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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ο∆ΗΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 
 
Ο λόγος της συλλογής των συνόψεων που ακολουθούν είναι η καθοδήγηση µε στόχο τη 
δηµιουργία επιτυχηµένων Αναπτυξιακών και ∆ιακρατικών Συµπράξεων στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας EQUAL. Βασίζεται στα αποτελέσµατα ενός σύντοµου εκπαιδευτικού σχεδίου 
που αποτελείτο από µια οµάδα 8 Αναπτυξιακών Συµπράξεων (ΑΣ) από κάθε γωνιά της 
Ευρώπης και  αποσκοπούσε σε:  
 
• εντοπισµό κύριων πεδίων συνάφειας, καθοριστικών για την ανάπτυξη επιτυχηµένων 

συµπράξεων 
• διερεύνηση προκαταρκτικών εκπαιδευτικών εµπειριών για θέµατα σύµπραξης 
• διατύπωση συστάσεων για άλλες συµπράξεις στα πλαίσια της EQUAL  
  
Η δηµιουργία µιας Οµάδας Μάθησης για τη Σύµπραξη, ενεθάρρυνε τις ΑΣ να  εξετάσουν 
τα ζητήµατα και τις προκλήσεις που αντιµετώπισαν κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών 
εργασιών, της έναρξης, της ανάπτυξης και του ελέγχου, της ενσωµάτωσης στον κεντρικό 
κορµό των πολιτικών και της προετοιµασίας για περαιτέρω ενέργειες.   
 
Ορισµός της Επιτυχίας 
Κεντρικής σηµασίας για το σχέδιο µάθησης υπήρξε η ανάγκη να γίνει κατανοητή η σηµασία 
της «επιτυχίας» για τις συµπράξεις στο πλαίσιο της EQUAL. Το σχέδιο έθιξε αυτό το ζήτηµα 
επιδιώκοντας να αξιολογήσει τα οφέλη της προσέγγισης συµπράξεων ως το βέλτιστο τρόπο 
για την εκπλήρωση των στόχων της EQUAL. Αυτό συνεπαγόταν εξέταση της αξιολόγησης  
της σύµπραξης για:  
• τους οργανισµούς εταίρους – τον τρόπο µε τον οποίο οι διάφοροι εταίροι επωφελούνται 

από τη συνεργασία τους στα πλαίσια µιας σύµπραξης˙  
• τα άτοµα που θεωρούνται ότι µειονεκτούν στην αγορά εργασίας και άλλες 

ενδιαφερόµενες οµάδες – κατά πόσο τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων του σχεδίου 
για τις οµάδες στόχους και την ευρύτερη κοινωνία αναγνωρίζονται ως αποτελεσµατικά 
και βιώσιµα 

• το επίπεδο πολιτικής και τη θεσµική αλλαγή – σε ποιο βαθµό οι δραστηριότητες του 
σχεδίου έχουν αντίκτυπο στα θεσµικά όργανα και ενσωµατώνονται στον κεντρικό κορµό 
των πολιτικών για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, ώστε να εξασφαλίσουν 
µακροπρόθεσµο αντίκτυπο και ενσωµάτωση  

 
Είναι σηµαντικό να αναγνωριστούν και να κατανοηθούν τα «σφάλµατα» ή/και οι 
«αποτυχίες» και να εξασφαλισθεί ότι οι άλλες συµπράξεις αντλούν διδάγµατα από αυτά, 
ώστε να καθοριστούν οι παράγοντες της «επιτυχίας». ∆ιερευνώντας τι λειτούργησε και τι δεν 
λειτούργησε, το σχέδιο επιδίωξε να εκµαιεύσει ποια συγκεκριµένα ζητήµατα και προκλήσεις 
προκύπτουν κατά τη δηµιουργία και την ανάπτυξη των συµπράξεων της EQUAL και ποιες 
στρατηγικές µπορεί να ενδείκνυνται για την καλύτερη αντιµετώπισή τους. 
 

∆ιδάγµατα από τη Σύµπραξη 
Το σχέδιο εξέτασε τις εκπαιδευτικές εµπειρίες  που θεωρήθηκαν περισσότερο σηµαντικές για 
τις ΑΣ που συµµετείχαν στο σχέδιο, καθώς ανέπτυξαν τις συµπράξεις τους. Κατά συνέπεια, 
τα πορίσµατα δεν είναι πλήρη και δεν περιλαµβάνουν όλα τα ζητήµατα και τις προκλήσεις 
που ενδεχοµένως αντιµετωπίζονται κατά την οικοδόµηση µιας σύµπραξης. Συγχρόνως, τα 
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µέσα και οι τεχνικές που υποδεικνύονται σε αυτό το τεύχος δεν αποτελούν τις µοναδικές 
δυνατότητες συνεργασίας στα πλαίσια µιας σύµπραξης. Οι ΑΣ µπορούν να αναπτύξουν και 
να χρησιµοποιήσουν άλλες µεθόδους που δεν εξετάζονται στον παρόντα οδηγό και είναι 
εξίσου ικανές να αντιµετωπίσουν τα ζητήµατα που προκύπτουν από µια σύµπραξη.  Είναι 
σηµαντικό επίσης να σηµειώσουµε ότι το σχέδιο επικεντρώθηκε ιδίως στις διαδικασίες των 
προκαταρκτικών εργασιών, της έναρξης, της ανάπτυξης και του ελέγχου. Συνεχιζόµενες 
έρευνες που εξετάζουν περαιτέρω την ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό των πολιτικών και 
την προετοιµασία για τις µετέπειτα ενέργειες, καθώς και η ενδελεχής διερεύνηση ορισµένων 
ζητηµάτων που προκύπτουν, θα εξασφαλίσουν βαθύτερη κατανόηση των συµπράξεων  
EQUAL και θα συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητά τους.  

 
Οι 8 ΑΣ που επιλέχτηκαν να συµµετάσχουν στο σχέδιο προέρχονταν από 7 διαφορετικές 
χώρες. Ο πρωταρχικός στόχος της επιλογής αυτής ήταν να εξασφαλιστεί ότι κάθε χώρα που 
υπέβαλλε ένα σχέδιο εκπροσωπούνταν, ότι όλα τα σχετικά µε την EQUAL θέµατα 
καλύπτονταν και ότι οι συµπράξεις πρόσφεραν µια ευρεία ποικιλία όσον αφορά τον  αριθµό 
των εταίρων και των κλάδων.  Περιλάµβαναν:  
 

• Αυστρία: RepaNet - Reparaturnetzwerk Österreich  (AT-3-08/135)  
Αποσκοπεί να συνδέσει τις στρατηγικές κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής για την αγορά 
εργασίας µε την περιβαλλοντική πολιτική, καθιστώντας ελεύθερη την πρόσβαση σε 
επιχειρηµατικά πεδία υψηλότερου προφίλ σε αυτούς που γίνονται θύµατα διακρίσεων στην 
αγορά εργασίας, ιδίως στον κλάδο της επαναχρησιµοποίησης και επισκευής συσκευών.   
 

•  Βέλγιο: Décrire (BEfr-20) 
Ιδρύθηκε για να βοηθήσει τους εργαζοµένους που υπέστησαν µαζικές απολύσεις στη 
Βαλονία, παρέχοντας καθοδήγηση για την απασχόληση τους σε άλλες θέσεις εργασίας  και 
στήριξη για την επανένταξή τους στο εργατικό δυναµικό. Συνεργάζεται κυρίως µε 
συνδικαλιστικές οργανώσεις που αποτελούν τους βασικούς φορείς για την υποστήριξη των 
εργαζοµένων αυτών. 
 

