιστώνεται,  το  90%  όσων  απάντησαν  στο  ερώτημα  διαπιστώνει  ως  πρόβλημα  τις 
καθυστερήσεις  πληρωμών  του  Σχεδίου  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  το  73%  θεωρεί  ότι  υπήρξαν 
καθυστερήσεις εντάξεων στα Προγράμματα Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (ΝΘΕ, ΝΕΕ, stage) 
από ΟΑΕΔ, καθώς και δυσκολίες σε διαχειριστικό και οργανωτικό επίπεδο, ενώ το 60% ότι υπήρξαν 
δυσκολίες / προβλήματα συνεργασίας στο «εσωτερικό» του εταιρικού σχήματος. 

Από όσους αξιολόγησαν το πρόβλημα καθυστερήσεις πληρωμών του Σχεδίου από την Αναθέτουσα 
Αρχή,  το 67%  θεωρεί  ότι  ήταν πολύ  σημαντικό.  Η  αξιολόγηση  του προβλήματος    καθυστερήσεις 
εντάξεων στα Προγράμματα Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (ΝΘΕ, ΝΕΕ, stage) από ΟΑΕΔ, το 
κατατάσσει σε ποσοστό 40% στην κατηγορία πολύ σημαντικό και σε ποσοστό 50% στην κατηγορία 
μέτρια σημαντικό. 

Μέρος  των  ερωτηθέντων  συμπεριέλαβε  στην  αξιολόγησή  του  επιπλέον  προβλήματα  τα  οποία 
αξιολόγησε ως πολύ σημαντικά και τα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου 
«Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

73%

18%

73%

60%

90%

36%

27%

82%

27%

40%

10%

64%

Δυσκολίες σε διαχειριστικό και οργανωτικό επίπεδο 

Αποχωρήσεις ωφελουμένων από το Πρόγραμμα

Καθυστέρηση εντάξεων στα Προγράμματα Ενεργητικών 
Πολιτικών Απασχόλησης (ΝΘΕ, ΝΕΕ,stage) από ΟΑΕΔ

Δυσκολίες / προβλήματα συνεργασίας στο «εσωτερικό» του 
εταιρικού σχήματος

Καθυστερήσεις πληρωμών του Σχεδίου από την Αναθέτουσα 
Αρχή 

Άλλο

Προβλήματα που οι φορείς κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης

Ναι (αποτέλεσε πρόβλημα) Όχι (δεν αποτέλεσε πρόβλμα)

33%

25%

40%

13%

67%

100%

67%

50%

63%

33%

75%

10%

25%

Δυσκολίες σε διαχειριστικό και οργανωτικό επίπεδο 

Αποχωρήσεις ωφελουμένων από το Πρόγραμμα

Καθυστέρηση εντάξεων στα Προγράμματα Ενεργητικών 
Πολιτικών Απασχόλησης (ΝΘΕ, ΝΕΕ,stage) από ΟΑΕΔ

Δυσκολίες / προβλήματα συνεργασίας στο «εσωτερικό» 
του εταιρικού σχήματος

Καθυστερήσεις πληρωμών του Σχεδίου από την 
Αναθέτουσα Αρχή 

Άλλο

Βαθμός σημαντικότητας προβλημάτων που οι φορείς κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης

Πολύ σημαντικό Μέτρια σημαντικό Καθόλου σημαντικό



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
 

 
Σελίδα |416

 

Γ.12 Προβλήματα  ή  δυσκολίες  που  είχαν  επιπτώσεις  στην  τήρηση  του  χρονοδιαγράμματος  και  στην 
επίτευξη των στόχων του Έργου 

 

Παρατηρήσεις:  
 Η σχετική  τεκμηρίωση  των  απαντήσεων  των Φορέων  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  ερωτήματος  παρατίθεται  στο 

Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

Όπως προκύπτει από την ανάγνωση του διαγράμματος, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απέδωσε 
με μερικώς το συγκεκριμένο ερώτημα. 

Γ.13 Επάρκεια προϋπολογισμού που τελικώς διατέθηκε για τα Σχέδια Δράσης

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Όπως προκύπτει, το 67% των φορέων εκτίμησε ότι οι διαθέσιμοι πόροι ήταν επαρκείς, ενώ το 25% 
έκρινε ότι οι διαθέσιμοι πόροι υποστήριξαν μέτρια την επίτευξη των στόχων των Σχεδίων. Μέρος 
των ερωτηθέντων τεκμηρίωσε αναφορικά με το παρόν ερώτημα ως ακολούθως: 

 Ο  προϋπολογισμός  ήταν  επαρκής  και  αυτό  αποδεικνύεται  αφού  δεν  απορροφήθηκε  όλο  το 
ποσό (3 απαντήσεις). 

 Λειτούργησε  σε  μεγάλο  βαθμό  ο  εθελοντισμός  διοργανωτών,  φορέων  και  στελεχών.  Ο 
προϋπολογισμός  ήταν  τόσο  χαμηλός,  που  χωρίς  τα  παραπάνω  χαρακτηριστικά  δεν  θα 
μπορούσε να υλοποιηθεί. 

15%

23%

62%

Προβλήματα ή δυσκολίες που είχαν επιπτώσεις στην τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος και στην επίτευξη των στόχων του Έργου

Ναι

Όχι

Μερικώς

67%

8%

25%

Επάρκεια προϋπολογισμού που τελικώς διατέθηκε για τα Σχέδια 
Δράσης 
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Όχι

Μερικώς
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Γ.14 Αξιοποίηση  των  μηχανισμών  και  των εντύπων που  διατέθηκαν  από  την  ΓΓΙΦ  για  τη  συγκέντρωση 
ποσοτικών στοιχείων παρακολούθησης των ωφελουμένων των Σχεδίων Δράσης 

‐ 

Παρατηρήσεις:  
 Η σχετική τεκμηρίωση των απαντήσεων των Φορέων στο πλαίσιο του παρόντος ερωτήματος παρατίθεται στο 

Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 
 

Το σύνολο (100%) των φορέων που απάντησαν στο ερώτημα δήλωσαν πως ναι, αξιοποίησαν τους 
μηχανισμούς  και  τα  έντυπα  που  τους  διατέθηκαν  από  την  ΓΓΙΦ  για  τη  συγκέντρωση  ποσοτικών 
στοιχείων παρακολούθησης των ωφελουμένων των Σχεδίων τους.   
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 Ενότητα Δ: Λοιπά αξιολογητικά ερωτήματα – προτάσεις 

Δ.1 Βαθμός επιπτώσεων Σχεδίων Δράσης, ιδιαίτερα μετά το πέρας τους

 

Παρατηρήσεις: ‐ 

Οι  θετικές  επιπτώσεις  των  Σχεδίων  Δράσεις,  εντοπίζονται  στην  βελτίωση  των  προσόντων  των 
γυναικών για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας ή την προσαρμοστικότητά τους (69%) και 
στην ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης με άμεση δημιουργία ατομικών επιχειρήσεων (46%). 
Στο τελευταίο εύρημα συνηγορούν και οι απαντήσεις των φορέων σε προηγούμενο ερώτημα  (Γ5), 
που  αποδίδουν  χαμηλό  ποσοστό  ένταξης  ωφελούμενων  γυναικών  σε  ενεργητικές  πολιτικές 
απασχόλησης και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ). 

Η συμβολή των Σχεδίων στην αύξηση της γυναικείας απασχόλησης με άμεση δημιουργία θέσεων  
εργασίας  δεν  κρίνεται  ιδιαίτερα  υψηλή  ενώ  η  συμβολή  τους  στη  διατήρηση  της  γυναικείας 
απασχόλησης ‐ εξισορρόπηση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής μέσω της αξιοποίησης νέων 
δομών, ή και συστημάτων οργάνωσης της εργασίας κρίνεται σημαντικότερη (54%). Στο πρώτο από 
τα δύο ανωτέρω ευρήματα πιθανά συνηγορεί το γεγονός ότι με βάση τις απαντήσεις προηγούμενου 
ερωτήματος (Γ5) χαμηλό εμφανίστηκε το ποσοστό των ωφελούμενων γυναικών που εντάχθηκαν σε 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και συγκεκριμένα σε πρόγραμμα ΝΘΕ. 

Δ.2 Παράγοντες  που  συμβάλουν  στην  αποτελεσματικότερη  εφαρμογή  των  προγραμμάτων 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ των γυναικών 

 

23%

46%

69%

54%

69%

46%

31%

31%

8%

8%

15%

Αύξηση της Γυναικείας απασχόλησης με άμεση δημιουργία θέσεων  
εργασίας

Ενίσχυση της Γυναικείας απασχόλησης με άμεση δημιουργία 
επιχειρήσεων 

Βελτίωση των προσόντων των γυναικών για την πρόσβασή τους στην 
αγορά εργασίας, ή την προσαρμοστικότητά τους

Διατήρηση της Γυναικείας απασχόλησης  ‐ εξισορρόπηση 
οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής μέσω της αξιοποίησης νέων 

δομών, ή και συστημάτων οργάνωσης της εργασίας

Βαθμός επιπτώσεων Σχεδίων Δράσης μετά το πέρας τους

Υψηλό Βαθμό (4 ή 5) Μέτριο βαθμό (3) Χαμηλό βαθμό (1 ή 2)

17%

25%

6%

14%

28%

11%

Ο περιορισμός και η εξειδίκευση του εταιρικού σχήματος 

Η αύξηση των οικονομικών κινήτρων για τις ωφελούμενες 
γυναίκες στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών …

Η ευρύτερη δημοσιότητα των  Προγραμμάτων 

Η  μεγαλύτερη στόχευση/εξειδίκευση των 
ωφελούμενων/ομάδων στόχου 

Η διενέργεια έρευνας για τη διάγνωση της ζήτησης και των 
αναγκών της ομάδας στόχου 

Άλλο 

Παράγοντες που συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προγραμμάτων 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
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Παρατηρήσεις:  
 Μέρος  των ερωτηθέντων συμπεριέλαβε στην αξιολόγησή  του άλλους παράγοντες,  οι  οποίοι  παρατίθενται στο 

Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης». 

Όπως  προκύπτει,  οι  παράγοντες  που  θα  συνέβαλαν  στην  αποτελεσματικότερη  εφαρμογή  των 
προγραμμάτων  ολοκληρωμένων  παρεμβάσεων  υπέρ  των  γυναικών  σχετίζονται  πρωτίστως    με  τη  
διενέργεια  έρευνας  στην  τοπική  αγορά  για  την  διάγνωση  της  ζήτησης  και  των  αναγκών  της 
ομάδας στόχου   (28%) και την  αύξηση των οικονομικών κινήτρων για τις ωφελούμενες γυναίκες 
στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης εντός των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 
(25%). 

Δ.3 Αξιολόγηση  των  προγραμμάτων  ολοκληρωμένων  παρεμβάσεων  υπέρ  των  γυναικών  που 
υλοποιήθηκαν,  σε  σχέση  με  τις  μεμονωμένες  δράσεις  που  χρηματοδοτήθηκαν από  το  ΕΚΤ  (Συνοδευτικές 
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες ) και στις οποίες συμμετείχαν γυναίκες 

‐ 

Παρατηρήσεις: ‐  

Όπως  προκύπτει,  το  σύνολο  των  ερωτηθέντων  αξιολόγησαν  τα  προγράμματα  ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων υπέρ των γυναικών που υλοποίησαν ως Περισσότερο αποτελεσματικά στην ένταξη 
στην αγορά εργασίας, πλην ενός   φορέα ο οποίος δεν είχε άποψη αναφορικά με το συγκεκριμένο 
θέμα. 

Δ.4 Αξιολόγηση του βαθμού κάλυψης αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων από τα 
προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 

 

Παρατηρήσεις:  
 Η σχετική τεκμηρίωση των απαντήσεων των Φορέων στο πλαίσιο του παρόντος ερωτήματος παρατίθεται στο 

Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης» 
 

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  αποδίδει  υψηλή  συμβολή  των  προγραμμάτων  ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων στις ανάγκες της  τοπικής αγοράς εργασίας με την πλειοψηφία των απαντήσεων να 
κυμαίνεται στην κλίμακα από πολύ έως μέτρια και περιορισμένο αριθμό ερωτηθέντων να δηλώνουν 
ότι δεν έχουν άποψη για το θέμα. 

Δ.5 Παρατηρήσεις  και  προτάσεις  για  την  πιθανή  εφαρμογή  αντίστοιχων  προγραμμάτων  στην  παρούσα 
περίοδο δεδομένης της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας 

‐ 

Παρατηρήσεις:  
 Οι  παρατηρήσεις  /  προτάσεις  των  φορέων,  όπως  διατυπώθηκαν  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  ερωτήματος 

παρατίθενται σε μορφή πίνακα στο Παράρτημα Α του 2ου Παραδοτέου «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης» 

Οι φορείς κλήθηκαν ελεύθερα να παραθέσουν τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους για την πιθανή 
εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων λαμβάνοντας υπόψη και την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική 
συγκυρία.  Οι  προτάσεις  τους  παρουσιάζονται  αναλυτικά  στο  Παράρτημα  Α  του  2ου  Παραδοτέου 
«Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης».    
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46%
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Πολύ

Μέτρια

Καθόλου

Δεν έχω άποψη

Βαθμός κάλυψης αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων από τα προγράμματα 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
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5.2. Αξιολόγηση καλών Πρακτικών υπέρ της ισότητας των φύλων 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι καλές πρακτικές συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων 
προώθησης  της  ισότητας  των φύλων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο  των ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  ‐  ΕΚΤ. Οι 
καλές πρακτικές  εξετάζονται υπό το πρίσμα της ανεύρεσης παραδειγμάτων επιτυχούς εφαρμογής 
δράσεων,  οι  οποίες  μπορούν  να  αξιοποιηθούν  για  τις  προδιαγραφές  σχεδιασμού  και 
προγραμματισμού ανάλογων παρεμβατικών δράσεων κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 
2007‐2013. 

Για την αξιολόγηση των καλών πρακτικών υπέρ της  ισότητας των φύλων,  χρησιμοποιήθηκαν τόσο 
δευτερογενείς,  όσο  και  πρωτογενείς  πηγές.  Ακολούθως  περιγράφονται  τα  βασικά  συμπεράσματα 
από  την  αξιοποίηση  σχετικής  μελέτης  (δευτερογενής  πηγή)  και  από  τις  απαντήσεις  αρμόδιων 
φορέων  διαχείρισης  και  υλοποίησης  δράσεων,  όπως  προέκυψαν  από  τις  Έρευνες  Α  και  Β, 
αντίστοιχα.  

Α. Δευτερογενείς πηγές:  

Η  ΕΥΣΕΚΤ  το  έτος  2008  διενήργησε  σχετική  μελέτη  με  τίτλο  «Δευτερογενής  καταγραφή  και 
αποτίμηση καλών πρακτικών  του ΕΚΤ κατά  την  Γ’ Προγραμματική Περίοδο»,  η οποία καταλήγει 
στην  επιλογή  και  παρουσίαση  καλών  πρακτικών  υπέρ  της  ισότητας  των  φύλων.  Στο  πλαίσιο  της 
μελέτης  συγκεντρώθηκαν  ερωτηματολόγια  από  τις  Διαχειριστικές  Αρχές  (ΔΑ)  των  Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (ΕΠ) που υλοποίησαν παρεμβάσεις του ΕΚΤ στο Γ’ ΚΠΣ. Τα κριτήρια εξέτασης καλών 
πρακτικών υπέρ της ισότητας των φύλων με βάση την ανωτέρω μελέτη αφορούσαν στα εξής:  

 Προγραμματικός Σχεδιασμός της Πρακτικής  

 Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα 

 Καινοτομία της Πρακτικής 

 Συμπληρωματικότητα με άλλες παρεμβάσεις 

 Αποτελέσματα – Επιπτώσεις  

 Βιωσιμότητα ‐ Δυνατότητα Μεταφοράς 

Το  μεθοδολογικό  σύστημα που  χρησιμοποιήθηκε  για  την  αξιολόγηση  των  καλών  πρακτικών  ήταν 
μια  συμμετοχική  και  δομημένη  λογική  αξιολόγησης  ανά  πεδίο  Πολιτικής  ΕΚΤ,  που  ενέπλεκε  τους 
ενδιαφερόμενους  φορείς  και  επέτρεπε  τη  συγκρισιμότητα  και  τη  βαθμολόγηση  των  πρακτικών, 
ξεπερνώντας  τη  μέχρι  σήμερα  έλλειψη  αντίστοιχων  συστημάτων  επιλογής  (πχ.  η  ιστοσελίδα  της 
ΜΟΔ Α.Ε. επέτρεπε μόνο απλή καταγραφή πρακτικών). 

Η  μελέτη  διερεύνησε  τις  καλές  πρακτικές  με  δομημένη  μεθοδολογία,  σταθμισμένους  δείκτες  και 
βαρύτητες  ανά  κριτήριο,  σε  επίπεδο  πεδίου  πολιτικής.  Μεταξύ  αυτών,  διερευνήθηκαν  και  οι 
πρακτικές που ενέπιπταν στο 5ο πεδίο πολιτικής ΕΚΤ «Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης και 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας». Τα αποτελέσματα της μελέτης συμπεριλήφθηκαν 
σε  σχετική  Έκδοση  Καλών  Πρακτικών  ΕΚΤ  του  Γ’  ΚΠΣ  (ΕΥΣΕΚΤ  ‐  Δεκέμβριος  2009),  όπου 
περιλαμβάνονται και καλές πρακτικές έργων προώθησης της ισότητας των φύλων.  

Με  βάση  τα  ανωτέρω,  ως  καλές  πρακτικές  για  την  ενίσχυση  της  ισότητας  των  φύλων 
αναγνωρίσθηκαν οι εξής: 

 Οι Δομές κοινωνικής φροντίδας, ως πετυχημένα παραδείγματα δράσεων που συμβάλλουν στην 
συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των γυναικών. Οι Δομές στο πλαίσιο της Γ΄ 
προγραμματικής  περιόδου  έτυχαν  θετικής  υποδοχής  από  τις  ελληνικές  αρχές  και  τους 
ωφελούμενους,  ενώ  αδιαμφισβήτητη  είναι  η  αξία  που  προσέδωσαν  ‐μεταξύ  άλλων‐  και  σε 
θέματα κοινωνικής συνοχής. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά την τη εξειδίκευση άλλα και την έναρξη 
των  ΕΠ  της  προγραμματικής  περιόδου  2007‐2013,  μεγάλη  έμφαση  δόθηκε  στη  συνέχιση  της 
χρηματοδότησης  των  υπηρεσιών  που  παρέχουν  οι  Δομές  μέσω  ενός  νέου  οργανωτικού 
σχήματος που επιτρέπει την ευρύτερη εδραίωσή τους στην ελληνική κοινωνία. 
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 Το  Πρόγραμμα  «Ανάπτυξη  της  Γυναικείας  απασχόλησης  και  επιχειρηματικότητας»  που 
χρηματοδοτήθηκε στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)   2000‐2006 μέσω του 
ΕΟΜΜΕΧ,  κρίθηκε ως καλή πρακτική και ως ολοκληρωμένη παρέμβαση για  την ανάπτυξη  της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας και τη διατήρηση της απασχόλησης σε γυναικείες επιχειρήσεις 
πανελλαδικά.  Το  πρόγραμμα  αυτό  περιλάμβανε  την  υλοποίηση  πολυεπίπεδων  δράσεων,  με 
στόχο την αντιμετώπιση σημαντικών αναγκών που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επέκταση 
της  γυναικείας  επιχειρηματικότητας,  όπως  το  έλλειμμα  δεξιοτήτων  σε  βασικά  ζητήματα 
άσκησης του επιχειρείν, το έλλειμμα σε θέματα εξωστρέφειας, προώθησης κλπ. Το περιεχόμενο 
των  συγχρηματοδοτούμενων  ενεργειών  αφορούσε:  παροχή  εξειδικευμένων  συμβουλευτικών 
υπηρεσιών  για  την  υποστήριξη  των  επιχειρήσεων,  συμμετοχή  σε  θεματικά  εργαστήρια, 
συμμετοχή  σε  εκθέσεις,  ανοικτά  συνέδρια  και  ημερίδες,  συμμετοχή  γυναικών  σε 
επιχειρηματικές  αποστολές,  διαφήμιση  και  προβολή  μικρής  κλίμακας  των  γυναικείων 
επιχειρήσεων, προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού. 

 Το  Δίκτυο  «ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ»,  το  οποίο  χρηματοδοτήθηκε  μέσω  του  Μέτρου  8.3  του  «ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 2000‐2006» συγκροτήθηκε με την συμμετοχή 97 ιδρυτικών μελών γυναικών 
εκπρόσωπων  ΑΕΙ,  Ερευνητικών  Κέντρων  και  τμημάτων  Έρευνας  και  Ανάπτυξης  των 
επιχειρήσεων. Στόχος του Δικτύου ήταν η προώθηση της πολιτικής ίσων ευκαιριών στην Έρευνα 
και  Τεχνολογική  Ανάπτυξη  και  η  ανάπτυξη  διαύλων  επικοινωνίας  με  άλλα  αντίστοιχα  δίκτυα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Μεσογείου, των Βαλκανίων και τις Παρευξείνιες χώρες. 
Το  έμπρακτο  αποτέλεσμα  του  Δικτύου  ήταν  η  προώθηση  της  πολιτικής  ίσων  ευκαιριών  στην 
Έρευνα  και  Τεχνολογική  Ανάπτυξη  μέσω  προτάσεων  συγκεκριμένων  μέτρων  για  την 
αποτελεσματικότερη  αξιοποίηση  του  γυναικείου  ερευνητικού  δυναμικού. Με  παρέμβαση  του 
Δικτύου  κατατέθηκε  τροπολογία  σε  Νομοσχέδιο  για  την    Έρευνα  και  Τεχνολογία  η  οποία 
ψηφίστηκε ομόφωνα από την Ελληνική Βουλή, στις 27.2.2008, για τη συμμετοχή των γυναικών 
ερευνητριών  σε  κάθε  είδους  Ερευνητικές  Επιτροπές,  κατ’  εφαρμογή  του  κανόνα  της  κατ’ 
ελάχιστον ποσόστωσης του 1/3 για το κάθε φύλο, βάσει του άρθρου 16 του Συντάγματος.  

Β. Πρωτογενείς πηγές 

Οι έρευνες πεδίου Α και Β που διενεργήθηκαν στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ  
και  σε  βασικούς  Τελικούς  Δικαιούχους,  αντίστοιχα,  συμπεριέλαβαν  ειδική  ενότητα  για  την 
αξιολόγηση των καλών πρακτικών υπέρ της ισότητας. Οι ερωτηθέντες φορείς, ανέφεραν ενδεικτικά 
παραδείγματα παρεμβάσεων (Μέτρων ή έργων), τις οποίες θεωρούσαν καλές πρακτικές ενίσχυσης 
της  ισότητας  των φύλων  και  στη συνέχεια  κλήθηκαν  να  τις  βαθμολογήσουν ως προς  τη συμβολή 
τους στους εξής στόχους: 

 Αύξηση της Γυναικείας απασχόλησης με άμεση δημιουργία θέσεων  εργασίας 
 Ενίσχυση της Γυναικείας απασχόλησης με άμεση δημιουργία επιχειρήσεων 
 Βελτίωση  των  προσόντων  των  γυναικών  για  την  πρόσβαση  τους  στην  αγορά  εργασίας  ή  την 

προσαρμοστικότητά τους 
 Διατήρηση  της  Γυναικείας  απασχόλησης    ‐  Εξισορρόπηση  οικογενειακής  και  επαγγελματικής 

ζωής μέσω της αξιοποίησης νέων δομών, ή και συστημάτων οργάνωσης της εργασίας 

 
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ Α 

Με  βάση  τις  απαντήσεις  των  Ειδικών  Υπηρεσιών  Διαχείρισης  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ,  καλές  πρακτικές 
αποτελούν οι εξής παρεμβάσεις:   

 
Τίτλος Πρακτικής:  «ΕΥΡΥΔΙΚΗ» (κωδ. MIS: 108727)

ΕΠ/Μέτρο που εντάσσεται: 
ΕΠ Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 2000‐2006
Μέτρο  4.1:  Προγράμματα  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων,  με 
έμφαση  στην  υποστήριξη  της  αρχικής  επαγγελματικής  εκπαίδευσης 
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και κατάρτισης των γυναικών, Πράξη 4.4.1.στ  

Φορέας Υλοποίησης:  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σύντομη Περιγραφή 

Στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  υλοποιήθηκαν  μεταξύ  άλλων  και   
δράσεις  οι  οποίες  συνέβαλαν  στην  προώθηση  της  ισότητας  μεταξύ 
των δύο φύλων:  

 Δράση ΙΙ: Χορήγηση υποτροφιών σε μαθήτριες/ σπουδάστριες με 
στόχο  τον  προσανατολισμό  της  Αρχικής  Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισής  τους  προς  ειδικότητες  που 
παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. 

 Δράση  ΙΙΙ:  Η  δράση  αφορούσε  στην  ενίσχυση  της  πρακτικής 
άσκησης  μαθητριών/  σπουδαστριών  των  σχολών  Αρχικής 
Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης,  ώστε  να 
ενδυναμωθεί  η  γυναικεία  απασχολησιμότητα  και 
επιχειρηματικότητα και η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. 

Ομάδα ‐ Στόχος / Ωφελούμενοι  
από την πρακτική 

Μαθήτριες /  σπουδάστριες  σχολών  Αρχικής  Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης,  με  προτεραιότητα  σε  μαθήτριες    που 
εντάσσονταν  ειδικές  κατηγορίες  πληθυσμού  που  κινδύνευαν  από 
αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και από κοινωνικό αποκλεισμό 
και σε μαθήτριες που διέμειναν σε ειδικές γεωγραφικές περιοχές. 

Αποτελέσματα ‐ Επιπτώσεις από την 
υλοποίηση  της πρακτικής 

Δράση  ΙΙ: Η  δράση  πέτυχε  να  ενισχύσει  την  προσέλκυση  των 
σπουδαστριών  και  μαθητριών  σε  κλασικά  ανδροκρατούμενα 
επαγγέλματα και ειδικότητες, την προώθηση της συμμετοχής τους σε 
ειδικότητες  με  αυξημένη  ζήτηση,  τη  στήριξη  ειδικών  κατηγοριών 
πληθυσμού  και  προβληματικών  περιοχών  (απομακρυσμένων, 
ορεινών, νησιωτικών περιοχών), καθώς και τη στήριξη των οικονομικά 
ασθενέστερων σπουδαστριών και μαθητριών.  
Δράση  ΙΙΙ:  Η  δράση  συνέβαλε  στην  απόκτηση  επαγγελματικής 
εμπειρίας  από  τις  μαθήτριες  /  σπουδάστριες  ικανοποιώντας 
πρωτίστως  την  ανάγκη  μιας  πρώτης  επαφής  των  υποψήφιων 
εργαζομένων με το εργασιακό περιβάλλον, ώστε να βελτιωθεί και να 
εμπλουτιστεί η επαγγελματική προετοιμασία τους για την ευκολότερη 
είσοδό  τους  στην  αγορά  εργασίας.  Ταυτόχρονα  αποτέλεσε  κίνητρο, 
ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή τους σε ειδικότητες που παρουσίαζαν 
μικρά  ποσοστά  συμμετοχής  σε  σχέση  με  τους  άνδρες  και  είχαν 
αυξημένη  ζήτηση  στην  αγορά  εργασίας.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  οι 
ασκούμενες  μαθήτριες/  σπουδάστριες  σε  πολλές  περιπτώσεις 
συνέχισαν μετά το τέλος της άσκησης την επαγγελματική τους σχέση 
με τους φορείς απασχόλησης. 
Ενδεικτικά  αναφέρονται  τα  εξής  αποτελέσματα  από  την  υλοποίηση 
του Προγράμματος:  

 2.810  υποτροφίες  σε  σύνολο  456  εκπαιδευτικών  μονάδων  της 
Τεχνικής  Δευτεροβάθμιας  και  Αρχικής  Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.  

 1.869  θέσεις  πρακτικής  άσκησης  σε  ωφελούμενες  μαθήτριες  / 
σπουδάστριες  

 
 

Τίτλος Πρακτικής: 

«Προωθώντας  την  ισότητα  των φύλων  κατά  τη μετάβαση από  την 
εκπαίδευση  στην  αγορά  εργασίας:  Δράσεις  συμβουλευτικής  και 
επαγγελματικού  προσανατολισμού  με  την  οπτική  του  φύλου»  με 

διακριτικό τίτλο «Καλλιρρόη» (κωδ. MIS: 96586) 

ΕΠ/Μέτρο που εντάσσεται: 

ΕΠ: Εκπαίδευση  και  Αρχική  Επαγγελματική  Κατάρτιση  2000‐2006 
Μέτρο:  4.1:  Προγράμματα  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων,  με 
έμφαση  στην  υποστήριξη  της  αρχικής  επαγγελματικής  εκπαίδευσης 
και κατάρτισης των γυναικών, Πράξη 4.4.1.β  
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Φορέας Υλοποίησης:  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σύντομη Περιγραφή 

Δράσεις  Επαγγελματικού Προσανατολισμού  και  Συμβουλευτικής  στη 
Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση  και  στην  Αρχική  Επαγγελματική 
Κατάρτιση  που  προωθούν  την  ισότητα  των  φύλων  στην  αγορά 
εργασίας  και  την  κοινωνία  γενικότερα,  επιδιώκοντας  να  παρέμβουν 
στον  τρόπο  με  τον  οποίο  διαμορφώνεται  η  σχέση  ανδρών  και 
γυναικών  με  την  αγορά  εργασίας,  αλλά  και  να  προωθήσουν  τη 
συμφιλίωση  επαγγελματικής  και  οικογενειακής  ζωής, 
ενσωματώνοντας  αξίες  στο  ανδρικό  φύλο  που  συνδέονται  με  την 
οικογενειακή ζωή και τη φροντίδα.  
Οι επιμέρους στόχοι του Προγράμματος ήταν: 

 η  ανάπτυξη  και  υλοποίηση  προγραμμάτων  κατάρτισης  των 
αρμοδίων Στελεχών ΣΕΠ 

 ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων από τα Στελέχη ΣΕΠ 

 ο εξοπλισμός των Δομών ΣΕΠ σε όλη τη χώρα. 

