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Από την Αναπτυξιακή Κρήτης | Έργο για την Απασχολούμενη Γυναίκα

Tο Έργο “Ένωση για την Απασχολούμενη Γυναίκα” στοχεύει στην αναβάθμιση της
επαγγελματικής θέσης 4.800  απασχολούμενων και αυτοαπασχολούμενων γυναικών. 

Το έργο υλοποιείται στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη,
Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο,
Κρήτη) και στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττική, Κεντρική Μακεδονία,
Δυτική Μακεδονία) από 15 φορείς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας με
συντονιστή φορέα την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων ΝέωνΕπιχειρηματιών
(ΟΕΣΥΝΕ). Η Αναπτυξιακή Κρήτης αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου στην
περιφέρεια της Κρήτης. 

Ειδικότερα, το έργο απευθύνεται σε γυναίκες απασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα
(προτεραιότητα δίνεται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας όπως συμβάσεις ορισμένου
χρόνου, μερική απασχόληση κτλ.) καθώς και σε γυναίκες αυτοαπασχολούμενες
(ατομικές επιχειρήσεις / ελ. επαγγελματίες, ή μικρές γυναικείες επιχειρήσεις με έως
3-4 άτομα προσωπικό). 

Μέσω δράσεων εξατομικευμένης συμβουλευτικής-mentoring, κατάρτισης-
επιμόρφωσης, προώθησης της προσαρμοστικότητας και ενεργητικής υποστήριξης, το
Έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση της θέσης και των προοπτικών των
απασχολούμενων γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και στην ενίσχυση της
επαγγελματικής θέσης και των προοπτικών της επιχείρησης των
αυτοαπασχολούμενων γυναικών. 

Αναλυτικότερα οι δράσεις του εν λόγω Έργου που αναφέρονται στην περιφέρεια της
Κρήτης και υπόκεινται στις αρμοδιότητες της Αναπτυξιακής Κρήτης είναι οι εξής: 

• Δράση 1: Μελέτη Αποτύπωσης Υφιστάμενης Κατάστασης (Μελέτη ανά
περιφέρεια για την κατάσταση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας
των γυναικών)  

• Δράση 2: Δικτύωση Φορέων και Δομών (Δικτύωση των φορέων σε One Stop
Shop με παρουσία στις 8 Περιφέρειες, Δικτύωση με τοπικούς και
περιφερειακούς φορείς και με άλλες πρωτοβουλίες, Δικτύωση ωφελουμένων
γυναικών)  

• Δράση 3: Προσέγγιση και Κινητοποίηση Απασχολούμενων &
Αυτοαπασχολούμενων Γυναικών - Επιλογή Ωφελουμένων Γυναικών  

• Δράση 4: Εξατομικευμένη Επαγγελματική Συμβουλευτική και Υποστήριξη
στην Απασχόληση (Ψυχοκοινωνική στήριξη, Aυτο-διάγνωση προβλημάτων &
τεχνικές παρέμβασης, που αφορούν στην ενημέρωση, υποστήριξη και
ενδυνάμωση των γυναικών)  
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• Δράση 7: Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας - Mentoring
σε γυναίκες αυτοαπασχολούμενες - επιχειρηματίες (με έμφαση στις νέες)  

• Δράση 8: Επιμόρφωση αυτοαπασχολούμενων γυναικών (για την αναβάθμιση
των επαγγελματικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων)  

• Δράση 10: Εξειδικευμένη πληροφόρηση, υποστήριξη και συμβουλευτική-
Μentoring Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Κοινωνική Υπευθυνότητα για την
ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον)  

• Δράση 11: Δημοσιότητα Σχεδίου και Ευαισθητοποίηση  

Συνημμένα θα βρείτε το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων &
παραδοτέων.  
  
Η υλοποίηση του σχεδίου της Δράσης 2 προϋποθέτει την δικτύωση των τοπικών
φορέων και  δομών. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η δημιουργίας δομής One Stop
Shop (Κεντρική & Παραρτήματα). Για κάθε φορέα που θα συμμετάσχει στη
δημιουργία της σχετικής δομής (με την δημιουργία παραρτημάτων σε κάθε νομό)
αντιστοιχεί ένα  χρηματικό ποσό βάσει του προϋπολογισμού που εμπεριέχεται στο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων & παραδοτέων.  
  