• Γαλλία: De la précarité à l'emploi durable (FR-BRE-2001-10825) 
Αποσκοπεί στο να παρέχει καινοτόµο ανταπόκριση σε θέµατα επαγγελµατικής ένταξης 
ευάλωτων οµάδων στην αγορά εργασίας σε συνεργασία µε κέντρα κατάρτισης και µε µια 
εταιρεία προσωρινής απασχόλησης. Στις οµάδες προτεραιότητας παρέχεται επαγγελµατική 
κατάρτιση, στοιχειώδης µόρφωση και γλωσσικές δεξιότητες, καθώς και επαγγελµατική 
υποστήριξη από εργαστήρια και επιχορηγούµενες δραστηριότητες. 
 

• Ιρλανδία: Equal at Work -The Dublin Employment Pact (IE-15) 
Μια πρωτοβουλία που αφορά όλο το ∆ουβλίνο και 48 εταίρους από διαφορετικούς τοµείς 
που συνεργάζονται για να αναπτύξουν νέα και λιγότερο περιεκτικά  µοντέλα πρόσληψης 
προσωπικού και προόδου στην εργασία, ώστε να γκρεµιστούν τα κατοχυρωµένα πρότυπα 
αποκλεισµού και µακροχρόνιας ανεργίας στην αγορά εργασίας. Επιδιώκουν επίσης να 
συµβάλουν στην ανάπτυξη ενός ανοικτού και ποικιλόµορφου πολιτισµού απασχόλησης στο 
∆ουβλίνο. 
 

• Ιρλανδία: Sonas DP Ireland Ltd. (IE-21) 
Αποσκοπεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής συγκεκριµένων και εύκολα αναγνωρίσιµων 
οµάδων αιτούντων άσυλο σε ευπροσδιόριστα στάδια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
χορήγησης ασύλου και κατ’ επέκταση να συµβάλει στην ανάπτυξη βέλτιστων ανθρωπιστικών 
πρακτικών. Με υπηρεσίες προσέγγισης του κοινού και παροχής πληροφοριών προωθείται η 
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καλύτερη ποιότητα ζωής των αιτούντων άσυλο που προέρχονται από την ανατολική Ευρώπη, 
την Αφρική και την Ασία. 
 

• Πορτογαλία: Públicos Diferentes. Iguais Oportunidades (PT-2001-310) 
Εργάζεται για µια ευρεία  περιεκτική προσέγγιση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι πιο  
ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, και δίνει 
ιδιαίτερη έµφαση στην προβολή θετικών εικόνων κοινωνικά υπεύθυνων εταιρειών και 
κοινωνικά απαξιωµένων επαγγελµάτων.   
 

• Σουηδία: Diversity in Västernorrland (SE-57) 
Επιδιώκει να αυξήσει την πληροφόρηση διαφόρων οµάδων, όπως των ηλικιωµένων, των 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, των µακροχρόνια ανέργων, των µειονοτήτων και των ατόµων µε 
χρόνιες ασθένειες, και να ενθαρρύνει την ένταξή τους στην αγορά εργασίας σε µια χώρα µε 
φθίνουσα προσφορά εργασίας  λόγω της γήρανσης του πληθυσµού και της µετανάστευσης. 
 

• ΗΒ: JIVE (Joint Interventions) PARTNERS (UKgb-35) 
Αγωνίζεται για να εξαλείψει το διαχωρισµό των φύλων στους τοµείς της µηχανικής, των 
κατασκευών και της τεχνολογίας, αναπτύσσοντας και κατευθύνοντας νέες προσεγγίσεις που 
αντιµετωπίζουν τα πολλαπλά εµπόδια, τα οποία αποτρέπουν τις γυναίκες από το να 
ακολουθήσουν σταδιοδροµία σε αυτούς τους τοµείς. Συγκεκριµένα, ασχολείται µε την 
ανάγκη για πολιτιστική αλλαγή στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 
 
Επιπλέον πληροφορίες συλλέχθηκαν και από άλλες ΑΣ, όπως: 
 

• Πορτογαλία: ConVidas (PT-2001-164) (Μόνιµη Πλατφόρµα για Συµφιλίωση) 
 

• Πορτογαλία: Mudança de Maré (PT-2001-230) 
 

• Ιταλία: SONAR (IT-IT-G-PIE-012) 
 
Πρωταρχική σηµασία για τη µεθοδολογία του σχεδίου είχε η χρήση µιας Προσέγγισης 
Μάθησης µέσω ∆ράσεων που βάσιζε την αναζήτηση πληροφοριών και τη µάθηση στις 
εµπειρίες και τις δράσεις, αξιοποιούσε τις γνώσεις και την εµπειρία των συµµετεχόντων και 
έδινε έµφαση στη µελέτη και την ανάλυση: 
 
Έρευνα για τους πόρους των υλικών των συµπράξεων 
Σχετικά υλικά από την EQUAL και τις 8 ΑΣ, καθώς και από άλλες πηγές, χρησιµοποιήθηκαν 
για να διαπιστωθεί ποια βασικά ζητήµατα και θέµατα ήταν σηµαντικά ώστε να διερευνηθούν 
κατά τη διάρκεια του σχεδίου. Αυτή η διαδικασία κατέστησε επίσης δυνατό τον εντοπισµό 
βασικών πόρων υποστήριξης για τις συµπράξεις της EQUAL. 
 
Εισαγωγική Συνεδρίαση  
Στην αρχή του σχεδίου, πραγµατοποιήθηκε µια συνεδρίαση για να επιτρέψει στους 
συµµετέχοντες εκπροσώπους των ΑΣ να γνωριστούν και να αποκτήσουν µια σαφή εικόνα του 
σχεδίου και του τι αναµένεται από αυτούς. Πραγµατοποιήθηκε µια προκαταρκτική άσκηση 
µάθησης για τον εντοπισµό βασικών ζητηµάτων κατά τη διάρκεια των σταδίων 
προετοιµασίας, έναρξης, ανάπτυξης και ελέγχου της οικοδόµησης της σύµπραξης, και 
καθορίστηκαν θεµελιώδεις κανόνες που θα επέτρεπαν την ουσιαστική συνεργασία µεταξύ 
των εταίρων.  
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∆ίκτυο ηλεκτρονικής µάθησης  
Ένα δίκτυο ηλεκτρονικής µάθησης δηµιουργήθηκε µε τις ΑΣ. Σύµφωνα µε αυτό, η καθεµιά 
από αυτές έπρεπε να προσδιορίσει ένα βασικό ζήτηµα ή µια πρόκληση που αντιµετώπισαν 
κατά την ανάπτυξη της σύµπραξης, περιγράφοντας τον τρόπο µε τον οποίο έγινε η 
προσέγγιση και δηλώνοντας τι λειτούργησε ή/και τι δεν λειτούργησε και σε ποιους λόγους 
πιστεύουν ότι οφείλεται αυτό. Αυτό το υλικό συνοψιζόταν και ανταλλασσόταν ανά 
δεκαπενθήµερο. 
 