 
 

Τίτλος Πρακτικής: 
«Παραγωγή  βοηθητικού  εκπαιδευτικού  υλικού  για  την  εισαγωγή 
θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία» (κωδ. 
MIS: 92268) 

ΕΠ/Μέτρο που εντάσσεται: 

ΕΠ: Εκπαίδευση  και  Αρχική  Επαγγελματική  Κατάρτιση  2000‐2006 
Μέτρο:  4.1:  Προγράμματα  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων,  με 
έμφαση  στην  υποστήριξη  της  αρχικής  επαγγελματικής  εκπαίδευσης 
και κατάρτισης των γυναικών, Πράξη 4.4.1.δ  

Φορέας Υλοποίησης: 
Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων  (Τμήμα  Φιλοσοφίας,  Παιδαγωγικής  & 
Ψυχολογίας) 

Σύντομη Περιγραφή 

Έντυπη και ηλεκτρονική μορφή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού, το 
οποίο  απευθυνόταν  σε  μαθητές  και  εκπαιδευτικούς  Πρωτοβάθμιας 
και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  καθώς  και  σε  γονείς,  και  είχε ως 
στόχο  την  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων  στο  χώρο  της 
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  εισάγοντας  το 
σχετικό προβληματισμό στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Τίτλος Πρακτικής: 
Εφαρμογή ποσόστωσης υπέρ των γυναικών (gender mainstreaming)
στις  παρεμβάσεις  του  Ε.Π.  «Απασχόληση  και  Επαγγελματική 
Κατάρτιση» 

ΕΠ/Μέτρο που εντάσσεται:  Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 

Σύντομη Περιγραφή 

Στην  πλειοψηφία  των  παρεμβάσεων  του  ΕΠΑΕΚ  στις  οποίες 
εφαρμόσθηκε κανόνας ποσόστωσης υπέρ των γυναικών, επιτεύχθηκε 
ποσοστό  συμμετοχής  γυναικών  της  τάξεως  του  62,9%,  όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.  

 
 
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ Β 
 
Με βάση τις απαντήσεις των Τελικών Δικαιούχων, καλές πρακτικές αποτελούν τα εξής:   
 

Τίτλος Πρακτικής: 
Υπογραφή  Πρωτοκόλλου  συνεργασίας  της  ΓΓΙΦ  με  το  Δίκτυο 
Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης 

Σύντομη Περιγραφή 

Ισχύει  από  το  2006,  δεν  χρηματοδοτήθηκε  από  το  ΕΠΑΕΚ,  αποτελεί 
πολιτική  πρωτοβουλία  της  ΓΓΙΦ,  και  συμβάλλει  ουσιαστικά  στην 
ενσωμάτωση  της  αρχής  της  Ισότητας  υπέρ  των  γυναικών  και  στο 
σπάσιμο της γυάλινης οροφής, στο εργασιακό περιβάλλον. 

 
 

Τίτλος Πρακτικής:  Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών 

ΕΠ/Μέτρο που εντάσσεται: 
ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000‐2006 
Μέτρο 5.3: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών  

Φορέας Υλοποίησης:  Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

Σύντομη Περιγραφή 

Ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις  υπέρ  των  γυναικών,  άνεργων  και 
εργαζόμενων,  μέσα  από  την  παροχή  υπηρεσιών  εξειδικευμένης 
πληροφόρησης,  συμβουλευτικής,  ευαισθητοποίησης  και  κοινωνικής 
στήριξης. 

Ομάδα – Στόχος – Ωφελούμενοι  
από την πρακτική 

Γυναίκες  

Αποτελέσματα ‐ Επιπτώσεις από την 
υλοποίηση  της πρακτικής 

Οι στόχοι του Μέτρου 5.3 γενικά επιτεύχθηκαν. Συγκεκριμένα:

 Οι  άνεργες  γυναίκες  που  επωφελήθηκαν  από  ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις ανήλθαν σε 21.245 

 Οι  εργαζόμενες  γυναίκες  που  επωφελήθηκαν  από 
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανήλθαν σε 5.908 

 
 

Τίτλος Πρακτικής: 
Παροχή  υπηρεσιών  ηλεκτρονικής  μάθησης  σε  7.000  άνεργες 
γυναίκες και 500 άνεργους από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 

ΕΠ/Μέτρο που εντάσσεται: 
ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας 2000‐2006
Μέτρο 3.4: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 

Φορέας Υλοποίησης:  ΕΥΕ ‐ ΕΚΤ

Σύντομη Περιγραφή 

Το  έργο  απευθυνόταν  σε 7.000  άνεργες  γυναίκες  και 500  άτομα  με 
Ειδικές Ανάγκες (κυρίως με κινητικά προβλήματα) και υλοποιήθηκε σε 
όλες  τις  περιφέρειες  της  χώρας  από  τα  πιστοποιημένα  Κέντρα 
Επαγγελματικής  Κατάρτισης.  Τα  Προγράμματα  είχαν  συνολικά  100 
ώρες  διάρκεια  το  καθένα  και  ήταν  επιδοτούμενα,  με  το  ποσό  να 
ανέρχεται  στα  2  €  (μικτό)  ανά  ώρα  τηλε‐κατάρτισης  (οι 
καταρτιζόμενοι  που  άνηκαν  στην  κατηγορία  των  ατόμων  με  ειδικές 
ανάγκες  λάμβαναν  εκπαιδευτικό  επίδομα  5  €  μικτά  ανά  ώρα  τηλε‐
κατάρτισης). 

Ομάδα – Στόχος – Ωφελούμενοι   Άνεργες,  ΑΜεΑ,  άνεργες  ειδικών  κοινωνικών  ομάδων  (μακροχρόνια 
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από την πρακτική άνεργες,  γυναίκες  πρώην  χρήστες  ουσιών,  αποφυλακισμένες, 
γυναίκες  μονογονεϊκών  οικογενειών,  παλιννοστούσες,  γυναίκες 
ψυχικά ασθενείς). 

Αποτελέσματα ‐ Επιπτώσεις από την 
υλοποίηση  της πρακτικής 

Συνολικά καταρτίστηκαν 7.462 άνεργοι στην τηλεκατάρτιση  
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των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 
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6. ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

6.1. ΒΑΣΙΚΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΚΤ  ΣΕ  ΟΤΙ  ΑΦΟΡΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠ ΤΟΥ Γ’ ΚΠΣ 

Στην παρούσα ενότητα συνοψίζονται τα βασικά ευρήματα και συμπεράσματα της αξιολόγησης των 
παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της ισότητας των φύλων στα ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ, τα 
οποία στηρίζονται στην ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια της μελέτης. 

Ειδικότερα,  παρουσιάζονται  τα  βασικά  συμπεράσματα  ανά  Γενικό  Ερώτημα  για  τις  δύο  Ενότητες 
Αξιολόγησης: 

 Ενότητα Αξιολόγησης Α: Αξιολόγηση της καταλληλότητας και επικαιρότητας της Στρατηγικής 
για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

 Ενότητα  Αξιολόγησης  Β:  Αξιολόγηση  της  αποτελεσματικότητας,  αποδοτικότητας  και 
βιωσιμότητας  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων  στο 
πλαίσιο των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

και  στη  συνέχεια  παρατίθενται  τα  κύρια  ευρήματα  από  την  σε  βάθος  αξιολόγηση  των  θετικών 
δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των 
γυναικών»  και  των  Σχεδίων  Δράσης  υπέρ  της  ισότητας  των  φύλων  στο  πλαίσιο  του Μέτρου  1.6 
«Δράσεις  ενίσχυσης  της  απασχόλησης  ανέργων  με  την  ενεργό  συμμετοχή  Μη  Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (ΜΚΟ)» του ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση.  

6.1.1. Αξιολόγηση  της  καταλληλότητας  και  επικαιρότητας  της  Στρατηγικής  για  την  προώθηση 
της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 

Βαθμός ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου κατά τον αρχικό σχεδιασμό των παρεμβάσεων –
Γενικό Ερώτημα Α1 

 Κατά  την  τρίτη Προγραμματική Περίοδο  (2000‐2006)  η  προώθηση  της  ισότητας  των φύλων 
αποτέλεσε  βασική  προτεραιότητα,  η  οποία  σύμφωνα  με  τους  σχετικούς  Κανονισμούς  θα 
έπρεπε  να  διέπει  το  σύνολο  των  πολιτικών  και  παρεμβάσεων  που  συγχρηματοδοτούνται 
από  τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Η προώθηση  της  εφαρμογής  της αρχής  ισότητας 
των  φύλων  στο  Γ’  ΚΠΣ  επιδιώχθηκε,  αφενός  μέσω  της  ενσωμάτωσης  της  διάστασης  των 
ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων σε όλες τις πολιτικές  (εφαρμογή της αρχής του gender 
mainstreaming)  και  αφετέρου με  ειδικές  θετικές  δράσεις  για  τη  βελτίωση  της  πρόσβασης 
και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.  

 Ο αρχικός  σχεδιασμός των ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ συμπεριέλαβε 126 Μέτρα ΕΚΤ, από τα οποία τα 18 
Μέτρα αφορούσαν  σε  αμιγώς  θετικές  δράσεις  υπέρ  των  γυναικών  και  αντιστοιχούν  στο 
8,8%  του  συνολικού  προϋπολογισμού  των  Μέτρων  ΕΚΤ.  Επιπλέον,  4  Μέτρα  ΕΚΤ 
συμπεριέλαβαν  κατά  ένα  ποσοστό  και  θετικές  δράσεις  με  αποτέλεσμα  ο  συνολικός 
προϋπολογισμός που δεσμεύθηκε αρχικά για την υλοποίηση θετικών δράσεων να ανέρχεται 
σε 9,1%.   

Παράλληλα,  ένα  σημαντικό  ποσοστό  των  συνολικών  πόρων  του  ΕΚΤ,  που  ανέρχεται  στο 
70,3%, δεσμεύθηκε σε 57 Μέτρα που ενσωμάτωσαν την αρχή της ισότητας των φύλων στον 
αρχικό σχεδιασμό τους. 

Η  ενσωμάτωση  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  (gender  mainstreaming)  στον  αρχικό 
σχεδιασμό των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ  πραγματοποιήθηκε:  
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 με  την  πρόβλεψη  ειδικών μέτρων,  ή  κινήτρων,  στα αρχικά προγραμματικά  κείμενα, 
για την προώθηση της ισότητας των φύλων, ή/και 

 με την ύπαρξη συγκεκριμένων ποσοτικοποιημένων στόχων που αφορούν τις γυναίκες. 

Τα  τομεακά  ΕΠ,  με  βάση  την  πολύ  μεγαλύτερη  σχετική  χρηματοδοτική  βαρύτητα  τους,  
εμφανίζουν ισχυρότερη εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων στον αρχικό σχεδιασμό 
τους  σε  σχέση  με  τα  ΠΕΠ,  με  τις  παρεμβάσεις  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  να 
αντιπροσωπεύουν  το  79,7%  των  συνολικών  διαθέσιμων  πόρων  των  Μέτρων  ΕΚΤ,  ενώ  το 
αντίστοιχο ποσοστό για τα ΠΕΠ ανήλθε στο 77,2%. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν και τα 
ευρήματα της έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ΕΥΔ των ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ, των 
Υπηρεσιών Συντονισμού και των Τελικών Δικαιούχων. 

Ο  χαμηλότερος  βαθμός  ενσωμάτωσης  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  στον  αρχικό 
σχεδιασμό  των  Προγραμμάτων  παρουσιάζεται  στο  ΕΠ  Υγεία  –  Πρόνοια  (15,1%)  και 
ακολουθούν  το  ΠΕΠ  Δυτική  Ελλάδα  και  το  ΕΠ  ΚτΠ  (  48,0%  και  48,3%  αντίστοιχα).  Στον 
αντίποδα,  ο  υψηλότερος  βαθμός  ενσωμάτωσης  παρουσιάζεται  στο ΠΕΠ Ηπείρου  (99%)  και 
ακολουθούν τα ΠΕΠ Αττική και Στερεά Ελλάδα (98,5% και 97,5% αντίστοιχα). 

Σε ότι αφορά την κατανομή θετικών & προσανατολισμένων στην ισότητα παρεμβάσεων στα 
Τομεακά και Περιφερειακά ΕΠ  επισημαίνονται τα εξής: 

 Στα ΠΕΠ, το 1/3 περίπου των πόρων του ΕΚΤ (32,5%) δεσμεύθηκε για την υλοποίηση 
θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών, με το αντίστοιχο ποσοστό στα Τομεακά ΕΠ να 
ανέρχεται  σε  5,8%,  αν  και  σε  απόλυτους  αριθμούς  η  διαφορά  είναι  μικρότερη  και 
υπέρ των Τομεακών (298 εκατ. € στα ΤΕΠ και 238,5 εκατ. € στα ΠΕΠ). 

 Στα  Τομεακά  ΕΠ  το  74%  περίπου  των  πόρων  του  ΕΚΤ  δεσμεύθηκε  σε  Μέτρα 
προσανατολισμένα στην ισότητα των φύλων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα ΠΕΠ 
ανέρχεται σε 44,6%. 

 Τη  μικρότερη  χρηματοδοτική  βαρύτητα,  τόσο  για  τα  Τομεακά,  όσο  και  για  τα 
Περιφερειακά ΕΠ, παρουσιάζουν τα ουδέτερα Μέτρα (20,3% και 22,8% αντίστοιχα). 

 Ο συνολικός βαθμός ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας των φύλων στα Τομεακά 
ΕΠ είναι ελαφρά υψηλότερος από ότι στα ΠΕΠ, δεδομένου ότι  το 79,7%  των πόρων 
των  Μέτρων  ΕΚΤ  των  τομεακών  ΕΠ  δεσμεύθηκε  για  την  υλοποίηση  θετικών  και 
προσανατολισμένων στην  ισότητα των φύλων δράσεων,  ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
στα ΠΕΠ ανέρχεται σε 77,2%. 

Το ως  άνω  συμπέρασμα  επιβεβαιώνεται  και  από  τα  στοιχεία  των  ερευνών  πεδίου, 
σύμφωνα με τα οποία συνολικά ο αρχικός επιχειρησιακός σχεδιασμός των Τομεακών 
Προγραμμάτων διέθετε  μεγαλύτερη εξειδίκευση σε θέματα προώθησης της ισότητας 
των  φύλλων  από  αυτή  των  ΠΕΠ.  Σημειώνεται  ότι  αυτό  το  συμπέρασμα  προκύπτει 
τόσο από την έρευνα μεταξύ των ΕΥΔ και των Υπηρεσιών Συντονισμού, όσο και από 
αυτή μεταξύ των Βασικών Τελικών Δικαιούχων (ΓΓΙΦ & ΚΕΘΙ). 

Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι, παρά την υποχρέωση για ενσωμάτωση της διάστασης της 
ισότητας  των  φύλων  στο  σύνολο  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  του  Γ’  ΚΠΣ,  το  1/5  περίπου  των 
πόρων  που  δεσμεύθηκαν  για  την  υλοποίηση  δράσεων  ΕΚΤ  στο  Γ’  ΚΠΣ  δεν  ήταν  επαρκώς 
προσανατολισμένοι  στην  επίτευξη  του  στόχου  ισότητας  των  φύλων  και  στην  μείωση  των 
ανισοτήτων  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών,  ενώ  το  70%  περίπου  των  πόρων  αφορούσε  σε 
ενσωμάτωση  της  διάστασης  των  ίσων  ευκαιριών  μεταξύ  των  φύλων  σε  όλες  τις  πολιτικές 
(εφαρμογή της αρχής του gender mainstreaming). 

 Στα  περισσότερα  ΕΠ,  οι  προτεραιότητες  για  την  ισότητα  των  φύλων  στον  αρχικό  τους 
σχεδιασμό επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών 
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στην  απασχόληση,  την  εκπαίδευση  και  την  κατάρτιση,  καθώς  και  στη  βελτίωση  του 
συνδυασμού  της  επαγγελματικής  και  της  οικογενειακής  ζωής,  ενώ  απουσιάζουν 
παρεμβάσεις  για  την προώθηση  γυναικών  σε  θέσεις  λήψης αποφάσεων,  ή  για  τη μείωση 
της διαφοράς στην αμοιβή ανδρών ‐ γυναικών. 

Η πλειοψηφία των Μέτρων που αφορούσαν τη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση, 
στην  εκπαίδευση  και  στην  κατάρτιση  στόχευαν  στην  αύξηση  της  απασχολησιμότητας  των 
άνεργων  γυναικών  και  στην  εξάλειψη  των  εμποδίων  από  πλευράς  δεξιοτήτων  που 
αντιμετωπίζουν  οι  γυναίκες  που  εισέρχονται,  ή  επανέρχονται  στην  αγορά  εργασίας.  Στις 
περισσότερες περιπτώσεις προβλέφθηκαν δράσεις κατάρτισης και παροχής συμβουλευτικών 
και  υποστηρικτικών υπηρεσιών  για  γυναίκες,  καθώς  και  δραστηριότητες  ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης. Παράλληλα, σε όλα τα ΠΕΠ και στα δύο βασικότερα τομεακά Προγράμματα 
του  ΕΚΤ  (ΕΠΑΕΚ &  ΕΠΕΑΕΚ)  προβλέφθηκαν Μέτρα  με  στόχο  τον  καλύτερο  συνδυασμό  της 
επαγγελματικής  και  της  οικογενειακής  ζωής,  τα  οποία  περιλαμβάνουν  κυρίως  την  παροχή 
υποστήριξης  για  τη  λειτουργία  δομών  κοινωνικής  φροντίδας  για  παιδιά,  ηλικιωμένους  και 
άλλα  εξαρτώμενα  άτομα  (ΠΕΠ  &  ΕΠΑΕΚ),  καθώς  και  την  επέκταση  του  θεσμού  των 
ολοήμερων σχολείων (ΕΠΕΑΕΚ). 

 Σημαντικές ελλείψεις και κενά παρατηρούνται στον καθορισμό ποσοτικοποιημένων δεικτών 
και στόχων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε θέματα 
ισότητας των φύλων, τόσο στο επίπεδο του Γ΄ΚΠΣ, όσο και στο επίπεδο των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. 

Συγκεκριμένοι  στόχοι  για  τη μείωση  των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών  και  γυναικών  τέθηκαν 
μόνο σε 2 Άξονες Προτεραιότητας του Γ’ ΚΠΣ: ΑΠ1‐ Ανθρώπινοι Πόροι & ΑΠ7‐ Περιφερειακή 
Ανάπτυξη,  ενώ  παρεμβάσεις  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  (θετικές  δράσεις  ή/και 
gender  mainstreaming)  προβλέφθηκαν  σε  όλους  τους  Άξονες  Προτεραιότητας  που 
συγχρηματοδοτήθηκαν  από  το  ΕΚΤ.  Επιπλέον,  απουσιάζουν  δείκτες  για  την  αποτίμηση  της 
αποτελεσματικότητας  των  θετικών  παρεμβάσεων  υπέρ  των  γυναικών,  καθώς  και  της 
αποτελεσματικότητας των προσανατολισμένων στην ισότητα παρεμβάσεων με την οπτική του 
φύλου. 

Στο επίπεδο των ΕΠ, οι παρεμβάσεις προώθησης της ισότητας των φύλων που προβλέφθηκαν 
στο  αρχικό  σχεδιασμό  τους,  δεν  συνδέθηκαν  στο  σύνολό  τους  με  ποσοτικούς  στόχους 
παρακολούθησης και μέτρησης της αποτελεσματικότητάς τους.  

 Η απουσία μιας εκ των προτέρων αποτίμησης των συνεπειών των σχεδιαζόμενων πολιτικών 
και παρεμβάσεων στην  ισότητα των φύλων, σε οριζόντιο επίπεδο, κατά το σχεδιασμό των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ, σε συνδυασμό με το χαμηλό βαθμό ένταξης της 
ισότητας  των  φύλων  στις  ex  ante  αξιολογήσεις  των  ΕΠ  (βλέπε  και  επόμενη  σχετική 
αναφορά), περιόρισε το σχεδιασμό της ενδεδειγμένης στρατηγικής στον τομέα ισότητας των 
φύλων,  για  την αντιμετώπιση  των προβλημάτων  του  τομέα,  ή  περιοχής,  παρέμβασης  του 
εκάστοτε  ΕΠ  και  κατά  συνέπεια  και  την  μετέπειτα  επιτυχία  των  πολιτικών  αυτών.  Με  το 
παραπάνω  συμπέρασμα  εμμέσως  συνηγορεί  και  το  πόρισμα  των  ερευνών  πεδίου  περί 
ύπαρξης δυσκολιών/προβλημάτων στον  επαρκή προγραμματικό σχεδιασμό λόγω έλλειψης 
μελετών. 

 Σε  πολλά  Επιχειρησιακά  Προγράμματα  υπάρχει  σαφές  κενό  ανάμεσα  στην  ανάλυση  της 
υφιστάμενης  κατάστασης  του  τομέα,  ή  της  περιοχής  παρέμβασης  του  Προγράμματος  και 
της  στρατηγικής  προγραμματισμού.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις παρατηρείται  στα  έγγραφα 
προγραμματισμού  ανάλυση  των  διαφορών  στις  κοινωνικές  και  οικονομικές  συνθήκες 
μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, έτσι ώστε να εντοπιστούν τα εμπόδια που πρέπει να 
ξεπεραστούν.  Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται  και από τις  έρευνες   που διενεργήθηκαν με 
τον εντοπισμό σε σειρά ΕΠ προβλημάτων στο σχεδιασμό λόγω μη επαρκούς  τεκμηρίωσης 
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των προβλημάτων ισότητας των φύλων.  Όμως, ακόμα και στις περιπτώσεις που η ανάλυση 
της  υφιστάμενης  κατάστασης  οδηγεί  στη  διαπίστωση  συγκεκριμένων  ανισοτήτων  μεταξύ 
των δύο φύλων, η στρατηγική που υιοθετείται για τη μείωση αυτών των διαφορών και για 
την  επίτευξη  ισότητας  δεν  συνδέεται  πάντα  με  την  αρχική  ανάλυση.  Για  παράδειγμα, 
σοβαρές αδυναμίες και ανισότητες σε ότι αφορά την κατάσταση των γυναικών στην αγορά 
εργασίας  και  στην  οικονομική  ζωή  που  εντοπίζονται  στα  στοιχεία,  συχνά  δεν 
αντιμετωπίζονται στη στρατηγική, στις προτεραιότητες και τα Μέτρα που περιλαμβάνονται 
σε αυτήν. Η ανάλυση στα προγράμματα δεν οδηγεί πάντοτε στον καθορισμό στρατηγικών 
στόχων  για  την  ισότητα  των  φύλων,  ή  σε  συγκεκριμένα  Μέτρα  στο  συμπληρωματικό 
προγραμματισμό.  Πολλές  είναι  οι  περιπτώσεις  απλής  φραστικής  αναφοράς  στην 
ενσωμάτωση  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων,  χωρίς  να  αναφέρονται  συγκεκριμένες 
κατευθύνσεις και στόχοι για την μείωση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών.  

 Η  συμμετοχή  των  γυναικείων  οργανώσεων  και  Φορέων  Ισότητας  στο  πλαίσιο  του 
προγραμματικού σχεδιασμού των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ ήταν αρκετά περιορισμένη  

 Αναφορικά με την κατανομή των παρεμβάσεων ΕΚΤ ανά πεδίο πολιτικής, με βάση τον αρχικό 
προγραμματικό σχεδιασμό, θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής: 

 Το 9,3% των πόρων του ΕΚΤ (με εξαίρεση τα Μέτρα Τεχνικής Βοήθειας) δεσμεύτηκαν 
για  την  υλοποίηση  «συγκεκριμένων  δράσεων  για  την  βελτίωση  της  πρόσβασης  και 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας» (πεδίο πολιτικής 5). Οι παρεμβάσεις 
«προώθησης  και  βελτίωσης  της  κατάρτισης,  της  εκπαίδευσης  και  της  παροχής 
συμβουλών»  (πεδίο  πολιτικής  3)  δέσμευσαν  ένα  σημαντικό  ποσοστό  (29,9%)  των 
πόρων  του  ΕΚΤ,  ενώ  ακολουθούν  σε  χρηματοδοτική  βαρύτητα  οι  παρεμβάσεις  του 
ΕΚΤ  που  εμπίπτουν  στο  4ο  πεδίο  πολιτικής:  «προώθηση  ενός  εξειδικευμένου, 
εκπαιδευμένου και προσαρμοσμένου εργατικού δυναμικού» (24,9%), οι παρεμβάσεις 
του  ΕΚΤ  που  εμπίπτουν  στο 1ο  πεδίο  πολιτικής: «ανάπτυξη  και  προώθηση  ενεργών 
πολιτικών αγοράς εργασίας» (18,4%) και οι παρεμβάσεις που εμπίπτουν στο 2ο πεδίο 
πολιτικής  «προώθηση  ίσων  ευκαιριών  για  όλους  όσον  αφορά  την  πρόσβαση  στην 
αγορά εργασίας» (17,5%). 

 Εξετάζοντας την κατανομή των πόρων του ΕΚΤ που δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση 
παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  (θετικές  δράσεις  &  gender 
mainstreaming), προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των πόρων (33,9%) δεσμεύθηκε 
για  την  υλοποίηση  δράσεων  προώθησης  και  βελτίωσης  της  κατάρτισης,  της 
εκπαίδευσης  και  της  παροχής  συμβουλών»  (πεδίο  πολιτικής  3),  ενώ  σημαντικό 
ποσοστό των πόρων (22,4%) δεσμεύθηκε για την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης και 
προώθησης ενεργών πολιτικών αγοράς εργασίας  (πεδίο πολιτικής 1). Το 11,5 %  των 
πόρων  του  ΕΚΤ  που  δεσμεύτηκε  με  βάση  τον  αρχικό  σχεδιασμό  των  ΕΠ  για  την 
υλοποίηση  «συγκεκριμένων  μέτρων  βελτίωσης  της  πρόσβασης  &  συμμετοχής  των 
γυναικών στην αγορά εργασίας» (Πεδίο Πολιτικής 5) αντιστοιχεί, όπως είναι φυσικό, 
στις θετικές δράσεις που συμπεριελήφθησαν στον αρχικό σχεδιασμό των επιμέρους 
ΕΠ. 

  Με  βάση  τον  αρχικό  προγραμματικό  σχεδιασμό  των  παρεμβάσεων  που  προωθούσαν,  είτε 
άμεσα,  είτε  έμμεσα  την  αρχή  της  ισότητας  των φύλων  και  την  αντίστοιχη  χρηματοδοτική 
κατανομή  των  πόρων  που  δεσμεύθηκαν  για  την  υλοποίησή  τους,  προκύπτει  ότι  η 
πλειοψηφία  των  Μέτρων  (54)  συνέβαλε  στη  «βελτίωση  της  πρόσβασης  και  συμμετοχής 
στην  αγορά  εργασίας»  (στόχος  ισότητας 1),    δεσμεύοντας  το 37,9%  των  σχετικών  πόρων. 
Αντίστοιχη  χρηματοδοτική  βαρύτητα  παρουσίασε  και  ο  στόχος  ισότητας  2  (36,6%)  με  13 
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Μέτρα να περιλαμβάνουν στον αρχικό προγραμματικό σχεδιασμό τους δράσεις βελτίωσης 
της ισότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση.8 

Η συμβολή των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων διαφοροποιείται μεταξύ 
των θετικών και των προσανατολισμένων στην ισότητα Μέτρων ΕΚΤ (gender mainstreaming). 
Οι θετικές δράσεις συμβάλλουν,  κυρίως, στο συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής 
ζωής  (43%),  ενώ  οι  προσανατολισμένες  στην  ισότητα  δράσεις  συμβάλλουν  κυρίως  στη 
βελτίωση  της  ισότητας  στην  εκπαίδευση  και  την  κατάρτιση  (42%),  καθώς  και  στη  βελτίωση 
της πρόσβασης και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας (41%). 

 H αποτίμηση του βαθμού ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων στις Ex ante 
Αξιολογήσεις  των  ΕΠ –  ΕΚΤ  του  Γ’  ΚΠΣ  κατέδειξε  σημαντικά  κενά  και  ελλείψεις,  τα  οποία 
εστιάζονται  στην  περιορισμένη  εκτίμηση  των  παραγόντων  εκείνων  που  εμποδίζουν  την 
ισότιμη και πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην έλλειψη ‐σε αρκετές 
περιπτώσεις‐ ουσιαστικής αποτίμησης του προγραμματικού σχεδιασμού αναφορικά με την 
ισότητα  των  φύλων,  καθώς  και  στον  περιορισμένο  αριθμό  προτάσεων  βελτίωσης  της 
στρατηγικής  των  προγραμμάτων  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων.  Ελάχιστα 
σημαντική  αποδείχτηκε,  τέλος,  η  συμβολή  των  Ex  ante  Αξιολογήσεων  στη  βελτίωση  της 
ποσοτικοποίησης της στρατηγικής των Προγραμμάτων στον τομέα της ισότητας των φύλων, 
αφού περιορισμένες ήταν οι περιπτώσεις αξιολογήσεων που εντόπισαν σχετικές αδυναμίες 
στο  σύστημα  ποσοτικοποιημένων  στόχων  –  δεικτών  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των 
φύλων  και  διατύπωσαν  προτάσεις  βελτίωσής  του.  Αντίστοιχα  περιορισμένες  ήταν  και  οι 
προτάσεις των ex ante αξιολογήσεων για τη βελτίωση της στρατηγικής και της στοχοθεσίας 
των ΕΠ αναφορικά με το θέμα της ισότητας των φύλων. 

Βαθμός  ενσωμάτωσης  της  διάστασης  του φύλου  κατά  την  υλοποίηση  και  παρακολούθηση  των 
παρεμβάσεων – Γενικό Ερώτημα Α2 

 Με  τις  ενδιάμεσες  αναθεωρήσεις  των  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  κατά  την  Τρίτη 
Προγραμματική  Περίοδο  ενισχύθηκαν  διαχρονικά  οι  θετικές  δράσεις,  με  ταυτόχρονη 
αύξηση της χρηματοδοτικής τους βαρύτητας στο σύνολο των παρεμβάσεων του ΕΚΤ.   

Από  το  σύνολο  των  130  Μέτρων  ΕΚΤ  του  τελικού  σχεδιασμού  των  ΕΠ,  τα  18  Μέτρα 
συμπεριέλαβαν αμιγώς θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών, οι οποίες δέσμευσαν το 9,9% του 
συνολικού προϋπολογισμού  των Μέτρων ΕΚΤ  (έναντι 8,8%  με βάση  τον αρχικό σχεδιασμό). 
Επιπλέον, 8 Μέτρα συμπεριέλαβαν κατά ένα ποσοστό και θετικές δράσεις, με αποτέλεσμα ο 
συνολικός  προϋπολογισμός  που  δεσμεύθηκε  για  την  υλοποίηση  θετικών  δράσεων  να 
ανέρχεται σε 10,4%.  

