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Θέμα: Ανακοίνωση - Πρόσκληση 
                                           
 

Με την αριθμ. 1672/2006/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 θεσπίστηκε το Κοινοτικό Πρόγραμμα για την 

Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη με την ονομασία «PROGRESS».1

  

Το PROGRESS, 2  διάρκειας επτά (7) ετών (2007 – 2013), καλύπτει 5 διαφορετικούς 

τομείς με ξεχωριστό για τον καθένα προϋπολογισμό, που είναι οι κάτωθι: 

1. Απασχόληση   

2. Κοινωνική ενσωμάτωση και κοινωνική προστασία   

3. Συνθήκες εργασίας  

4. Καταπολέμηση των διακρίσεων   

5. Ισότητα των φύλων  

 

Στα πλαίσια του προγράμματος Progress και ειδικότερα στο πεδίο της Ισότητας των 

Φύλων,  σας γνωρίζουμε ότι με το αριθμ.6996/12-4-07 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 

Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσιεύτηκε  Περιορισμένη Πρόσκληση για 

Υποβολή Προτάσεων  συγχρηματοδότησης δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

(Restricted Call for Proposals to imrove gender mainstreaming in national policies and 

programmes VP /2007/010  ). 

 

                                                 
1 1672/2006/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 
2 http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html 



 

Στόχοι της Περιορισμένης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής 
Προτάσεως - Δράσεις 

Στόχος της Περιορισμένης Πρόσκλησης είναι η βελτίωση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στις πολιτικές και στα προγράμματα των 
κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της ΑELE/EEE.  

Στόχος είναι η υποστήριξη υλοποίησης του Χάρτη Πορείας και των στόχων του 
Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, με πρωτοβουλίες 
σχετικές με την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω του gender 
mainstreaming στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. 

Οι πρωτοβουλίες που θα επιχορηγηθούν θα πρέπει να υποστηρίζουν την διάδοση των 
ευρωπαϊκών στόχων για την ισότητα των φύλων στις εθνικές πολιτικές.  

Σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα επιχορηγηθούν εθνικές 
πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν : 

1. στην ευαισθητοποίηση για τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου, ως εργαλείου που συμβάλλει αποτελεσματικά στην ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών,  και για μία καλύτερη διακυβέρνηση. 

2. στη βελτίωση της κατανόησης βασικών εννοιών όπως η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στις πολιτικές και στα προγράμματα.  

3. στην επεξεργασία των απαραίτητων εργαλείων για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του gender mainstreaming, σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα 
και τη διάδοσή τους σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.  

 

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από αυτή την πρόσκληση είναι σεμινάρια/ 
εργαστήρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτών, εξεύρεσης και διάδοσης εργαλείων, (εκπαιδευτικό και μεθοδολογικό 
υλικό, εγχειρίδια, μοντέλα αξιολόγησης της επίδρασης, εκθέσεις κλπ). 

Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να απευθύνονται σε άτομα που εμπλέκονται στο 
σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση πολιτικών και προγραμμάτων σε εθνικό 
επίπεδο, (προσωπικό των Υπουργείων που είναι αρμόδια για τις πολιτικές και τα 
προγράμματα). 
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Επιλογή των αιτούντων 
 

Οι φορείς που μπορούν να υποβάλουν προτάσεις στα πλαίσια της προαναφερθείσας 
πρόσκλησης είναι:  

 
• Εθνικές Αρχές ή οργανισμοί αρμόδιοι για θέματα ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις χώρες της ΑΕLE/EEE. Οι οργανισμοί αυτοί σε εθνικό 

επίπεδο θα πρέπει να είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση, την ανάλυση, την εποπτεία 

και την υποστήριξη της ισότητας όλων των προσώπων χωρίς διάκριση με βάση το φύλο. 

 

• Νομικά πρόσωπα, που έχουν συσταθεί και καταχωρηθεί με όλες τις νόμιμες διαδικασίες.  

    Σας εφιστούμε την προσοχή στο ότι,  για να υποβληθούν τα Σχέδια Δράσης προς 
αξιολόγηση στην Ε.Ε., θα πρέπει να συνοδεύονται από θετική γνωμοδότηση (letter of 
support) από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

 

Ύψος χρηματοδότησης 

Η πρόταση που θα χρηματοδοτηθεί θα πρέπει να έχει συνολικό προϋπολογισμό από 
70.000 έως  90.000 Ευρώ. 
 

Η κοινοτική χρηματοδότηση καλύπτει το 80% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 

ενώ ο επωφελούμενος θα πρέπει να εγγυηθεί για τη συγχρηματοδότηση του υπόλοιπου 20%, με 

ίδιους πόρους.  

  

Σας επισημαίνουμε ότι το Σχέδιο Δράσης δεν θα πρέπει να συγχρηματοδοτείται  

παράλληλα από το ΕΚΤ ή από άλλο Κοινοτικό Πρόγραμμα.  

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Σχεδίων Δράσης  ορίζεται η 13η Ιουνίου 

2007.  

 

   Για την εξασφάλιση της θετικής γνωμοδότησης,  θα πρέπει το Σχέδιο Δράσης να 

υποβληθεί μέχρι την 1η Ιουνίου 2007 στα αρμόδια άτομα επαφής του Τομέα Ισότητας των 

Φύλων  και συγκεκριμένα στους κάτωθι: 
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1. Σταματίνα Καφατσάκη 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του ΕΚΤ  
Αγησιλάου 23 - 25  
104 36 Αθήνα  
Τηλέφωνο: 210  5271401 
Φαξ :         210  5271420 
e-mail: tinakafa@mou.gr                                          
                  
 
2. Ευθυμίου Μαρία  
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας  
Δ/νση Όρων Εργασίας - Τμήμα Ισότητας των Φύλων 
Πειραιώς 40  
101 82 Αθήνα   
Τηλέφωνο: 210  5295182 – 141 
Φαξ :          210 5234676  
Email: ypapdo@otenet.gr                      
                   
                     
Εξειδικευμένες πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν στις  ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  

 

http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/index_en.html

 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm

 

 

Η προκήρυξη και το έντυπο Υποβολής της Αίτησης υπάρχουν  επίσης  και στην Ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: www.ypakp.gr . 

 

 

    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ                     

        ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ   
 
 
 
 
 
 
 

        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ                             ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ 
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