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Ανακοίνωση /Δελτία τύπου για την εξέλιξη του Σχεδίου Δράσης «Γυναίκες Ρομά-Πράσινη Πολιτεία-Μεσσηνία» 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ενέργειες του Σχεδίου Δράσης «Γυναίκες Ρομά-Πράσινη Πολιτεία-Μεσσηνία» που υλοποιείται από το Φορέα Παροχής 

Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)  στο 

πλαίσιο του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013», Πράξη 3.2.4. (Α & Β Κύκλου) «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων)»,   
με Δικαιούχο την «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-

ΥΠΕΣ)» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). 

 
Η ομάδα στόχος του σχεδίου είναι  γυναίκες ΡΟΜΑ (άνεργες-υποαπασχολούμενες)  που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμάτας &  όμορων 

δήμων του Νομού Μεσσηνίας. Το κεντρικό πρόβλημα του σχεδίου  είναι η καταπολέμηση τους από την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου,  της 

αδυναμίας πρόσβασής τους στα κοινωνικά αγαθά και της ύπαρξης στερεοτύπων και προκαταλήψεων στην περιβάλλουσα κοινωνία, μέσω της διευκόλυνσης 

πρόσβασής τους στη διαδικασία δημιουργίας επιχειρήσεων. Το σχέδιο δε υποστηρίζει δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

μέσω καθοδήγησης των ωφελούμενων και πληροφόρησής τους στις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΚοινΣΕΠ 

Ν.4019/2011),  σε τομείς στους οποίους εμφανίζουν επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ. περιβάλλον, ανακύκλωση κλπ.). 

Επιπλέον, με το σχέδιο επιδιώκεται  η υποστήριξη της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του Φορέα, κατά τρόπο ώστε να ενισχύεται η συμμετοχή του 

στις διαδικασίες   λήψης αποφάσεων, μέσα από την εκπόνηση και εφαρμογή του σχεδίου  αλλά και λοιπών  συναφών δράσεων για την προώθηση της 

ισότητας των φύλων ή/και την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των γυναικών. 

Από την έναρξη του σχεδίου μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί συνοπτικά οι εξής ενδεικτικά ενέργειες /δράσεις του σχεδίου: 

- Ενημέρωση δυνητικά ωφελούμενων και ευρύ κοινού 

- Προσέλκυση, επιλογή ωφελούμενων 

- Υλοποίηση συνεδριών συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης, ανάπτυξης κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, διευκόλυνσης της 

πρόσβασης στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον 

- Υλοποίηση συνεδριών συμβουλευτικής - καθοδήγησης επιχειρηματικότητας   

- Ενημέρωση και πληροφόρηση, προπαρασκευαστικές ενέργειες σχεδιασμού επιχειρηματικών σχεδίων 

- Ανάπτυξη εργαλείων καθοδήγησης επιχειρηματικότητας -mentoring (οδηγός κλπ.) 

- Προώθηση ενεργειών δικτύωσης και συνεργασίας με τοπικούς φορείς, εκπροσώπους της ομάδας στόχου, επιχειρηματίες κλπ προς το σκοπό 

ενίσχυσης (επικοινωνία, συναντήσεις εργασίας, ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών κλπ) 

- Ανάπτυξη  εργαλείων ενίσχυσης της διοικητικής-επιχειρησιακής ικανότητας των Φορέων και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 

των δομών στήριξης και προώθησης της απασχόλησης /επιχειρηματικότητας ευπαθών κοινωνικά ομάδων (π.χ. οδηγός λειτουργίας δομών κλπ.)  

- Διοργάνωση θεματικής συνάντησης με εκπροσώπους κοινωνικών φορέων, φορέων της ομάδας στόχου, ωφελούμενων, επιχειρηματιών κλπ. 

