ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ
ΦΤΛΧΝ ΔΝΟΦΔΙ ΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ
ΥΔΓΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2007-2013 (ΔΑ)
1. Η κύπια αναπηςξιακή επιλογή ηος Σομέα
Κχξηα αλαπηπμηαθή επηινγή θαη θεληξηθφο ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο
ηεο Γ.Γ.Ι είλαη ε
απνδέζκεπζε ηων θεμάηων ιζόηηηαρ απφ ηελ θαηεγνξία ησλ πεξηζσξηαθψλ θαη «εηδηθνχ
ηχπνπ» ζεκάησλ θαη ε ανάδειξη ηος πολιηικού, οικονομικού, κοινωνικού και
αναπηςξιακού σαπακηήπα ηοςρ με ηην άμεζη ζύνδεζή ηοςρ με ηιρ κςπίαπσερ
εθνικέρ πολιηικέρ πποηεπαιόηηηερ (ανάπηςξη - απαζσόληζη- κοινωνική ζςνοσή).
Η νξηδφληηα δηάζηαζε ησλ πνιηηηθψλ Ιζφηεηαο ησλ θχισλ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη κε
ηε κνξθή νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο πνπ επηρεηξεί λα αλαδείμεη ην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ,
θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
Σπλεπψο
ε δηάζηαζε ηεο ηζφηεηαο ζα πξέπεη λα δηαηξέρεη φιεο ηηο ηνκεαθέο θαη
πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο (mainstreaming). Δμάιινπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα
ζέκαηα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ζην επίπεδν ηεο ΔΔ πξνζεγγίδνληαη απφ ηελ ζθνπηά
ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ εκπεξηέρνπλ.
Ήδε απφ ην 2000, ε Γηαδηθαζία ηεο Ληζζαβφλαο έζεζε ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ
βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο σο
ζηνηρείν αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ εζληθψλ
νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ.
Ταπηφρξνλα ε έληαμε ησλ γπλαηθψλ πνπ απνηεινχλ ζηε ρψξα καο ην 52% ηνπ πιεζπζκνχ
ηεο, ζηελ πνιηηηθή νηθνλνκηθή επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα κε φξνπο ίζσλ
δηθαησκάησλ, επθαηξηψλ θαη ππνρξεψζεσλ εμαζθαιίδεη αληηπξνζσπεπηηθφηεξε ζπκκεηνρή
ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλάπηπμε θαη επηηπγράλνληαο ηελ
θνηλσληθή ζπλνρή.
Με βάζε απηή ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ ζπκππθλψλεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Δαξηλήο
Σπλφδνπ Κνξπθήο ηνπ 2004 φηη «οι πολιηικέρ για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζςνιζηούν
επγαλεία οικονομικήρ ανάπηςξηρ και κοινωνικήρ ζςνοσήρ», δηαηππψλνπκε θαη
θαηαζέηνπκε ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
2. Οι βαζικέρ πποηεπαιόηηηερ ανάπηςξηρ ηος Σομέα
Σα 12 ζημεία- βαζικέρ πποηεπαιόηηηερ ηηρ Ιζόηηηαρ ηων δύο θύλων για ηην
καηάπηιζη ηος σεδίος Ανάπηςξηρ 2007-2013: πποηάζειρ ενζωμάηωζηρ ζε
ηομεακέρ και πεπιθεπειακέρ και ζηπαηηγικέρ.
1. Ενίζσςζη ηηρ απαζσόληζηρ και πποώθηζη ηηρ ιζόηιμηρ ππόζβαζηρ ζε αςηήν
Η ελεξγή, εμαηνκηθεπκέλε θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ησλ αλέξγσλ απνηειεί
αλαγθαηφηεηα αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ
δηπιάζηα πνζνζηά αλεξγίαο απφ ηνπο άλδξεο θαη κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα δηαθνπήο ηεο
επαγγεικαηηθήο δσήο θαη ζπλεπψο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο έληαμεο θαη επαλέληαμεο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο.