Αντίθετα, μείωση παρατηρείται στη χρηματοδοτική βαρύτητα των Μέτρων που ενσωμάτωσαν 
την αρχή της ισότητας των φύλων στον τελικό σχεδιασμό τους (59,2% από 70,3% με βάση τον 
αρχικό σχεδιασμό των ΕΠ).  

Το ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα τη δέσμευση ενός σημαντικού ποσοστού των πόρων του 
ΕΚΤ, που ανέρχεται στο 30,4%,  έναντι 20,6% με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, σε ουδέτερα ως 
προς την ισότητα των φύλων Μέτρα. 

Ο βαθμός εφαρμογής της αρχής της  ισότητας των φύλων μειώθηκε στον τελικό σχεδιασμό 
των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  και  ανήλθε  σε  69,6%  (έναντι  79,4%  στον  αρχικό  σχεδιασμό),  λόγω  της 
μείωσης  του  βαθμού  εφαρμογής  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  στα  Τομεακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα οποία δέσμευσαν και το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του 
ΕΚΤ. Ειδικότερα, τα τομεακά ΕΠ εμφανίζουν μείωση στο βαθμό εφαρμογής της ισότητας των 

                                                            
8
 Επισημαίνεται ότι η αντιστοίχιση των θετικών ή gender mainstreaming Μέτρων ΕΚΤ με τους στόχους ισότητας δεν είναι μονοσήμαντη, 
δηλαδή ένα Μέτρο μπορεί να συμβάλει σε περισσότερους από 1 στόχους ισότητας. 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
 

 
Σελίδα |431

 

φύλων   στον τελικό σχεδιασμό τους κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες  (από 79,7% με βάση τον 
αρχικό  σχεδιασμό  μειώθηκε  σε  65,7%),  ενώ  αντίθετα  στα  ΠΕΠ  βελτιώθηκε  ο  βαθμός 
ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας των φύλων κατά 18,7 ποσοστιαίες μονάδες (από 77,1% 
με βάση τον αρχικό σχεδιασμό αυξήθηκε σε 95,8%). 

 Συγκριτικά με τον αρχικό σχεδιασμό, η  κατανομή των πόρων του ΕΚΤ στα 5 πεδία πολιτικής 
δε διαφοροποιήθηκε σε ότι αφορά την κατάταξη των επιμέρους πεδίων πολιτικής με βάση 
τη χρηματοδοτική τους βαρύτητα.   

Με βάση τον τελικό σχεδιασμό των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ το 10,6% των πόρων του ΕΚΤ (με εξαίρεση 
τα Μέτρα Τεχνικής Βοήθειας)  δεσμεύτηκαν για  την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για 
την  βελτίωση  της  πρόσβασης  και  συμμετοχής  των  γυναικών  στην  αγορά  εργασίας  (πεδίο 
πολιτικής 5). Οι παρεμβάσεις προώθησης και βελτίωσης της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και 
της παροχής συμβουλών (3ο Πεδίο Πολιτικής) δέσμευσαν ένα σημαντικό ποσοστό (28,1%) των 
πόρων  του  ΕΚΤ,  ενώ ακολουθούν  σε  χρηματοδοτική  βαρύτητα  (22,7%)  οι  παρεμβάσεις  του 
ΕΚΤ που εμπίπτουν στο 4ο πεδίο πολιτικής «Προώθηση ενός εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου 
και προσαρμοσμένου εργατικού δυναμικού». 

Σε  ότι  αφορά  την  κατανομή  των  πόρων  του  ΕΚΤ,  που  δεσμεύτηκαν  για  την  υλοποίηση 
παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  (θετικές  δράσεις  και  gender 
mainstreaming)  με  βάση  τον  τελικό  σχεδιασμό  των  ΕΠ,  παρατηρείται  ενίσχυση  της 
χρηματοδοτικής βαρύτητας των παρεμβάσεων βελτίωσης της πρόσβασης και της συμμετοχής 
των γυναικών στην αγορά εργασίας  (Πεδίο Πολιτικής 5) κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες  (από 
11,5%  σε 14,9%)  , ως αποτέλεσμα εν μέρει  της  επιτυχούς εφαρμογής  των δράσεων «δομές 
κοινωνικής  φροντίδας».  Ενώ,  ταυτόχρονα,  ενίσχυση  της  χρηματοδοτικής  βαρύτητας 
παρατηρείται και για τις παρεμβάσεις που εμπίπτουν στον Πεδίο Πολιτικής 1 «Ανάπτυξη και 
προώθηση ενεργών πολιτικών αγοράς εργασίας» κατά 6,2 ποσοστιαίες μονάδες  (από 22,4% 
σε 28,6%), καθώς και για τις παρεμβάσεις προώθησης ενός εξειδικευμένου,  εκπαιδευμένου 
και προσαρμοσμένου εργατικού δυναμικού (πεδίο πολιτικής 4) κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες 
(από 19,7% σε 24,2%). Αντίθετα, μείωση παρατηρείται στις παρεμβάσεις που εμπίπτουν στα 
Πεδία  Πολιτικής  2 &  3  κατά  4,5  και  9,7    ποσοστιαίες  μονάδες  αντίστοιχα  (από  12,5%    και 
33,9% σε 8,0% και 24,3%). 

 Με βάση τον τελικό  προγραμματικό σχεδιασμό των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας 
των φύλων και την αντίστοιχη χρηματοδοτική κατανομή των πόρων που δεσμεύθηκαν για 
την υλοποίησή τους, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των Μέτρων (63) συνέβαλε στη βελτίωση 
της πρόσβασης και συμμετοχής στην αγορά εργασίας (στόχος ισότητας 1),  δεσμεύοντας το 
42,2% των σχετικών πόρων.  

Η συμβολή των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων διαφοροποιείται μεταξύ 
των θετικών και των προσανατολισμένων στην ισότητα Μέτρων ΕΚΤ (gender mainstreaming), 
με  τις  θετικές  δράσεις  να  συμβάλλουν  κυρίως  στο  συνδυασμό  επαγγελματικής  και 
οικογενειακής ζωής (50,6%) και στη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη δημιουργία 
και την ανάπτυξη επιχειρήσεων (24,9%), και τις προσανατολισμένες στην ισότητα δράσεις να 
συμβάλλουν κυρίως στη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας 
(48,3%) και δευτερευόντως στη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη δημιουργία και 
την ανάπτυξη επιχειρήσεων (20,5%). 

Με  τον  τελικό  σχεδιασμό  των  ΕΠ  ενισχύθηκε  σημαντικά  η  χρηματοδοτική  βαρύτητας  των 
παρεμβάσεων  που  συμβάλλουν  στο  συνδυασμό  επαγγελματικής  και  οικογενειακής  ζωής 
(στόχος  ισότητας  4),  τόσο  των  θετικών  δράσεων  (αύξηση  7,9%),  όσο  και  των 
προσανατολισμένων  στην  ισότητα  παρεμβάσεων  (αύξηση  6,9%).  Αντίστοιχα,  ενίσχυση 
παρατηρήθηκε  και  στη  χρηματοδοτική  βαρύτητα  των  παρεμβάσεων  που  συμβάλλουν  στο 
στόχο ισότητας 3 «Βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη δημιουργία και την ανάπτυξη 
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επιχειρήσεων».  Ταυτόχρονα,  μειώθηκε  σημαντικά  η  χρηματοδοτική  βαρύτητα  των 
παρεμβάσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της  ισότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
(στόχος ισότητας 2), παρουσιάζοντας μείωση 22,1% για τις δράσεις gender mainstreaming και 
2,2% για τις θετικές δράσεις. 

 Το σύνολο των δεικτών ισότητας στο επίπεδο του Γ’ ΚΠΣ ποσοτικοποιεί ένα μέρος μόνο των 
θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων,  ενώ  απουσιάζουν  εντελώς  δείκτες  μέτρησης  του  βαθμού  εφαρμογής  της 
αρχής της  ισότητας των φύλων στις παρεμβάσεις του ΕΚΤ που ενσωμάτωσαν τη διάσταση 
της ισότητας των φύλων (gender mainstreaming).  

Από τα 89 Μέτρα των ΕΠ που περιλαμβάνουν θετικές δράσεις, ή δράσεις προσανατολισμένες 
στην  ισότητα  των  φύλων,  στα  28  Μέτρα  απουσιάζουν  δείκτες  ισότητας.  Η  χρηματοδοτική 
βαρύτητα  των  Μέτρων  που  δεν  περιλαμβάνουν  δείκτες  ισότητας  ανέρχεται  στο  40%  του 
προϋπολογισμού  των  θετικών  &  gender  mainstreaming  Μέτρων  ΕΚΤ.    Από  το  ανωτέρω 
συνάγεται  ότι  για  ένα  σημαντικό  ποσοστό  των  πόρων  του  ΕΚΤ  που  δεσμεύτηκαν  για  την 
προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων  στο  πλαίσιο  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ,  δεν  υπήρξαν  σχετικές 
προγραμματικές  δεσμεύσεις  και  συγκεκριμένοι  στόχοι  για  τη  μέτρηση  των  αποτελεσμάτων 
και επιπτώσεων των παρεμβάσεων στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

Η ανωτέρω διαπίστωση ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό για τα Μέτρα ΕΚΤ που περιλαμβάνουν 
δράσεις  προσανατολισμένες  στην  ισότητα  των  φύλων,  σε  σύγκριση  με  τα Μέτρα  ΕΚΤ  που 
περιλαμβάνουν  θετικές  δράσεις.  Τα  18  αμιγώς  θετικά  Μέτρα  και  τα  4  Μέτρα  που 
περιλαμβάνουν  θετικές  &  ουδέτερες  δράσεις  καλύπτονται  στο  σύνολό  τους  από  δείκτες 
ισότητας.  Αντίθετα,  από  τα  63  gender  mainstreaming  Μέτρα,  στα  26  Μέτρα  (41,3%  του 
αριθμού των Μέτρων και 42,6% των αντίστοιχων πόρων) απουσιάζουν δείκτες ισότητας. 

Σε ότι αφορά το είδος των δεικτών ισότητας, παρατηρείται ότι τόσο στο επίπεδο των ΑΠ, όσο 
και στο επίπεδο των Μέτρων, η πλειοψηφία τους είναι δείκτες εκροών (65% των δεικτών στο 
επίπεδο  των  Αξόνων  Προτεραιότητας  και  77%  των  δεικτών  στο  επίπεδο  των  Μέτρων). 
Αντίστοιχα,  περιορισμένο  ποσοστό  δεικτών  ισότητας  αποτελούν  δείκτες  μέτρησης  των 
επιπτώσεων των παρεμβάσεων (8% των δεικτών στο επίπεδο των ΑΠ και 7% των δεικτών στο 
επίπεδο των Μέτρων). 

Η  δυνατότητα  του  υφιστάμενου  συστήματος  δεικτών  ισότητας  να  παρέχει  τα  απαιτούμενα 
στοιχεία  για  την  αξιολόγηση  της  απόδοσης,  των  αποτελεσμάτων  και  των  επιπτώσεων  των 
παρεμβάσεων  αναφορικά  με  την  εφαρμογή  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων,  εξαρτάται 
άμεσα  από  το  βαθμό  συνάφειας  των  επιμέρους  δεικτών  στα  διάφορα  προγραμματικά 
επίπεδα  (ΑΠ,  Μέτρα,  Έργα)  και  από  τη  δυνατότητα  τροφοδότησης  τους  από  το  κατώτερο 
επίπεδο στο ανώτερο (bottom – up).  

Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι ένα σημαντικό μέρος του συστήματος δεικτών  ισότητας 
σε  επίπεδο  αξόνων  προτεραιότητας  (30%  με  βάση  το  πλήθος  δεικτών  ΑΠ  που  δεν 
τροφοδοτούνται από το αμέσως επόμενο προγραμματικό επίπεδο των Μέτρων) και Μέτρων 
(31,3% με βάση το πλήθος δεικτών Μέτρων που δεν τροφοδοτούνται από το αμέσως επόμενο 
προγραμματικό επίπεδο των Έργων) καθίσταται σε μεγάλο βαθμό ανενεργό. 

Μόλις  στο  1/3  περίπου  των  έργων  ΕΚΤ  που  υλοποιήθηκαν  στο  πλαίσιο  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ 
προβλέφθηκαν για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους δείκτες με ανάλυση ανά φύλο. 
Συγκεκριμένα, μόνον σε 2.660 έργα, σε σύνολο 8.461, (ποσοστό 31,4%) έχουν προβλεφθεί για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων τους, δείκτες με ανάλυση ανά 
φύλο.  Το  ποσοστό  αυτό  διαφοροποιείται  στα  επιμέρους  Επιχειρησιακά  Προγράμματα  και 
κυμαίνεται από 3% στο ΕΠ ΚτΠ έως 74% στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. 

Το ποσοστό των έργων (σε πλήθος και χρηματοδοτική βαρύτητα) που περιλαμβάνουν δείκτες 
ανά φύλο είναι αυξημένο στα Μέτρα των ΕΠ που έχουν χαρακτηριστεί ως προσανατολισμένα 
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στην ισότητα των φύλων (gender mainstreaming), καθώς και στα Μέτρα που περιλαμβάνουν 
κατά ένα ποσοστό θετικές δράσεις & gender mainstreaming ή ουδέτερες δράσεις. 

Η  αξιοποίηση  δεικτών  με  ανάλυση  ανά φύλο  σε  δράσεις  προσανατολισμένες  στην  ισότητα 
αποτελεί  καλή  πρακτική,  η  οποία  φαίνεται  ότι  εφαρμόσθηκε  σε  ικανοποιητικό  βαθμό  στο 
επίπεδο των έργων (σε αντίθεση με τα ανώτερα προγραμματικά επίπεδα των Μέτρων και των 
Αξόνων Προτεραιότητας), δεδομένου ότι συγκεκριμενοποιεί τους στόχους αναφορικά με την 
ενσωμάτωση  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων  και  επιτρέπει  την  παρακολούθηση  της 
επίτευξής τους. 

 Από  την  εξέταση  των  δομών  και    εργαλείων  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την  εφαρμογή  της 
πολιτικής ισότητας προέκυψαν τα ακόλουθα: 

 Στην πλειοψηφία των παρεμβάσεων ΕΚΤ δεν εφαρμόσθηκαν ειδικά κριτήρια ισότητας 
στην  επιλογή  των  συγχρηματοδοτούμενων  έργων.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  η 
συντριπτική  πλειοψηφία  των  ΕΥΔ  των  ΠΕΠ,  που  συμμετείχαν  στην  Έρευνα  Πεδίου 
απάντησε αρνητικά στο σχετικό ερώτημα. 

 Με βάση τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας πεδίου, ικανοποιητικό εκτιμάται το 
επίπεδο  εμπειρογνωμοσύνης  σε  θέματα  ισότητας  των  φύλων  των  φορέων 
διαχείρισης και υλοποίησης των παρεμβάσεων. 

 Ως σημαντική αποτιμήθηκε, από τις ΕΥΔ των ΕΠ, (με βάση την σχετική έρευνα πεδίου) 
η  συμβολή  της  ΕΥΣΕΚΤ  στην  αποτελεσματικότερη  υλοποίηση  των  παρεμβάσεων 
προώθησης  της  ισότητας  των φύλων και στη βελτίωση της ενσωμάτωσης  της αρχής 
της  ισότητας  των  φύλων,  ενώ  μέτρια  συμβολή  αποδόθηκε  στην  αντίστοιχη 
συνεργασία τους με την ΕΥΣΣΑΑΠ. 

 Στο  πλαίσιο  της  δημοσιότητας  των  ΕΠ  του  Γ΄  ΚΠΣ,  εκτός  από  λίγες  εξαιρέσεις,    δεν 
σχεδιάσθηκαν  ειδικές  δράσεις  για  την  διάχυση  και  προβολή  των  παρεμβάσεων 
προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων.  Οι  δράσεις  δημοσιότητας  των  επιμέρους 
Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  σχεδιάσθηκαν  και 
υλοποιήθηκαν καλύπτοντας το σύνολο των παρεμβάσεων των προγραμμάτων (και σε 
ορισμένες  περιπτώσεις  και  των  παρεμβάσεων  του  ΕΚΤ  διακριτά  από  τις  λοιπές 
παρεμβάσεις),  ενώ  παράλληλα  δράσεις  δημοσιότητας  υλοποιήθηκαν  και  για 
επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων (Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, ΟΠΑΑΧ).  

 Συστήματα  –  μηχανισμοί  συγκέντρωσης  ποσοτικών  στοιχείων  για  την  παρακολούθηση  της 
εφαρμογής της ισότητας των φύλων (των ωφελουμένων των παρεμβάσεων ΕΚΤ ανά φύλο) 

 Το  ΟΠΣ  –  Γ΄  ΚΠΣ  αποτέλεσε  το  βασικό  μηχανισμό  για  την  παρακολούθηση  των 
ωφελουμένων  των  παρεμβάσεων  του  ΕΚΤ  ανά  φύλο.  Η  χρησιμότητα  του,  όμως, 
περιορίστηκε  από  το  βαθμό  που  αυτό  είχε  προβλεφθεί  με  την  ενσωμάτωση 
κατάλληλων δεικτών στο επίπεδο των έργων. 

 Οι  ετήσιες  εκθέσεις  των  ΕΠ  δεν  αξιοποιήθηκαν  ως  εργαλείο  παρακολούθησης  της 
εφαρμογής  της  αρχής  της  ισότητας  των  φύλων.  Στις  περισσότερες  περιπτώσεις 
συμπεριέλαβαν σύντομες και απλές αναφορές ως προς την πολιτική προώθησης της 
ισότητας των δύο φύλων και τις πολιτικές υπέρ των γυναικών, χωρίς παρουσίαση της 
προόδου  εφαρμογής  των  στρατηγικών  προώθησης  της  ισότητας  και  των  πολιτικών 
υπέρ  των  γυναικών  με  σαφείς  αναφορές  σε  συγκεκριμένα  Μέτρα  και  δράσεις  και 
αναλυτική παρουσίαση ποσοτικών και στατιστικών στοιχείων. 

 Ταυτόχρονα,  το πεδίο  των ΤΔΕ στο οποίο δηλώθηκε η συμβολή των έργων ΕΚΤ στις 
οριζόντιες πολιτικές (κριτήρια Barnier), μεταξύ των οποίων και η ισότητα των φύλων, 
δεν  αποτέλεσε  αξιόπιστη  πηγή  πληροφόρησης  για  το  βαθμό  συμβολής  των  έργων 
στην ισότητα των φύλων. 
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 Τέλος,  περιορισμένη  φαίνεται  ότι  ήταν  και  η  αξιοποίηση  άλλων  συμπληρωματικών 
συστημάτων  /  μηχανισμών  για  τη  συγκέντρωση  ποσοτικών  στοιχείων 
παρακολούθηση των ωφελουμένων των δράσεων ΕΚΤ ανά φύλο, 

 Ο βαθμός συμβολής του Οδηγού Εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων του ΚΕΘΙ 
στην  καλύτερη  εφαρμογή  του  gender  mainstreaming  και  των  θετικών  δράσεων 
περιορίστηκε  από  το  μικρό  ποσοστό  των  προτάσεων  που  αξιοποιήθηκαν  (η  συντριπτική 
πλειοψηφία  των προτάσεων δεν αξιοποιήθηκε καθόλου  ‐ 79%,  ενώ πλήρως αξιοποιήθηκε 
μόλις το 9% των προτάσεων). Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν στον Οδηγό Εφαρμογής του 
ΚΕΘΙ    αφορούσαν  κυρίως  την  «Τροποποίηση  του  τρόπου  εφαρμογής  του  gender 
mainstreaming»  (43%),  ενώ  σημαντικός  αριθμός  προτάσεων  αφορούσε  την  «Προσθήκη 
νέων δράσεων» (36%).   

Σύμφωνα  με  τα  ευρήματα  της  Έρευνας  Πεδίου,  το  62,6%  των  ερωτηθέντων  των  Ειδικών 
Υπηρεσιών Διαχείρισης, εκτίμησε ότι ο Οδηγός Εφαρμογής συνέβαλε, από αρκετά έως πολύ, 
στην  εξειδίκευση  των  προσανατολισμένων  στην  ισότητα  παρεμβάσεων,  τόσο  κατά  τον 
προγραμματικό σχεδιασμό, όσο και κατά την υλοποίηση της στρατηγικής των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων.  Το  ανωτέρω  εύρημα  έρχεται  σε  αντίθεση  με  τα  συμπεράσματα  που 
προέκυψαν  από  την  αναλυτική  επισκόπηση  των  προγραμματικών  κειμένων  και  τον 
προσδιορισμό  του  βαθμού  ενσωμάτωσης  των  προτάσεων  του  Οδηγού  του  ΚΕΘΙ  κατά  τις 
αναθεωρήσεις των Προγραμμάτων, ο οποίος εκτιμήθηκε στο 16%.    

 Σε  γενικό  επίπεδο  η  συμβολή  της  ενδιάμεσης  αξιολόγησης  και  της  ενημέρωσης  της 
ενδιάμεσης  αξιολόγησης  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ  στη  βελτίωση  της  στρατηγικής  των 
προγραμμάτων  σε  ότι  αφορά  την  ισότητα  των  φύλων,  καθώς  και  στη  βελτίωση  του 
συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών ισότητας, ήταν αρκετά περιορισμένη. Οι 
σχετικές προτάσεις που διατυπώθηκαν αναφορικά με το θέμα της ισότητας των φύλων ήταν 
περιορισμένες (κυρίως στην ενημέρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης των ΕΠ) και αντίστοιχα 
ο βαθμός αξιοποίησής τους ήταν μικρός.  

Επίσης,  σημαντική  διαπίστωση  συνιστά  και  το  γεγονός  ότι  η  πλειοψηφία  (82%)  των 
διατυπωθεισών  προτάσεων  της  ενδιάμεσης  αξιολόγησης  των  ΕΠ  για  τα  θέματα  ισότητας  
εμπίπτει στην κατηγορία τροποποίηση του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων‐δεικτών, 
γεγονός  που  υποδηλώνει  ανεπάρκεια  της  ποσοτικοποίησης  της  αρχής  της  ισότητας  των 
φύλων, η οποία χαρακτηρίζει διαχρονικά τόσο τον αρχικό σχεδιασμό των Προγραμμάτων, όσο 
και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.  

Η Ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ χαρακτηρίστηκε από το χαμηλό 
βαθμό ένταξης της  ισότητας των φύλων, ως ένα από τα οριζόντια θέματα που εξετάστηκαν 
(ειδικότερη  έμφαση  δόθηκε  στις  επιπτώσεις  στην  απασχόληση  και  στο  περιβάλλον).  Οι 
προτάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της Ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των 
ΕΠ για την προώθηση της ισότητας των φύλων ήταν πολύ περιορισμένες με τις περισσότερες 
εξ  αυτών  να  εμπίπτουν  στις  κατηγορίες  τροποποίηση  του  συστήματος  ποσοτικοποιημένων 
στόχων‐δεικτών και τροποποίηση της κατανομής των πόρων μεταξύ των παρεμβάσεων. 

 Στα  ως  άνω  αναφορικά  με  το  βαθμό  ενσωμάτωσης  της  διάστασης  του  φύλου  κατά  την 
υλοποίηση και παρακολούθηση των παρεμβάσεων ΕΚΤ του Γ’ ΚΠΣ, αξίζει να παρουσιασθούν 
και  οι  εκτιμήσεις  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Απασχόλησης,  Κοινωνικών  Υποθέσεων  και 
Κοινωνικής Ένταξης της ΕΕ στο πλαίσιο της διενεργηθείσας έρευνας πεδίου (Έρευνα Α). 

Ερωτώμενος  ο φορέας  σχετικά  με  την  αποτελεσματικότητα  της  διττής  στρατηγικής  θετικών 
και  gender mainstreaming  δράσεων  όπως  αυτή  εφαρμόσθηκε  στο  πλαίσιο  του  Γ’  ΚΠΣ,  της 
απέδωσε χαμηλό βαθμό σημαντικότητας επισημαίνοντας σχετικά: τα προγράμματα του ΕΚΤ 
έδωσαν  πολύ  μεγαλύτερη  βαρύτητα  σε  ειδικές  δράσεις  για  την  ισότητα  των  φύλων  και 
συμμετοχής  των  γυναικών  οριζόντια  σε  προγράμματα,  παρά  σε  δράσεις  gender 
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mainstreaming.  Η  χρήση  ποσοστών‐στόχων  για  την  συμμετοχή  των  γυναικών  στα 
προγράμματα του ΕΚΤ (π.χ. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα) βοήθησε στην καλύτερη παρακολούθηση 
της συμμετοχής των γυναικών στα διάφορα προγράμματα καθώς και στην ευαισθητοποίηση 
για την ανάγκη συμμετοχής τους. 

Χαρακτήρισε υψηλή την προστιθέμενη αξία του ΕΚΤ στην εθνική στρατηγική της Ελλάδας για 
την  ισότητα  των  φύλων  αναφέροντας  ωστόσο  χαρακτηριστικά:  Υψηλή  όσον  αφορά  την 
ορατότητα  του  θέματος,  μέτρια  όσον  αφορά  την  παρακολούθηση  του,  και  μικρότερη  όσον 
αφορά τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων. 

Αποτιμώντας  το  βαθμό  ενσωμάτωσης  της  εφαρμογής  της  ισότητας  των  φύλων  κατά  την 
υλοποίηση των ΕΠ‐ΕΚΤ του Γ’ ΚΠΣ συγκριτικά με τον προγραμματικό σχεδιασμό αξιολόγησε 
ως  σημαντική  τη  βελτίωση  που  επιτεύχθηκε  στους  τομείς  «Κριτήρια  /  προϋποθέσεις 
εξασφάλισης  ισότιμης συμμετοχής των γυναικών σε δράσεις των ΕΠ» και «Δημοσιότητα και  
προβολή των παρεμβάσεων που ενίσχυαν την ισότητα των φύλων», ως μέτρια σημαντική τη 
βελτίωση στους  τομείς «Μηχανισμοί –  συστήματα παρακολούθησης  δεικτών  ισότητας»  και 
«Μηχανισμοί  αποτίμησης  και  αξιολόγησης  της  επίτευξης  της  ισότητας  των  φύλων  στις 
επιμέρους παρεμβάσεις  των  ΕΠ»,  ενώ σε μικρό βαθμό  εκτίμησε ότι  βελτιώθηκε  το πλαίσιο 
«Συστημάτων επιβραβεύσεων και κινήτρων για την εφαρμογή της ισότητας των φύλων». 

Ερωτώμενος,  τέλος,  ο φορέας αναφορικά με  το βαθμό στον οποίο  έχει  ενσωματώσει μέχρι 
σήμερα  η  Ελλάδα  την  αρχή  της  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  στα  Επιχειρησιακά 
Προγράμματα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ) συγκριτικά με τα άλλα κράτη‐
μέλη,  αποφάνθηκε  ότι  η  εφαρμογή  της  ισότητας  των  φύλων  παρουσιάζει  μέτριο  βαθμό 
ενσωμάτωσης  τόσο  σε  επίπεδο  στρατηγικής/σχεδιασμού  των  Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων,  όσο  και  σε  επίπεδο  του  τρόπου  και  των  διαδικασιών  υλοποίησης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και επιπτώσεών τους.  

 

Βαθμός  ενσωμάτωσης  της  διάστασης  του  φύλου  κατά  την  αξιολόγηση  των  παρεμβάσεων  ‐   
Γενικό Ερώτημα Α3 

 Ο συνολικός βαθμός ένταξης της διάστασης του φύλου στις επιχειρησιακές αξιολογήσεις των 
ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ (όπως υπολογίστηκε με βάση το επίπεδο κάλυψης των απαιτήσεων σε σχέση 
με την διάσταση του φύλλου)  εκτιμήθηκε σε 38%, με την Ενδιάμεση Αξιολόγηση των ΕΠ του 
Γ΄  ΚΠΣ  να  παρουσιάζει  μεγαλύτερο  βαθμό  ένταξης  της  διάστασης  του  φύλου  (50%),  σε 
σχέση με την Ex Ante Αξιολόγηση (38,9%) και την Ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης 
των ΕΠ (25%). 

Ο  χαμηλός  βαθμός  ενσωμάτωσης  της  διάστασης  του  φύλου  στο  συγκεκριμένο  είδος 
αξιολόγησης έγκειται εν γένει στην απουσία συγκεκριμένων απαιτήσεων για την αποτίμηση 
της  ισότητας  των  φύλων  στα  ΕΠ  του  Γ΄  ΚΠΣ,  στο  πλαίσιο  της  Ενημέρωσης  της  Ενδιάμεσης 
Αξιολόγησής τους. 

Αντίθετα,  στο  πλαίσιο  της  Ενδιάμεσης  Αξιολόγησης  φαίνεται  ότι  καταβλήθηκε  προσπάθεια 
για την αποτίμηση της συμβολής των παρεμβάσεων στη βελτίωση της ισότητας των φύλων, η 
οποία ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό και από τις ειδικές κατευθύνσεις που δόθηκαν από την ΕΕ 
και τις εθνικές Υπηρεσίες Συντονισμού ΕΥΣΣΑΑΠ και ΕΥΣΕΚΤ. 

Ο  σχετικά  χαμηλός  βαθμός  ενσωμάτωσης  της  διάστασης  της  ισότητας  των  φύλων  στις 
επιχειρησιακές  αξιολογήσεις,  σε  συνδυασμό  με  το  γεγονός  ότι  βασική  αρχή  των 
αναθεωρήσεων των ΕΠ αποτέλεσε η διασφάλιση της απορρόφησης των πόρων, περιόρισε ως 
ένα  βαθμό  τη  βελτίωση  του  σχεδιασμού,  σε  ότι  αφορά  την  εφαρμογή  της  ισότητας  των 
φύλων.  
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Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει και η αξιολόγηση των τροποποιήσεων του προγραμματικού 
σχεδιασμού,  όπου  φαίνεται  ότι  τα  αρχικά  κενά  και  αστοχίες  του  σχεδιασμού  των 
παρεμβάσεων προώθησης  της  ισότητας  των φύλων δεν αντιμετωπίσθηκαν αποτελεσματικά 
με  τις  μετέπειτα  τροποποιήσεις  και  παρέμειναν  σε  προγραμματικό  επίπεδο  και  στις 
τελευταίες αναθεωρήσεις των ΕΠ (π.χ. απουσία κατάλληλων δεικτών και στόχευσης). 

