
Καλώς Ήλθατε στο τρίτο Ενημερωτικό 

Δελτίο του έργου.   

Στόχος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 

παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στο 

πλαίσιο υλοποίησης του έργου.  

Η TREK Consulting AE έχει αναλάβει την 

υλοποίηση του έργου  «Εξειδίκευση του 

πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας 

των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και σε 

Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας», καθώς και 

την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή 

Περιφερειακών/Τοπικών Προγραμμάτων 

Ισότητας των Φύλων. 

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε με την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την 

Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, στις 

4/7/2014 και θα διαρκέσει μέχρι τις 

31/12/2015.  

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής: 

1. Συμμετοχή και εκπροσώπηση των 

γυναικών στη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. 

2. Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών και 

τοπικών δράσεων 

3. Οργάνωση και λειτουργία των 

υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών 

του προσώπων. 

4. Οργάνωση των υπηρεσιών των 

Περιφερειών και των νομικών τους 

προσώπων. 

5. Συνεργασία και στο συντονισμό της 

κάθε Περιφέρειας με τους Δήμους που 

ανήκουν σε αυτήν για την ένταξη της 

διάστασης του φύλου. 

6. Διαβούλευση με την Κοινωνία των 

Πολιτών για θέματα ενδυνάμωσης των 

γυναικών και ενίσχυσης κοινωνικά 

ευπαθών ομάδων, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται γυναίκες.  

Καλώς Ήλθατε! 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  



Η επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην 
προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων 

στην Ελλάδα και την Ευρώπη  

πρόσφατες εκλογές του Ιανουαρίου 2015 

και τις ατελέσφορες διαπραγματεύσεις.  

 

Στο μεταξύ, αναλύεται η κατάσταση στο 

εσωτερικό της χώρας, αναφορικά με την 

προστασία ζωτικών δικαιωμάτων, όπως 

το δικαίωμα εργασίας και προστασίας του 

μισθού, το δικαίωμα στις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις, το δικαίωμα κοινωνικής 

προστασίας και αντίληψης, το δικαίωμα 

κοινωνικής ασφάλισης καθώς και 

το δικαίωμα προστασίας από την φτώχεια, 

το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην 

κοινωνική ενσωμάτωση, τα δικαιώματα της 

γυναίκας και του παιδιού, η προστασία των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες και 

ηυφιστάμενη μεταναστευτική και 

προσφυγική κρίση καθώς και η προστασία 

των Ρομά, υπό το πρίσμα της οικονομικής 

κρίσης.  

 

Η μελέτη καταδεικνύει τις αλλεπάλληλες 

παραβιάσεις της Ελλάδος από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την 

παραβίαση ατομικών, κοινωνικών και 

οικονομικών δικαιωμάτων και την διαρκή 

υποβάθμιση του επιπέδου ζωής των 

Ελλήνων ενώ εξετάζει την στάση που 

τήρησαν τα ελληνικά δικαστήρια 

αναφορικά με την συμβατότητα των 

μέτρων λιτότητας με το Σύνταγμα. 

Παράλληλα, η επιστημονική έρευνα ρίχνει 

φως στις αλλεπάλληλες παραβιάσεις 

ολόκληρου του φάσματος προστασίας των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, υπό το φως 

του σωρευτικού αποτελέσματος των 

μέτρων λιτότητας και της έλλειψης 

δημοκρατικής νομιμοποίησης των σχετικών 

περιορισμών.   

Τελικά συμπεράσματα από την πρώτη 

πανευρωπαϊκή έρευνα με αντικείμενο 

τη συγκριτική επισκόπηση του νομικού 

καθεστώτος προστασίας των 

κοινωνικών δικαιωμάτων εντός της 

Ευρώπης, που διεξήχθη από το 

Συμβούλιο της Ευρώπης σε 

συνεργασία με την ELSA. 