Πξνηείλνπκε εηδηθφηεξα: Δλεξγέο πνιηηηθέο ηζφηεηαο γηα πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο
θαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ.
Παξεκβάζεηο θαηαπνιέκεζεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο γπλαηθψλ.
Γηεπθφιπλζε θαξηέξαο θαη ζρέδηα ηζφηεηαο ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο
Μέηξα ηζφηεηαο ζην πιαίζην νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο
Αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ ησλ γπλαηθψλ σο ζεκαληηθά ζηνηρεία
ηεο «επξείαο – νινθιεξσκέλεο» γλψζεο πνπ πξνσζείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο
θαη ηεο νηθνλνκίαο.
Δλίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ηφζν πνζνηηθά (αχμεζε ησλ δεηθηψλ) φζν θαη
πνηνηηθά (κείσζε ηνπ ράζκαηνο ζηηο ακνηβέο, εκπφδηα ζηηο. πξναγσγέο, πξνζσξηλφηεηα
εξγαζίαο θ.ιπ.) κε ζεηηθέο δξάζεηο θαη νξηδφληηνπο ζηφρνπο.
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Έληαμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ηζφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο
(ελεξγεηηθά κέηξα, ελδνεπηρεηξεζηαθή θαηάξηηζε, ζπκβνπιεπηηθή, πξαθηηθή άζθεζε θιπ).
2. Πποώθηζη επισειπημαηικόηηηαρ
Η επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί ζε πεξηφδνπο φμπλζεο ηεο αλεξγίαο ζεκαληηθή πεγή
δεκηνπξγίαο απαζρφιεζεο. Οη γπλαίθεο έρνπλ δηαθξηζεί ζηνλ ηνκέα απηφλ θαη ε ελίζρπζή
θαη ζηήξημεο απηήο ηεο επηηπρεκέλεο εκπεηξίαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή αλάπηπμε.
3. Ανάπηςξη και βεληίωζη ζςζηημάηων εκπαίδεςζηρ και καηάπηιζηρ-ζηπαηηγικέρ
δια βίος μάθηζηρ και ενζωμάηωζη δπάζεων ςπέπ ηων γςναικών
Τα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία
άζθεζεο πνιηηηθψλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. Τα ζπλερηδφκελα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ σο
πξνο ηα επαγγέικαηα θαη ε κε αμηνπνίεζε φισλ ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ
γπλαηθψλ ζηελ ακεηβφκελε εξγαζία απνηεινχλ ζεκαληηθή ηξνρνπέδε γηα ηελ ηζφηηκε
ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
4. Ενίζσςζη ηηρ «έπεςναρ και ανάπηςξηρ» και ηηρ παπαγωγήρ καινοηομίαρ
Η πιήξεο αμηνπνίεζε ηνπ γπλαηθείνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη
ηεο ηερλνινγίαο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ιφγσ ηεο ηδηαίηεξα κεησκέλεο ζπκκεηνρήο ησλ
γπλαηθψλ ζηνλ λεπξαιγηθφ γηα ηελ νηθνλνκία απηφλ ηνκέα.
Πξνηείλνπκε εηδηθφηεξα: Πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
αμηνπνίεζε ηνπ γπλαηθείνπ εξεπλεηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Έξεπλα θαη ηελ
Τερλνινγηθή αλάπηπμε (ΔΤΑ)
Υπνζηήξημε κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηνπ
θάζεηνπ θαη νξηδφληηνπ επαγγεικαηηθνχ
δηαρσξηζκνχ ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ ζηελ ΔΤΑ.
Δλζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο πνιηηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηελ έξεπλα θαη ηηο
επηζηήκεο.
5. Αξιοποίηζη ηηρ κοινωνίαρ ηηρ πληποθοπίαρ
Η θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο πξνζθέξεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο κείσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ελζάξξπλζεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο γλψζεο. Οη γπλαίθεο ζα
πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο
πιεξνθνξίαο θαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη απηέο ζηηο φπνηεο επθαηξίεο πξνζθέξνληαη.