Ο υψηλότερος βαθμός ένταξης  της διάστασης  του φύλου παρατηρείται στις επιχειρησιακές 
αξιολογήσεις  τριών  τομεακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  (ΕΠΑΕΚ,  ΕΠΑΝ  και  ΕΠ  ΚτΠ), 
καθώς και στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, ενώ το χαμηλότερο βαθμό παρουσιάζουν το ΕΠ Υγεία – 
Πρόνοια  και  πέντε Περιφερειακά  Επιχειρησιακά Προγράμματα  (ΠΕΠ ΑΜΘ,  ΠΕΠ Θεσσαλίας, 
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, ΠΕΠ Αττικής και ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου). 

 Από  τα  στοιχεία  της  αξιολόγησης  προκύπτει  ότι  στο  σύνολο  των  παρεμβάσεων  ΕΚΤ  οι 
περισσότερες θεματικές μελέτες / αξιολογήσεις εκπονήθηκαν για Μέτρα Τομεακών ΕΠ, με 
το  ΕΠΕΑΕΚ  να  κατατάσσεται  πρώτο  στη  βαθμολογία  κάλυψης  της  αποτίμησης  των 
παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  μέσω  ειδικών  θεματικών  μελετών  / 
αξιολογήσεων.  

Στην πλειοψηφία των Μέτρων, αντιστοιχούσαν από 2 έως 3 μελέτες, με εξαίρεση τα θετικά 
Μέτρα  στα  περισσότερα  εκ  των  οποίων  παρατηρήθηκε  υψηλός  βαθμός  κάλυψης 
(περισσότερες  από  4  μελέτες),  γεγονός  το  οποίο  αποκαλύπτει  την  προσπάθεια  που 
καταβλήθηκε  στην  κατεύθυνση  της  αποτίμησης  της  συμβολής  των  συγκεκριμένων 
παρεμβάσεων στην προώθηση της ισότητας των φύλων. 

6.1.2. Αξιολόγηση  της  αποτελεσματικότητας,  αποδοτικότητας  και  βιωσιμότητας  των 
παρεμβάσεων ΕΚΤ για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των ΕΠ του Γ’ 
ΚΠΣ  

Αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων που υλοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ ‐ Γενικό Ερώτημα Β1 

 Η αποτελεσματικότητα  των  θετικών  δράσεων  υπέρ  των  γυναικών  που  υλοποιήθηκαν  στο 
πλαίσιο  των  ΕΠ  του  Γ΄  ΚΠΣ,  όπως  αυτή  εκφράζεται  από  το  σταθμισμένο  δείκτη 
αποτελεσματικότητας με βάση την επίτευξη των δεικτών εκροών, ήταν ιδιαίτερα υψηλή και 
διαμορφώθηκε  σε  1,91,  υποδηλώνοντας  υπερεπίτευξη  των  στόχων  του  φυσικού 
αντικειμένου των θετικών δράσεων κατά 91%, σε συνολικό επίπεδο.  

Αξιοσημείωτη  είναι  η  τιμή  του  δείκτη  αποτελεσματικότητας  των  θετικών  δράσεων  του  ΕΠ 
Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (Άξονας Προτεραιότητας 5), η οποία υπολογίζεται 
σε  2,39  υποδηλώνοντας  μέσο  ποσοστό  επίτευξης  των  στόχων  ισότητας  που  τέθηκαν  κατά 
239%,  σε  συνδυασμό  με  τη  χρηματοδοτική  τους  βαρύτητα,  η  οποία  ανέρχεται  σε  38,4%. 
Επίσης, υψηλό δείκτη αποτελεσματικότητας (1,22) παρουσιάζουν και οι θετικές δράσεις που 
υλοποιήθηκαν  στο  πλαίσιο  του  ΕΠΕΑΕΚ,  συμβάλλοντας  κατά  9,5%  στη  διαμόρφωση  του 
συνολικού δείκτη αποτελεσματικότητας των θετικών δράσεων. 

Ο δείκτης αποτελεσματικότητας των θετικών δράσεων είναι μικρότερος από τη μονάδα για τα 
ΠΕΠ  Ανατολικής  Μακεδονίας‐Θράκης,  Κεντρικής  Μακεδονίας,  Ηπείρου,  Ιονίων  Νήσων  και 
Βορείου  Αιγαίου,  γεγονός  που  υποδηλώνει  μη  επίτευξη  των  στόχων  ισότητας  των  θετικών 
Μέτρων στα συγκεκριμένα Προγράμματα, όπως αυτοί τέθηκαν μέσω των δεικτών εκροών. Τα 
ανωτέρω πέντε ΠΕΠ απορρόφησαν το 23,5%  των συνολικών πόρων που διατέθηκαν για την 
υλοποίηση  θετικών  δράσεων  υπέρ  των  γυναικών.  Για  το  υπόλοιπο  76,5%  των  πόρων  που 
δαπανήθηκαν  για  την  υλοποίηση  θετικών  δράσεων  υπέρ  των  γυναικών,  παρατηρείται 
επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στο επίπεδο των Μέτρων (αντιστοιχούν σε Προγράμματα 
με  δείκτη  αποτελεσματικότητας  ο  οποίος  διαμορφώθηκε  σε  τιμές  ίσες  ή  μεγαλύτερες  της 
μονάδας. 
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Υψηλές  τιμές  παρουσιάζει  και  ο  δείκτη  αποτελεσματικότητας  των  θετικών  δράσεων 
υπολογιζόμενος με βάση τους δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, για το σύνολο σχεδόν 
των  θετικών Μέτρων  των  ΕΠ.  Εξαίρεση  αποτελούν  τα Μέτρα  ενίσχυσης  δομών  κοινωνικής 
φροντίδας του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (Μ5.1), με βάση τους δείκτες αποτελεσμάτων και 
του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (Μ1.5), με βάση τους δείκτες επιπτώσεων. 

 Σε  ότι  αφορά  την  αποτελεσματικότητα  των  προσανατολισμένων  στην  ισότητα  των  φύλων 
παρεμβάσεων, δείκτη αποτελεσματικότητας μεγαλύτερο της μονάδας, με βάση τους δείκτες 
εκροών,  παρουσιάζουν  τα  32  από  τα  43  gender  mainstreaming  Μέτρα.  Αντίστοιχα,  η 
αποτελεσματικότητα  των  gender  mainstreaming  Μέτρων  με  βάση  τους  δείκτες 
αποτελεσμάτων, είναι μεγαλύτερη, ή ίση της μονάδας για τα 3 από τα 4 Μέτρα, τα οποία 
συμπεριέλαβαν  στον  προγραμματικό  σχεδιασμό  τους  δείκτες  για  τη  μέτρηση  των 
αποτελεσμάτων τους στην προώθηση της ισότητας των φύλων.    

Δείκτη αποτελεσματικότητας μικρότερο της μονάδας, με βάση τους δείκτες αποτελεσμάτων, 
παρουσιάζει μόνο το Μέτρο 5.2 του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, γεγονός που οφείλεται στην 
υποεπίτευξη  του δείκτη αποτελέσματος «Ποσοστό  (%)  επωφελούμενων επί  του πληθυσμού 
αναφοράς (γυναίκες άνεργοι 1999)» (τιμή επίτευξης 5,47%, έναντι στόχου 5,90%). 

 Ο βαθμός οικονομικής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων 
διαμορφώθηκε  στο  103%  σε  συνολικό  επίπεδο  Γ’  ΚΠΣ,  με  τη  συνολική  απορρόφηση  των 
δράσεων  που  χρηματοδοτήθηκαν  από  το  ΕΚΤ  να  ανέρχεται  σε  102%.  Υψηλότερο  δείκτη 
χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης παρουσιάζουν οι παρεμβάσεις προώθησης της ισότητας 
των φύλων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων. 

Οι θετικές  δράσεις  υπέρ  των  γυναικών  που  υλοποιήθηκαν  στο  πλαίσιο  των  ΕΠ  του  Γ΄  ΚΠΣ 
απορρόφησαν κατά 14%  περισσότερους πόρους από  τους προγραμματισμένους,  στοιχείο 
που ερμηνεύεται από την υψηλή απορρόφηση των θετικών δράσεων που υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο των ΠΕΠ (121%) και την αντίστοιχη απορρόφηση των θετικών δράσεων των τομεακών 
ΕΠ,  που  αν  και  διαμορφώθηκε  σε  χαμηλότερα  επίπεδα,  εντούτοις  παρέμεινε  πάνω από  το 
100% και συγκεκριμένα ανήλθε στο 106%. 

Οι  προσανατολισμένες  στην  ισότητα  παρεμβάσεις  των  Τομεακών  ΕΠ  παρουσιάζουν 
απορρόφηση στα επίπεδα της συνολικής απορρόφησης των δράσεων ΕΚΤ  (102%), ενώ στην 
περίπτωση  των  ΠΕΠ  η  απορρόφησή  τους  διαμορφώθηκε  σε  επίπεδα  χαμηλότερα  της 
συνολικής  απορρόφησης,  αν  και  δαπανήθηκε  το  σύνολο  των  σχετικών  διαθέσιμων  πόρων 
(ποσοστό απορρόφησης 100%). 

Ο υψηλός δείκτης χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης των θετικών δράσεων στο σύνολο του 
Γ’  ΚΠΣ,  οφείλεται  κατά  κύριο  λόγω  στη  δαπάνη  περισσότερων  πόρων  από  τους 
προγραμματισμένους  στα  Μέτρα  ενίσχυσης  δομών  κοινωνικής  φροντίδας,  όπου  η 
απορρόφηση ξεπερνάει το 100% σε όλα τα σχετικά Μέτρα των ΕΠ. Ειδικότερα, η απορρόφηση 
του  Μέτρου  5.2  του  ΕΠΑΕΚ  ανήλθε  στο  122%,  έχοντας  και  τη  μεγαλύτερη  βαρύτητα  στη 
διαμόρφωση του συνολικού δείκτη χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης των θετικών δράσεων 
(οι  δαπάνες  του Μέτρου  αντιπροσωπεύουν  το  28%  περίπου  των  συνολικών  δαπανών  των 
θετικών Μέτρων), ενώ η απορρόφηση στα σχετικά Μέτρα των ΠΕΠ κυμαίνεται από 109% στο 
ΠΕΠ  Θεσσαλίας  έως  156%  στο  ΠΕΠ  Δυτικής  Μακεδονίας.  Αρνητικά  επηρέασαν  το  δείκτη 
χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης των θετικών δράσεων τα Μέτρα 5.1 (Θετικές δράσεις για 
την  ισότητα  των  ευκαιριών  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών  στις  ΜΜΕ  και  στις  μεγάλες 
επιχειρήσεις)  και  5.3  (Ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις  υπέρ  των  γυναικών)  του  ΕΠΑΕΚ  με 
ιδιαίτερα χαμηλή απορρόφηση και συγκεκριμένα 41% για το Μέτρο 5.1 και 80% για το Μέτρο 
5.3. 

Σημαντική θετική συμβολή στη διαμόρφωση του δείκτη χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης 
των  προσανατολισμένων  στην  ισότητα  των φύλων  παρεμβάσεων  (101%),  παρουσιάζει  το 
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Μέτρο  2.1  «Αναβάθμιση  της  ποιότητας  της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης»  του  ΕΠΕΑΕΚ,  με 
απορρόφηση 108%. Αντίθετα, αρνητικά επέδρασαν κυρίως τα Μέτρα 2.1 «Υποστηρικτικές και 
προπαρασκευαστικές  (προκατάρτιση),  καθώς  και  συνοδευτικές  ενέργειες  προώθησης  της 
ισότητας των ευκαιριών» και 1.5 «Ανάπτυξη των δεξιοτήτων & προώθηση της απασχόλησης 
ανέργων στους τομείς φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος» του ΕΠΑΕΚ, με απορρόφηση 
65% και 80% αντίστοιχα. 

 Σε ότι αφορά το βαθμό ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των παρεμβάσεων ΕΚΤ  του 
Γ’ ΚΠΣ, επισημαίνονται τα εξής: 

 Οι  3  από  τους  4  στόχους  ισότητας  που  τέθηκαν  στο  ανώτερο  επίπεδο 
προγραμματισμού  (Γ’  ΚΠΣ)  επιτεύχθηκαν.  Μικρή  υποεπίτευξη  (98%)  παρουσίασε 
μόνο  ο  δείκτης  «Δομές  προώθησης  ίσων  ευκαιριών»  (δημιουργήθηκαν  353  δομές 
έναντι των 360 που είχε τεθεί ως στόχος στο ΕΠΑΕΚ). 

 Η  πλειονότητα  των  δεικτών  ισότητας  που  τέθηκαν  σε  επίπεδο  Αξόνων 
Προτεραιότητας  των  ΕΠ  –  Γ’  ΚΠΣ  επιτεύχθηκαν  (από  το  σύνολο  των  40  δεικτών 
ισότητας  μετρήθηκαν  οι  35,  εκ  των  οποίων  οι  28  δείκτες  παρουσιάζουν  ποσοστό 
επίτευξης  μεγαλύτερο  του  100%).  Οι  ανωτέρω  δείκτες  δεν  αντιπροσωπεύουν  το 
σύνολο  των  ΕΠ,  δεδομένου ότι  σε 4  Επιχειρησιακά Προγράμματα και  συγκεκριμένα 
στο  ΕΠ  ΚτΠ,  ΕΠ  Υγεία  –  Πρόνοια,  ΕΠΕΑΕΚ  και  ΠΕΠ  ΑΜΘ  δεν  καθορίσθηκαν  στόχοι 
ισότητας σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας. 

 Το 64% των δεικτών ισότητας που είχαν τεθεί στο επίπεδο των Μέτρων (163 δείκτες), 
ή  το  74%  των  δεικτών  για  τους  οποίους  κατέστη  δυνατός  ο  υπολογισμός  της 
απολογιστικής  τιμής  τους  επιτεύχθηκαν.  Επισημαίνεται  ότι  οι  περισσότεροι  δείκτες 
ισότητας  στο  επίπεδο  των  Μέτρων  (59%)  ποσοτικοποιούν  θετικές  δράσεις,  ενώ 
περιορισμένος είναι ο αριθμός δεικτών  ισότητας σε Μέτρα προσανατολισμένα στην 
ισότητα των φύλων, ειδικά αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι ο αριθμός των gender 
mainstreaming Μέτρων υπερτερεί του αριθμού των θετικών Μέτρων. 

Αποδοτικότητα  των παρεμβάσεων προώθησης  της  ισότητας  των φύλων που υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ ‐ Γενικό Ερώτημα Β2 

 Ο δείκτης αποδοτικότητας των θετικών δράσεων στο σύνολο του Γ’ ΚΠΣ εκτιμήθηκε σε 1,67, 
με βάση το ποσοστό επίτευξης των δεικτών εκροών, γεγονός που καταδεικνύει έμμεσα ότι 
επετεύχθη  μεγαλύτερο  φυσικό  αντικείμενο  με  τους  ίδιους  πόρους,  ή  το  ίδιο  φυσικό 
αντικείμενο υλοποιήθηκε οικονομικότερα (με λιγότερους πόρους).   

Αξιοσημείωτη  είναι  η  υψηλή  αποδοτικότητα  των  θετικών Μέτρων  του  ΕΠ  Απασχόληση  και 
Επαγγελματική Κατάρτιση (2,25) ως αποτέλεσμα της υψηλής αποτελεσματικότητας (2,39) και 
του  δείκτη  απορρόφησης  που  ανήλθε  λίγο  πιο  πάνω  από  το  100%  (106,2%).  Στην  υψηλή 
αποδοτικότητα των θετικών δράσεων του ΕΠΑΕΚ συμβάλλουν και τα τρία θετικά Μέτρα  (σε 
αντίθεση με το δείκτη αποτελεσματικότητας, όπου η υψηλή τιμή του διαμορφώθηκε από την 
υπερεπίτευξη  των  στόχων  του  Μέτρου  5.2  «Στήριξη  της  λειτουργίας  και  της  ποιοτικής 
αναβάθμισης  των μονάδων και υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωμένων και λοιπών 
πληθυσμιακών ομάδων που χρήζουν  ιδιαίτερης φροντίδας»),  με οικονομικότερη υλοποίηση 
φυσικού αντικειμένου (επιμέρους δείκτες αποτελεσματικότητας μεγαλύτεροι της αντίστοιχης 
απορρόφησης).     

Επίσης, υψηλή αποδοτικότητα θετικών δράσεων παρουσιάζουν μόνο 3 ΠΕΠ και συγκεκριμένα 
τα ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας (9,66), Δυτικής Μακεδονίας (1,54) και Πελοποννήσου (1,11). 

 Επισημαίνεται  ότι  ο  δείκτης  αποδοτικότητας  των  θετικών  δράσεων  υπέρ  των  γυναικών,  ο 
οποίος  παρουσιάσθηκε  ανωτέρω,  αποτελεί  μια  ένδειξη  της  αποδοτικής  ή  μη  υλοποίησης 
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των  σχετικών  δράσεων  στο  πλαίσιο  των  ΕΠ  του  Γ’  ΚΠΣ,  αλλά  δεν  μπορεί  να  οδηγήσει  σε 
ασφαλή συμπεράσματα για τους ακόλουθους λόγους: 

 Η ποσοτικοποίηση των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων, μέσω των 
δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων & επιπτώσεων, μεταβλήθηκε διαχρονικά μέσω των 
ενδιάμεσων  αναθεωρήσεων  των  ΕΠ  με  βάση  τα  κατά  περίπτωση  στοιχεία 
υλοποίησης.  Αυτό  είχε  ως  αποτέλεσμα,  τη  διαχρονική  μείωση  των  στόχων  εκείνων 
που με βάση τα πραγματικά στοιχεία υλοποίησης και τις επιμέρους εκτιμήσεις για την 
ολοκλήρωση  των  ΕΠ  δεν  προέκυπτε  η  επίτευξή  τους  και  οδήγησε  σε  πολλές 
περιπτώσεις στην οριστικοποίηση των στόχων στον τελικό σχεδιασμό των ΕΠ σε τιμές 
ταυτόσημες ή πολύ  κοντά στις πραγματικές τιμές υλοποίησης.  

 Αντίστοιχα,  οι  αυξομειώσεις  των  δεσμευμένων  πόρων  σε  επίπεδο  Μέτρων  που 
παρατηρούνται  στις  ενδιάμεσες  αναθεωρήσεις  των  ΕΠ,  είχαν  ως  βασικό  στόχο  την 
αποφυγή απώλειας πόρων και ως εκ τούτου πραγματοποιήθηκαν με βασικό κριτήριο 
την επιμέρους απορρόφηση στην εκάστοτε χρονική στιγμή. 

 Για τις προσανατολισμένες στην ισότητα παρεμβάσεις των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ δεν είναι εφικτός ο 
υπολογισμός του δείκτη αποδοτικότητας, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατός ο συσχετισμός 
του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου, όπως αποτυπώνεται μέσω των δεικτών εκροών – 
αποτελέσματος  –  επιπτώσεων,  με  τους  αντίστοιχους  πόρους  (δαπάνες)  που  αναλώθηκαν 
για την υλοποίησή του. 
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Αποτίμηση  της  βιωσιμότητας  των  παρεμβάσεων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  που 
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ ‐ Γενικό Ερώτημα Β3 

 Με  βάση  σχεδόν  όλες  τις  μελέτες  που  έχουν  διενεργηθεί  τα  τελευταία  χρόνια  για  τις  
επιπτώσεις των Προγραμμάτων Κατάρτισης ανέργων    (στα οποία συμμετέχουν σε μεγάλο 
ποσοστό  γυναίκες),  είναι  φανερό  ότι    η  κατάρτιση,  όπως  υλοποιήθηκε  στο  πλαίσιο  του  
Γ΄ ΚΠΣ,  δεν αποτέλεσε  την πιο ενδεδειγμένη πολιτική για  την προώθηση  των γυναικών, 
αλλά  και  ευρύτερα  των  ανέργων,  στην  αγορά  εργασίας.  Με  βάση  σχετικές  μελέτες  το 
ποσοστό ανέργων γυναικών που επιτυγχάνουν να βρουν απασχόληση έξι μήνες μετά το 
πέρας των προγραμμάτων ανέρχεται σε  14,5% ενώ των ανδρών σε 19,9%. 

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση που αναπτύχθηκε στη χώρα μας λειτούργησε στο 
πλαίσιο  του  Γ΄  ΚΠΣ  με  βάση  πρώτα  την  λογική  της  απορρόφησης  πόρων,  χαρακτηρίζονταν 
ανέκαθεν από μια κλειστή αγορά, και είχε στο επίκεντρο την επιδοματική αντιμετώπιση των 
ανέργων, χωρίς ο σχεδιασμός της να εδράζεται σε πραγματική διάγνωση αναγκών της αγοράς 
εργασίας και να συνδέεται με μετρήσιμα αποτελέσματα και επιπτώσεις, ιδίως στο πεδίο της 
αγοράς  εργασίας.  Αυτός  ο  τρόπος  λειτουργίας  στο  επίπεδο  της  καταπολέμησης  της 
γυναικείας  ανεργίας  (που  σχεδόν  καθ’  όλη  την  περίοδο  του  Γ’  ΚΠΣ  ήταν  διπλάσια  των 
ανδρών) είχε πολύ χαμηλά αποτελέσματα. 

 Τα Προγράμματα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων μέσω των Νέων 
Θέσεων  Εργασίας  (ΝΘΕ)  του  ΟΑΕΔ,  αποτέλεσαν  μια  από  τις  πιο  κλασσικές  ενεργητικές 
πολιτικές  απασχόλησης  που  συνέβαλαν  στην  άμεση  δημιουργία  θέσεων  εργασίας,  τόσο 
κατά  την  περίοδο  εφαρμογής  τους  (18‐24  μήνες),  όσο  και  μετά  την  λήξη  τους,  με  την  
δημιουργία μόνιμης απασχόλησης  των ωφελουμένων πρώην ανέργων,  οι  οποίοι  και μετά 
την παρέλευση της επιχορήγησης συνέχισαν να εργάζονται και μάλιστα όπως δείχνουν οι 
σχετικές μελέτες αξιολόγησης του προγράμματος πλησιάζουν τους μισούς εξ αυτών που 
αρχικά τοποθετούνται στις επιχειρήσεις. 

 Δημιουργήθηκαν μέσω  των Περιφερειακών  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και διατήρησαν 
την  λειτουργία  τους  μετά  το  πέρας  τους,  1.257  δομές  κοινωνικών  υπηρεσιών  σε 
πανελλαδικό  επίπεδο,  προκειμένου  να  βοηθηθεί  η  ένταξη  και  η  παραμονή  των  γυναικών 
στην αγορά εργασίας.  Επίσης, διατήρησαν την λειτουργία τους 353 δομές συμφιλίωσης της 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής σε πανελλαδικό επίπεδο, η λειτουργία των οποίων  
συγχρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΕΚ.  

Συνολικά  σε  όλη  την  Γ΄  Προγραμματική  Περίοδο  συγχρηματοδοτήθηκαν  και  λειτούργησαν 
πανελλαδικά πάνω από 1.500  δομές  κοινωνικής φροντίδας,  δυναμικότητας 70.000  ατόμων, 
στις  οποίες  απασχολήθηκαν  περίπου  6.600  άτομα,  εξειδικευμένο  κυρίως  προσωπικό 
(παιδαγωγοί,  νηπιαγωγοί,  κοινωνικοί  λειτουργοί,  παιδοψυχολόγοι  κλπ),  κατά  πλειοψηφία 
γυναίκες (περίπου το 90% των απασχολούμενων).   

Υπήρξαν  σημαντικές  επιπτώσεις  στη  διατήρηση  της  γυναικείας  απασχόλησης  από  την 
λειτουργία των δομών. Οι Δομές αποδείχθηκε ότι συνέβαλλαν στη διεύρυνση της ικανότητας 
και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών πρόνοιας και διευκόλυνσης για τη φροντίδα 
των  παιδιών,  των  ηλικιωμένων  και  των  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες,  προκειμένου  να 
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υποστηριχθούν οι γυναίκες στη συμφιλίωση του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου 
και στην πρόσβαση‐παραμονή στην αγορά εργασίας. 

6.1.3. Αξιολόγηση επιλεγμένων δράσεων ως προς την ισότητα των φύλων 

Στο  πλαίσιο  της  παρούσας  Μελέτης  και  κατόπιν  συμφωνίας  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή 
διερευνήθηκαν εις βάθος τα ακόλουθα δύο Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση 
και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000‐2006: 

 Μέτρο 1.6: Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων 

 Μέτρο  5.3:  Ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις  υπέρ  των  γυναικών  (Εξειδικευμένη  κατάρτιση, 
συμβουλευτική,  απόκτηση  εργασιακής  εμπειρίας,  επιχειρηματικότητα,  δίκτυα, 
ευαισθητοποίηση / πληροφόρηση φορέων και δομών) 

Στις ανωτέρω επιλεγείσες παρεμβάσεις διερευνήθηκαν τα αποτελέσματα και οι βασικές επιπτώσεις 
από την υλοποίησή τους στην προώθηση της  ισότητας των φύλων, μέσω της διενέργειας Έρευνας 
Πεδίου στις   ΜΚΟ / φορείς υλοποίησης Σχεδίων Ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του Μέτρου 1.6 
και στους συντονιστές φορείς υλοποίησης Σχεδίων του Μέτρου 5.3.  

Μεταξύ  των  βασικών  ευρημάτων  της  έρευνας  στο  πλαίσιο  του Μ1.6,  συνοπτικά  αναφέρονται  τα 
κάτωθι:  ο  υφιστάμενος  αριθμός  απασχολούμενων  στους  φορείς  υλοποίησης  Σχεδίων  Δράσης 
αποτελείται  από  γυναίκες  σε  ποσοστό  87%,  ενώ  από  το  σύνολο  των  επιδοτούμενων  θέσεων 
απασχόλησης που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο  υλοποίησης  των  Σχεδίων Δράσης,  το 81,1%  ήταν 
γυναίκες. Ωστόσο, μετά  το πέρας  του/των Σχεδίου/ων Δράσης μόλις  το 15%  των επωφελούμενων 
απασχόλησης από τα Σχέδια Δράσης των ΜΚΟ διατήρησε την εργασία του9, με το 76% εξ αυτών να 
είναι άνδρες  και  μόνο  το 24%  γυναίκες.  Σε  επίπεδο αποτελεσματικότητας  των  Σχεδίων Δράσης,  η 
Απόκτηση  εμπειρίας  στη  διαχείριση  προγραμμάτων  (67%)  κρίθηκε  ως  ο  πλέον  αποτελεσματικός 
τομέας,  τα Σχέδια Δράσης ανταποκρίθηκαν εν γένει στο στόχο ενίσχυσης της  ισότητας των φύλων 
και η συνεργασία με την ΕΥΕ‐ΕΚΤ στο πλαίσιο υλοποίησής τους αποτιμήθηκε ικανοποιητική. 

Αναφορικά  με  την  τρέχουσα  Προγραμματική  Περίοδο  εκτιμάται  από  τις  ΜΚΟ  ότι  οι  τομείς 
παρέμβασης στους οποίους θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα είναι η  Διατήρηση της απασχόλησης 
(65,2%), η Τοποθέτηση των γυναικών στην αγορά εργασίας  (54,2%) και η Ενίσχυση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας  (45,8%), ενώ μεταξύ  των παραγόντων που εκτιμάται ότι  θα συμβάλουν στην 
αποτελεσματικότερη  εφαρμογή  των  προγραμμάτων  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων 
περιλαμβάνονται η Ευνοϊκότερη χρηματοδότηση των προγραμμάτων προώθησης της  ισότητας των 
φύλων και η Ευρύτερη δημοσιότητα των Προγραμμάτων. 

Από  τη  διενέργεια  της  έρευνας  στο  πλαίσιο  του  Μ1.6  δεν  προκύπτει  επίτευξη  των  στόχων 
αναφορικά  με  την  ενίσχυση  της  απασχόλησης  των  γυναικών,  καθώς  οι  δημιουργούμενες  / 
επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης στο πλαίσιο του έργου δε διατηρήθηκαν κατόπιν ολοκλήρωσής 
του. Ωστόσο, η έρευνα κατέδειξε ότι τα υλοποιηθέντα Σχέδια Δράσης συντέλεσαν στην αύξηση της 
εμπειρίας  και  στην  ενίσχυση  της  τεχνογνωσίας  των  ΜΚΟ  στον  τομέα  της  διαχείρισης 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, γεγονός που θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει μελλοντική 
πρόταση αναφορικά με  το ΕΚΤ,  για  την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης  της διοικητικής  ικανότητας 
των MKO (capacity building) η οποία να συνεπάγεται είτε νέες προσλήψεις, είτε κάλυψη μέρους του 
μισθολογικού κόστους υφιστάμενου στελεχιακού δυναμικού.  

                                                            
9
 Δεδομένου του ότι τόσο ο Α’ όσο και ο Β’ κύκλος Προκήρυξης του Μέτρου έληξαν στις 30.06.2009 και η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε 
κατά  το  χρονικό  διάστημα Μαΐου‐Ιουνίου 2011,  εκτιμάται  ότι  τα ως  άνω ποσοστά  των  επωφελούμενων απασχόλησης  από  τα  Σχέδια 
Δράσης των ΜΚΟ διατηρούν την εργασία τους για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών.    
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Μεταξύ  των  βασικών  ευρημάτων  της  έρευνας  στο  πλαίσιο  του Μ5.3,  συνοπτικά  αναφέρονται  τα 
κάτωθι:  αναφορικά  με  την  καταλληλότητα  της  στρατηγικής  και  του  σχεδιασμού  των  Σχεδίων 
Δράσης, εκτιμάται ως σημαντική η συμβολή της Διαβούλευσης με επιχειρήσεις στην τοπική αγορά 
εργασίας  (92%),  ενώ  ως  κύρια  πηγή  ενημέρωσης  των  υποψηφίων  ωφελούμενων  για  συμμετοχή 
τους στα  Σχέδια Δράσης,  θεωρείται η Απευθείας  ενημέρωση  των ωφελουμένων  γυναικών από  το 
Συντονιστή Φορέα  του  Σχεδίου  ή  από  κάποιο  άλλο  φορέα  ‐  εταίρο  του  Σχεδίου  (100%).  Τέλος,  ο 
βαθμός  επίτευξης  της  ευαισθητοποίησης  των  γυναικών  μέσα  από  τις  δράσεις  δημοσιότητας  των 
έργων κρίνεται ικανοποιητικός. 

 Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των Σχεδίων, ποσοστό άνω του 90% των 
ωφελούμενων  γυναικών παρακολούθησαν  πλήρη  κύκλο  συμβουλευτικής  στο  πλαίσιο  υλοποίησής 
τους,  ενώ  μεταξύ  των  θεμάτων  συμβουλευτικής  που  συγκέντρωσαν  υψηλό  ενδιαφέρον 
συγκαταλέγονται  θέματα  εύρεσης  απασχόλησης  (69%),  αναζήτησης  ευκαιριών  κατάρτισης  και 
ψυχοκοινωνικής  υποστήριξης  (54%).  Στο  πλαίσιο  της  δράσης  της  συμβουλευτικής  του  Σχεδίου,  οι 
περισσότερες  ωφελούμενες  των  Σχεδίων  Δράσης  απορροφήθηκαν  σε  άλλες  μορφές  /  είδη 
απασχόλησης,  όπως  άλλο  επιδοτούμενο  πρόγραμμα,  δημιουργία  επιχειρήσεων,  χρηματοδότηση 
έναρξη  επιχείρησης  εκτός  Μ5.3,  κατάρτιση  και  μετά  ένταξη  στην  αγορά  εργασίας, 
εποχιακή/περιστασιακή απασχόληση, επιδότηση μέσω άλλων ΕΠ. Η συνεργασία που ανέπτυξαν οι 
συμμετέχοντες  φορείς  της  έρευνας  με  τον  ΟΑΕΔ,  κρίθηκε  από  καλή  έως  πολύ  καλή  από  τη 
σημαντική πλειοψηφία  των φορέων  (75%), ενώ η συνεργασία  των φορέων με  την  ΓΓΙΦ από πολύ 
καλή (75%) μέχρι καλή (25%) για το σύνολο των ερωτηθέντων.   

Μεταξύ  των  προβλημάτων  που  κλήθηκαν  να  αντιμετωπίσουν,  σημαντικότερα  αποτιμήθηκαν  οι 
καθυστερήσεις  πληρωμών  του  Σχεδίου  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  (90%)  και  οι  καθυστερήσεις 
εντάξεων  στα  Προγράμματα  Ενεργητικών  Πολιτικών  Απασχόλησης  (ΝΘΕ,  ΝΕΕ,  stage)  από  ΟΑΕΔ 
(73%).  Τέλος,  το  67%  των  φορέων  εκτίμησε  ότι  οι  διαθέσιμοι  πόροι  ήταν  επαρκείς,  ενώ  το  25% 
έκρινε ότι οι διαθέσιμοι πόροι υποστήριξαν μέτρια την επίτευξη των στόχων των Σχεδίων. Οι θετικές 
επιπτώσεις των Σχεδίων Δράσεις, εντοπίζονται στην βελτίωση των προσόντων των γυναικών για την 
πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας ή την προσαρμοστικότητά τους (69%), ενώ οι παράγοντες που 
θα  συνέβαλαν  στην  αποτελεσματικότερη  εφαρμογή  των  προγραμμάτων  ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων  υπέρ  των  γυναικών  σχετίζονται  πρωτίστως  με  τη   διενέργεια  έρευνας  στην  τοπική 
αγορά για την διάγνωση της ζήτησης και των αναγκών της ομάδας στόχου  (28%). 

Από τη διενέργεια της έρευνας στο πλαίσιο του Μ5.3   προκύπτει επίτευξη των στόχων σε επίπεδο 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Σχεδίων Δράσης,  καθώς ποσοστό άνω του 90%  των 
ωφελούμενων  γυναικών  παρακολούθησαν  πλήρη  κύκλο  συμβουλευτικής  στο  πλαίσιο  υλοποίησής 
τους,  ενώ  στο  πλαίσιο  της  δράσης  της  συμβουλευτικής  των  Σχεδίων,  η  πλειοψηφία  των 
ωφελούμενων  των  Σχεδίων  Δράσης  απορροφήθηκε  σε  άλλες  μορφές  /  είδη  απασχόλησης,  όπως 
άλλο  επιδοτούμενο  πρόγραμμα,  δημιουργία  επιχειρήσεων,  χρηματοδότηση  έναρξη  επιχείρησης 
εκτός Μ5.3, κατάρτιση και μετά ένταξη στην αγορά εργασίας, εποχιακή/περιστασιακή απασχόληση, 
επιδότηση  μέσω  άλλων  ΕΠ.  Ωστόσο,  θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  παρατηρήθηκαν,  εν  γένει,  
προβλήματα  υλοποίησης  και  καθυστερήσεις  στην  ένταξη  των  ωφελουμένων  στα  προγράμματα 
απασχόλησης του ΟΑΕΔ. 

Επιπλέον, η έρευνα κατέδειξε ότι ο σχεδιασμός της στρατηγικής μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης 
απαιτεί  συνδυασμό  διαφόρων  προϋποθέσεων/εργαλείων  όπως  είναι  η  διαβούλευση  με  τις 
επιχειρήσεις  της  τοπικής  αγοράς,  η  ύπαρξη  στοιχείων  από  πρόσφατες  έρευνες  σχετικά  με  τις 
ανάγκες  των  γυναικών  αφενός  και  της  αγοράς  εργασίας  αφετέρου,  η  διαβούλευση  με  άλλους 
κοινωνικούς  φορείς  (άλλες ΜΚΟ,  γυναικείες  οργανώσεις  κλπ).  Σε  ό,τι  αφορά  την  προώθηση  των 
ωφελουμένων στην απασχόληση, η συνεργασία με τον ΟΑΕΔ πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά, και να 
γίνεται  με  πιο  «θεσμικό»  και  ολοκληρωμένο  τρόπο  (πχ  το  σύστημα  παρακολούθησης  των 
ωφελουμένων από  τον ΟΑΕΔ να εξασφαλίζει  την αξιοπιστία και  εγκυρότητα  των στοιχείων,  και οι 
παρεχόμενες  από  τα  ΚΠΑ  υπηρεσίες  να  ανταποκρίνονται  σε  προκαθορισμένες  απαιτήσεις 
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«εξυπηρέτησης ωφελουμένων» καθολικά και ενιαία σε όλη τη χώρα, ώστε να μην παρατηρείται το 
φαινόμενο η εξυπηρέτηση των ανέργων να διαφέρει από ΚΠΑ σε ΚΠΑ. 

6.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   

Για  την  αντιμετώπιση  των  ανωτέρω  κενών  και  προβλημάτων  που  προέκυψαν  στον  τομέα  της 
ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας των φύλων στις παρεμβάσεις του Γ΄ ΚΠΣ,   διατυπώνονται οι 
ακόλουθες γενικού χαρακτήρα προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό 
κύκλο σχεδιασμού και εφαρμογής δράσεων προώθησης της  ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των  
παρεμβάσεων ΕΚΤ: 

  Δέσμευση  συγκεκριμένων  πόρων    για  την  ενσωμάτωση  της  διάστασης  του φύλου  εντός  των 
Προγραμμάτων  και  δημιουργία  ενός  κοινού  πλαισίου  αξιολόγησης  της  χρηματοδοτικής 
προσπάθειας  σε  σύγκριση  με  τα  αποτελέσματα  στον  τομέα  της    μείωσης  των  ανισοτήτων 
μεταξύ ανδρών και γυναικών 

 Σχεδιασμός της Στρατηγικής για την προώθηση της ισότητας των φύλων στη βάση διασφάλισης 
της ύπαρξης αξιόπιστων στοιχείων που σχετίζονται με τα θέματα της ισότητας των φύλων για τη 
διαμόρφωση  τιμών  βάσης  και  άρα  τιμών  στόχου  (δυνατότητα  στοχοθεσίας  και 
ποσοτικοποίησης δεικτών ισότητας και δεικτών ανά φύλο) και αφετέρου στη βάση εκπόνησης 
Μελετών που να τεκμηριώνουν επαρκώς τις αιτίες (α) περιορισμένης πρόσβασης των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, στις θέσεις ευθύνης, στην επιχειρηματικότητα και (β) χαμηλών αμοιβών, 
προκειμένου να είναι δυνατή η διαμόρφωση ουσιαστικών προτάσεων.    

 Σαφής  διάκριση  μεταξύ  των  προσανατολισμένων  στην  ισότητα  των φύλων  παρεμβάσεων  και 
των θετικών ως προς την ισότητα παρεμβάσεων, μέσω της κατάρτισης και οριζόντιας τήρησης 
συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων δεικτών (ισότητας / ανά φύλο). 

 Έμφαση στις    θετικές    δράσεις  υπέρ  των  γυναικών  σε  τομείς  που αυτό απαιτείται  ‐βάσει  της 
σχεδιαζόμενης  στρατηγικής‐  δεδομένης  της  δυνατότητας  υποστήριξής  τους  από  σύστημα 
ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών ισότητας, καθώς  και της δυνατότητας εξειδίκευσής τους 
λόγω  του  στοχευμένου  χαρακτήρα  τους.  Τα  σαφώς  καθορισμένα  ποιοτικά  και  ποσοτικά 
χαρακτηριστικά  τους  διευκολύνουν  την  υλοποίηση  και  ολοκλήρωσή  τους  και  διασφαλίζουν 
υψηλά ποσοστά απορρόφησης. 

 Εφαρμογή  συνδυασμένων  δράσεων  κατάρτισης  /  εκπαίδευσης  /  παροχής  συμβουλευτικών 
υπηρεσιών  με  απόκτηση  εργασιακής  εμπειρίας,  ώστε  να  αξιοποιείται  το  αποτέλεσμα  της 
εκπαίδευσης  /  κατάρτισης  (δράσεις  που  συνδυάζουν  εκπαίδευση  –  κατάρτιση  και  απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας). 

 Έμφαση στις δράσεις υποστήριξης του συνδυασμού επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής, αλλά 
και  συμμετοχής  των  γυναικών  στη  δημιουργία  και  ανάπτυξη  επιχειρήσεων,  ως  βασικών 
πυλώνων  προώθησης  της  διάστασης  της  ισότητας  των  φύλων,  με  δεδομένο  ότι  έχουν 
πολλαπλασιαστικά οφέλη.  

 Υλοποίηση εξειδικευμένων μελετών  για  την υποστήριξη  του σχεδιασμού  και  της  εξειδίκευσης 
δράσεων προώθησης της ισότητας με καινοτόμο χαρακτήρα.  

 Σχεδιασμός  και  διασφάλιση  της  ουσιαστικής  εφαρμογής  ειδικών  κριτηρίων  αξιολόγησης  της 
συμβολής  των  προτεινόμενων  έργων  στην  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων,  που  θα 
μεγιστοποιούν τα οφέλη σε ότι αφορά στη μείωση των ανισοτήτων ανδρών – γυναικών. 

 Για  την  αποτελεσματική  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  της  εφαρμοζόμενης  Στρατηγικής 
προτείνεται: 

Α.  Η  διασφάλιση  της  συνάφειας,  συνοχής  και  επάρκειας  του  πλέγματος 
ποσοτικοποιημένων στόχων / δεικτών μέτρησης των αποτελεσμάτων – επιπτώσεων 
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των  παρεμβάσεων  στην  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων  στο  επίπεδο  του 
σχεδιασμού.  

Β.  Η  τήρηση  της  υποχρέωσης  από  πλευράς  φορέων  υλοποίησης  /  ωφελούμενων  της 
αποτύπωσης  δεικτών  εκροών,  αποτελεσμάτων  και  επιπτώσεων  στην  ισότητα  των 
φύλων και μετά την ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων.  

Γ.  Η  ανάπτυξη  εξειδικευμένου  εργαλείου  –  συστήματος  παρακολούθησης  των 
αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας των φύλων.  

 Παγίωση  της  συμμετοχής  της  ΕΥΣΕΚΤ  και  της  ΓΓΙΦ,  τόσο  στο  σχεδιασμό,  όσο  και  στην 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεμβάσεων των ΕΠ. 

 Αξιοποίηση  του  υφιστάμενου  Παρατηρητηρίου  για  την  Ισότητα  ως  δομής  δημιουργίας  του 
απαραίτητου  υπόβαθρου  στοιχείων  και  δεδομένων  σχεδιασμού,  παρακολούθησης  και 
αξιολόγησης  των  παρεμβάσεων  των  ΕΠ  και  ενσωμάτωσή  του  στο  νέο  Παρατηρητήριο  / 
Μηχανισμό ‐ Δομή Παρακολούθησης της Ισότητας των φύλων10. 

 Διενέργεια ειδικών δράσεων δημοσιότητας, τόσο για τις προσανατολισμένες στην ισότητα των 
φύλων παρεμβάσεις, όσο και για τις θετικές ως προς την ισότητα παρεμβάσεις.  

 Εφαρμογή ειδικών θεματικών αξιολογήσεων για την αποτίμηση της ενσωμάτωσης της αρχής της 
ισότητας των φύλων σε συνδυασμό με οριζόντιου χαρακτήρα επιχειρησιακές  αξιολογήσεις. 

 Ενίσχυση της τεχνογνωσίας σχετικά το σχεδιασμό και εφαρμογή παρεμβάσεων προώθησης της 
ισότητας των φύλων στο επίπεδο των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης. 

6.3. Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007‐2013  ‐ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

6.3.1. Το  ΕΣΠΑ  υπό  το  πρίσμα  της  ενίσχυσης  της  ισότητας  των  φύλων  ‐  Αρχιτεκτονική  και 
σχεδιασμός  

Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας των ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες δεν αποτελεί απλώς 
μια επιλογή, αλλά μία υποχρέωση που πηγάζει από την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για 
την  Απασχόληση,  τις  κατευθύνσεις  για  την  Οικονομική  Μεγέθυνση  και  την  Απασχόληση,  τις 
κατευθύνεις  για  την  συνοχή  2007‐2013  και  σε  επίπεδο  χώρας  από  το  ΕΣΠΑ  2007‐2013.  Η 
αναγκαιότητά  της  δεν  υπαγορεύεται  μόνον  από  λόγους  κοινωνικής  δικαιοσύνης,  ή  δημοκρατίας, 
αλλά συνδέεται  στενά με  την  επίτευξη  των στόχων  των Διαρθρωτικών  Ταμείων  της  ΕΕ.  Οι  στόχοι 
αυτοί (η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση) εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
πλήρη συμμετοχή όλου  του ενεργού πληθυσμού στην οικονομική και  κοινωνική  ζωή. Αδυναμία 
άρσης  των  παραγόντων  οι  οποίοι  εμποδίζουν  την  πλήρη  συμμετοχή  ανδρών  και  γυναικών  στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή, συνεπάγεται μειωμένη αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.  

Η  πολιτική  ισότητας  στο  πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ  βασίζεται,  αφενός  στην  προώθηση  εξειδικευμένων  ‐ 
στοχευμένων  μέτρων  υποστήριξης  των  γυναικών  και  αφετέρου  στην  αποτελεσματικότερη 
προσαρμογή  της  διάστασης  του  φύλου  στις  τομεακές  και  περιφερειακές  πολιτικές  όλων  των 
προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ.  
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 MHXAΝΙΣΜΟΣ‐ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ στο πλαίσιο του Έργου 

Σημαία  «Οργάνωση  υπηρεσιών   για  την  ενσωμάτωση,  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση   των  πολιτικών  ισότητας  σε  όλο  το  εύρος  της 
δημόσιας δράσης» της Κατηγορίας 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,  για  τις  8  Περιφέρειες  Σύγκλισης  (Άξονας  Προτεραιότητας  07),  τις  3  Περιφέρειες 
Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08)  και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 09)  του Ειδικού Στόχου 
3.1. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007‐2013» 
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Η πολιτική για  την  ενίσχυση  της  ισότητας  των φύλων υλοποιείται μέσω του 11ου Γενικού Στόχου 
του  ΕΣΠΑ  «Ανάδειξη  του  κοινωνικού,  οικονομικού  και  αναπτυξιακού  χαρακτήρα  των  θεμάτων 
ισότητας  των  φύλων,  με  την  άμεση  σύνδεσή  τους  με  τις  κυρίαρχες  εθνικές  πολιτικές 
προτεραιότητες (ανάπτυξη ‐ απασχόληση ‐ κοινωνική συνοχή)».  

Ο 11ος γενικός στόχος του ΕΣΠΑ 2007‐2013, αποτελεί κρίσιμη στρατηγική επιλογή, καθώς μεγάλο 
μέρος των πολιτικών και  των δράσεων κινητοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί η  ισότητα των 
δύο φύλων κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων και ειδικότερα κατά το στάδιο της 
πρόσβασης  σε  αυτές.  Οι  αρχές  της  ισότητας  αποτελούν  ενδογενή  συστατικά  στοιχεία  του 
προγραμματισμού  των  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων,  από  την  αρχική  ανάλυση  και  τη 
διαμόρφωση  στρατηγικής  και  απ’  αυτήν  την  άποψη  αποτελεί  ιδιαίτερα  σημαντικό  θέμα  η 
αξιολόγηση  της  προόδου  επί  των  ανωτέρω  και  η  απάντηση  του  κατά  πόσο  ενσωματώνονται  στο 
σχεδιασμό και εφαρμογή όλων των αξόνων, δράσεων και προτεραιοτήτων κάθε παρέμβασης.  

Η  πολιτική  ισότητας  στο  πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ  2007‐2013  βασίζεται  στη  «διπλή»  προσέγγιση  του 
Γενικού Στόχου 11: 

 Προώθησης εξειδικευμένων  ‐ στοχευμένων μέτρων υποστήριξης  των γυναικών  («θετικές 
δράσεις») και 

 Αποτελεσματικότερης  προσαρμογής  της  διάστασης  του  φύλου  στις  τομεακές  και 
περιφερειακές πολιτικές όλων των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ (gender mainstreaming). 

Κεντρική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ, αλλά και του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων αποτελεί 
η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και η προώθηση της ισότιμης πρόσβασης και εξέλιξής 
τους στην αγορά εργασίας, με παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, εξάλειψη στερεοτυπικών 
αντιλήψεων για το ρόλο των φύλων και τον επαγγελματικό διαχωρισμό, με την προώθηση φιλικού 
προς  την  οικογένεια  περιβάλλοντος  εργασίας  για  την  συμφιλίωση  της  επαγγελματικής  με  την 
ιδιωτική  ζωή,  με  τη  διευκόλυνση  της  πρόσβασης  στις  υπηρεσίες φύλαξης  παιδιών  και  φροντίδας 
εξαρτημένων  προσώπων,  με  την  ενθάρρυνση  της  συμμετοχής  τους  σε  επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες της κοινωνικής οικονομίας. 

Κρίσιμο  στοιχείο  αποτελεί,  επίσης,  η  ενσωμάτωση  στοχευμένων  παρεμβάσεων  στις  ανάγκες  των 
γυναικών, οι οποίες θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την επανένταξή τους 
στην αγορά εργασίας μετά από μακρά απουσία. 

Στο  πλαίσιο  της  θεματικής  προτεραιότητας  «Επένδυση  στον  παραγωγικό  τομέα  της  Οικονομίας 
έμφαση  δίδεται  στην  ενίσχυση  της  γυναικείας  επιχειρηματικότητας,  με  την  απλοποίηση  του 
επιχειρηματικού  περιβάλλοντος  και  την  παροχή  εξειδικευμένης  συμβουλευτικής  στήριξης  σε 
γυναίκες  επενδύτριες,  με  τη  διασφάλιση  της  πρόσβασης  στη  χρηματοδότηση  και  την  ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δικτύων, με την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την 
ισότητα  των φύλων. Θα ενισχυθούν επίσης πρωτοβουλίες γυναικών σε  τοπικό επίπεδο και ειδικά 
στους  κλάδους  τουρισμού  και  της  παραγωγής  πολιτιστικών  αγαθών  και  υπηρεσιών,  καθώς  και  η 
προώθηση ίσων ευκαιριών για την αξιοποίηση του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού στην E&TA. 

Σε συνέργεια με τη στοχοθεσία του Γενικού Στόχου 9 εντάσσεται και η στοχευμένη προσέγγιση για 
τη στήριξη της γυναικείας απασχολησιμότητας και η διασφάλιση προσβάσιμων μονάδων φροντίδας 
παιδιών  και  εξαρτώμενων  ατόμων.  Θα  αναληφθούν  συνοδευτικές  δράσεις  ενημέρωσης  και 
ευαισθητοποίησης  για  την  εξάλειψη  στερεοτύπων  για  το  ρόλο  των  δύο  φύλων  στην  οικογένεια, 
αξιοποίηση καλών πρακτικών της ΚΠ EQUAL, ενίσχυση σχεδίων εφαρμογής νέων ευέλικτων μορφών 
εργασίας  για  τη  διευκόλυνση  των  εργαζομένων  με  υποχρεώσεις  φροντίδας  εξαρτημένων 
προσώπων, θέσπιση σχετικών κινήτρων στις επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο των πολιτικών κοινωνικής ένταξης έμφαση δίδεται στην καταπολέμηση των πολλαπλών 
διακρίσεων, ειδικότερα εις βάρος των μεταναστριών, των ατόμων με αναπηρία, των γυναικών που 
ανήκουν  σε  πολιτισμικές,  θρησκευτικές  ή  εθνικές  μειονότητες,  καθώς  και  των  γυναικών θυμάτων 
trafficking. Παράλληλα, οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας πρέπει να εκσυγχρονιστούν 
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με κατεύθυνση τη βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης, της ποιότητας και της ανταπόκρισής τους 
στις νέες και συγκεκριμένες ανάγκες των γυναικών. Στους ειδικούς στόχους των πολιτικών ισότητας 
του ΕΣΠΑ εντάσσεται, επίσης, και η συμβολή στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, με την 
αναβάθμιση  των  δομών  της  Γενικής  Γραμματείας  Ισότητας  για  την  πρόληψη  της  βίας  και  την 
υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας και διακίνησης, την ανάπτυξη δικτύων, κέντρων υποδοχής 
και πληροφόρησης μεταναστριών,  προσφύγων και  ειδικών  ευπαθών ομάδων  γυναικών,  ειδικά σε 
περιφερειακό επίπεδο. 

Οι  παρεμβάσεις  αυτές  συμβάλλουν  στις  ΚΣΚΓ  1.3.1  «Προσέλκυση  και  διατήρηση  περισσότερων 
ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας», και 
1.3.2 «Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της 
ευελιξίας της αγοράς εργασίας» και στις ΟΚΓ 17, 18, 19 και 21. Επισημαίνεται ότι οι Γενικοί Στόχοι 
του ΕΣΠΑ που αφορούν τις θεματικές προτεραιότητες 4.2.2 και 4.2.3: 

 Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων, 
 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, 
 Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, 
 Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο,  

που  θα  προωθηθούν  κυρίως  με  συγχρηματοδότηση  από  το  ΕΚΤ,  έχουν  διατυπωθεί  κατ’ 
αντιστοιχία  με  τις  τέσσερις  πρώτες  προτεραιότητες  του  νέου  Κανονισμού  ΕΚΤ  (αύξηση  της 
προσαρμοστικότητας  των  εργαζόμενων,  των  επιχειρήσεων  και  των  επιχειρηματιών,  τόνωση  της 
πρόσβασης στην απασχόληση, ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης μειονεκτούντων ατόμων, επέκταση 
και βελτίωση της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο). 

Επιπλέον,  κατ΄  αντιστοιχία  με  την  5η  προτεραιότητα  του  Κανονισμού  του  ΕΚΤ,  θα  προωθηθούν 
εταιρικές σχέσεις, συμφωνίες και πρωτοβουλίες μέσω της δικτύωσης των σχετικών ενδιαφερόμενων 
φορέων,  όπως  οι  κοινωνικοί  εταίροι  και  οι ΜΚΟ,  σε  εθνικό,  περιφερειακό,  τοπικό  και  διακρατικό 
επίπεδο.  Ιδιαίτερη  έμφαση  θα  δοθεί  στην  ενίσχυση  του  ρόλου  των  κοινωνικών  εταίρων,  στην 
ενίσχυση των  ικανοτήτων και κοινών δράσεων  (σύμφωνα με το Άρθρο 5.3 Καν.  ΕΚΤ) με στόχο την 
αποτελεσματικότερη  συνεισφορά  τους  στους  τομείς  ευθύνης  τους  ιδίως,  όσον  αφορά  στη 
διαχείριση  των  αλλαγών  και  στην  προσαρμοστικότητα  (positive management of  change), ώστε  να 
επιλύονται  αποτελεσματικά  τα  προβλήματα  που  διαπιστώνονται  σε  περιφερειακές  ή  τοπικές 
αγορές. 

Το  θέμα  της  ισότητας  των φύλων  εντάσσεται  σε  όλα  τα  Επιχειρησιακά  Προγράμματα  (τα  οποία 
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ), είτε με διακριτές αναφορές σε ονοματισμένες παρεμβάσεις (Άξονες 
Προτεραιότητας,  Κατηγορίες  Παρεμβάσεων),  είτε  στο  πλαίσιο  της  ενσωμάτωσης  των  αρχών  της 
ισότητας των φύλων στο σύνολο των παρεμβάσεων. 

Η προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων στα ΕΠ απεικονίζεται ως εξής:  

 Στο  ΕΠ  Ανάπτυξη  Ανθρωπίνου  Δυναμικού  2007‐2013,  μέσω  των  επιμέρους  στόχων  της 
ενίσχυσης  της  προσαρμοστικότητας  του  ανθρωπίνου  δυναμικού  και  της  διευκόλυνσης  της 
πρόσβασης στην απασχόληση.  
 

 Στο ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007‐2013, επιδιώκεται η αναβάθμιση της ποιότητας 
της εκπαίδευσης και των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης, με έμφαση στην ισότητα των 
φύλων και στην παροχή ίσων ευκαιριών για όλους στην εκπαίδευση. 
 

 Στο ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007‐2013, μέσω των Αξόνων Προτεραιότητας ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ με 
τους οποίους συγκεκριμένα προωθούνται η  ενδυνάμωση  των πολιτικών  ισότητας και η  ένταξη 
της ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης.  
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 Στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2007‐2013, η ισότητα των φύλων εξυπηρετείται 
σημαντικά,  μέσω  της  συνέχισης  των  προγραμμάτων  «Βοήθεια  στο  Σπίτι»  του  Γ'  ΚΠΣ,  με  την 
ένταξη των πράξεων «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας» στους Άξονες Προτεραιότητας 
«Αειφόρος  Ανάπτυξη  και  Ποιότητα  Ζωής»  των  ΠΕΠ.  Αντικείμενο  των  πράξεων  «Ενέργειες 
ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας  ζωής ηλικιωμένων και ατόμων 
που  χρήζουν  κατ’  οίκον  βοήθειας»,  αποτελεί  η  παροχή  υπηρεσιών  φροντίδας  κατ’  οίκον 
(υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών, ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών) σε ηλικιωμένα 
άτομα  (άνδρες  και  γυναίκες),  που  χρήζουν  κατ’  οίκον  βοήθειας,  αλλά  και  σε  μη  ηλικιωμένα 
άτομα  (ΑΜΕΑ κλπ.),  μέσω  των «Μονάδων Βοήθειας στο  Σπίτι»  και  των «Μονάδων Κοινωνικής 
Μέριμνας»,  με  σκοπό  την  εξασφάλιση αξιοπρεπούς  διαβίωσης  και  τη  βελτίωση  της  ποιότητας 
ζωής τους.11 

Συμπερασματικά,  η  ισότητα  των  φύλων,  ως  οριζόντια  αρχή,  αποτελεί  προτεραιότητα  σε  όλα  τα 
Επιχειρησιακά  Προγράμματα,  τα  οποία  χρηματοδοτούνται  από  το  ΕΚΤ.  Εντούτοις,  μόνο  στο  ΕΠ 
«Διοικητική  Μεταρρύθμιση»  υπάρχουν  διακριτά  δεσμευμένοι  πόροι  ανά  Άξονα  Προτεραιότητας, 
(μέσω των Αξόνων Προτεραιότητας ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ) που προωθούν συγκεκριμένα την ενδυνάμωση των 
πολιτικών ισότητας και την ένταξη της ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης.  

Η  χρηματοδοτική  βαρύτητα  των  παρεμβάσεων  του  ΕΚΤ  στο  ΕΣΠΑ  2007  ‐  2013,  στην  θεματική 
προτεραιότητα  «Μέτρα  για  την  βελτίωση  της  πρόσβασης  στην  απασχόληση  και  την  αύξηση  της 
διαρκούς  συμμετοχής  και  προόδου  των  γυναικών»  (κωδ.  θεματικής  προτεραιότητας  69), 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα: 

 

 

 

ΕΠ 
Κοινοτική 

Συνδρομή ΕΚΤ 

Ποσό 
χρηματοδότησης 
Θ.Π. υπέρ των 

γυναικών 

Ποσοστό επί 
χρηματοδότησης 
Θ.Π. υπέρ των 

γυναικών στο Ε.Π. 

Ποσοστό επί 
συνολικής 
Κοινοτικής 

Συνδρομής ΕΚΤ 
στο ΕΣΠΑ 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

€2.260.000.000  € 187.384.288  78,34%   

Δια βίου Μάθηση  €1.440.000.000  ‐   ‐   

Διοικητική Μεταρρύθμιση  € 505.000.000  € 51.804.436  21,66%   

ΣΥΝΟΛΟ  €4.205.000.000  € 239.188.724    5,69% 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρω Πίνακα, παρεμβάσεις που αφορούν στην Θεματική 
Προτεραιότητα  «Μέτρα  για  τη  βελτίωση  της  πρόσβασης  στην  απασχόληση  και  την  αύξηση  της 
διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών», χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο των 
ΕΠ  Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού  και  ΕΠ  Διοικητική  Μεταρρύθμιση,  με  συνολικό 
προϋπολογισμό  Κοινοτικής  Συνδρομής,  περίπου  €240.000.000.  Οι  πόροι  που  διατίθενται  στο  ΕΠ 
Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού  αποτελούν  περίπου  το 78%  του  συνολικού  διατεθέντος  ποσού 
για  την υλοποίηση σχετικών μέτρων υπέρ  των  γυναικών στο πλαίσιο  των δύο προαναφερόμενων 
Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων.  Το  συνολικό  ποσοστό  χρηματοδότησης  της  εν  λόγω  Θεματικής 
Προτεραιότητας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ανέρχεται στο 5,69% της συνολικής κοινοτικής συνδρομής 

                                                            

11
 Να σημειωθεί ότι τα Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ενταγμένα στο ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέχρι το τέλος του 

2011, κατόπιν νέας συμφωνίας με την ΕΕ. Από 01.01.2012 τίθεται σε λειτουργία το νέο βιώσιμο σύστημα.  
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από  το  ΕΚΤ  και  είναι  σαφώς  μειωμένο  συγκριτικά  με  το  αντίστοιχα  διαθέσιμο  κατά  την 
προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο.  

