
                                                                                                         

 

 Ακρωνύμιο •   
 

 Τίτλος Έργου 
 

• Women, employment and local economy in Aegean 
   (Γυναίκες, απασχόληση και τοπική οικονομία στο Αιγαίο) 

 Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 

•  Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal 2000-2006 

 Προϋπολογισμός 

Έργου 

• 1.761.000,00 € 

 Προϋπολογισμός 

Π.Τ.Α. Β.Α. 

•   117.000,00 € 

 Έναρξη / Λήξη • 2/2004 - 6/2005 
 Εταιρικό Σχήμα 

 

•  ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ (Επικεφαλής Εταίρος) 

•  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
•  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

•  ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΑΜΚΕ 
•  ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕΣΥΥ) ΝΕΛΕ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

•  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
•  ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 

•  ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
•  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

•  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ 

•  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ IWOS 
•  AGO HELLAS ΕΠΕ 

•  INFOREC ΕΠΕ 
•  ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ      

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ  
•  ΚΕΚ Ν.Α. ΣΑΜΟΥ 

•  ΝΟΜ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΣΑΜΟΥ  ΝΕΑΝΣ 

•  ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
•  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 

•  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΔΑΕΧ 
•  ΔΙΟΔΟΣ 

•  ΚΕΚ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

•  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
•  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

•  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ 
 

Αντικείμενο       • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

  Συνοπτική 

Περιγραφή 
 Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για την Απασχόληση, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και στοχεύει στην πειραματική εφαρμογή και διάδοση νέων 

τρόπων καταπολέμησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τομέα της 

απασχόλησης. Η πρωτοβουλία EQUAL ολοκληρώνει τις εμπειρίες που 
αποκτήθηκαν στα πλαίσια των προηγούμενων Πρωτοβουλιών EMPLOYMENT & 

ADAPT και συμπληρώνει τις υπάρχουσες πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών 
στην αγορά εργασίας.  

 
Το Έργο Γυναίκες Απασχόληση και Τοπική Οικονομία στο Αιγαίο έχει σχεδιαστεί 

για να στηρίξει μια οριζόντια προσέγγιση στις πολιτικές και τις υπηρεσίες προς 

τις οποίες θα έχουν πρόσβαση πολλαπλές κατηγορίες αποκλεισμένων ή 
απειλούμενων από αποκλεισμό από την αγορά εργασίας ομάδων και να 

αντιμετωπίσει την αποσπασματικότητα και την έλλειψη συντονισμού των 
εφαρμοζόμενων πολιτικών.  Έχει δομηθεί πάνω σε εννέα θεματικά πεδία – 

μέτρα που αφορούν την πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά των νησιών 



                                                                                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

του Βορείου Αιγαίου.  

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι: 

 Η βελτίωση της απασχολησιμότητας μέσα από τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης και επιστροφής στην αγορά εργασίας των ομάδων που 

υφίστανται, διακρίσεις την καταπολέμηση του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας σε σχέση με την αγορά της εργασίας 

 Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος μέσα από τη βελτίωση της 

πρόσβασης στη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης - την ενίσχυση 
της κοινωνικής οικονομίας.  

 Η ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των 

απασχολουμένων μέσα από την προώθηση της δια βίου μάθησης και 
των εργασιακών πρακτικών ενσωμάτωσης, την υποστήριξη της 

προσαρμοστικότητας των εταιρειών και των εργαζομένων.  

 Η ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες μέσα 

από τον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την 
ενθάρρυνση της κατάργησης του επαγγελματικού διαχωρισμού.  

 Η υποστήριξη της κοινωνικής & επαγγελματικής ένταξης των αιτούντων 

άσυλο. 

 