6. Αγποηική Ανάπηςξη
Η αγξνηηθή αλάπηπμε απνηειεί γηα ηελ Διιάδα βαζηθφ αλαπηπμηαθφ ζηφρν ζηνλ νπνίν ζα
πξέπεη λα ελζαξξπλζεί ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ νη νπνίεο πξνηηκνχλ ηηο ζπλζήθεο δσήο
θαη εξγαζίαο ζηελ πφιε. Η βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ
αγξνηηθφ ρψξν απνηειεί πξνυπφζεζε.
7. Τοςπιζηικέρ και πολιηιζηικέρ επενδύζειρ και ςπηπεζίερ
Ο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο θαη πξνβιέπεηαη λα επεξεάζεη
αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο. Η ζπκκεηνρή ησλ
γπλαηθψλ είηε σο επηρεηξεκαηίεο, είηε σο απαζρνινχκελεο ζηνλ θιάδν είλαη κεγάιε θαη ζα
πξέπεη λα εληζρπζεί σο παξάγνληαο θαηλνηνκίαο, θαη λέσλ ππεξεζηψλ.
Δλίζρπζε πξσηνβνπιηψλ γπλαηθψλ εηδηθφηεξα ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηνπο θιάδνπο ηνπξηζκνχ
θαη ηεο παξαγσγήο πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
8. Βεληίωζη κοινωνικών ςποδομών
Οη θνηλσληθέο ππνδνκέο θξνληίδαο παηδηψλ, ειηθησκέλσλ, αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη
αζζελψλ απνηεινχλ βαζηθφ παξάγνληα δηεπθφιπλζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ εξγαζίαο θαη
νηθνγέλεηαο γηα ηηο γπλαίθεο (θαη γηα ηνπο άλδξεο) θαη πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο.
9. Βεληίωζη ηηρ διοικηηικήρ ικανόηηηαρ ζε όλα ηα επίπεδα διακςβέπνηζηρ
Η ζσζηή δηαθπβέξλεζε απαηηεί αμηνπνίεζε φισλ ησλ ηθαλνηήησλ θαη πξσηνβνπιηψλ ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ην ζχγρξνλν κάλαηδκελη απαηηεί ηελ δεκηνπξγία εξγαζηαθνχ
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πεξηβάιινληνο φπνπ ε δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο, πξνζεγγίζεηο θαη πξνηεξαηφηεηεο ζα
κπνξνχλ λα εθθξαζζνχλ ειεχζεξα θαη λα ζπλζέζνπλ έλα επλντθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ
πιαίζην εξγαζίαο.
Πξνηείλνπκε εηδηθφηεξα: Πνιηηηθέο ελίζρπζεο δεμηνηήησλ θαη ζέζεσλ επζχλεο γηα ηηο
εξγαδφκελεο ζην δεκφζην ηνκέα, ζην πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ κνληέινπ
δηαθπβέξλεζεο
Έληαμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο (e-quality management) κε
ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ αλάδεημεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηεξαξρία.
Γεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ Παξαθνινχζεζεο Γεηθηψλ ηζφηεηαο
10. Πεπιθεπειακή ζςνοσή και ιζοπποπημένη ανάπηςξη ηηρ σώπαρ και Ενίζσςζη
ηηρ διαζςνοπιακήρ ,διακπαηικήρ και ηηρ διαπεπιθεπειακήρ ζςνεπγαζίαρ
Η πεξηθεξεηαθή ζπλνρή θαη ε ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ηεο ρψξαο απαηηεί νπζηαζηηθή
δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία θαη ζπλχπαξμε. Τα πξνβιήκαηα ηεο νπζηαζηηθήο έληαμεο ησλ
κεηαλαζηξηψλ θαη ε απνθπγή εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ φπσο είλαη ε παξάλνκε δηαθίλεζε
γπλαηθψλ κε ζηφρν ηελ ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ
απνηειεζκαηηθά ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
Πξνηείλνπκε εηδηθφηεξα: Πνιηηηθέο ηζφηεηαο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο έληαμεο γεγελψλ
γπλαηθψλ θαη κεηαλαζηξηψλ ζην πιαίζην νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ
Γξάζεηο πξφιεςεο θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ (trafficking) ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ρψξεο
πξνέιεπζεο
Γξάζεηο ππνζηήξημεο θαη αξσγήο ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ .
11. Υγεία – Ππόνοια
Οη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πγείαο ηφζν ιφγσ ηεο αλαπαξαγσγηθήο
ηνπο ιεηηνπξγίαο, φζν θαη ιφγσ ηεο φμπλζεο ησλ θαηλνκέλσλ ζσκαηηθήο βίαο ζε βάξνο
ηνπο κε ηελ κνξθή ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Η αλάπηπμε δνκψλ κε ζηφρν ηελ
πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαη αμηνπξέπεηαο θαζψο
επίζεο θαη ε αξσγή ησλ γπλαηθψλ πνπ είλαη ζχκαηα βίαο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ
ηζφηηκε θνηλσληθννηθνλνκηθή έληαμε ηνπο.
12. Κοινωνία ηων πολιηών
Παξάγνληα ηεο ζχγρξνλεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο απνηειεί ε ζπζηεκαηηθή θαη νπζηαζηηθή
ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηα θέληξα απνθάζεσλ. Δπίζεο ε ζπλερήο δηαβνχιεπζε κε ηηο
γπλαηθείεο νξγαλψζεηο θαη επξχηεξα κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ πξνζδίδεη ζηελ
δεκνθξαηία επξχηεξε θνηλσληθή ζπλαίλεζε. Η ζπλεξγαζία κε ηηο κε θπβεξλεηηθέο
νξγαλψζεηο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πνιηηηθέο πνπ επηδξνχλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ
θαζεκεξηλή δσή θαη εξγαζία ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ απνηειεί ζηνηρείν
εθδεκνθξαηηζκνχ ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ.
3. H σωπική και πεπιθεπειακή διάζηαζη ηων πποηεινόμενων πποηεπαιοηήηων
ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007-2013 πποηείνεηαι οι ακόλοςθοι άξονερ
πποηεπαιόηηηαρ να έσοςν ένηονη πεπιθεπειακή διάζηαζη και πεπιθεπειακή
ζςνδιασείπιζη:
Δλίζρπζε ηεο Απαζρφιεζεο
Πξνψζεζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
Αγξνηηθή Αλάπηπμε
Τνπξηζηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο επελδχζεηο θαη ππεξεζίεο
Βειηίσζε Κνηλσληθψλ Υπνδνκψλ
Σπλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε
Γξάζεηο πξφιεςεο θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ
Κνηλσλία ησλ πνιηηψλ
Γηα ηνπο παξαπάλσ άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ ηεο
ΓΓΙ, ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζα πξέπεη λα ππάξμεη
ζπληνληζκφο θαη ακνηβαία πξνζέγγηζε θεληξηθήο ππεξεζίαο (ΓΓΙ) θαη Πεξηθεξεηψλ, φζνλ
αθνξά ζηε δηαθαηλφκελε απμεκέλε πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ
παξεκβάζεσλ ζην ΔΣΣΑ 2007-2013.
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Έλα άιιν ζεκείν πξνγξακκαηηθήο ζχγθιηζεο πξέπεη λα απνηειέζεη ε έληαμε ηεο δηάζηαζεο
ηεο ηζφηεηαο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηκέξνπο νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ, ζε
αγξνηηθφ θαη αζηηθφ ρψξν, ζε θάζε ππφ δηακφξθσζε ΠΔΠ, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο
ηερληθήο ησλ ζθαηξηθψλ επηρνξεγήζεσλ.