6.3.2. Συνοπτική αποτίμηση του Σχεδιασμού και των πρώτων αποτελεσμάτων στα ΕΠ του ΕΣΠΑ ‐
Προτάσεις 

6.3.2.1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007‐2013» 

Συνοπτική Περιγραφή ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  

Το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  εκφράζει  την  πολιτική  του  αρμόδιου  Υπουργείου  Εργασίας  και 
Κοινωνικής  Ασφάλισης  για  την  ενίσχυση  των  προσόντων  και  δεξιοτήτων  του  ανθρώπινου 
δυναμικού  (εργαζομένων  και  ανέργων)  στην  Ελλάδα,  την  προώθηση  της  απασχόλησης  και  την 
αντιμετώπιση της ανεργίας, καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικού και εργασιακού 
αποκλεισμού,  που  αφορούν  σε  ειδικές  ομάδες  του  πληθυσμού.  Επίσης,  το  Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ενσωματώνει την πολιτική του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την 
εδραίωση  της  μεταρρύθμισης  στον  Τομέα  της  Ψυχικής  Υγείας,  την  ανάπτυξη  της  Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού. 

Η ανάλυση της υφιστάμενης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του τομέα αναφοράς του ΕΠ ΑΝΑΔ, 
οι  επιτυχίες,  οι  αστοχίες  και  τα  διδάγματα από  την  υλοποίηση  πολιτικών  και  προγραμμάτων  στο 
χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, της προώθησης της απασχόλησης και της καταπολέμησης του 
κοινωνικού αποκλεισμού κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και οι σχετικές 
απόψεις  και  προτάσεις  που  διατυπώθηκαν  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας  σχεδιασμού  για  την 
προγραμματική  περίοδο  2007‐2013  ανέδειξαν  ως  δύο  βασικούς  Στρατηγικούς  Στόχους,  στους 
οποίους εστιάζεται η αναπτυξιακή στρατηγική του νέου ΕΠ: 

  την ποιοτική αναβάθμιση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων και  

  την καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Οι  Στρατηγικοί  αυτοί  Στόχοι  αναλύονται  ο  καθένας  σε  δύο  Γενικούς  Στόχους,  οι  οποίοι 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο των τεσσάρων θεματικών Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ ΑΝΑΔ. Οι 
Γενικοί Στόχοι, οι οποίοι ταυτόχρονα αποτελούν Άξονες Προτεραιότητας, είναι οι εξής: 

 Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων. 
 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. 
 Πλήρης  ενσωμάτωση  του  συνόλου  του  ανθρώπινου  δυναμικού  σε  μια  κοινωνία  ίσων 

ευκαιριών. 
 Εδραίωση  της  μεταρρύθμισης  στον  Τομέα  της  Ψυχικής  Υγείας,  ανάπτυξη  της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού. 

Οι Δράσεις του ΕΠ καλύπτουν το σύνολο των διοικητικών περιφερειών της χώρας. Η στρατηγική του 
Τομεακού  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού»  2007‐2013  (ΕΠ 
ΑΝΑΔ 2007‐2013) όμως, δομείται σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας (ΑΠ), με βάση περιφερειακή 
εξειδίκευση συμβατή με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών από τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την 
Δ΄ προγραμματική Περίοδο [Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης (ΠΑΣΣ), Στατιστικής Σύγκλισης 
‐Σταδιακής  Εξόδου  ‐  (ΠΕΣΣ),  Σταδιακής  Εισόδου  (ΠΕΣΕ)].  Έτσι,  λόγω  της  ανάγκης  για  διακριτή 
προγραμματική  αναφορά  στις  5  Περιφέρειες  Μεταβατικής  Στήριξης  (3  Περιφέρειες  Σταδιακής 
Εξόδου – Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου – 
Στερεά  Ελλάδα,  Νότιο  Αιγαίο),  οι  τέσσερις  Γενικοί  Στόχοι  του  ΕΠ  που  προαναφέρθηκαν,  με  την 
προσθήκη  του  οριζόντιου  Γενικού  Στόχου  των  Συστημικών  Παρεμβάσεων,  εξειδικεύονται  σε 
δεκαπέντε  Θεματικούς  Άξονες  Προτεραιότητας  (δεν  περιλαμβάνονται  οι  τρεις  άξονες  Τεχνικής 
Υποστήριξης Εφαρμογής), με τρόπο ώστε σε κάθε Γενικό Στόχο να αντιστοιχούν τρεις ΑΠ, ένας για 
κάθε κατηγορία Περιφερειών, με ίδιο, ή παρόμοιο περιεχόμενο.  
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Ειδικότερα : 

 Οι Άξονες Προτεραιότητας 1‐3 (1.1, 1.2, 1.3): «Συστημικές Παρεμβάσεις», περιλαμβάνουν 
το σύνολο των συστημικών παρεμβάσεων, οι οποίες συμβάλλουν στη μεταρρύθμιση και τη 
λειτουργική  ολοκλήρωση  των  θεσμών,  φορέων  και  μηχανισμών,  μέσω  των  οποίων 
πραγματοποιείται  ο  σχεδιασμός,  η  υλοποίηση,  η  παρακολούθηση  και  η  αξιολόγηση  των 
δράσεων των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007‐2013. 

 Οι  Άξονες  Προτεραιότητας  4‐6  (2.1,  2.2,  2.3):  «Ενίσχυση  της  Προσαρμοστικότητας  του 
Ανθρώπινου  Δυναμικού  και  των  Επιχειρήσεων»,  ανεξάρτητα  από  την  γεωγραφική  τους 
στόχευση,  περιλαμβάνουν  δράσεις  που  συμβάλλουν  στην  βελτίωση  της 
προσαρμοστικότητας  και  της  παραγωγικότητας  του  ανθρώπινου  δυναμικού  και  των 
επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, οι βασικές ομάδες – στόχοι των Αξόνων είναι οι εργαζόμενοι, 
οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις. 

 Κατηγορία Παρεμβάσεων 3: Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της 
εργασίας. 

 Δράση  7:  Προώθηση  της  προσαρμοστικότητας  και  της  εξέλιξης  των 
εργαζομένων  γυναικών,  μέσω  της  παροχής  κινήτρων  στις  επιχειρήσεις  και 
της κινητοποίησης των κοινωνικών εταίρων (Στόχοι 1,2,4) – η δράση αφορά 
στην  ενθάρρυνση  των  κοινωνικών  εταίρων  και  των  επιχειρήσεων  να 
αναπτύξουν σχέδια δράσης για την προσαρμοστικότητα και την εξέλιξη των 
εργαζόμενων γυναικών. 

 Οι  Άξονες  Προτεραιότητας  7‐9  (3.1,  3.2,  3.3):  «Διευκόλυνση  της  πρόσβασης  στην 
Απασχόληση»,  ανεξάρτητα  από  την  γεωγραφική  τους  στόχευση,  περιλαμβάνουν  δράσεις 
ενίσχυσης της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού, για την επίτευξη επαρκούς 
ανταγωνιστικότητας και δημιουργία νέων ευκαιριών για εργασία. Συνακόλουθα, οι βασικές 
ομάδες  –  στόχοι  των  Αξόνων  είναι  το  άνεργο  ανθρώπινο  δυναμικό  της  χώρας,  οι  νέοι 
άνεργοι, οι γυναίκες κλπ. 

 Κατηγορία Παρεμβάσεων 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 

 Δράση 2: Διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση 
(Στόχος 2)  ‐ πρόκειται για την εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Δράσεων» για 
την ενίσχυση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας των γυναικών.  

 Προτεινόμενες δράσεις Προώθησης γυναικών στην απασχόληση: 
 Τοποθετήσεις  σε  επιχειρήσεις,  με  επιδοτήσεις  θέσεων,  στο  πλαίσιο 

στοχευμένης κατάρτισης, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. 
 Πιλοτική εφαρμογή κάλυψης θέσεων, τοποθετήσεων με επιδότηση, σε 

κενές  θέσεις  που  προκύπτουν  λόγω  μητρότητας  κλπ  για  διάστημα 
μεγαλύτερο των τριών μηνών. 

 Δράσεις  ενίσχυσης  της  συμμετοχής  των  γυναικών  σε  ΜΜΕ  (είτε  ως 
επιχειρηματίες είτε ως εργαζόμενες). 

 Δράσεις τοποθέτησης γυναικών επιστημόνων σε επιχειρήσεις. 
 Δράσεις  κατάρτισης‐πιστοποίησης  γνώσεων‐δεξιοτήτων  σε  τομείς 

ζήτησης  και  αιχμής,  αλλά  με  δυνατότητα  προσαρμογής  των 
προγραμμάτων στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. 

 Ενίσχυση  ΜΚΟ  που  δραστηριοποιούνται  με  γυναίκες  ώστε  να 
αναπτύξουν  κέντρα  πληροφόρησης  σχετικά  με  την  απασχόληση  και 
την επιχειρηματικότητα. 

 Προτεινόμενες δράσεις Προώθησης γυναικών στην επιχειρηματικότητα 
(start‐ups) και στην Κοινωνική Οικονομία 

 Δράσεις  άμβλυνσης  των  δυσκολιών  που  αντιμετωπίζουν  οι  γυναίκες 
επιχειρηματίες στην πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις. 
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 Επιδοτήσεις για έναρξη επιχειρήσεων (Γυναίκες επιχειρηματίες), ιδίως 
σε τομείς αιχμής. 

 Πρόγραμμα ενίσχυσης του «συνεταιρίζεσθαι» των γυναικών. 
 Πρόγραμμα ενίσχυσης κοινωνικής επιχειρηματικότητας των γυναικών. 

 

 Δράση 4: Δράσεις προώθησης στην απασχόληση προσωπικού υψηλού 
επιπέδου (Στόχος 1, 2, 3, 4). Ενδεικτικά αναφέρεται, μεταξύ άλλων: 

 Προώθηση και αξιοποίηση του γυναικείου ερευνητικού δυναμικού. 
 

 Κατηγορία Παρεμβάσεων 2:  Υποστηρικτικά μέτρα  για  την προώθηση  της  ισότητας 
των φύλων στην απασχόληση 

 Δράση 1: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (Στόχος 2) ‐ ο 
στόχος για σημαντική αύξηση της απασχόλησης και ισότιμη συμμετοχή στην 
εργασία επιτυγχάνεται μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση των γυναικών 
να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους. 

 Δράση  2:  Κατάργηση  του  επαγγελματικού  διαχωρισμού  (Στόχος  2)  ‐ 
προβλέπονται  συνοδευτικές  ‐κυρίως‐  δράσεις  χειραφέτησης  των  γυναικών 
στην  πολιτική  και  οικονομική  ζωή,  προαγωγής  του  επιχειρηματικού 
πνεύματος,  ενημέρωσης  –  ευαισθητοποίησης  για  την  εξάλειψη  των 
στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά με το ρόλο των φύλων στην οικογένεια 
και  στην  εργασία  και  δράσεις  για  την  αποτελεσματική  διαχείριση  της 
διαφορετικότητας  και  την  κατάργηση  του  επαγγελματικού  διαχωρισμού 
λόγω φύλου, πολιτισμικών και λοιπών ιδιαιτεροτήτων.  

 Οι  Άξονες  Προτεραιότητας  10‐12  (4.1,  4.  4.3):  «Πλήρης  ενσωμάτωση  του  συνόλου  του 
ανθρώπινου  δυναμικού  σε  μια  κοινωνία  ίσων  ευκαιριών»,  ανεξάρτητα  από  την 
γεωγραφική  τους  στόχευση,  περιλαμβάνουν  δράσεις  ενίσχυσης  της  κοινωνικής  ένταξης 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται, ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Ως 
εκ τούτου, οι βασικές ομάδες – στόχοι των Αξόνων είναι οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, οι 
οποίες  βιώνουν  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  ανισότητες  στην  πρόσβαση  τους  στην  αγορά 
εργασίας και στην κοινωνική τους ένταξη.  

 Οι Άξονες Προτεραιότητας 13‐15 (5.1, 5.2, 5.3): «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα 
της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,  και προάσπιση της 
Δημόσιας  Υγείας  του  πληθυσμού»,  περιλαμβάνουν  δράσεις  προάσπισης  της  υγείας  και 
συνέχισης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης του Προγράμματος Ψυχαργώς – Β΄ Φάση 2000‐
2010,  καθώς  και  δράσεις  εδραίωσης  της  μεταρρύθμισης  στην  πρωτοβάθμια  φροντίδα 
υγείας. 

Για  την  υλοποίηση  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού» 
διατίθεται Κοινοτική Χρηματοδότηση 2.260 Μ€ και Δημόσια Δαπάνη 2.825 Μ€ . 

Συνοπτική Περιγραφή πρώτης υλοποίησης 

Στην παρούσα περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές δράσεις για την ενίσχυση της ισότητας των 
φύλων, στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007‐2013: 

 Η  πιο  σημαντική  χρηματοδοτικά  Δράση,  η  οποία  ενισχύει  την  ισότητα  των  φύλων  στο 
πλαίσιο  της  διευκόλυνσης  της  πρόσβασης  των  γυναικών  στην  αγορά  εργασίας,  της 
εναρμόνισης της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής των γυναικών, καθώς και της 
ισότιμης  συμμετοχής  τους  στην  εργασία,  είναι  η  Δράση  «Εναρμόνιση  οικογενειακής  και 
επαγγελματικής  ζωής» συνολικού ύψους 280.000.000€, η οποία εντάσσεται στους άξονες 
3.1, 3.2, 3.3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
 

 
Σελίδα |451

 

Η  δράση στοχεύει στην αύξηση  της απασχολησιμότητας  και  της  ισότιμης συμμετοχής  των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και υλοποιείται μέσω ετήσιων κύκλων πρόσκλησης. 

Την  παρούσα  χρονική  περίοδο  η  Δράση  «Εναρμόνιση  οικογενειακής  και  επαγγελματικής 
ζωής»  υλοποιείται  μέσω  του  ΕΦΔ  ΕΕΤΑΑ  Α.Ε.  Αρχικά,  τον  ρόλο  αυτό  είχε  ο  Οργανισμός 
Εργατικής  Εστίας,  αλλά στην πορεία αποδείχθηκε ανεπάρκεια  επιχειρησιακού  τύπου στην 
υλοποίηση. Αντικείμενο  της πράξης αποτελεί η παροχή σε γυναίκες ωφελούμενες θέσεων 
φροντίδας  και  φιλοξενίας  βρεφών,  νηπίων,  παιδιών  και  εφήβων  σε  αντίστοιχες  δομές.  Η 
διάθεση  της  θέσης πραγματοποιείται  από  την  ΕΕΤΑΑ προς  τη  γυναίκα ωφελούμενη μέσω 
«εντολής τοποθέτησης» του τέκνου της στις αντίστοιχες δομές. 

Η δράση, ήδη, υλοποιείται στη βάση του εκπονηθέντος θεσμικού πλαισίου (ΚΥΑ σχετικά με 
το  «Σύστημα  Διαχείρισης,  Αξιολόγησης,  Παρακολούθησης  και  Ελέγχου  –  Διαδικασία 
Εφαρμογής  της  Πράξης  «Εναρμόνιση  οικογενειακής  και  επαγγελματικής  ζωής»).  Οι 
ωφελούμενες  μέχρι  την  31‐12‐2010  ανέρχονται  σε  45.277,  στο  σύνολο  των  τριών  τύπων 
Περιφερειών. 

 Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του νέου συστήματος,  τη σχολική χρονιά 2008‐2009 
προσφέρθηκαν περισσότερες από 10.000 θέσεις τοποθέτησης παιδιών και βρεφών, 
με προϋπολογισμό 22 εκ €.  

 Για το σχολικό έτος 2009‐2010 έγινε αύξηση του προϋπολογισμού στα 62 εκ € και 
σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της σύζευξης προσφέρθηκαν, περίπου, 15.000 
θέσεις τοποθέτησης παιδιών και βρεφών. 

 Για την περίοδο των σχολικών ετών 2011 μέχρι το 2013, η σχετική πρόσκληση είναι 
ανοικτή για τους ωφελούμενους.  

 Σημαντικής  ωφελιμότητας  είναι,  επίσης,  η  Δράση  που  αφορά  σε  ενέργειες  στήριξης 
ηλικιωμένων ατόμων, τα οποία χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας 
των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων. 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των 
έμμεσα  ωφελουμένων  ατόμων  στην  εργασία,  μέσω  της  ενίσχυσής  τους,  με  την  παροχή 
φροντίδας  σε  ηλικιωμένα  άτομα  μη  δυνάμενα  να  αυτοεξυπηρετηθούν  απόλυτα.  Με  τον 
τρόπο αυτό  επιτυγχάνεται  η  ουσιαστική διευκόλυνση  των  έμμεσα ωφελούμενων ατόμων, 
που κατά κύριο λόγο είναι γυναίκες, ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά 
ανθρώπινο δυναμικό,  συμβάλλοντας στην ανάπτυξη  της οικονομίας σε μια  κοινωνία  ίσων 
ευκαιριών. Πρόσφατα, εντάχθηκε και προκηρύχθηκε έργο 60.000.000€, μέσω της ΕΕΤΑΑ, για 
τη συνέχιση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» του Γ' ΚΠΣ, με την ένταξη των πράξεων 
στους  Άξονες  Προτεραιότητας  στους  άξονες  3.1,  3.2,  3.3:  «Διευκόλυνση  της  πρόσβασης 
στην Απασχόληση» εξέλιξη ιδιαίτερα θετική.  

 Τέλος, μια εξίσου σημαντική δράση για την ενίσχυση της  ισότητας των φύλων υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΟΑΕΔ «Επιχειρηματικότητα ανέργων γυναικών ηλικίας 
22‐64  –  Πρόγραμμα  επιχορήγησης  4.000  Νέων  Ελεύθερων  Επαγγελματιών  –  γυναικών 
ηλικίας  22‐64  ετών»  (θεματικός  άξονας:  3).  Ο  προϋπολογισμός  της  δράσης  ανέρχεται  σε 
€74.016.000,00,  ενώ  το  πλήθος  των ωφελούμενων  γυναικών  (βάσει  στοιχείων ΟΠΣ μηνός 
Σεπτεμβρίου) ανέρχεται σε 3.084.  

6.3.2.2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007‐2013» 

Με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΔΒΜ) του Υπουργείου 
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη δέσμη συνεκτικών μέτρων και 
ενεργειών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και των υπηρεσιών που 
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αυτό προσφέρει, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, 
ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας και σύνδεσης με την αγορά εργασίας. 

Το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται σε τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους: 

‐ 1ος  Στρατηγικός  Στόχος: «Αναβάθμιση  της  ποιότητας  της  εκπαίδευσης  και  προώθηση 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης» 

‐ 2ος  Στρατηγικός  Στόχος:  «Αναβάθμιση  των  συστημάτων  αρχικής  επαγγελματικής 
κατάρτισης  και  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και  σύνδεση  της  εκπαίδευσης  με  την 
αγορά εργασίας». 

‐ 3ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων». 

‐ 4ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της 
έρευνας και της καινοτομίας» 

Κάθε Στρατηγικός Στόχος του ΕΠ ΔΒΜ αντιστοιχεί σε τρεις θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας του 
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  (ένας  για  κάθε  κατηγορία  Περιφερειών).  Κάθε  θεματικός  Άξονας 
Προτεραιότητας  αντιστοιχεί  σε  μια  κατηγορία  Περιφερειών  (Σύγκλισης,  Σταδιακής  Εξόδου  και 
Σταδιακής Εισόδου) και ως εκ τούτου οι Άξονες Προτεραιότητας είναι δώδεκα (δεν περιλαμβάνονται 
οι τρεις άξονες Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής). Ειδικότερα:  

 Οι Άξονες Προτεραιότητας 1‐3: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθησης 
της  κοινωνικής  ενσωμάτωσης  (ανά  κατηγορία  Περιφερειών),  περιλαμβάνουν  δράσεις  που 
αναφέρονται  στην  αναμόρφωση,  εκσυγχρονισμό  και  αποκέντρωση  του  εκπαιδευτικού 
συστήματος‐ενίσχυση  της  κινητικότητας  του  μαθητικού  και  φοιτητικού  πληθυσμού,  στην 
αποτίμηση  της  προόδου  στην  εκπαίδευση,  μέσω  της  εφαρμογής  συστημάτων  διασφάλισης 
της  ποιότητας‐αξιολόγησης  των  συντελεστών  του  εκπαιδευτικού  συστήματος,  στην 
επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην 
εκπαιδευτική  διαδικασία,  στην  ενίσχυση  της  πρόσβασης  και  της  συμμετοχής  όλων  στο 
εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με 
αναπηρία  (ΑμεΑ)  και  τις  ευάλωτες  κοινωνικές  ομάδες  (ΕΚΟ),  καθώς  και  στην  ενίσχυση  και 
βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας 
και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  με  έμφαση  στην  καινοτομία  και  στη  χρήση  Τεχνολογιών 
Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

 Οι  Άξονες  Προτεραιότητας  4‐6:  Αναβάθμιση  των  συστημάτων  αρχικής  επαγγελματικής 
κατάρτισης  και  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και  σύνδεση  της  εκπαίδευσης  με  την  αγορά 
εργασίας  (ανά  κατηγορία  Περιφερειών),  περιλαμβάνουν  δράσεις  που  αναφέρονται  στον 
επαναπροσδιορισμό του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
στην  ενίσχυση  του  περιεχομένου  της,  την  αναβάθμιση  της  τεχνικο‐επαγγελματικής 
εκπαίδευσης,  με  στόχο  τη  βελτίωση  της  ελκυστικότητας  και  της  αποτελεσματικότητάς  της 
καθώς και στην αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά 
εργασίας.  Στο  πλαίσιο  της  στρατηγικής  των  εν  λόγω  Αξόνων  Προτεραιότητας 
συμπεριλαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προώθηση και ενσωμάτωση της  ισότητας των 
δυο φύλων και της ισότητας ευκαιριών. 

 Ειδικοί στόχοι:  

 Επαναπροσδιορισμός  του  ρόλου  της αρχικής  επαγγελματικής  εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της. 

 Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση 
της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της. 

 Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά 
εργασίας. 
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 Οι Άξονες Προτεραιότητας 7‐9: Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων (ανά κατηγορία 
Περιφερειών), περιλαμβάνουν δράσεις που αναφέρονται στην ενίσχυση του συστήματος και 
των  υπηρεσιών  δια  βίου  εκπαίδευσης  και  της  ισότιμης  πρόσβασης  σε  αυτήν  ‐  αύξηση  της 
συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων,  καθώς και στην ανάπτυξη της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου 
εκπαίδευσης για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που θα προωθήσουν 
την  προσωπική  ανάπτυξη,  θα  αυξήσουν  την  ενεργό  συμμετοχή  στην  αγορά  εργασίας, 
ιδιαίτερα  των  γυναικών  και  θα  συμβάλουν  στην  ενίσχυση  της  κοινωνικής  συνοχής, 
μειώνοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση. 
Προς  την  κατεύθυνση  αυτή  δίνεται  έμφαση  στην  συμμετοχή  των  ευάλωτων  κοινωνικά 
ομάδων, των ατόμων με αναπηρία και των γυναικών σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης. 

 Ειδικοί στόχοι:  

 Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της 
ίσης πρόσβασης σε αυτή  ‐ αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών 
κινήτρων. 

 Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 Οι Άξονες Προτεραιότητας 10‐12: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της 
έρευνας  και  της  καινοτομίας  (ανά  κατηγορία  Περιφερειών),  περιλαμβάνουν  δράσεις  που 
αναφέρονται στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, μέσω προγραμμάτων βασικής 
και  εφαρμοσμένης  έρευνας  και  της  προσέλκυσης  ερευνητών  υψηλού  επιπέδου  από  το 
εξωτερικό,  καθώς  και  στην  αναβάθμιση  του  επιπέδου  μεταπτυχιακών  σπουδών  ώστε  να 
συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέας γνώσης, με έμφαση στις θετικές επιστήμες 
και  τις  ΤΠΕ.  Στο  πλαίσιο  της  στρατηγικής  των  εν  λόγω  Αξόνων  Προτεραιότητας 
συμπεριλαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προώθηση και ενσωμάτωση της  ισότητας των 
δυο  φύλων  με  ενίσχυση  της  συμμετοχής  των  γυναικών  στην  διδακτορική  και 
μεταδιδακτορική εκπαίδευση και της  ισότητας ευκαιριών με την πρόβλεψη υποτροφιών με 
έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

 Ειδικοί Στόχοι: 

 Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου 
από το εξωτερικό. 

 Αναβάθμιση  του  επιπέδου  μεταπτυχιακών  σπουδών ώστε  να  συμβάλλουν 
στην  παραγωγή  και  τη  διάχυση  νέα  γνώσης  με  έμφαση  στις  θετικές 
επιστήμες και τις ΤΠΕ. 

Για την υλοποίηση του ΕΠ ΔΒΜ διατίθεται Κοινοτική Χρηματοδότηση 1.440 Μ€ και Δημόσια Δαπάνη 
2.058 Μ€ . 

Λόγω  της  φύσης  του,  ΕΠ  ΔΒΜ  συνδράμει  έμμεσα  την  ενίσχυση  της  ισότητας  των  φύλων,  καθώς 
αποδίδει  ιδιαίτερη  σημασία  στο  θέμα  της  προώθησης  της  ισότητας  των  φύλων  και  των  ίσων 
ευκαιριών στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο των επιμέρους στόχων για αναβάθμιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης.  

Θα πρέπει, όμως, να επισημανθεί ότι, το  ΕΠ ΔΒΜ δεν περιλαμβάνει θεματική προτεραιότητα που 
αντιστοιχεί σε δράσεις θετικού χαρακτήρα για την ισότητα. 
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6.3.2.3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007‐2013» 

Συνοπτική Περιγραφή ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007‐2013» (ΕΠ ΔΜ) είναι ένα από 
τα τρία ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά την περίοδο 
2007‐2013. 

Οι  παρεμβάσεις  που  περιλαμβάνονται  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  ΔΜ,  στοχεύουν  στη  διαρθρωτική 
αντιμετώπιση  χρόνιων  διαρθρωτικών  δυσλειτουργιών  της  δημόσιας  διοίκησης,  με  επιλεγμένες 
παρεμβάσεις  θεσμικής,  οργανωτικής  και  διοικητικής  αλλαγής,  στρατηγικού  και  παραδειγματικού 
χαρακτήρα,  οι οποίες συνδέονται με  την παροχή  κρίσιμων υπηρεσιών προς  το  κοινωνικό σύνολο, 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο του ΕΠ ΔΜ αναφέρονται δύο βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες, που αντιστοιχούν 
στα δύο βασικά πεδία της δημόσιας δράσης, στις οποίες το ΕΠ ΔΜ καλείται να ανταποκριθεί. Αυτές 
αφορούν:  

 στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών και προγραμμάτων, με  τελικό στόχο  τη βελτίωση των 
πολιτικών και την ενδυνάμωση των δομών και των διαδικασιών σχεδιασμού, παρακολούθησης 
και  αξιολόγησης  των  εφαρμοζόμενων  δημόσιων  πολιτικών,  καθώς  και  του  προγραμματισμού 
της  δημόσιας  δράσης,  με  έμφαση  στο  επίπεδο  τόσο  της  κεντρικής,  όσο  και  τη  τοπικής 
αυτοδιοίκησης 

 στην  εφαρμογή  των  πολιτικών  και  προγραμμάτων,  με  τελικό  στόχο  την  ενίσχυση  της 
ικανότητας  εφαρμογής  των  δημόσιων  πολιτικών  και  προγραμμάτων,  καθώς  και  της 
αποτελεσματικής παραγωγής δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου, σε 
όλα τα επίπεδα της διοίκησης. 

Για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτές τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, η στρατηγική του 
ΕΠ  «Διοικητική  Μεταρρύθμιση  2007‐2013»  αποτυπώνεται  στις  παρακάτω  τρεις  κατηγορίες 
συνολικά εννέα Αξόνων Προτεραιότητας ‐ τρεις ανά κατηγορία Περιφερειών ‐ (δεν περιλαμβάνονται 
οι τρεις άξονες Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής): 

 Οι  Άξονες  Προτεραιότητας  1  ‐  3  (ΙΑ,  ΙΒ  και  ΙΓ):  «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 και Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης 
των συναλλασσόμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων.  

 Οι  Άξονες  Προτεραιότητας  4  ‐  6  (ΙΙΑ,  ΙΙΒ  και  ΙΙΓ):  «Ανάπτυξη  ανθρώπινου  δυναμικού  της 
Δημόσιας  Διοίκησης»  με  ειδικούς  στόχους:  Ενίσχυση  της  πολιτικής  ανάπτυξης  των 
ανθρώπινων  πόρων  στη  δημόσια  διοίκηση  μέσω  διαρθρωτικών  και  θεσμικών  αλλαγών  και 
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.  

 Οι Άξονες Προτεραιότητας 7 ‐ 9 (ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ και ΙΙΙΓ): «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας των 
φύλων  σε  όλο  το  εύρος  της  δημόσιας  διοίκησης»,  με  ειδικούς  στόχους:  Βελτίωση  της 
ποιότητας  και  της  αποτελεσματικότητας  των  πολιτικών  ισότητας,  και  των  μηχανισμών  και 
δομών  εφαρμογής,  παρακολούθησης  και  αξιολόγησης  για  θέματα  ισότητας  των φύλων  και 
Ενδυνάμωση  της  θέσης  των  γυναικών  στο  δημόσιο  και  κοινωνικό  τομέα.  Οι  Άξονες  αυτοί 
δεσμεύουν το 10,3% του συνόλου των πόρων του ΕΠ ΔΜ (Κοινοτική Χρηματοδότηση 52 εκ € 
και Δημόσια Δαπάνη 65 εκ €). 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
 

 
Σελίδα |455

 

 Γενικός Στόχος ΙΙΙ ‐ Άξονες προτεραιότητας ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ: Ενδυνάμωση των πολιτικών 
ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης 

 Ειδικός  Στόχος 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. 

 Λοιπές ενδεικτικές δράσεις: 
 Μελέτη,  ανάπτυξη  εργαλείων  και  τεχνική  υποστήριξη  της  Εθνικής 

Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων. 
 Αξιολόγηση  της  διοικητικής  ικανότητας  των  δημοσίων  υπηρεσιών 

(κεντρικών, περιφερειακών, τοπικών) που θα κληθούν να εφαρμόσουν 
δράσεις  για  την  ενίσχυση  της  ισότητας,  όπως  και  των  επιτελικών 
υπηρεσιών που θα επιφορτισθούν με τα καθήκοντα επεξεργασίας και 
παρακολούθησης της εφαρμογής της πολιτικής ισότητας. 