Ερωτηµατολόγιο  
Ένα ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκε για να εξετασθούν οι τρόποι µε τους οποίους οι 
επιλεγµένες ΑΣ αντιµετώπιζαν ζωτικά ζητήµατα κατά τη διάρκεια των εργασιών τους. Τις 
απαντήσεις ακολουθούσαν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις για να διερευνηθούν συγκεκριµένα 
ζητήµατα µε κάθε σύµπραξη ξεχωριστά.  
 
Εργαστήριο Σύµπραξης 
Πραγµατοποιήθηκε ένα εργαστήριο στο οποίο οι ΑΣ συζήτησαν και εξέφρασαν τη γνώµη 
τους σχετικά µε την άντληση διδαγµάτων και εκτέλεσαν µια σειρά οµαδικών ασκήσεων για 
να προσδιορίσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την οικοδόµηση µιας σύµπραξης, να 
διερευνήσουν καινοτόµες προσεγγίσεις σε βασικές προκλήσεις και να δώσουν συµβουλές σε 
άλλες συµπράξεις της EQUAL. 
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ  

ΧΩΡΕΣ 

Αυστρία 
RepaNet 

Βέλγιο 
Décrire 

Γαλλία 
De la précarité 
à l'emploi 
durable 

Ιρλανδία 
The Dublin 
Employment 
Pact 

Ιρλανδία 
Sonas DP 
Ireland Ltd. 

Πορτογαλία 
Públicos 
Diferentes. 
Iguais 
Oportunidades 

Σουηδία 
Ποικιλοµορφία 
στη 
Västernorrland 
 

ΗΒ 
JIVE (Joint 
Interventions) 
PARTNERS 

Θέµα EQUAL  

Απασχολησιµότητα   X   X X  

Επιχειρηµατικότητα X  X      

Προσαρµοστικότητα  X X X     

Ίσες ευκαιρίες Φύλο        X 

Αιτούντες άσυλο     X    

Αριθ. µελών 

1 έως 4  X        

5 έως 10   X  X X  X 

11 έως 20 X      X X 

20+    X      

Τοµείς από τους οποίους προέρχονται τα µέλη 

Ιδιωτικός  X  X   X  

∆ηµόσιος X X  X X X X X 

ΜΚΟ X  X X X  X X 

Κοινωνικός X X  X X  X X 

Άλλος    X  X   

Ευρύτερες διασυνδέσεις 

  X X X X X X X X 
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2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ  

 
Η οικοδόµηση σύµπραξης συνδέεται µε πέντε βασικές διαδικασίες – εργασίες προετοιµασίας, 
έναρξη, ανάπτυξη και έλεγχος, ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό των πολιτικών και 
σχεδιασµός περαιτέρω ενεργειών, εκ των οποίων όλες απαιτούν συγκεκριµένες δεξιότητες. 
Περιλαµβάνουν τόσο «ειδικές» τεχνικές δεξιότητες όσο και µια σειρά «γενικών» δεξιοτήτων, 
συµπεριλαµβανοµένων ικανοτήτων στις διαπροσωπικές σχέσεις και τη δηµιουργία οµάδων, 
οι οποίες είναι λιγότερο ορατές αλλά εξίσου σηµαντικές. Οι συµπράξεις πρέπει να 
αξιολογήσουν το δυναµικό των δεξιοτήτων τους εντοπίζοντας τα ισχυρά και ασθενή σηµεία 
τους και να βεβαιωθούν εάν ενδεχοµένως θα χρειαστούν εξωτερική κατάρτιση σε 
συγκεκριµένα πεδία. 
 
Προπαρασκευαστικές εργασίες:  Πετυχαίνοντας στα βασικά: «Οι εργασίες προετοιµασίας 
δεν είναι απλά οι πρώτες – στην ουσία είναι οι σηµαντικότερες.» 
 
Οι προπαρασκευαστικές εργασίες έχουν ζωτική σηµασία για την ανάπτυξη µιας στερεής και 
αποτελεσµατικής σύµπραξης. Χρειάζεται προσεκτική έρευνα για το πλαίσιο µέσα στο οποίο 
η σύµπραξη επιδιώκει να λειτουργήσει και προσδιορισµό του θέµατος/ων της EQUAL που θα 
αντιµετωπιστεί. Η πλήρης αντίληψη της EQUAL είναι σηµαντική για τη διαδικασία αυτή, 
όπως και µια εξέταση των εµπειριών από προηγούµενες συµπράξεις στο επιλεγµένο πεδίο. Ο 
προσδιορισµός, η επιλογή και η συµµετοχή εταίρων, µέσω της ανάλυσης των ισχυρών και 
αδύναµων σηµείων της ενδεχόµενης συµβολής από διαφορετικές οµάδες, είναι ζωτικής 
σηµασίας για το στάδιο αυτό. Επίσης, είναι σηµαντικό να εντοπιστούν ευρύτεροι 
ενδιαφερόµενοι φορείς και σχετικές γνωριµίες σε συνεχιζόµενες τοπικές, εθνικές και 
περιφερειακές διαδικασίες αλλαγής που θα ενηµερώνουν τις εργασίες ενσωµάτωσης στον 
κεντρικό κορµό των πολιτικών εξαρχής. Τα άτοµα που εµπλέκονται στη σύµπραξη θα 
επωφελούνταν σε αυτό το στάδιο, αν διέθεταν τις ακόλουθες δεξιότητες. 
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Έναρξη: Εξασφάλιση της δέσµευσης και της δίκαιης συµµετοχής:  
«Όλες οι αποτελεσµατικές συµπράξεις είναι συµµαχίες µε βέβαιη την επιτυχία που 
βασίζονται στο να παράγουν ένα πρακτικό πρόγραµµα αµοιβαίας ωφέλειας.» 
 
Οι εταίροι προετοιµάζουν το έδαφος για να συνεργαστούν και να διασφαλίσουν ο ένας τη 
δέσµευση του άλλου. Οι εκπρόσωποι των εταίρων συναντώνται επανειληµµένως για να 
συζητήσουν και να επανεξετάσουν ζητήµατα, προκειµένου να καταλήξουν σε πλήρη 
κατανόηση των κεντρικών αρχών, στόχων και σκοπών της σύµπραξης. Συγχρόνως, οι 
µέθοδοι ενίσχυσης της συµµετοχής διαφόρων οµάδων και η καθιέρωση σαφών δοµών και 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων είναι σηµαντικές. Οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις για την 
υλοποίηση των εργασιών κατανέµονται και διασφαλίζεται συµφωνία συνεργασίας. Σε αυτό 
ακριβώς το στάδιο, οι εξής δεξιότητες είναι χρήσιµες. 
 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ Αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας, κατανόηση των νοηµάτων, διάκριση του τι λέγεται 

από το τι εννοείται 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Ανταλλαγή εµπειριών από το θέµα εργασίας της πρωτοβουλίας, από τη συνεργασία µε 
τις ∆ιαχειριστικές Αρχές της EQUAL, τις Εθνικές ∆οµές Στήριξης (Ε∆Σ) κλπ. 