Οη πνιηηηθέο ηζφηεηαο ζε απηφ ην επίπεδν ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ ζεζκηθά, ελψ ζε
επίπεδν ζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα ελδπλακσζνχλ νη πεξηθεξεηαθέο θαη λνκαξρηαθέο δνκέο
ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο.
Κεληξηθφ κέιεκα, γηα ηελ επηηπρή εμεηδίθεπζε ησλ ζεκάησλ ηζφηεηαο ζηνπο άμνλεο
πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΣΣΑ 2007-20013, πξέπεη λα απνηειέζεη ε πξνζέγγηζε ηεο ζχγθιηζεο
αγξνηηθνχ κε αζηηθφ ρψξν , θαζψο θαη ε αλάδεημε ησλ γεσγξαθηθψλ ζεκείσλ κε ηδηαίηεξα
νμπκκέλα πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα απηφ, ηδηαίηεξα σο πξνο ην ζθέινο ηεο απαζρφιεζεο.
4. ςνέπγιερ με άλλερ ηομεακέρ πολιηικέρ
Η ηνκεαθή πξνηεξαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ απνηειεί κηα θαη’ εμνρήλ
νξηδφληηα πξνηεξαηφηεηα ιφγσ ηνπ φηη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλνλ
κε ηελ ζπζηεκαηηθή θαη ηζφηηκε ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο άιιεο δεκφζηεο πνιηηηθέο. Οη
αληζφηεηεο ησλ θχισλ εκθαλίδνληαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ζε φιεο
ηηο φςεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο, πνιηηηθψλ ζεζκψλ, κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ζηελ νηθνγέλεηα, ηηο
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ηα πνιηηηθά θφκκαηα. Η ζπληνληζκέλε δξάζε φισλ ησλ
θνξέσλ άζθεζεο δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν είλαη
αλαγθαίεο.
Η ζπλέξγεηα ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ κε ηηο άιιεο δεκφζηεο πνιηηηθέο είλαη
ηδηαίηεξα εκθαλήο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπσο:
Σηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, ζηηο νπνίεο ε ηζφηεηα ησλ θχισλ απνηειεί έλαλ απφ
ηνπο 4 βαζηθνχο ζηφρνπο (ΔΣΑ)
Σηηο πνιηηηθέο γηα ηελ βαζηθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ζηηο νπνίεο ε ηζφηεηα
απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ εθπαίδεπζε γηα φινπο.
Σηηο πνιηηηθέο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηηο νπνίεο ε
ηζφηεηα ησλ θχισλ απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε πξνυπφζεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο.
Σηηο πνιηηηθέο αληαγσληζκνχ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ έξεπλαο θαη
ηερλνινγίαο), ζηηο νπνίεο ε πιήξεο θαη νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ
πφξσλ ησλ γπλαηθψλ απνηειεί πεγή επεκεξίαο, θαηλνηνκίαο θαη παξαγσγηθφηεηαο.
Σηηο πνιηηηθέο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζηηο νπνίεο ε ηζφηεηα ησλ θχισλ απνηειεί
πξνυπφζεζε δηαηήξεζεο ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο ζηελ χπαηζξν θαη απνθπγή ηεο
εξήκσζήο ηεο.
Σηελ πεξίπησζε άιισλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ε ζπλέξγεηα ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηα
είλαη ιηγφηεξν εκθαλήο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ βειηηψλεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ απηψλ, αθνχ κε ηελ έληαμε ηνπ ζηφρνπ ηεο
ηζφηεηαο, νη πνιηηηθέο απηέο απεπζχλνληαη θαιχηεξα ζε νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ,
άλδξεο θαη γπλαίθεο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πνιηηηθψλ είλαη:
Η νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ε νπνία επεξεάδεη ην επίπεδν εξγαζίαο
θαη δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ κέζσ ησλ απνθάζεσλ γηα ηνπο φξνπο άζθεζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνλ επηκεξηζκφ ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ζε
ηνκείο θαη θιάδνπο.