Δημοσιεύθηκε η πρώτη πανευρωπαϊκή 

έρευνα με αντικείμενο την συγκριτική 

επισκόπηση του νομικού καθεστώτος 

προστασίας των κοινωνικών 

δικαιωμάτων εντός της Ευρώπης, με 

θέμα «Επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας 

στην προστασία των κοινωνικών 

δικαιωμάτων & ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Χάρτη στην διατήρηση 

minimum προστασίας κοινωνικών 

δικαιωμάτων σε χώρες που υφίστανται 

πολιτικές λιτότητας». 

 

Η μελέτη περιέχει εκτενή ανάλυση 1579 

σελίδων για την κατάσταση των 

κοινωνικών δικαιωμάτων σε 28 κράτη - 

μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και 

επιτρέπει την συναγωγή σημαντικών 

συμπερασματικών παρατηρήσεων 

σχετικά με τα επίπεδα προστασίας των 

κοινωνικών δικαιωμάτων σε διάφορες 

χώρες της Ευρώπης και την επίπτωση 

της οικονομικής κρίσης στην Γηραιά 

Ήπειρο.  

Από μία συγκριτική επισκόπηση των 

συμπερασματικών παρατηρήσεων κάθε 

χώρας εμφανίζονται ανάγλυφες οι 

κοινωνικές ανισότητες στο εσωτερικό 

της Ευρώπης και οι βαρύτατες 

επιπτώσεις που προκάλεσε η παγκόσμια 

οικονομική κρίση στο εσωτερικό 

ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών.  

Ειδικά για την Ελλάδα, παρουσιάζεται 

μία ιστορική επισκόπηση του χρονικού 

της κρίσης από το 2009 έως τις Σελίδα  2 

Ηλ. Δελτίο #3 

Η προώθηση της 

ισότητας των φύλων 

απαιτεί την 

ενσωμάτωση της τόσο 

στη χάραξη όσο και 

στην εφαρμογή των 

πολιτικών σε τοπικό 

επίπεδο.  
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Η ενσωμάτωση 

της διάστασης 

του φύλου δεν 

είναι ένα θέμα 

που αφορά 

μόνο τις 

γυναίκες  

Επόμενες Δράσεις Έργου του Συμβούλου 

τον έλεγχο της ποιότητας των 

παρεμβάσεων ως προς τα θέματα 

ένταξης της διάστασης του φύλου, 

ιδιαίτερα κατά την πιλοτική εφαρμογή 

τους. 

 Ενέργειες Δημοσιότητας και 

Ευαισθητοποίησης όπως αυτές έχουν 

αναλυθεί στο Σχέδιο Επικοινωνίας (π.χ. 

Ενημερωτικά Δελτία, δημοσιοποιήσεις-

ανακοινώσεις-προσκλήσεις στον  τύπο, 

αλλά και ενέργειες προώθησης με 

δράσεις που αφορούν την διοργάνωση 

ημερίδων ενημέρωσης και τεχνικών 

συναντήσεων). 

 3η Εξαμηνία Έκθεση Πεπραγμένων του 

Συμβούλου για κάθε για κάθε Δήμο και 

Περιφέρεια . 

 2η Έκθεση Υλοποίησης των Τοπικών/

Περιφερειακών Προγραμμάτων 

Ισότητας για κάθε για κάθε Δήμο και 

Περιφέρεια . 

 Υποστήριξη των Περιφερειών και του 

Δήμου και παρακολούθηση της 

προόδου υλοποίησης των 

προτεινόμενων δράσεων που 

αναφέρονται στα Εγχειρίδια 

Εξειδίκευσης που αναπτύχθηκαν για 

κάθε Δήμο και Περιφέρεια, με σκοπό 

Νέος Οδικός Χάρτης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το θέμα της εναρμόνισης 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής  
πολυπλοκότητα του θέματος.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι: 

 ο μέσος όρος του μισθολογικού χάσματος 

μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. 