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Φέρνοντας τους εταίρους σε επαφή µεταξύ τους  

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

Συνδροµή, κατάρτιση και στήριξη των εταίρων που στερούνται δεξιοτήτων, 
οικονοµικών µέσων ή αυτοπεποίθησης για να εργαστούν σε συµπράξεις, ώστε να 
µπορέσουν να εργαστούν πιο αποδοτικά και αποτελεσµατικά 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ακούγοντας τις απόψεις των άλλων⋅ κοινοποιώντας µε σαφήνεια τι ισχύει για τη 
συγκεκριµένη σύµπραξη  

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ∆ιαχείριση πρώιµου διαλόγου µεταξύ διαφόρων ενδεχόµενων εταίρων τόσο 
εσωτερικά όσο και εξωτερικά 

ΗΓΕΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Επίδειξη επιδέξιου ηγετικού προφίλ, µε ευαισθησία, έχοντας επίγνωση της 
κατάστασης, και ανοικτή σε όλους και αλληλέγγυα συµπεριφορά 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΙΝΗΤΡΩΝ  

Ενθάρρυνση της συµµετοχής, µε ένα όραµα που προκαλεί ενδιαφέρον για το τι είναι 
εφικτό, ενεργοποίηση 

∆ΙΚΤΥΩΣΗ Εντοπισµός ενδεχόµενων εταίρων και ενσωµάτωση των δυνατοτήτων καθώς και 
ευρύτερων ενδιαφερόµενων φορέων στον κεντρικό κορµό των πολιτικών  

ΠΕΙΘΩ Εύρεση της επιχειρηµατολογίας για ενθάρρυνση ενδεχόµενων εταίρων 

ΕΡΕΥΝΑ Πραγµατοποίηση προκαταρκτικών ερευνών, µε την επιλογή νέων εταίρων και εξέταση 
των θετικών και αρνητικών κριτηρίων, χαρτογράφηση της γενικότερης εικόνας του 
ευρύτερου πλαισίου 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ Μη αποπροσανατολισµός, επιτρέποντας µια ισορροπία µεταξύ του πειραµατισµού και 
της προσεκτικής εξέτασης µε πρακτικά έργα 
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∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  Ικανότητα επινόησης τρόπων συνεργασίας µε διάφορους εταίρους που ενστερνίζονται 
διαφορετικές νοοτροπίες και προσεγγίσεις  

ΠΕΙΘΩ Επίδειξη τρόπων µε τους οποίους µια σύµπραξη µπορεί να υπερνικήσει τις δυσκολίες 
που αντιµετωπίζει η ατοµική προσπάθεια, πείθοντας όλους τους εταίρους ότι µια από 
κοινού προσέγγιση είναι το βέλτιστο και ότι όλοι µπορούν να συµβάλουν στην 
επιτυχία της 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη των σχεδίων εργασίας και των χρονοδιαγραµµάτων της πρωτοβουλίας, 
καταµερισµός καθηκόντων, συναντήσεις κλπ. 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Συνεχής εξέταση, παρακολούθηση και αναθεώρηση της προόδου και της δέσµευσης   

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ιεξαγωγή ανοικτού διαλόγου για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης. Συζήτηση όλων των 

πτυχών των εργασιών. Επανεξέταση και αναθεώρηση, όπου χρειάζεται, και ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ όλων των εταίρων  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Ορισµός σαφών κατευθυντήριων γραµµών και δοµών, κατανοµή ρόλων και ευθυνών, 
χρησιµοποίηση µεθοδολογίας που στηρίζεται σε σαφώς καθορισµένα εργαλεία 

ΛΗΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ηµοκρατικές επιλογές ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ Αντιµετώπιση των διαφόρων εταίρων µε διακριτικότητα 

ΗΓΕΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Η επίδειξη ενός ηγετικού προφίλ που θα χαρακτηρίζεται από διπλωµατία και 
ευαισθησία 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Καλή διαχείριση των προγραµµατισµένων και των τυχαίων συναντήσεων⋅ συνεργασία 
µε σαφείς δοµές και κατευθυντήριες γραµµές 

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΗ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ιεξαγωγή ανοικτού διαλόγου για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης. Συζήτηση όλων των 

πτυχών των εργασιών. Επανεξέταση και αναθεώρηση, όπου χρειάζεται, και ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ όλων των εταίρων  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Ορισµός σαφών κατευθυντήριων γραµµών και δοµών, κατανοµή ρόλων και ευθυνών, 
χρησιµοποίηση µεθοδολογίας που στηρίζεται σε σαφώς καθορισµένα εργαλεία 

ΛΗΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ηµοκρατικές επιλογές ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ Αντιµετώπιση των διαφόρων εταίρων µε διακριτικότητα 

ΗΓΕΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Η επίδειξη ενός ηγετικού προφίλ που θα χαρακτηρίζεται από διπλωµατία και 
ευαισθησία 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Καλή διαχείριση των προγραµµατισµένων και των τυχαίων συναντήσεων⋅ συνεργασία 
µε σαφείς δοµές και κατευθυντήριες γραµµές 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  Ικανότητα επινόησης τρόπων συνεργασίας µε διάφορους εταίρους που ενστερνίζονται 
διαφορετικές νοοτροπίες και προσεγγίσεις  

ΠΕΙΘΩ Επίδειξη τρόπων µε τους οποίους µια σύµπραξη µπορεί να υπερνικήσει τις δυσκολίες 
που αντιµετωπίζει η ατοµική προσπάθεια, πείθοντας όλους τους εταίρους ότι µια από 
κοινού προσέγγιση είναι το βέλτιστο και ότι όλοι µπορούν να συµβάλουν στην 
επιτυχία της 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη των σχεδίων εργασίας και των χρονοδιαγραµµάτων της πρωτοβουλίας, 
καταµερισµός καθηκόντων, συναντήσεις κλπ. 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Συνεχής εξέταση, παρακολούθηση και αναθεώρηση της προόδου και της δέσµευσης   

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΗ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ιεξαγωγή ανοικτού διαλόγου για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης. Συζήτηση όλων των 

πτυχών των εργασιών. Επανεξέταση και αναθεώρηση, όπου χρειάζεται, και ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ όλων των εταίρων  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Ορισµός σαφών κατευθυντήριων γραµµών και δοµών, κατανοµή ρόλων και ευθυνών, 
χρησιµοποίηση µεθοδολογίας που στηρίζεται σε σαφώς καθορισµένα εργαλεία 

ΛΗΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ηµοκρατικές επιλογές ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ Αντιµετώπιση των διαφόρων εταίρων µε διακριτικότητα 

ΗΓΕΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Η επίδειξη ενός ηγετικού προφίλ που θα χαρακτηρίζεται από διπλωµατία και 
ευαισθησία 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Καλή διαχείριση των προγραµµατισµένων και των τυχαίων συναντήσεων⋅ συνεργασία 
µε σαφείς δοµές και κατευθυντήριες γραµµές 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  Ικανότητα επινόησης τρόπων συνεργασίας µε διάφορους εταίρους που ενστερνίζονται 
διαφορετικές νοοτροπίες και προσεγγίσεις  

ΠΕΙΘΩ Επίδειξη τρόπων µε τους οποίους µια σύµπραξη µπορεί να υπερνικήσει τις δυσκολίες 
που αντιµετωπίζει η ατοµική προσπάθεια, πείθοντας όλους τους εταίρους ότι µια από 
κοινού προσέγγιση είναι το βέλτιστο και ότι όλοι µπορούν να συµβάλουν στην 
επιτυχία της 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη των σχεδίων εργασίας και των χρονοδιαγραµµάτων της πρωτοβουλίας, 
καταµερισµός καθηκόντων, συναντήσεις κλπ. 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Συνεχής εξέταση, παρακολούθηση και αναθεώρηση της προόδου και της δέσµευσης   

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΗ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ιεξαγωγή ανοικτού διαλόγου για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης. Συζήτηση όλων των 