Οη πνιηηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, κεηαθνξψλ θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ
ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο. Οη
πνιηηηθέο απηέο επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ νη νπνίεο
είλαη νξγαλσκέλεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν εθφζνλ άλδξεο θαη γπλαίθεο εξγάδνληαη
δηαθνξεηηθά, θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο νη νπνίεο ζα πξέπεη
λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη ηνλ
ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ησλ ππεξεζηψλ.
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5. Πποηεινόμενερ Θεζμικέρ και Οπγανωηικέρ Πποζαπμογέρ
Η ηνκεαθή πξνηεξαηφηεηα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ πξνυπνζέηεη ζεηξά
θαη νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ φπσο:

ζεζκηθψλ

1. Δλίζρπζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο Ιζφηεηαο σο
ζπληνληζηηθνχ θαη ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ ρψξα.
Δλίζρπζε ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ησλ Νφκσλ. (Σπλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε θαη Σψκα Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο –ΣΔΠΔ)
2. Θέζπηζε εζληθνχ ζπκβνπιεπηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ ηζφηεηα, ηεο Δζληθήο
Δπηηξνπήο γηα ηελ Ιζφηεηα Γπλαηθψλ θαη Αλδξψλ
3. Δλεξγνπνίεζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ Ιζφηεηαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ λέσλ Οινθιεξσκέλσλ Πεξηθεξεηαθψλ Αλαπηπμηαθψλ
Πξνγξακκάησλ.
4. Γεκηνπξγία κεραληζκψλ ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ
θχισλ ζε επηκέξνπο Υπνπξγεία θαη ππεξεζίεο (ζχκβνπινο ηζφηεηαο).
5. Γεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο
δηαξθνχο
ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο Γεηθηψλ Ιζφηεηαο θαη ζηνηρείσλ ζηα Δ.Π. ηνπ Κ.Π.Σ.
θαη ηα ινηπά ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. Τν Παξαηεξεηήξην ζα κπνξεί λα
παξαθνινπζεί θαη ηελ εθαξκνγή ησλ νξηδνληίσλ πνιηηηθψλ γηα ζέκαηα ηζφηεηαο
6. Αλάπηπμε εξγαιείσλ θαη δεηθηψλ κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ
θαη ησλ
επηπηψζεσλ φισλ ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ζην θχιν (gender impact assessment,
ζηαηιζηικά ζηοιτεία, δείκηες για ηην ιζόηηηα ηων θύλων, ηόζο για ηην καηαγραθή
ηης σπάρτοσζας καηάζηαζης, όζο και για ηις επιδόζεις -Δείκηες Εκροών,
Αποηελεζμάηων και Επιπηώζεων κλπ) γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ gender
mainstreaming.
7. Απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ σο πξνο ην θχιν φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ έξγσλ
ηνπ Γ ΚΠΣ, ζην πιαίζην ησλ αμηνινγήζεσλ γηα ηνλ θαιχηεξν επαλαζρεδηαζκφ ησλ
παξεκβάζεσλ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.
8. Οινθιήξσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ηζφηεηα (π.ρ. Νφκνο γηα ηελ
ελδννηθνγελεηαθή βία, ελαξκφληζε ηεο εζληθήο κε ηελ αληίζηνηρε θνηλνηηθή
λνκνζεζία ζε ζέκαηα φπσο ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη
ζεμνπαιηθή/εζηθή παξελφριεζε, θιπ) ζηε βάζε ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ηνπ
Σπληάγκαηνο.
Τέινο ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΟΠΟΙΟ, ψζηε νη πνιηηηθέο
ηζφηεηαο ησλ θχισλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ, νξηδφληηα, απφ ην ζχλνιν ησλ Τακείσλ,
θαζψο επίζεο θαη λα ππάξμεη δέζκεπζε ζπγθεθξηκέλσλ πνζψλ αλά δηαξζξσηηθφ
ηακείo.
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