 Διεύρυνση  του  πεδίου  δράσης  των  ΚΕΠ με  την ανάπτυξη  υπηρεσιών 
πληροφόρησης  και  εξυπηρέτησης  σε  θέματα  ισότητας  καθώς  και 
παραπομπής  –  δικτύωσης  σε  εξειδικευμένες  δομές  συμβουλευτικής 
υποστήριξης. 

 Ειδικός  Στόχος  2:  Η  ενίσχυση  της  θέσης  των  γυναικών  στο  δημόσιο  και 
κοινωνικό τομέα. 

Για την υλοποίηση του ΕΠ ΔΜ διατίθεται Κοινοτική Χρηματοδότησης 505 Μ€ και Δημόσιας Δαπάνης 
631 Μ€ . 

Το ΕΠ ΔΜ συνιστά μια ολοκληρωμένη δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων, με τις οποίες 
προσδοκάται η αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων της Δημόσιας Διοίκησης (συμπεριλαμβανομένων 
των  ΟΤΑ  Α’  και  Β’  βαθμού),  σε  ότι  αφορά  τους  βασικούς  συντελεστές  διοικητικής  ικανότητας 
(ανθρώπινο  δυναμικό,  κανονιστικό  πλαίσιο,  δομές  και  συστήματα),  τόσο  στο  επίπεδο  της 
διαμόρφωσης των δημόσιων πολιτικών, όσο και στο επίπεδο της εφαρμογής τους από τις υπηρεσίες 
της Δημόσιας Διοίκησης. 

Από τους ως άνω Άξονες, χρηματοδοτικά ο μεγαλύτερος είναι ο πρώτος (Άξονας Προτεραιότητας ΙΑ, 
ΙΒ,  ΙΓ),  που  λόγω  του  συστημικού  χαρακτήρα  του  συνόλου  των  παρεμβάσεών  του,  αφορά  στον 
πυρήνα της στρατηγικής του ΕΠ.  

Συνοπτική Περιγραφή Σχεδιασμού ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 

Η προώθηση της ισότητας των φύλων αποτελεί μια κατ’ εξοχήν οριζόντια προτεραιότητα του ΕΠ ΔΜ 
2007‐13,  για  την οποία  έχουν δεσμευθεί συγκεκριμένοι πόροι,  γεγονός που οφείλεται  εν πολλοίς 
στην ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φυλών στις διαβουλεύσεις 
για  την  εκπόνηση  της  γενικής  αναπτυξιακής  στρατηγικής  και  τον  καθορισμό  του  αναλυτικού 

περιεχομένου του ΕΠ κατά τα έτος 2007.12 

Οι βασικοί στόχοι του ΕΠ ΔΜ, σε ότι αφορά την ισότητα των φύλων είναι: 

 Η αποτελεσματική ένταξη της εθνικής πολιτικής της Ισότητας σε όλο το πεδίο της δημόσιας 
δράσης, τόσο στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης, όσο και της αυτοδιοίκησης. 

 Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της εθνικής πολιτικής και των μέτρων 
Ισότητας,  με  ειδικές  στοχευμένες  θεματικές  για  την  αντιμετώπιση  των  ανισοτήτων  στην 
δημόσια ζωή και του αποκλεισμού ευαίσθητων ομάδων γυναικών. 

                                                            
12
 Βλέπε Ex Ante Αξιολόγηση του ΕΠ Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης 2007‐13, έτος 2007. 
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 Η ενδυνάμωση των δομών και των μηχανισμών παραγωγής και εφαρμογής της πολιτικής και 
των μέτρων Ισότητας. 

 Επίσης,  το  ΕΠ ΔΜ προβλέπει  την προώθηση  των  θεμάτων  ισότητας,  σε  όλο  το  εύρος  των 
δράσεων  των  λοιπών  Αξόνων  Προτεραιότητας  του  ΕΠ,  σε  ότι  αφορά  τον  σχεδιασμό  των 
σχετικών  πολιτικών  και  την  εφαρμογή  τους  σε  όλους  τους  τομείς  και  όλο  το  εύρος  της 
δημόσιας δράσης.  

Οι κατηγορίες πράξης που περιλαμβάνονται στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9  είναι οι εξής:  

 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 των φύλων 

 3.2.3. Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, προς όφελος των γυναικών για την 
καταπολέμηση της βίας 

 3.2.4. Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων) 

Στο  πλαίσιο  της  Ex  Ante  Αξιολόγησης  του  ΕΠ  ΔΜ  εκφράστηκε  η  άποψη  ότι,  με  δεδομένο  τον 
καινοτόμο,  για  την  Ελλάδα,  χαρακτήρα  ορισμένων  από  τις  προτεινόμενες  παρεμβάσεις  υπέρ  της 
ισότητας,  την έλλειψη προηγούμενης σχεδιαστικής και διαχειριστικής εμπειρίας,  την όχι  ιδιαίτερα 
θετική  εμπειρία  από  την  υλοποίηση  παρόμοιων  παρεμβάσεων  στο  σχετικό  ΕΠ  Απασχόληση  και 
Επαγγελματική Κατάρτιση  του Γ’ ΚΠΣ  (π.χ. Μέτρο 5.1), οι δράσεις για την προώθηση της  ισότητας 
των φύλων ενδεχομένως να συναντούσαν δυσκολίες, ή / και καθυστερήσεις στην εφαρμογή τους. 

Η μετέπειτα εμπειρία της υλοποίησης επιβεβαίωσε την εκτίμηση της Ex Ante Αξιολόγησης του ΕΠ, 

καθώς  σύμφωνα  με  νεότερες  και  πιο  πρόσφατες  πηγές13,  ο  προϋπολογισμός  και  ο  βαθμός 
εξειδίκευσης  των  παρεμβάσεων  που  αντιστοιχούν  στους  Άξονες  Προτεραιότητας  ΙΙΙΑ,  ΙΙΙΒ,  και  ΙΙΙΓ 
είναι  χαμηλός,  καθώς  καλύπτει  το  57,43%  του  συνολικού  προϋπολογισμού  των  Αξόνων  αυτών 
(€37.330.000,00). 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι στη σημερινή, ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία για τη χώρα μας, 
οι προτάσεις αυτές  του ΕΠ ΔΜ δείχνει  να κινούνται σε ένα πλαίσιο που δε λαμβάνει υπόψη, στο 
βαθμό  που  απαιτείται,  τα  νέα  δεδομένα  που  έχουν  διαμορφωθεί  και,  κυρίως,  τους  νέους 
δημοσιονομικούς αλλά και διοικητικούς περιορισμούς που έχουν ανακύψει. 
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ του ΕΣΠΑ, Δεκέμβριος 

2009. 
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6.3.3. Προτάσεις  για  την  ενίσχυση  και  προώθηση  της  αποτελεσματικότητας  των  Δράσεων 
Ισότητας στο ΕΣΠΑ  

Αποτελεί αναμφισβήτητη διαπίστωση, ότι στην παρούσα φάση εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007‐2013 και 
με  την  χρηματοπιστωτική  κρίση  σε  πλήρη  εξέλιξη,  έχουν  αλλάξει  σημαντικά  οι  ανάγκες  των 
γυναικών και ιδιαίτερα των ανέργων γυναικών, σε σχέση με το 2007 που ήταν το έτος σχεδιασμού 
για τις παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ.  

Ενώ μετά  την  εκδήλωση  της  κρίσης στην  Ελλάδα,  η  μείωση  της απασχόλησης  στις  γυναίκες  είναι 
συγκριτικά  μικρότερη  από  ότι  στους  άνδρες,  η  ανεργία  των  γυναικών  παρουσιάζει  μεγαλύτερη 
αύξηση από την ανεργία των ανδρών.  

Μεταξύ  2007  και  2010,  το  ποσοστό  ανεργίας  των  γυναικών  ηλικίας  15‐64  ετών  ανέβηκε  από  το 
12,4%  στο 18,1%,  ενώ  το  ποσοστό απασχόλησής  τους  μειώθηκε  κατά  την  ίδια  περίοδο μόλις  μία 
μονάδα,  από 48%  σε 47%14.  Το  δε Α΄  τρίμηνο  του 2011,  η ανεργία  των  γυναικών ανέβηκε ακόμη 
υψηλότερα, στο 19,5%, έναντι 13,5% για τους άνδρες.   

Συμπερασματικά, η κρίση κινδυνεύει να ανατρέψει την ουσιαστική πρόοδο που σημειώθηκε κατά 
τα  τελευταία  είκοσι  χρόνια  στην  αύξηση  της  γυναικείας  απασχόλησης  και  να  ενθαρρύνει  την 
επιστροφή παραδοσιακών αντιλήψεων για τις γυναίκες ως «εφεδρικών εργαζομένων».  

Αυτό  ισχύει,  ιδιαίτερα,  για  τις  γυναίκες  με  παιδιά,  καθώς  μειώνονται  ακόμη  περισσότερο  οι 
προοπτικές συμμετοχής τους στην αμειβόμενη απασχόληση, τόσο λόγω της δραστικής μείωσης των 
ευκαιριών απασχόλησης  (όχι μόνο στον  ιδιωτικό, αλλά και στον δημόσιο  τομέα,  που αποτελούσε 
παραδοσιακά  το  προσφιλές  καταφύγιο  γυναικών  με  προσόντα,  αλλά  και  οικογενειακές 
υποχρεώσεις15),  όσο  και  λόγω  έλλειψης  περαιτέρω  δράσεων  /  παρεμβάσεων  συμφιλίωσης 
οικογένειας και εργασίας.  

Μέχρι  πρόσφατα,  αυτό  το  έλλειμμα μέτρων  ευελιξίας  για  τις  γυναίκες αντιμετωπιζόταν  χάρη στη 
διαθεσιμότητα  γυναικών  μεταναστριών  να  υποκαταστήσουν  τις  Ελληνίδες  στην  παροχή 
οικογενειακής φροντίδας και τις οικιακές εργασίες.16  

Σήμερα,  διαπιστώνεται  μια  αυξανόμενη  δυσχέρεια  απασχόλησης  προσωπικού  φροντίδας 
εξαρτώμενων ατόμων, λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, αλλά και 
της αβεβαιότητας για το μέλλον. Αυτό μακροπρόθεσμα ενδέχεται να υποσκάψει τις δυνατότητες της 
ελληνικής  οικονομίας  να  αξιοποιήσει  μελλοντικά  το  σημαντικό  «αναπτυξιακό  απόθεμα»,  που 
συνιστά το σχολάζον γυναικείο εργατικό δυναμικό.17 

Μια άλλη παρενέργεια της κρίσης και της εφαρμογής του Μνημονίου 1, αποτελεί η αθρόα έξοδος 
από την αγορά εργασίας γυναικών παραγωγικής ηλικίας, λόγω των συνταξιοδοτικών διατάξεων που 
περιλαμβάνει ο Νόμος 3863/10 και αφορά  στα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία, όπως το ΙΚΑ, τα ταμεία 
των ΔΕΚΟ και τα ταμεία των τραπεζών.  

Οι συνέπειες της μαζικής αυτής εξόδου, κάθε άλλο παρά θετικές θεωρούνται για την προώθηση της 
ισότητας  των  φύλων  και  την  άρση  των  στερεοτύπων.  Ειδικά  για  τα  στερεότυπα,  θα  πρέπει  να 
αναφερθεί  ότι,  σε  περιόδους  κρίσης  και  σημαντικών  ανακατατάξεων,  σημειώνεται  μια 
παλινδρόμηση σε παραδοσιακές αντιλήψεις  και φοβικά σύνδρομα,  η οποία δεν είναι δυνατόν να 
αφήσει ανεπηρέαστη την προσπάθεια μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

                                                            
14
 ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2007 και 2010. 

15
 Μεταξύ 1985‐2006,  το  ποσοστό  των  γυναικών που απασχολούνταν  στον  δημόσιο  τομέα αυξήθηκε  κατά 73%,  έναντι  μόνο 16%  των 

ανδρών. Αντίστοιχα στον ιδιωτικό τομέα, η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης κατά την ίδια περίοδο περιορίστηκε στο 32% (ILO, Labor 
Statistics). 
16
 βλ. Λυμπεράκη, Ανάλυση ευρημάτων έρευνας SHARE 

17
 Σύμφωνα με τη Λυμπεράκη (ό.πρ.), αν οι Ελληνίδες δούλευαν στο ίδιο ποσοστό με τις Γερμανίδες ή τις Δανέζες, η οικονομία μας θα 

εξασφάλιζε  ένα  ΤΕΒΕ  παραπάνω  ή ½  ΙΚΑ  παραπάνω  αντίστοιχα,  λόγω  της  αύξησης  των  εσόδων  των  ασφαλιστικών  ταμείων  από  τις 
επιπλέον εισφορές. 



 

Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ σε ότι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των φύλων στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (gender mainstreaming και θετικές δράσεις) 

3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
 

 
Σελίδα |458

 

Επίσης,  δεν  θα  πρέπει  να  παραγνωρίζεται  η  σταθερή  αναντιστοιχία  ανάμεσα  στις  αξιόλογες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες και ρυθμίσεις των τελευταίων τριάντα ετών, που αφορούν στη βελτίωση 
της θέσης της γυναίκας, και την πεζή πραγματικότητα της ελλιπούς, ή επιλεκτικής εφαρμογής τους. 
Αυτός  ο  «νομικίστικος  φορμαλισμός»,  όπως  και  η  προοδευτική  ρητορική,  συχνά  επισκιάζουν  και 
συγκαλύπτουν  την αδυναμία,  ή  και  την απροθυμία  των φορέων άσκησης  της πολιτικής,  αλλά  και 
όλων  των  εμπλεκομένων  (εργοδότες,  οργανισμοί,  κλπ.)  να  υλοποιήσουν  τις  θεσμικές  αποφάσεις 
(τόσο λόγω κόστους, όσο και λόγω αντιλήψεων και νοοτροπιών).  

Η  παρατήρηση  αυτή  ισχύει,  φυσικά,  για  όλο  το  πλέγμα  των  νομοθετικών  παρεμβάσεων  που 
αρκούνται  σε  μια  «νομικίστικη»  προσέγγιση  των  προβλημάτων  και  αγνοούν  σημαντικές 
οικονομικοκοινωνικές  παραμέτρους  τους,  έχει  όμως  ιδιαίτερη  σημασία  στο  θέμα  των  πολιτικών 
ισότητας.  Η  δε  παρούσα  συγκυρία  επιτείνει  ακόμη  περισσότερο  τις  συνέπειες  αυτής  της 
αναντιστοιχίας μεταξύ «λόγων» και «έργων», δηλαδή νόμων και της εφαρμογής τους στην πράξη. 

Με δεδομένη,  λοιπόν,  την  τρέχουσα οικονομική συγκυρία  και  τις  δυσμενείς  επιπτώσεις  αυτής  σε 
όλες  τις  εκφάνσεις  της  κοινωνικής  και  οικονομικής  ζωής  της  χώρας  και  ιδιαίτερα  στην 
επαγγελματική  και  κοινωνική  ζωή  των  γυναικών,  κρίνεται  απαραίτητη  η  επανεκτίμηση  της 
στρατηγικής στο σκέλος της ισότητας ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.  

Αυτό  είναι  δυνατόν  να  σημαίνει,  σε  επίπεδο  μιας  ενδεχόμενης  ευρύτερης  αναθεώρησης  των 
Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  που  χρηματοδοτούνται  από  το  ΕΚΤ,  τον  ανασχεδιασμό  της 
κατανομής  των  διατεθέντων  πόρων,  με  γνώμονα  την  αντιμετώπιση  άμεσων  και  ζωτικών 
προβλημάτων, όπως η εξασφάλιση εργασίας και ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για  τις 
γυναίκες, μέσω, κυρίως θετικών δράσεων για την  ισότητα και παγίωση αυξημένης ποσόστωσης 
για τις γυναίκες ωφελούμενες, σε όλες τις δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης, κατ’ αντιστοιχία 
τουλάχιστον με την κατανομή των ποσοστών ανεργίας ανδρών και γυναικών. 

Προς τον σκοπό λοιπόν της αποδοτικότερης αξιοποίησης των πόρων, θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί 
η μερική ανακατανομή πόρων σε θετικές δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης των γυναικών. 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά το ΕΠ ΔΜ ‐χωρίς να υποτιμάται η σημασία των στόχων των Αξόνων ΙΙΙΑ, 
ΙΙΙΒ,  και  ΙΙΙΓ,  καθώς και η έμφαση την οποία το ΕΠ ΔΜ αποδίδει στην Ενδυνάμωση των Πολιτικών 
Ισότητας  στο  σύνολο  της  Δημόσιας  Διοίκησης,  προκειμένου  στο  τέλος  της  Δ’  προγραμματικής 
περιόδου η  Ελλάδα  να  έχει  πραγματοποιήσει  ουσιαστικά  βήματα προόδου προς  την  κατεύθυνση 
της σημαντικής μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών‐ εκτιμάται ότι οι τρέχουσες 
ανάγκες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης έχουν αλλάξει δραματικά, σε σχέση με τον σχεδιασμό 
του.  Κατά  συνέπεια,  πλέον,  το  βασικό  ζητούμενο  είναι  να  γίνει  πραγματικότητα  το  γρηγορότερο 
δυνατό  η  ουσιαστική  αναδιοργάνωση  της  Ελληνικής  δημόσιας  διοίκησης,  αφενός  για  λόγους 
δημοσιονομικούς, αφετέρου για να καταστεί  ικανή να αντιμετωπίσει την πολύ σοβαρή οικονομική 
κρίση.  

Επιπρόσθετα, η αποτελεσματική ενημέρωση των γυναικών δυνητικά ωφελουμένων αναδεικνύεται 
ένα  ιδιαίτερα  σημαντικό  θέμα,  το  οποίο  θα  πρέπει  να  προσεχθεί  στην  σημερινή  συγκυρία 
εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007‐2013. Επισημαίνεται ότι, με βάση τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας18 
ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών της τάξης του 28% δεν γνωρίζουν ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί στη χώρα 
μας προγράμματα σε κοινωνικούς τομείς, όπως για την ανάπτυξη της απασχόλησης, την υγεία, την 
εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, την κοινωνική ένταξη, την  ισότητα των φύλων, την αναβάθμιση 
των δημοσίων υπηρεσιών. 

Σήμερα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο το ερώτημα αν η πολίτης, η άνεργη, η γυναίκα με ειδικές ανάγκες, 
η μετανάστρια, η εργαζόμενη ενημερώνεται στον βαθμό που πρέπει για αυτές τις παρεμβάσεις του 

                                                            

18 Έρευνα Κοινής Γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΥΣΕΚΤ, Ιούλιος 2011, Ανάδοχος MARC A.E. 
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ΕΚΤ, οι οποίες πολλές φορές εμφανίζονται, είτε καθυστερημένα σε αυτήν, είτε δυσνόητες ως προς 
τους στόχους τους και άρα με ερωτηματικό ως προς τον βαθμό που την αφορούν. Κατά συνέπεια, 
είναι  απόλυτα  απαραίτητη  η  διαμόρφωση  κατάλληλου  σχεδίου  δράσης  για  την  διασφάλιση  της 
ουσιαστικής  και  αποτελεσματικής  δημοσιότητας  των  παρεμβάσεων  του  ΕΚΤ,  με  έμφαση  στον 
γυναικείο πληθυσμό. 

Τέλος,  καθοριστικής  σημασίας  προτεραιότητα αποτελεί  ο  ουσιαστικός  και  αποτελεσματικός,  στην 
πράξη,  συντονισμός  και  έλεγχος  της  υιοθέτησης  και  αποδοτικής  αξιοποίησης  των  αρχών  της 
προώθησης  της  ισότητας,  σε  όλα  τα  στάδια  της  εφαρμογής  των  παρεμβάσεων  του  ΕΣΠΑ, 
(υλοποίηση,  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση),  με  βάση  το  περιεχόμενο  των  γενικών  και  ειδικών 
αξιολογικών  ερωτημάτων,  καθώς  και  των  μεθοδολογικών  εργαλείων,  που  αναπτύχθηκαν  στο 
πλαίσιο της παρούσας Μελέτης. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον επαναπροσδιορισμό 
και  την  ποσοτικοποίηση  ρεαλιστικών  και  μετρήσιμων  δεικτών  εκροών,  αποτελεσμάτων  και 
επιπτώσεων  (με  καταγραφή  και  των  τιμών  βάσης),  ώστε  να  είναι  εφικτή  η  αξιολόγηση  της 
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας, καθώς 
και η λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. 

Μάλιστα,  η  προτεραιότητα αυτή θα πρέπει  να μετουσιωθεί  έγκαιρα σε δράση, ώστε  να  καταστεί 
δυνατή η επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος.  

Στις  ενότητες  που  ακολουθούν,  παρουσιάζονται  οι  επιμέρους  εξειδικευμένες  προτάσεις  του 
Αξιολογητή,  με  σκοπό  την  ενίσχυση  της  ισότητας  των φύλλων,  στο πλαίσιο  των  ΕΠ ΑΝΑΔ,  και  ΕΠ 
ΔΒΜ. 

6.3.3.1. Προτάσεις για την ενίσχυση της ισότητας στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ 

 Η ενίσχυση  της  επικοινωνιακής  στρατηγικής  της Δράσης «εναρμόνισης  οικογενειακής 
και  επαγγελματικής  ζωής»,  με  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  προβολή  της  Δράσης  για  την 
υποστήριξη  του  μέγιστου  δυνατού  πληθυσμού  των  ωφελουμένων  γυναικών,  καθώς 
εντοπίζεται μεγάλο έλλειμμα στην προβολή της Δράσης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
υπάρξει επικοινωνιακή προώθηση του προγράμματος εναρμόνισης επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής για τις εργαζόμενες μητέρες (ύψους 280.000.000€), το οποίο δεν έχει 
εμπεδωθεί στο βαθμό που θα έπρεπε από την εργαζόμενη μητέρα. 

 Ταχύτατη  ενεργοποίηση  του  σχεδιασμού  και  της  υλοποίησης  ενεργητικών  πολιτικών 
απασχόλησης, ειδικά για γυναίκες κατά τα πρότυπα του Μέτρου 5.3  του ΕΠΑΕΚ 2000‐
2006,  καθώς  κατά  την διανυόμενη περίοδο οικονομικής  κρίσης  ζητούμενο αποτελεί  η 
υποστήριξη του μέγιστου πληθυσμού των ανέργων γυναικών. 

 Ο επανασχεδιασμός και των Δράσεων κατάρτισης από τα πιστοποιημένα ΚΕΚ, ως προς 
τα  ποιοτικά  και  ποσοτικά  στοιχεία  υλοποίησής  τους.  Για  παράδειγμα,  στις  δράσεις 
κατάρτισης  ανέργων,  οι  οποίες  είναι  σε φάση  υλοποίησης  (προϋπολογισμού  περίπου 
400.000.000  €)  το  ισοζύγιο  κόστους  ‐  οφέλους  εκτιμάται  ότι  θα  είναι  εξαιρετικά 
αρνητικό19  αν  δεν  υποστηριχθούν  από  δράσεις  απασχόλησης,  καθώς  έχουν  μεγάλο 
μοναδιαίο  κόστος,  εξυπηρετούν  μεγάλα  ποσοστά  ανέργων  γυναικών  στο  σύνολο  των 
καταρτιζομένων  ανέργων  μεν,  αλλά  υπάρχει  σημαντικός  κίνδυνος,  ιδίως  σε  συνθήκες 
κρίσης,  να  παράγουν  όπως  και  στο  παρελθόν,  χαμηλά  /  πενιχρά  αποτελέσματα  στην 
απασχόληση των καταρτιζόμενων γενικά, των γυναικών ειδικότερα. 

 Ο επαναπροσανατολισμός των Τοπικών Δράσεων για την απασχόληση ( Άξονες 3.1, 3.2 
και 3.3 ‐ΕΠΑΝΑΔ 2007‐2013), με όρους τελείως διαφορετικούς σε σχέση με το Γ’ ΚΠΣ. Η 
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  Πρέπει  να  εξεταστεί  άμεσα  η  μείωση  του  χρόνου  και  του  κόστους  υλοποίησης  των  προγραμμάτων  κατάρτισης  με  έμφαση  στην 
προώθηση  στην  απασχόληση  του  μεγαλύτερου  δυνατού  αριθμού  ωφελουμένων  ιδιαίτερα  σήμερα  στις  συνθήκες  της  Οικονομικής 
Κρίσης. 
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γενική  φιλοσοφία  των  Σχεδίων  Δράσης  πρέπει  να  είναι  η  στροφή  στην  ουσιαστική 
ενίσχυση  της  αγοράς  εργασίας  και  όχι  η  μονόπλευρη  επικέντρωση  στην  αγορά 
κατάρτισης  και  συμβουλευτικής,  χωρίς  μετρήσιμα  αποτελέσματα  και  επιπτώσεις.  Τα 
έργα  και  οι  φορείς  υλοποίησης  πρέπει  να  έχουν  κίνητρα  και  να  ελέγχονται  για  την 
επιτυχία  και  την  επίτευξη  μετρήσιμων  αποτελεσμάτων  στην  δημιουργία  θέσεων 
εργασίας. 

 Θα πρέπει, επίσης να επισημανθεί ότι, η προσπάθεια καταπολέμησης της ανεργίας των 
γυναικών κρίνεται σκόπιμο να υποστηριχθεί σε τοπικό επίπεδο, μέσω Ολοκληρωμένων 
Παρεμβάσεων, με την ενεργή εμπλοκή εταιρικών σχημάτων σε τοπικό επίπεδο, αφού οι 
τοπικοί  φορείς  βρίσκονται  πιο  κοντά  στις  ανάγκες  των  πολιτών.  Θα  πρέπει  όμως  να 
διασφαλιστεί  ότι  θα  επιλεγούν φορείς  οι  οποίοι  θα  διαθέτουν  εμπειρία,  τεχνογνωσία 
και  ανθρώπινο  δυναμικό  που  να  μπορεί  να  εγγυηθεί  την  αποτελεσματικότητα  των 
παρεμβάσεων.  

 Υπάρχει,  ήδη,  σε  εξέλιξη  το  εφαρμοστικό  πλαίσιο  για  την  υλοποίηση  των 
Ολοκληρωμένων  Παρεμβάσεων  στην  τρέχουσα  προγραμματική  περίοδο  ‐  οι 
"Ολοκληρωμένες  Παρεμβάσεις"  του  ΕΚΤ  για  το  ανθρώπινο  δυναμικό  στο  ΕΠ  ΑΝΑΔ.: 
Τοπικά σχέδια δράσεις για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών 
αγορών εργασίας (Θεματικός Άξονας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, 
Δράση 7).  

Με βάση τα ανωτέρω δύνανται να υλοποιηθούν,  και στοχευμένα Τοπικά Σχέδια υπέρ 
της  απασχόλησης  των  γυναικών,  προκειμένου  να  συμβάλλουν  στην  ένταξη  τους  στην 
αγορά εργασίας.  

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο κινήτρων (κυρίως 
οικονομικών)  για  την  επίτευξη  των αποτελεσμάτων στην απασχόληση από  την ένταξη 
των ωφελουμένων γυναικών σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Τα αποτελέσματα 
αυτά  θα  πρέπει  να  συνδέονται,  είτε  με  την  επιτυχημένη  παραπομπή  σε  θέσεις 
εργασίας, είτε με την συμβολή στην προετοιμασία και ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων, 
ή επιχειρήσεων άλλης μορφής. Το πλαίσιο αυτό κινήτρων δεν θα λειτουργούσε μόνο ως 
σύστημα επιβράβευσης  των Φορέων που θα συμμετείχαν  για  τα αποτελέσματα  τους, 
αλλά και ως μηχανισμός αύξησης της αποδοτικότητας τους.  

 Επιπρόσθετα,  με  δεδομένη  την  υψηλή  ανεργία  των  γυναικών  και  τις  δυσκολίες  που 
αντιμετωπίζουν στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο  αύξησης  των  οικονομικών  κινήτρων  για  τις  ωφελούμενες  γυναίκες 
(συγκριτικά  με  τους  άνδρες  ή/και  λοιπές  πληθυσμιακές  ομάδες),  στο  πλαίσιο 
συγκεκριμένων  ενεργητικών  πολιτικών  απασχόλησης,  εντός  των  ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων.  Ένα  παράδειγμα  θα  ήταν  δυνατόν  να  αποτελέσει  η  αυξημένη 
χρηματοδότηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματικών γυναικών, στο πλαίσιο των σχετικών 
δράσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007‐2013. 

 Επιπλέον και ειδικότερα αναφορικά με τα Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση 
που  υλοποιούνται  από  τον  ΟΑΕΔ,  προτείνεται  η  υλοποίηση  προγραμμάτων 
περισσότερων  στοχευμένων  (με  βάση  την  παράμετρο  του  φύλου),  καθώς  και  η 
πρόβλεψη  και  η  εφαρμογή  ειδικών  μέτρων  –  κριτηρίων  ισότητας,  όπως  η 
προτεραιότητα  με  παράλληλη  ποσόστωση  στην  κάλυψη  των  θέσεων  από  άνεργες 
γυναίκες (μεταξύ των οποίων: άνεργες γυναίκες μητέρες ανήλικων τέκνων, άνεργες άνω 
των 50 ετών, μακροχρόνια άνεργες, άνεργες που ολοκλήρωσαν μόνο την υποχρεωτική 
εκπαίδευση, άνεργες κάτω των 25  ετών που δεν έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας 
και έχει παρέλθει τουλάχιστον διετία από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους).  
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 Είναι προφανές ότι η έκταση της ανεργίας, όχι μόνο των γυναικών, αλλά ευρύτερα είναι 
τόσο  μεγάλη,  ώστε  ο  ΟΑΕΔ  από  πλευράς  μεγέθους  δεν  αρκεί  για  να  επωμιστεί  το 
μεγάλο βάρος της αντιμετώπισής της. Η επιτάχυνση της δημιουργίας ενός παράπλευρου 
συστήματος  Μητρώου  Συνεργαζόμενων  με  τον  ΟΑΕΔ  Φορέων  Προώθησης  της 
Απασχόληση  κρίνεται  ότι  είναι  δυνατόν  να  αποτελέσει  μια  πρόσθετη  ουσιαστική 
ενίσχυση  στην  αντιμετώπιση  της  κρίσης.  Οι  «Συνεργαζόμενοι  Φορείς  Προώθησης  της 
Απασχόλησης» θα μπορούν να διαδραματίσουν έναν ευρύτερο ρόλο αφού, όπως έχει 
συμφωνηθεί με την Ε.Ε στο πλαίσιο της έγκρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ (2007), προβλέπεται να 
αναλάβουν  συμβόλαια  ενεργητικών  πολιτικών  απασχόλησης  από  τον  ΟΑΕΔ.  Η  χρήση 
της διαδικτυακής Πύλης εξωτερικής σύζευξης  (portal  ‐  Σύζευξης Προσφοράς  ‐ Ζήτησης 
Εργασίας) του ΟΑΕΔ είναι δυνατόν να αποτελεί το κομβικό σημείο αναφοράς, τόσο για 
τον  ΟΑΕΔ,  όσο  για  τους  συνεργαζόμενους  Φορείς  Προώθησης  της  Απασχόλησης,  οι 
οποίοι θα επιφορτισθούν με τις διαδικασίες εύρεσης εργασίας των συμμετεχόντων.  
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6.3.3.2. Προτάσεις Αξιοποίησης Δυνητικών Θετικών Δράσεων  Ισότητας  του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 

Στις  επόμενες  παραγράφους,  παρουσιάζονται  τα  έργα,  τα  οποία  έχουν  δρομολογηθεί  για  την 
επόμενη  τετραετία  2011‐2015  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  ΔΒΜ  και  είναι  δυνατόν  να  συμβάλλουν  στην 
ενίσχυση της ισότητας των φύλων.  