πτυχών των εργασιών. Επανεξέταση και αναθεώρηση, όπου χρειάζεται, και ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ όλων των εταίρων  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Ορισµός σαφών κατευθυντήριων γραµµών και δοµών, κατανοµή ρόλων και ευθυνών, 
χρησιµοποίηση µεθοδολογίας που στηρίζεται σε σαφώς καθορισµένα εργαλεία 

ΛΗΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ηµοκρατικές επιλογές ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ Αντιµετώπιση των διαφόρων εταίρων µε διακριτικότητα 

ΗΓΕΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Η επίδειξη ενός ηγετικού προφίλ που θα χαρακτηρίζεται από διπλωµατία και 
ευαισθησία 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Καλή διαχείριση των προγραµµατισµένων και των τυχαίων συναντήσεων⋅ συνεργασία 
µε σαφείς δοµές και κατευθυντήριες γραµµές 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  Ικανότητα επινόησης τρόπων συνεργασίας µε διάφορους εταίρους που ενστερνίζονται 
διαφορετικές νοοτροπίες και προσεγγίσεις  

ΠΕΙΘΩ Επίδειξη τρόπων µε τους οποίους µια σύµπραξη µπορεί να υπερνικήσει τις δυσκολίες 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη των σχεδίων εργασίας και των χρονοδιαγραµµάτων της πρωτοβουλίας, 
καταµερισµός καθηκόντων, συναντήσεις κλπ. 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Συνεχής εξέταση, παρακολούθηση και αναθεώρηση της προόδου και της δέσµευσης   

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΗ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ιεξαγωγή ανοικτού διαλόγου για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης. Συζήτηση όλων των 

πτυχών των εργασιών. Επανεξέταση και αναθεώρηση, όπου χρειάζεται, και ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ όλων των εταίρων  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Ορισµός σαφών κατευθυντήριων γραµµών και δοµών, κατανοµή ρόλων και ευθυνών, 
χρησιµοποίηση µεθοδολογίας που στηρίζεται σε σαφώς καθορισµένα εργαλεία 

ΛΗΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ηµοκρατικές επιλογές ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ Αντιµετώπιση των διαφόρων εταίρων µε διακριτικότητα 

ΗΓΕΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Η επίδειξη ενός ηγετικού προφίλ που θα χαρακτηρίζεται από διπλωµατία και 
ευαισθησία 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Καλή διαχείριση των προγραµµατισµένων και των τυχαίων συναντήσεων⋅ συνεργασία 
µε σαφείς δοµές και κατευθυντήριες γραµµές 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  Ικανότητα επινόησης τρόπων συνεργασίας µε διάφορους εταίρους που ενστερνίζονται 
διαφορετικές νοοτροπίες και προσεγγίσεις  

ΠΕΙΘΩ Επίδειξη τρόπων µε τους οποίους µια σύµπραξη µπορεί να υπερνικήσει τις δυσκολίες 
που αντιµετωπίζει η ατοµική προσπάθεια, πείθοντας όλους τους εταίρους ότι µια από 
κοινού προσέγγιση είναι το βέλτιστο και ότι όλοι µπορούν να συµβάλουν στην 
επιτυχία της 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη των σχεδίων εργασίας και των χρονοδιαγραµµάτων της πρωτοβουλίας, 
καταµερισµός καθηκόντων, συναντήσεις κλπ. 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Συνεχής εξέταση, παρακολούθηση και αναθεώρηση της προόδου και της δέσµευσης   

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΗ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ιεξαγωγή ανοικτού διαλόγου για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης. Συζήτηση όλων των 

πτυχών των εργασιών. Επανεξέταση και αναθεώρηση, όπου χρειάζεται, και ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ όλων των εταίρων  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Ορισµός σαφών κατευθυντήριων γραµµών και δοµών, κατανοµή ρόλων και ευθυνών, 
χρησιµοποίηση µεθοδολογίας που στηρίζεται σε σαφώς καθορισµένα εργαλεία 

ΛΗΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ηµοκρατικές επιλογές ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ Αντιµετώπιση των διαφόρων εταίρων µε διακριτικότητα 

ΗΓΕΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Η επίδειξη ενός ηγετικού προφίλ που θα χαρακτηρίζεται από διπλωµατία και 
ευαισθησία 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Καλή διαχείριση των προγραµµατισµένων και των τυχαίων συναντήσεων⋅ συνεργασία 
µε σαφείς δοµές και κατευθυντήριες γραµµές 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  Ικανότητα επινόησης τρόπων συνεργασίας µε διάφορους εταίρους που ενστερνίζονται 
διαφορετικές νοοτροπίες και προσεγγίσεις  

ΠΕΙΘΩ Επίδειξη τρόπων µε τους οποίους µια σύµπραξη µπορεί να υπερνικήσει τις δυσκολίες 
που αντιµετωπίζει η ατοµική προσπάθεια, πείθοντας όλους τους εταίρους ότι µια από 
κοινού προσέγγιση είναι το βέλτιστο και ότι όλοι µπορούν να συµβάλουν στην 
επιτυχία της 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη των σχεδίων εργασίας και των χρονοδιαγραµµάτων της πρωτοβουλίας, 
καταµερισµός καθηκόντων, συναντήσεις κλπ. 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Συνεχής εξέταση, παρακολούθηση και αναθεώρηση της προόδου και της δέσµευσης   

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΗ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ιεξαγωγή ανοικτού διαλόγου για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης. Συζήτηση όλων των 

πτυχών των εργασιών. Επανεξέταση και αναθεώρηση, όπου χρειάζεται, και ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ όλων των εταίρων  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Ορισµός σαφών κατευθυντήριων γραµµών και δοµών, κατανοµή ρόλων και ευθυνών, 
χρησιµοποίηση µεθοδολογίας που στηρίζεται σε σαφώς καθορισµένα εργαλεία 

ΛΗΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ηµοκρατικές επιλογές ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ Αντιµετώπιση των διαφόρων εταίρων µε διακριτικότητα 

ΗΓΕΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Η επίδειξη ενός ηγετικού προφίλ που θα χαρακτηρίζεται από διπλωµατία και 
ευαισθησία 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Καλή διαχείριση των προγραµµατισµένων και των τυχαίων συναντήσεων⋅ συνεργασία 
µε σαφείς δοµές και κατευθυντήριες γραµµές 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  Ικανότητα επινόησης τρόπων συνεργασίας µε διάφορους εταίρους που ενστερνίζονται 
διαφορετικές νοοτροπίες και προσεγγίσεις  

ΠΕΙΘΩ Επίδειξη τρόπων µε τους οποίους µια σύµπραξη µπορεί να υπερνικήσει τις δυσκολίες 
που αντιµετωπίζει η ατοµική προσπάθεια, πείθοντας όλους τους εταίρους ότι µια από 
κοινού προσέγγιση είναι το βέλτιστο και ότι όλοι µπορούν να συµβάλουν στην 
επιτυχία της 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη των σχεδίων εργασίας και των χρονοδιαγραµµάτων της πρωτοβουλίας, 
καταµερισµός καθηκόντων, συναντήσεις κλπ. 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Συνεχής εξέταση, παρακολούθηση και αναθεώρηση της προόδου και της δέσµευσης   

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΗ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ιεξαγωγή ανοικτού διαλόγου για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης. Συζήτηση όλων των 