ανήλθε στο 16,5% το 2014 

 ο μέσος όρος του συνταξιοδοτικού κενού 

μεταξύ γυναικών και ανδρών στην 

Ε.Ε. καταγράφεται στο 39%  

 το ποσοστό των ανδρών εργαζομένων 

με πολλές ώρες απασχόλησης έχει 

υπολογιστεί στο 12% στις χώρες 

του Ο.Ο.Σ.Α., ενώ για τις γυναίκες 

εργαζόμενες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 

πάρα πολύ χαμηλό (μικρότερο του 5%)  

 υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των 28 

Κρατών-Μελών στο ζήτημα της συμμετοχής 

των γυναικών στην αγορά εργασίας 

(ποσοστά μεταξύ 40% και 75%), τη στιγμή 

που οι γυναίκες ηλικίας 20-64 ετών 

συμμετέχουν στην αγορά εργασίας σε 

ποσοστό 65,4% στις Η.Π.Α., 66,3% στην 

Ιαπωνία και 76,6% στην Ελβετία (έτος 

αναφοράς 2013). 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 

στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/

roadmaps/

docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_

maternity_leave_directive_en.pdf 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τον 

Αύγουστο του 2015 τον Οδικό Χάρτη της 

πρωτοβουλίας με θέμα "Νέο ξεκίνημα για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων για την 

εναρμόνιση εργασιακού και ιδιωτικού βίου για 

τις οικογένειες με εργαζόμενους/-ες συζύγους".  

Πρόκειται για ένα συνεκτικό επτασέλιδο κείμενο 

στην αγγλική γλώσσα και παρουσιάζει τις τρεις 

επιλογές της Ε.Ε. με σκοπό την εξεύρεση λύσης 

αποδεκτής από όλα τα Κράτη-Μέλη αναφορικά 

με το θέμα της αύξησης της συμμετοχής των 

γυναικών στην αγορά εργασίας και κατ' 

επέκταση της συνεισφοράς του γυναικείου 

πληθυσμού στην ανάπτυξη και την ευημερία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Ε. Επιτροπή εξετάζει τρία ενδεχόμενα για τη 

συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής 

ζωής:  

1. Νομοθετικά μέτρα 

2. Μη νομοθετικά μέτρα (π.χ. δομημένος 

δημόσιος διάλογος, αξιοποίηση των 

χρηματοδοτικών εργαλείων του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου, στοχευμένες 

εκστρατείες ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης, λογοδοσία και αποτίμηση 

προόδου από τα Κράτη-Μέλη και την Ε.Ε. σε 

τακτά χρονικά διαστήματα) 

3. Συνδυασμός νομοθετικών και μη 

νομοθετικών μέτρων. 

Το επτασέλιδο κείμενο του Οδικού Χάρτη 

περιλαμβάνει ορισμένα άκρως ενδιαφέροντα και 

χρήσιμα στατιστικά στοιχεία, τα οποία 

αναδεικνύουν τη σοβαρότητα και την 

Σεπτέμβριος 2015 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf


 

 

 

 

Περιφέρεια Ηπείρου 

www.epirus.gov.gr 

 

 

 

 

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

www.pdm.gov.gr 

 

Δήμος Ιωαννιτών 

www.ioannina.gr 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

Μελλοντικές Εκδηλώσεις 

Ημερομηνία Θέμα Τόπος Διεξαγωγής 

Οκτώβριος 

2015 

2η Τεχνική Συνάντηση Έργου στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας 
Κοζάνη 

Οκτώβριος 

2015 

3η Τεχνική Συνάντηση Έργου στην Περιφέρεια 

Ηπείρου 
Ιωάννινα 

Οκτώβριος 

2015 
2η Τεχνική Συνάντηση Έργου στο Δήμο Ιωαννιτών  Ιωάννινα 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από  

το E.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Περικλέους 32,  
Τ.Κ. 152 32, Αθήνα  

website: www.trek.gr  

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: 
Δήμητρα Μαρκέτου  

Τηλ.: 210 6179414 (εσ. 408) 
Fax:  210 6179288  

email: d.marketou@trek.gr  