μερών της τοπικής κοινότητας με στόχο την ενεργοποίηση του διαλόγου στα ζητήματα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και 

προώθησης ανάπτυξης μορφών κοινωνικής επιχειρηματικότητας από μέλη ΕΚΟ (γυναίκες ΡΟΜΑ κλπ)  

- Προώθηση πιλοτικού σχεδίου συνεργασίας με τοπικούς φορείς για την τόνωση της επιχειρηματικότητας των μελών της ομάδας στόχου 

μακροπρόθεσμα και τη σταδιακή μετεξέλιξή τους σε οργανωμένους φορείς / εν δυνάμει επιχειρηματίες στον τομέα αξιοποίησης υλικών 

ανακύκλωσης 



- Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού / Εκπόνηση οδηγού ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των διακρίσεων & 

στερεοτύπων και την προώθηση της ισότητας των φύλων στον τομέα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας ευπαθών ομάδων 

- Διοργάνωση  Forum ευαισθητοποίησης με θέμα: “Αποδοχή της «διαφορετικότητας»  - Ισότιμη αντιμετώπιση ΕΚΟ στην αγορά εργασίας  - 

Κοινωνική επιχειρηματικότητα” κλπ. 

Ως αποτελέσματα / θετικά οφέλη των υπηρεσιών έως σήμερα προς τις άμεσα ωφελούμενες αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, δύνανται να 
αναφερθούν ενδεικτικά τα εξής: 

-Βελτίωση της κοινωνικής θέσης των άμεσα ωφελούμενων γυναικών Ρομά 
-Προώθηση της ισότητας των φύλων και προάσπιση των δικαιωμάτων των ωφελούμενων γυναικών  

-Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, αυτάρκειας και υπευθυνότητάς τους σε συνθήκες καθημερινής ζωής 
-Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και  προσδιορισμός των δυναμικών τους για ένταξη στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον  

-Βελτίωση της αυτογνωσίας τους, των ικανοτήτων, προσόντων και αδυναμιών τους 

-Ενημέρωση - πληροφόρηση σε θέματα ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (σχεδιασμός επιχειρηματικού σχεδίου) 
-Πληροφόρηση  σχετικά με τις διαδικασίες ίδρυσης –λειτουργίας επιχειρήσεων  (με έμφαση στις ευνοϊκές μορφές επιχειρηματικότητας, όπως π.χ.  οι 

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις κλπ.) 
-Πληροφόρηση για πηγές πρόσβασης χρηματοδότησης μέσα από συνέργειες τρεχόντων προγραμμάτων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ κλπ  

-Δικτύωση,  συνεργασία Φορέων, ενεργοποίηση κοινωνικού διαλόγου  και επεξεργασία ιδεών και προτάσεων ενίσχυσης κοινωνικής επιχειρηματικότητας ΕΚΟ 

-Ενέργειες δημοσιότητας-πληροφόρησης (διάθεση ενημερωτικού υλικού κλπ.)  
- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δυνητικά ωφελούμενων και της ευρύτερης ομάδας στόχου για την πλήρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των 

ευκαιριών από τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις. 
-Ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις, τις δυνατότητες, τα οφέλη και τις επιπτώσεις τους στην οικονομία και τον πληθυσμό, 

καθώς και ενημέρωση για το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές 
(ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ,  ΓΓΙΦ) κλπ. 

Για περαιτέρω πληροφορίες καθώς και για μελλοντικές ενέργειες του σχεδίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα του Φορέα 

www.epeka.gr καθώς και να απευθύνονται στα αρμόδια στελέχη στις κάτωθι δομές  

 Κανάρη 20, ΤΚ 106 74 Αθήνα, τηλ. 2100-3625300 /fax. 210-3618341 /e-mail: info@depeka.gr 

 Αγία-Τριάδα, Δυτικό Κέντρο, ΤΚ 24100 Καλαμάτα, τηλ. 27210-97222 /fax. 27210-97222 

Το Σχέδιο Δράσης (Πράξη) «Γυναίκες Ρομά - Σχέδιο Δράσης Πράσινη Πολιτεία – Μεσσηνία»  υλοποιείται από τον Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο 

Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)  στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013», Πράξη 3.2.4. (Α & Β Κύκλου) «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων)» με Δικαιούχο την «Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ)» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). 

  ___________________________________________________________________________________________________________________ 

   

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣ                                   

                                             Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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