πτυχών των εργασιών. Επανεξέταση και αναθεώρηση, όπου χρειάζεται, και ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ όλων των εταίρων  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Ορισµός σαφών κατευθυντήριων γραµµών και δοµών, κατανοµή ρόλων και ευθυνών, 
χρησιµοποίηση µεθοδολογίας που στηρίζεται σε σαφώς καθορισµένα εργαλεία 

ΛΗΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ηµοκρατικές επιλογές ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ Αντιµετώπιση των διαφόρων εταίρων µε διακριτικότητα 

ΗΓΕΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Η επίδειξη ενός ηγετικού προφίλ που θα χαρακτηρίζεται από διπλωµατία και 
ευαισθησία 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Καλή διαχείριση των προγραµµατισµένων και των τυχαίων συναντήσεων⋅ συνεργασία 
µε σαφείς δοµές και κατευθυντήριες γραµµές 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  Ικανότητα επινόησης τρόπων συνεργασίας µε διάφορους εταίρους που ενστερνίζονται 
διαφορετικές νοοτροπίες και προσεγγίσεις  

ΠΕΙΘΩ Επίδειξη τρόπων µε τους οποίους µια σύµπραξη µπορεί να υπερνικήσει τις δυσκολίες 
που αντιµετωπίζει η ατοµική προσπάθεια, πείθοντας όλους τους εταίρους ότι µια από 
κοινού προσέγγιση είναι το βέλτιστο και ότι όλοι µπορούν να συµβάλουν στην 
επιτυχία της 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη των σχεδίων εργασίας και των χρονοδιαγραµµάτων της πρωτοβουλίας, 
καταµερισµός καθηκόντων, συναντήσεις κλπ. 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Συνεχής εξέταση, παρακολούθηση και αναθεώρηση της προόδου και της δέσµευσης   

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ιεξαγωγή ανοικτού διαλόγου για την ανάπτυξη εµπιστοσύνης. Συζήτηση όλων των 

πτυχών των εργασιών. Επανεξέταση και αναθεώρηση, όπου χρειάζεται, και ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ όλων των εταίρων  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Ορισµός σαφών κατευθυντήριων γραµµών και δοµών, κατανοµή ρόλων και ευθυνών, 
χρησιµοποίηση µεθοδολογίας που στηρίζεται σε σαφώς καθορισµένα εργαλεία 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ηµοκρατικές επιλογές ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ Αντιµετώπιση των διαφόρων εταίρων µε διακριτικότητα 

ΗΓΕΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Επίδειξη ηγετικού προφίλ που θα χαρακτηρίζεται από διπλωµατία και ευαισθησία 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Καλή διαχείριση των προγραµµατισµένων και των τυχαίων συναντήσεων⋅ συνεργασία 
µε σαφείς δοµές και κατευθυντήριες γραµµές 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  Ικανότητα επινόησης τρόπων συνεργασίας µε διάφορους εταίρους που ενστερνίζονται 
διαφορετικές νοοτροπίες και προσεγγίσεις  

ΠΕΙΘΩ Επίδειξη τρόπων µε τους οποίους µια σύµπραξη µπορεί να υπερνικήσει τις δυσκολίες 
που αντιµετωπίζει η ατοµική προσπάθεια, πείθοντας όλους τους εταίρους ότι µια από 
κοινού προσέγγιση είναι η βέλτιστη και ότι όλοι µπορούν να συµβάλουν στην επιτυχία 
της 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη των σχεδίων εργασίας και των χρονοδιαγραµµάτων της πρωτοβουλίας, 
καταµερισµός καθηκόντων, συναντήσεις κλπ. 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Συνεχής εξέταση, παρακολούθηση και αναθεώρηση της προόδου και της δέσµευσης   
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Ανάπτυξη και έλεγχος: Αποτίµηση της καινοτοµίας και της ποιότητας του αποτελέσµατος:  
«Οι επιτυχίες είναι πολύ σηµαντικές για τη δέσµευση των εταίρων.» 
 
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η σύµπραξη ξεκινάει να αναπτύσσει τις εργασίες 
της και παγιώνει µηχανισµούς και συστήµατα σε πεδία όπως η επικοινωνία, η υποβολή 
εκθέσεων και η αξιολόγηση. Είναι σηµαντικά η εξασφάλιση της δέσµευσης όλων των 
εταίρων, ο έλεγχος των στόχων ως προς το ότι παραµένουν κοινοί και η παρακολούθηση των 
καθηκόντων ως προς το αν εκτελούνται κατά τα συµφωνηθέντα και αν σηµειώνεται πρόοδος. 
Είναι επίσης σηµαντικό να υπάρχει διαχείριση της διαφορετικότητας διατηρώντας έναν 
ανοικτό και ζωτικό διάλογο, ώστε η αξία και η χρησιµότητα της πρωτοβουλίας της 
σύµπραξης να µπορεί εξεταστεί από διάφορες οπτικές γωνίες. Οι εξής δεξιότητες είναι 
σηµαντικές σε αυτό το στάδιο. 

 
Ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό των πολιτικών: Προσαρµόζοντας και επιβάλλοντας τα 
αποτελέσµατα:  
 
«Είναι ουσιαστικό να εξασφαλιστούν πραγµατικοί δεσµοί µε ισχυρούς οργανισµούς 
ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των πολιτικών, δίνοντας τη δυνατότητα στα 
πετυχηµένα τοπικά πιλοτικά έργα να προχωρήσουν σε µια στρατηγική ενσωµάτωσης.» 
«Τα εσωτερικά κανάλια είναι πολύ σηµαντικά. Πρέπει να εξαπλώσουµε την πρωτοβουλία 
και τα αποτελέσµατά της µέσα στους οργανισµούς.» 
 
Η ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό των πολιτικών πρέπει να αντιµετωπιστεί καθόλη τη 
διάρκεια ανάπτυξης µιας σύµπραξης, καθώς αφορά την ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων 
των εργασιών µιας σύµπραξης στα πλαίσια της πρωτοβουλίας και την εξασφάλιση ότι τα 
αποτελέσµατά της µπορούν να αναπαραχθούν και να κλιµακωθούν, προκειµένου να έχουν 
ευρύτερο οικονοµικό, πολιτικό, πολιτιστικό και οργανωτικό αντίκτυπο. Χρειάζεται µια 
συστηµατική προσέγγιση για να εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσµατα είναι βιώσιµα. Από αυτό 

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ  
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ Εξασφάλιση δικαιοσύνης και ισορροπίας – χρησιµοποιώντας την προσέγγιση του 

καρότου και του βούρδουλα. Απόκτηση δεξιοτήτων καλού συντονιστή 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Χρησιµοποιώντας ειλικρινή και πολιτισµικά ευαίσθητο λόγο, απλοποιώντας την τεχνική 
γλώσσα, εξηγώντας την EQUAL µε σαφήνεια σε όλους τους εταίρους και τους φορείς  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Κάνοντας αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας τακτικά ώστε 
να εξασφαλισθεί ότι οι εργασίες της πρωτοβουλίας εκπληρώνουν τους στόχους 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ Ετοιµότητα για αλλαγές  

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Μιλώντας µε τους άλλους για τα όσα συµβαίνουν εντός των οργανισµών που 
συµµετέχουν στην ΑΣ⋅ ενθαρρύνοντας τον ανοικτό διάλογο από το ξεκίνηµα της 
πρωτοβουλίας µεταξύ όλων των εταίρων⋅ ανταλλάσσοντας διδάγµατα εκτός της 
σύµπραξης 

ΗΓΕΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι εταίροι έχουν κίνητρο και ασχολούνται σαφώς µε τη 
σύµπραξη⋅ κάνοντας τη θεωρία πράξη⋅ όντας ένας «δηµοκρατικός δικτάτορας» -
εξασφάλιση του ζητήµατος ότι τα παραδοτέα είναι πραγµατικά και ανταποκρίνονται 
στην EQUAL, όχι απλά σηµειώνοντας τις εργασίες που ολοκληρώνονται 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Εξασφαλίζοντας ότι τα διοικητικά συστήµατα λειτουργούν εύρυθµα και ότι οι 
ηµεροµηνίες των συναντήσεων τηρούνται, ιδιαίτερα όταν τα πρόσωπα είναι 
πολυάσχολα ή αποτελούν στρατηγικούς εταίρους 

ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ Υποστηρίζοντας εταίρους που αντιµετωπίζουν οργανωτικές δυσκολίες που επηρεάζουν 
τη συµµετοχή ή την απόδοσή τους στη σύµπραξη ή που στερούνται αυτοπεποίθησης ή 
αισθάνονται αποκοµµένοι⋅ βοηθήστε τους εταίρους να ανθίσουν! 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 

Κτίζοντας τυπικές και άτυπες σχέσεις συνεχώς! 
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προκύπτει ότι αναπτυσσόµαστε και επωφελούµαστε από επαφές εντός και µεταξύ άλλων 
πρωτοβουλιών, προγραµµάτων, δικτύων και οργάνων σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και 
διεθνές επίπεδο που µπορούν να εκπροσωπούνται στα συµβουλευτικά όργανα και τα σώµατα 
εφαρµογής της σύµπραξης. Η εσωτερίκευση της σύµπραξης στους οργανισµούς µε τους 
οποίους συνδέεται µπορεί να είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος ενσωµάτωσης στον 
κεντρικό κορµό των πολιτικών. Οι στρατηγικές για την ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό 
των πολιτικών απαιτούν την παρέµβαση και την υποστήριξη των εθνικών αρχών της 
EQUAL. Σε αυτό το στάδιο, όσον αφορά τις δεξιότητες των συµµετεχόντων, θα πρέπει να 
επικεντρωνόµαστε στα εξής. 

 
Περαιτέρω ενέργειες: καθιέρωση µιας στρατηγικής για διαρκή και βιώσιµη αλλαγή:  
«Το ολέθριο σφάλµα για µια σύµπραξη είναι να τη διαιωνίζετε απλώς για το σκοπό της .» 
 
Αυτή είναι µια διαδικασία προόδου κατά την οποία λαµβάνονται αποφάσεις για το τι θα 
έπρεπε να γίνει αφού µια σύµπραξη ολοκληρώσει τις εργασίες της. Αυτό µπορεί να 
συνεπάγεται επίτευξη συµφωνίας για την κατάλληλη ολοκλήρωση µιας σύµπραξης ή την 
ανάπτυξη περαιτέρω εργασιών. Περιλαµβάνει ερωτήµατα σχετικά µε το εάν η σύµπραξη 
πρέπει απαραίτητα να συνεχίσει να υπάρχει ανεξαρτήτως άλλων παραγόντων⋅ ποιες 
στρατηγικές πρέπει να υπάρχουν για να εξασφαλιστεί κάποια µορφή συνέχειας και ποιος  
πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την ανάπτυξή τους; Ζωτικής σηµασίας είναι επίσης να 
εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσµατα για ανθρώπους που µειονεκτούν στην αγορά εργασίας 
είναι βιώσιµα. Και πάλι, οι δεξιότητες διαφέρουν ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξης της 
σύµπραξης. 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μιλήστε για τη σύµπραξή σας, γίνετε ικανοί να δηµοσιοποιήσετε τα οφέλη µιας 

σύµπραξης σε ευρύτερο κοινό, καθώς και σε ένα, δύο ή και περισσότερα θεσµικά 
όργανα  

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΣΚΕΨΗ 

Σκεφτείτε νεωτεριστικά για ευκαιρίες σχετικά µε µακροπρόθεσµες αλλαγές σε ένα, 
δύο ή και περισσοτέρους οργανισµούς  

ΗΓΕΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Αναλάβετε κεντρικό ρόλο στην κλιµάκωση και τη µεταφορά ορθών πρακτικών 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Εκµεταλλευτείτε τις ευκαιρίες για τη διάδοση του µηνύµατος της σύµπραξης και 
επωφεληθείτε από γνωριµίες και ευκαιρίες γι’ αυτό 

∆ΙΚΤΥΩΣΗ Αναπτύξτε και διατηρήστε δίκτυα µάθησης όπου µπορούν να ανταλλαχθούν ορθές 
πρακτικές⋅ εµπλέξτε βασικούς στόχους ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των 
πολιτικών, καθώς και πολλαπλασιαστές  

ΠΕΙΘΩ Να πείσετε άλλους για τα πλεονεκτήµατα της προσέγγισης µιας σύµπραξης  µε τη 
δέσµευση και την ενεργητικότητα για προώθηση   
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∆ιατοµεακά θέµατα 
Ένα εύρος διατοµεακών θεµάτων επηρεάζουν την οικοδόµηση µιας σύµπραξης. Αυτά 
σκιαγραφούνται µε  µεγαλύτερη λεπτοµέρεια στις συνόψεις σε σχέση µε συγκεκριµένες 
διαδικασίες και περιλαµβάνουν: 
 
Πλαίσιο εφαρµογής: Επίγνωση ότι όλες οι συµπράξεις επηρεάζονται από το συγκεκριµένο 
περιβάλλον στο οποίο εργάζονται και λειτουργούν καλύτερα, όπου υπάρχει ένα θετικό 
περιβάλλον που το επιτρέπει. Οι παράγοντες του πλαισίου εφαρµογής επιδρούν διαρκώς στις 
συµπράξεις και είναι ζωτικής σηµασίας για τη βιωσιµότητα µιας σύµπραξης να λαµβάνονται 
υπόψη και οι συµπράξεις να προσαρµόζονται σε αυτούς.  
 
Ενδυνάµωση: Εµπλοκή ανθρώπων που µειονεκτούν στην αγορά εργασίας ή οργανώσεων που 
τους εκπροσωπούν ως εταίροι ή ενδιαφερόµενοι φορείς στην ανάπτυξη των εργασιών της 
σύµπραξης.  
 
Εµπιστοσύνη: Καλλιέργεια αµοιβαίου σεβασµού µέσα από την πλήρη κατανόηση κάθε 
εταίρου και των λόγων του καθενός να συµµετέχει στη σύµπραξη και προώθηση της 
διαφάνειας σε όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται µε τη σύµπραξη. 
 
Γλώσσα: Επίτευξη κοινής κατανόησης των όρων µεταξύ των διαφόρων γλωσσικών επιπέδων, 
συµπεριλαµβανοµένης της εθνικής γλώσσας, της διαφορετικής ορολογίας τοµέα/οργανισµού, 
της ορολογίας της EQUAL, της πολιτισµικά ευαίσθητης γλώσσας και της ίδιας της ορολογίας 
της σύµπραξης. 
 