Τα έργα αυτά αναμένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο 2011 και αφορούν σε περισσότερους από 
400.000 ωφελούμενους/ες: 

 Πράξη 1η: «Κουπόνι (voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης»: Αντικείμενο της Πράξης 
«Κουπόνι  (voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης» αποτελεί η χορήγηση κουπονιών 
αρχικής  κατάρτισης  σε  νέους  18‐25  ετών.  Η  κατάρτιση  μέσω  χορήγησης  κουπονιών, 
προσφέρει  τη  δυνατότητα  στους άμεσα ωφελούμενους  να  λαμβάνουν υπηρεσίες  αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένους παρόχους (δηλαδή δημόσια και ιδιωτικά 
ΙΕΚ).  Τo  πλεονέκτημα  της  χρήσης  των  κουπονιών  κατάρτισης  είναι  ότι  παρέχεται  η 
δυνατότητα  στους ωφελούμενους  να  επιλέγουν  οι  ίδιοι  την  ειδικότητα  κατάρτισης  και  το 
φορέα αρχικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες. Συνολικά, Η Πράξη 
έχει  προϋπολογισμό  €44.000.000  για  την  περίοδο  2011‐2015  και  θα  διανείμει  κουπόνια 
κατάρτισης  σε  περίπου  55.000  νέους  18‐25  ετών,  που  επιθυμούν  να  σπουδάσουν  σε 
δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. 

 Πράξη 2η: Πρόγραμμα «Μάθηση στον πολίτη, ανάπτυξη στη χώρα»: Αντικείμενο της Πράξης 
είναι η υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης από τους Καλλικρατικούς Δήμους. Ο 
Καλλικρατικός  Δήμος  θα  είναι  ο  τελικός  πάροχος  των  προγραμμάτων  επιμόρφωσης  των 
δημοτών  του.  Οι  Δήμοι  θα  έχουν  την  δυνατότητα  επιλογής  προγραμμάτων  από 
συγκεκριμένες  θεματικές  ενότητες  (οικονομικός  εγγραμματισμός,  επιχειρηματικότητα, 
πράσινη ανάπτυξη / περιβάλλον, νέες τεχνολογίες, ξένες γλώσσες, κοινωνικές δεξιότητες και 
δράσεις,  ειδικά προγράμματα ευάλωτων ομάδων,  συμβουλευτική οικογένειας,  πολιτιστική 
δράση)  και  να  προτείνουν  επιπλέον  προγράμματα  επιμόρφωσης,  που  καλύπτουν 
εξειδικευμένες ανάγκες των δημοτών τους. Επιπρόσθετα, και για συγκεκριμένες θεματικές 
ενότητες,  όπως  νέες  τεχνολογίες  και  ξένες  γλώσσες,  θα  μπορεί  να  γίνει  χρήση  του 
κουπονιού (voucher). Με το κουπόνι αυτό ο δημότης θα μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα 
της αρεσκείας του, για παράδειγμα ξένη γλώσσα, κλπ, καθώς και τον πάροχο της αρεσκείας 
του.  Μέσω  του  Προγράμματος  για  την  περίοδο  2011  ‐  2015  θα  δημιουργηθούν  12.580 
τμήματα  μάθησης  και  θα  επωφεληθούν  201.240  εκπαιδευόμενοι/ες.  Η  Πράξη  έχει 
προϋπολογισμό € 44.000.000. 

 Πράξη 3η: Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ‐ΤΕΙ»: Η Πράξη αφορά στην 
οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης παλαιότερων αποφοίτων ανώτατων 
εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  της  χώρας,  σε  τομείς  σχετικούς  με  το  επιστημονικό  πεδίο 
σπουδών  τους,  με  στόχο  την  επικαιροποίηση  των  γνώσεών  τους  και  τη  συμπλήρωση  των 
δεξιοτήτων  τους,  σύμφωνα  με  τις  πρόσφατες  εξελίξεις  στην  επιστήμη  και  τεχνολογία.  Η 
ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος επιμόρφωσης είναι 30 ώρες και η μέγιστη 200 ώρες. 
Ο  συνολικός  αριθμός  των  αποφοίτων  που  θα  επιμορφωθούν  εκτιμάται  σε 17.000  άτομα. 
Αναμένεται  η  έναρξη  των  προγραμμάτων  τον  Σεπτέμβριο  του  τρέχοντος  έτους.  ο 
Προϋπολογισμός της Πράξης για την περίοδο 2011 – 2013 είναι € 20.000.000. 

 Πράξη  4η:  «Σχολεία  Δεύτερης  Ευκαιρίας»:  Η  Πράξη  αφορά  στην  επέκταση  και  την 
αναβάθμιση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), ακολουθεί τη λογική της 
δια  βίου  εκπαίδευσης  και  εξειδικεύεται  στην  εκπαίδευση  του  ενήλικου  πληθυσμού. 
Προβλέπεται  να  λειτουργήσουν  58  Σχολεία  Δεύτερης  Ευκαιρίας  και  35  τμήματα  εκτός 
έδρας. Ο αριθμός των εκπαιδευομένων προβλέπεται να ανέλθει στις 13.000 για τα 2 έτη. Ο 
προϋπολογισμός της Πράξης είναι €14.500.000. 
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 Πράξη  5η:  «Πρόγραμμα  εξ’  αποστάσεως  εκπαίδευσης  ενηλίκων»:  Σκοπός  της  υλοποίησης 
της προτεινόμενης Πράξης είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης με 
τη χρήση νέων τεχνολογιών, για ενηλίκους, για στελέχη και εκπαιδευτές δια βίου μάθησης, 
καθώς και για τον απόδημο ελληνισμό στην ΕΕ. Οι βασικοί τύποι ηλεκτρονικής μάθησης που 
θα  χρησιμοποιηθούν  είναι:  α)  ηλεκτρονική  μάθηση  (e‐learning),  β)  μικτή  ηλεκτρονική 
μάθηση  (blended e‐learning),  κατά  την οποία οι  εκπαιδευόμενοι  και ο  εκπαιδευτής  έχουν 
και  δια  ζώσης  συναντήσεις,  εκτός  από  την  επικοινωνία  τους  μέσω  των  ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Στόχος είναι για την περίοδο 2011‐2013 είναι η δημιουργία 6.150 τμημάτων 
μάθησης  και  η  παροχή  εκπαιδευτικών  υπηρεσιών  σε  123.000  εκπαιδευόμενους.  Ο 
προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε €22.700.000. 

 Πράξη 6η: «Εισιτήριο στην Απασχόληση»: Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι νέοι και 
ενήλικες,  οι  οποίοι  θα  αποκτήσουν  αρχική  κατάρτιση  και  νέες  επαγγελματικές  δεξιότητες 
στο  σύνολο  των  τομέων  /  κλάδων  της  οικονομικής  δραστηριότητας  και  ειδικότερα  σε 
επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Ειδικότερα, προβλέπεται η ένταξη 
νέων και ενηλίκων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και της 
υλοποίησης  πρακτικής  άσκησης  σε  επιχειρήσεις  των  αντίστοιχων  κλάδων.  Μετά  την 
ολοκλήρωση  του/των  προγράμματος/προγραμμάτων  κατάρτισης,  οι  επιχειρήσεις  θα 
αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση  να  προσλάβουν  μέρος  των  εκπαιδευθέντων  για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Υπολογίζεται  ότι  ο  αριθμός  των  ωφελούμενων  νέων  θα  ανέλθει  στις  20.000  την  τριετία 
2011‐2013. Η κοστολόγηση της Πράξης είναι υπό εξέλιξη. 

Σε  όλες  τις  ανωτέρω  Πράξεις,  είναι  δυνατόν  να  εφαρμοστεί  η  πολιτική  mainstreaming,  με 
ποσόστωση ελάχιστης συμμετοχής 60% για τις γυναίκες.  

Επιπλέον,  ειδικές  προβλέψεις  θα  πρέπει  να  σχεδιαστούν,  ώστε  να  αυξηθεί  η  ελκυστικότητα  των 
δράσεων για τις γυναίκες. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της 2ης Πράξης: Πρόγραμμα «Μάθηση στον 
πολίτη, ανάπτυξη στη χώρα», θα πρέπει να επιλεγούν θεματικά αντικείμενα τα οποία θα καλύπτουν 
ένα  ‐κατά  το  δυνατόν‐  ευρύτερο  φάσμα  αναγκών  των  γυναικών  στις  οποίες  απευθύνονται 
(ενδεικτικά αναφέρονται θέματα όπως συμβουλευτική γονέων, σύσταση γυναικείων συνεταιρισμών 
κλπ). 
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7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ  

 

1. Μεθοδολογικά Έγγραφα Εργασίας 2000‐2006 

 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗ» ‐ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, 2003. 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ)  αριθ. 1260/1999  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της 21ης  Ιουνίου 1999  περί  γενικών 
διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία. 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της 12ης Ιουνίου 1999 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (ΕΚ)  αριθ.  438/2001  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της  2ης  Μαρτίου  2001  για  θέσπιση 
λεπτομερών  κανόνων  εφαρμογής  του  Κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  1260/1999  του  Συμβουλίου 
όσον  αφορά  το  σύστημα  διαχείρισης  και  ελέγχου  παρεμβάσεων  των  Διαρθρωτικών 
Ταμείων. 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με 
την  εφαρμογή  των  άρθρων  87  και  88  της  συνθήκης  ΕΚ  στις  κρατικές  ενισχύσεις  για  την 
απασχόληση.  

 The Mid Term Evaluation  in Objective 1 and 2 Regions Growing Evaluation Capacity  ‐ Final 
Report. 

 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 «Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των Παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών 
Ταµείων». 

 ΕΓΓΡΑΦΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  3  «Δείκτες  για  Παρακολούθηση  και  Αξιολόγηση:  Ενδεικτική 
Μεθοδολογία». 

 ΕΓΓΡΑΦΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  8  «Η  ενδιάμεση  αξιολόγηση  των  παρεμβάσεων  των  Διαρθρωτικών 
Ταµείων». 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,  ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ  Κ.Π.Σ.  «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000‐2006», 2003. 

 Η  υπ’  Α.Π.:40837/ΕΥΣΑΠ  1796/14.10.2004  Εγκύκλιος  για  την  Ενημέρωση  της  Ενδιάμεσης 
Αξιολόγησης (Έκθεση Απολογισμού) του ΚΠΣ και των ΕΠ 2000‐2006. 

 Σεμινάριο  :  Πολιτικές  Ισότητας  στο  Γ  ΄  ΚΠΣ,  Ιθάκη  19  –20  Ιουνίου  2003  «Μεθοδολογικές 
Κατευθύνσεις  Παρακολούθησης  και  Αξιολόγησης  του Οριζοντίου  Στόχου  της  Ισότητας  των 
Φυλών στις Παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων». 

 ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ  ΜΕ  ΘΕΜΑ  «Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  στην  Προγραμματική 
Περίοδο 2007‐2013  ‐ Ο Ρόλος της Αξιολόγησης στα Κράτη‐Μέλη της Ε.Ε. Ανταλλαγή Καλών 
Πρακτικών», 2008. 

 ESF Monitoring  and  Evaluation Meeting  –  Technical Group  21/06/2002  «Discussion  Paper 
Evaluation  of  mainstreaming  equal  opportunities  for  women  and  men  in  measures  co‐
financed by the ESF», 2002. 

 Evaluating  Actions  and Measures  Promoting  Female  Entrepreneurship  ‐  A Guide,  Austrian 
Institute for Small Business Research (IfGH), 2002. 
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 Guidelines  for  systems of Monitoring and Evaluation of ESF assistance  in  the period 2000‐
2006, Employment & European Social Fund, European Commission, Directorate‐General  for 
Employment,  Industrial  Relations  and  Social  Affairs,  Monitoring  and  Evaluation  Unit, 
Manuscript completed in July 1999. 

 Ανακοίνωση  της  Επιτροπής  (COM/2000/335  τελικό)  στο  Συμβούλιο,  στο  Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών 
«Προς μια Κοινοτική Στρατηγική – Πλαίσιο για την Ισότητα των Φύλων (2001‐2005). 

 Gender  Impact  Assessment  and  European  Employment  Policy,  Jill  Rubery,  Colette  Fagan  ‐ 
European  Work  and  Employment  Research  Centre  (EWERC),  Manchester  School  of 
Management, UMIST, Final Version 2000.  

2. Θεματικές Μελέτες  

 Οδηγός Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση 
των Δράσεων των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ, 2003.  

 Οριζόντια  Παρακολούθηση  και Μεθοδολογικές  Κατευθύνσεις  Αξιολόγησης  της  Κοινωνικής 
Διάστασης  της  Κοινωνίας  της Πληροφορίας στις Παρεμβάσεις  του  Γ’  ΚΠΣ –  Παραδοτέο B3 
Μελέτη  Αξιολόγησης:  «Η  διάσταση  της  ισότητας  των  φύλων  στην  Κοινωνία  της 
Πληροφορίας.  Συμμετοχή  σε  δράσεις  κατάρτισης  και  εκπαίδευσης  που  σχετίζονται  με  τις 
τεχνολογίες  πληροφοριών  και  επικοινωνιών  και  συγχρηματοδοτούνται  από  το  Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο», ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε., 2004. 

 Αξιολόγηση ενεργειών κατάρτισης στο Γ’ ΚΠΣ, 2005. 

 Αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του  Μέτρου  3.1  του  ΕΠ  "Υγεία  Πρόνοια  2000‐2006"/ 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2009. 

 Αξιολόγηση / Απολογισμός των Αποτελεσμάτων των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 2 Του ΕΠ 
«Υγεία  ‐  Πρόνοια»  με  Έμφαση  στην  Περίοδο  2006‐2008  –  Μελέτη  Απολογισμού  των 
Αποτελεσμάτων των Αξόνων Προτεραιότητας 1 Και 2 Του ΕΠ «Υγεία ‐ Πρόνοια», Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Υγεία Πρόνοια», 2008. 

 Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 
– Τελική Αναφορά: Πρώτη φάση εφαρμογής (2001‐2003), Δεύτερη φάση εφαρμογής (2003‐
2005), Τρίτη φάση εφαρμογής (2005‐2007), ΕΚΕΠΙΣ, 2004 – 2006 – 2008. 

 Δευτερογενής  Καταγραφή  και  Αποτίμηση  Καλών  Πρακτικών  του  ΕΚΤ  κατά  τη  Γ’ 
Προγραμματική Περίοδο  (Α’ Φάση Μελέτης – Β’ Φάση Μελέτης), LOGOTECH Καινοτομία & 
Ανάπτυξη, 2009. 

 Αποτίμηση της Εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης των ΠΕΠ, 
Γνώση Αναπτυξιακή (Συμβουλευτική Επενδύσεων & Ανάπτυξης), 2009. 

 Μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων της λειτουργίας των δομών κοινωνικής φροντίδας ως 
προς την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης,    Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, 2007. 

 Μελέτη  για  την  εκπόνηση θεσμικού,  κανονιστικού  και  διοικητικού πλαισίου  με  σκοπό  την 
προώθηση  ενός  βιώσιμου  συστήματος  σχετικά  με  τα  προγράμματα  δομών  κοινωνικής 
φροντίδας  («Βοήθεια  στο  Σπίτι»  και  Δομές  Κοινωνικής  Μέριμνας)  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 –2013»,  Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. 

 Study on the Relevance and Reliability of Available Information for the Ex Post Evaluation of 
the European Social Fund (2000‐2006) – Final Report, Euréval ‐ Rambøll Management, 2008. 
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 Final  Report  for  the  Ex  Post  Evaluation  of  the  European  Social  Fund  (2000‐2006),  LSE 
Enterprise  Ltd, Vision & Value, Red2Red Consultores, Expanzió Consulting  Ltd, Deutschland 
Denken! e.V., 2010. 

 Evaluation of the ESF Support to Capacity Building – Final Report, SEOR, 2006 

 Αξιολόγηση  Αποτελεσματικότητας  των  Δομών  Υποστήριξης  της  Ισότητας  στο  Περιβάλλον 
Απασχόλησης, QAS. 

 Ex  Post  Evaluation  of  the  2000‐2006  ESF  Support  to  the Open Method  of  Coordination  in 
Social  Protection  and  Social  Inclusion  –  Final  Report,  Istituto  per  la  Ricerca  Sociale,  The 
Tavistock Institute, Rehabilitation Foundation, The Research Institute for Quality of Life, 2009. 

 Αξιολόγηση Προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) έτους 2005, ΟΑΕΔ, 2008. 

 Παρουσίαση  και  αξιολόγηση  των  πολιτικών  απασχόλησης  και  κοινωνικής  ενσωμάτωσης, 
Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών, 2006. 

 Μελέτη  αξιολόγησης  των  Μέτρων  και  Δράσεων  που  συμβάλλουν  στη  συμφιλίωση 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των γυναικών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
γυναικείας  απασχόλησης,  όπως  υλοποιούνται  στα  Περιφερειακά  Επιχειρησιακά 
Προγράμματα  και  το  ΕΠ  «Απασχόληση  και  Επαγγελματική  Κατάρτιση»  με  την 
συγχρηματοδότηση  του  ΕΚΤ  –    Παραδοτέο  Γ2:  Αποτελέσματα  έρευνας  προς  τις  έμμεσα 
ωφελούμενες γυναίκες, datarc, 2006. 

 Ένταξη  Τσιγγανοπαίδων  στο  σχολείο  –  Εξωτερική  Αξιολόγηση  του  Έργου  (Υποέργο  10)  – 
Τελική Έκθεση Αξιολόγησης, Omas Synergon Ltd, 2008. 

 Μελέτη  αξιολόγησης/αποτίμησης  των  σημαντικότερων  παρεμβάσεων  του  Άξονα 
Προτεραιότητας  2  του  ΕΠΕΑΕΚ  2000‐06  που  θα  συνεχίσουν  και  κατά  την  προγραμματική 
περίοδο 2007‐2013 (Τελικό Επικαιροποιημένο Παραδοτέο), EEO Group, 2009. 

 Αξιολόγηση  Δράσεων  Προώθησης  της  Γυναικείας  Επιχειρηματικότητας  –  Ανάδειξη  Καλών 
Πρακτικών,  Αστική Διαχείριση ΑE, 2004. 

 Αποτελεσματικότητα των πολιτικών και μέτρων για την ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού, PRISMA, 2006. 

 Μελέτη  για  τον  Καθορισμό  Έργων  και  Δράσεων  με  σκοπό  την  Ενίσχυση  της 
Επιχειρηματικότητας στους Ανθρώπινους Πόρους (ΦΑΣΗ Β και Γ), IG Consulting, 2006. 

 Αποτίμηση  παρεμβάσεων  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Απασχόληση  &  Επαγγελματική 
Κατάρτιση  2000‐2006» ‐ Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Υλοποίησης, ΕΥΔ ΕΠΑΕΚ. 

 Συνέργεια της Απασχόλησης, των Δεξιοτήτων και της Οικονομικής Ανάπτυξης, ΕΚΠΑ, 2006. 

 Εκπόνηση Μελέτης Αξιολόγησης  και  Επανασχεδιασμού  των  Ενεργών Πολιτικών  του ΟΑΕΔ, 
ΟΜΑΣ Α.Ε., 2007. 

 Αξιολόγηση  του  Προγράμματος  «Ανάπτυξη  της  Γυναικείας  Απασχόλησης  και 
Επιχειρηματικότητας», Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), 2009. 

 Σειρά  Εκθέσεων  με  Εξειδικευμένα  Θέματα  με  Αποδέκτες  Κέντρα  Λήψης  Αποφάσεων  και 
Άσκησης Πολιτικής, Παρατηρητήριο για την Ισότητα και την Εκπαίδευση (Π.Ι.Ε.), 2008. 

 Evaluation of the Labour Market Policies and Assessment of the Influence of   Fees  in Greece 
during  the  Period  1997‐2001  –  Final  Report,  VFA  –  Valter  Fissamber  &  Associates  LTD  ‐ 
Metron Analysis S.A, 2002. 

 Integration of Equal Opportunities between Women and Men in Objective 1 and 2 Structural 
Fund Programming Documents – Synthesis Report, ASBL Engender, 2002. 
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  Ενέργειες  Συγχρηματοδοτούμενες  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  στον  Τομέα  της 
Επαγγελματικής  Κατάρτισης  των  Γυναικών  (Ειδική  έκθεση  αριθ.  17/2009),  Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο, 2009. 

 Έρευνα για τη γυναικεία απασχόληση και επιχειρηματικότητα –– Συμπεράσματα, Προτάσεις 
(Παραδοτέο Γ Φάσης ), MARC A.E., 2009. 

 Συμβολή  των  Χρηματοδοτικών  Ενισχύσεων  στην  τόνωση  του  επιχειρηματικού  πνεύματος 
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων/ REMACO A.E., 2008. 

 Benchmarking  Policy  Measures  for  Gender  Equality  in  Science,  European  Commission 
Directorate‐General for Research: Communication Unit, 2008. 

 The  European  Social  Fund: Women, Gender Mainstreaming  and  Reconciliation  of Work & 
Private Life, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010. 

 Έκθεση  Παρουσίασης  και  Αποτίμησης  Προγράμματος  Νέων  Ελεύθερων  Επαγγελματιών 
(ΝΕΕ), Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε., 2002. 

 Έκθεση  Παρουσίασης  και  Αποτίμησης  Προγράμματος  Νέων  Θέσεων  Εργασίας  (ΝΘΕ), 
Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε., 2002. 

 Έκθεση παρουσίασης  και  αποτίμησης  αποτελεσμάτων  προγράμματος  STAGE  (ΟΑΕΔ 2000), 
Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε., 2004. 

 Έκθεση σύνθεσης αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων ΝΘΕ & ΝΕΕ του ΟΑΕΔ έτους 2002. 

 Τελική  Έκθεση  παρουσίασης  στοιχείων  προγράμματος  Νέων  Ελεύθερων  Επαγγελματιών 
(ΝΕΕ)  περιόδου  01.01.2003‐15.12.2004.,  Παρατηρητήριο  Απασχόλησης  Ερευνητική 
Πληροφορική Α.Ε. (ΠΑΕΠ Α.Ε.), 2005. 

 Τελική έκθεση παρουσίασης στοιχείων Προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) 2003, 
περιόδου  01.01.2003‐15.12.2003,  Παρατηρητήριο  Απασχόλησης  Ερευνητική  Πληροφορική 
Α.Ε. (ΠΑΕΠ Α.Ε.), 2005. 

 Evaluation  of  Information  Systems  and  Monitoring  Arrangements  for  the  Programmes 
supported  by  the  European  Social  Fund  –  Final  Report,  Vision  &  Value  The  Information 
Systems Group (LSE), 200.7 

 Αξιολόγηση της συμβολής του ΕΚΤ στην ισότητα των φύλων/ GHK Consulting, Fondazione G. 
Brodolini, 2011. 

 Τοπική ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή Δράση σε τοπικό επίπεδο: 
περισσότερες  και  καλύτερες  θέσεις  εργασίας,  καλύτερη  διακυβέρνηση,  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή,  Γενική  Διεύθυνση  Απασχόλησης  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων,  Παρατηρητήριο 
Απασχόλησης Ερευνητική Α.Ε., 2003. 

 Gender  Impact  Assessment  and  European  Employment  Policy,  European  Work  and 
Employment Research Centre (EWERC), 2000. 

 GENDER and INDICATORS Overview Report / Bridge Development – Gender (UNDP), 2007. 

 Συγκριτική Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών  σε  Χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης –  Εντοπισμός 
και Επεξεργασία Καλών Πρακτικών (Δράση 2: Πολιτικές και Πρακτικές προώθησης των ίσων 
ευκαιριών στις επιχειρήσεις), Κέντρο γυναικείων Ερευνών και Μελετών, 2007. 

 Μελέτη  Αποτίμησης  Πιλοτικού  Έργου  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Εφαρμογής 
συγχρηματοδοτούμενων  ενεργειών  από  το  ΕΚΤ  του  Υπ.  Απασχόλησης  &  Κοινωνικής 
Προστασίας στα πλαίσια του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», SIGNUM A.E., 2008 

 Πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων στη Δημόσια Διοίκηση, ΓΓΙ. 
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 Σειρά  Παρακολούθησης  και  Αξιολόγησης  των  Επιπτώσεων  στο  Φύλο  των  Δράσεων  του 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ / Παρατηρητήριο για την Ισότητα (Π.Ι.Ε.), 2008. 

 Θετική  δράση  στο  πεδίο  της  ισότητας  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών,  Ομάδα 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη θετική δράση στο πεδίο της ισότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών (EG‐S‐PA), 2000. 

 Μελέτη  Αξιολόγησης  Προγραμμάτων  Κατάρτισης  του  έργου  «Πρόγραμμα  Βασικών 
δεξιοτήτων 15.000  ανέργων  γυναικών»  που υλοποίησε ο ΟΑΕΔ ως  τελικός  δικαιούχος στο 
πλαίσιο του Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας» ‐ Έκθεση Συμπερασμάτων, INTRAWAY, 2010. 

 Ενίσχυση της  επιχειρηματικότητας νέων και γυναικών στην Ελλάδα, ΙΟΒΕ, 2008. 

 Αξιολόγηση Προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) έτους 2004, ΟΑΕΔ, 2008. 

 Η  διάσταση  του  φύλου  στις  πολιτικές  απασχόλησης  –  Συγκριτική  ανασκόπηση  σε  30 
Ευρωπαϊκές χώρες, Ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την ισότητα, την κοινωνική ένταξη 
και την απασχόληση, 2007. 

 Σειρά παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων των εκπαιδευτικών πολιτικών στο 
φύλο, ΚΕΘΙ, 2008. 

 Σειρά Παρακολούθησης  και Αξιολόγησης  των Δράσεων και Πολιτικών  για  τη Βελτίωση  της 
Πρόσβασης  των  Γυναικών  στην  Αγορά  Εργασίας  μέσω  Εκπαιδευτικής  προετοιμασίας  / 
Παρατηρητήριο για την Ισότητα και την Εκπαίδευση (Π.Ι.Ε.), 2008 

 Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου για την Κατάρτιση στα ΠΕΠ, 2005. 

 Κύκλος  Ισότητας  των Φύλων:  ίση μεταχείριση ανδρών και  γυναικών στην απασχόληση και 
τις εργασιακές σχέσεις (2η Ειδική Έκθεση), Συνήγορος του Πολίτη, 2009 – 2010. 

 Ο  Θεσμός  του  Ολοήμερου  Σχολείου  ‐  Αποτύπωση  Εικόνας  και  Αξιολόγηση,  VPRC  – MRB 
Hellas. 

 Μελέτη  Αξιολόγησης  Δράσεων  ΜΚΟ  στο  Μέτρο  1.6  «Δράσεις  Μη  Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (ΜΚΟ)», Planning Σύμβουλοι Οργανώσεως Επιχειρήσεων A.E. 

 
3. Ετήσιες Εκθέσεις των ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ  

ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση  

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης έτους 2001 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης έτους 2002 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης έτους 2004 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης έτους 2005 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης έτους 2008 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης έτους 2009 

ΕΠ Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση  

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης έτους 2001 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης έτους 2002 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης έτους 2004 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης έτους 2006 

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα  

 Ετήσια Έκθεση 2000 

 Ετήσια Έκθεση 2001  
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 Ετήσια Έκθεση 2002 

 Ετήσια Έκθεση 2003 

 Ετήσια Έκθεση 2004 

 Ετήσια Έκθεση 2005 

 Ετήσια Έκθεση 2006 

 Ετήσια Έκθεση 2007 

 Ετήσια Έκθεση 2008‐2009 

ΕΠ Υγεία – Πρόνοια  

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης έτους 2003 

 Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης έτους αναφοράς 2005 

 Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2007 

 Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2008 

ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2000 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2001 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2002 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2003 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2004 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2005 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2006 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2007 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2008 

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2008 

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας  

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2002 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2004 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2006 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2008‐2009 

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας  

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2004 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2005 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2006 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2007 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2008 

ΠΕΠ Ηπείρου 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2000 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2001 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2002 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2003 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2004 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2005 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2006 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2007 
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 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2008‐2009 

ΠΕΠ Θεσσαλίας  

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2002 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2004 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2006 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2008 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2008‐2009 

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων  

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2003 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2004 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2005 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2009 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2001 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2002 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2003 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2004 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2005 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2006 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2007 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2008 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας  

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2001 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2002 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2003 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2004 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2005 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2006 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2007 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2008 

ΠΕΠ Αττικής 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2001 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2002 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2003 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2004 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2005 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2006 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2007 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2008 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2009 

ΠΕΠ Πελοποννήσου 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2001 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2002 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2003 
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 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2004 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2005 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2006 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2007 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2008 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2009 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2002 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2007 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2008 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου  

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2001 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2002 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2004 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2006 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2008 

ΠΕΠ Κρήτης  

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2000 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2001 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2002 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2003 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2004 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2005 

 Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2006 
 

4. Τελικές Εκθέσεις ΕΠ Γ’ ΚΠΣ  

 

5. Ex Ante Αξιολογήσεις ΕΠ Γ’ ΚΠΣ 

 

6. Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις ΕΠ Γ’ ΚΠΣ  

 

7. Ενημερώσεις Ενδιάμεσων Αξιολογήσεων ΕΠ Γ’ ΚΠΣ 

 

8. Φάκελοι Συνεδριάσεων Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων ΕΠ Γ’ ΚΠΣ  

 

9. Συνεδριάσεις Επιτροπών Παρακολούθησης ΕΠ Γ’ ΚΠΣ 
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