Ηγεσία: Εµπλοκή ανθρώπων µε διαφορετικές ηγετικές ικανότητες, ώστε οι διάφοροι εταίροι 
να µπορούν να αντιµετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις. Εξασφάλιση ότι οι ηγετικοί ρόλοι 
είναι διαφανείς και σαφώς καθορισµένοι και ότι είναι αποδεκτό ότι αυτοί µπορεί να αλλάξουν 
µε την πάροδο του χρόνου.  
 
Καινοτοµία: Επίδειξη καινοτοµίας µε δηµιουργικούς τρόπους  αντιµετώπισης των θεµάτων 
που προκύπτουν στα πλαίσια της EQUAL µε νέες προσεγγίσεις ή στήριξη και βελτίωση 
µεθόδων και µέσων που προϋπάρχουν.  
 
∆εξιότητες: Χρήση «ειδικών» και «γενικών» δεξιοτήτων και αξιολόγηση του δυναµικού των 
δεξιοτήτων µέσω του εντοπισµού των ισχυρών και αδύναµων σηµείων και της ανάγκης για 
κατάρτιση. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Να κοινοποιείτε και να εορτάζετε τις επιτυχίες και τα επιτεύγµατα εσωτερικά και 

εξωτερικά  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Να αξιολογείτε τι έχει επιτύχει η σύµπραξη και ποιες δυνατότητες προόδου 
ενδείκνυνται γι’ αυτήν   

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ Να διευκολύνετε το διάλογο και τη συζήτηση για περαιτέρω ενέργειες και 
στρατηγικές, επιτρέποντας τη διάλυση της σύµπραξης ή την οµαλή και 
αποτελεσµατική συνέχειά της 

ΗΓΕΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Να ενθαρρύνετε τους εταίρους να µελετήσουν το ενδεχόµενο για ένα νέο ξεκίνηµα 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Να διαχειριστείτε την αλλαγή και να εµπλέξετε και άλλους στη διαδικασία αυτή, ώστε 
να υπάρχει διαφάνεια  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ-
ΣΜΟΣ 

Να καταστρώσετε στρατηγικές για περαιτέρω ενέργειες σε πρώιµο στάδιο και να 
βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους να τις προωθήσουν 
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Ευελιξία: Να γίνετε τόσο ευέλικτος ώστε να λαµβάνετε υπόψη και να προσαρµόζεστε στην 
εσωτερική και εξωτερική αλλαγή και να χρησιµοποιείτε δηµιουργικές µεθοδολογίες και 
εργαλεία για το σκοπό αυτό. 
 
Υποστήριξη από τις ∆ιαχειριστικές Αρχές και τις Εθνικές ∆οµές Στήριξης: Ανάπτυξη 
ισχυρών δεσµών µε τις εθνικές αρχές της EQUAL καθόλη τη διάρκεια των εργασιών. 
 
Υπερπήδηση εµποδίων: Επίλυση προβληµάτων µέσω του ανοικτού διάλογου και της 
υιοθέτησης µιας ευέλικτης προσέγγισης µε προθυµία αλλαγής, προκειµένου να ανανεώνεται 
η σύµπραξη µετά από αντιπαραθέσεις. 
  
Χρόνος: Εκτίµηση του χρόνου που απαιτείται για να οικοδοµηθεί και να αναπτυχθεί µια 
σύµπραξη, και επίγνωση των διαφορετικών χρονοδιαγραµµάτων των εταίρων και των 
παραγόντων που τα επηρεάζουν. 
 
Αναθεώρηση: Να χρησιµοποιείτε σαφείς στρατηγικές αναθεώρησης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης που θα εδραιώσουν την οµαλή ανάπτυξη της σύµπραξης. 
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3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: αξιολόγηση του σηµείου 
έναρξης 

 
Γνώση της EQUAL  
Οι πληροφορίες για την EQUAL και η πλήρης κατανόηση των στόχων της και του τρόπου 
λειτουργίας της (συµπεριλαµβανοµένων της στρατηγικής και των δραστηριοτήτων) είναι 
ζωτικής σηµασίας για τις προπαρασκευαστικές εργασίες – ιδιαίτερα για το νοµοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις χρηµατοδοτήσεις -  όπως είναι η εµπειρία εργασίας εντός 
παρόµοιων πρωτοβουλιών σε θέµατα της EQUAL ή/και µε την ΕΚ. 
 
Ο ιστότοπος της EQUAL παρέχει πλήρεις λεπτοµέρειες για το πρόγραµµα, καθώς και ένα εύρος πρακτικών 
πληροφοριών και οδηγών από εθνικούς ιστοτόπους στη διεύθυνση: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 

 
Υποστήριξη από ∆ιαχειριστικές Αρχές και Εθνικές ∆οµές Στήριξης  
Η δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης των πληροφοριών και των συµβουλών από αυτούς 
τους οργανισµούς είναι σηµαντική για την ενθάρρυνση και την προώθηση των συµπράξεων 
καθόλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Πέρα από το συντονισµό των πληροφοριών για την 
EQUAL σε εθνικό επίπεδο µε εγχειρίδια και ιστοτόπους, πρόσθετη χρήσιµη στήριξη 
παρέχεται από τακτικές συναντήσεις ή τηλεφωνική επικοινωνία, από συµβουλές για άλλες 
ΑΣ ή πρωτοβουλίες της ΕΚ από τις οποίες µπορούν να αντληθούν διδάγµατα, από τους 
οργανισµούς εθνικών εργαστηρίων όπου µπορούν να αναπτυχθούν άτυπες επαφές και δίκτυα 
στα πλαίσια της EQUAL και από πληροφορίες για εθνικές/διεθνείς εκδηλώσεις ή επαφές που 
ενδεχοµένως να παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε σχέση µε ένα συγκεκριµένο ζήτηµα ή θέµα.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μιλήστε για τα προβλήµατά σας και δηµιουργήστε σχέσεις µε τις 
∆ιαχειριστικές Αρχές και τις Εθνικές ∆οµές Στήριξης! 
 
Έρευνα και αναθεώρηση του πλαισίου εφαρµογής   
Οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις (ΑΣ) της EQUAL αναπτύσσονται εντός ενός διεθνούς πλαισίου 
στο οποίο υπάρχει όλο και περισσότερη αναγνώριση ότι οι συµπράξεις µεταξύ διαφορετικών 
τοµέων και πεδίων προσφέρουν τη δυνατότητα αντιµετώπισης πιεστικών κοινωνικών 
προκλήσεων. Εντούτοις, είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε ότι όλες οι συµπράξεις 
επηρεάζονται από το συγκεκριµένο οικονοµικό, πολιτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό 
περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται. Οι συµπράξεις εµφανίζονται να έχουν µεγαλύτερη 
επιτυχία όπου υπάρχει ένα τοπικό ενθαρρυντικό περιβάλλον που προωθεί την ανάπτυξή τους. 
Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει θετικές κυβερνητικές πολιτικές, υποστηρικτικά νοµικά και 
κανονιστικά πλαίσια και την ύπαρξη οργανισµών διαµεσολάβησης ή/και βασικά πρόσωπα 
που µπορούν να φέρουν σε επαφή διαφορετικά θεσµικά όργανα. Όπου αυτοί οι παράγοντες 
του περιβάλλοντος είναι περιορισµένοι ή δεν υπάρχουν, οι συµπράξεις αντιµετωπίζουν 
δυσκολίες που επηρεάζουν την επιτυχία τους εθνικά και διακρατικά. 
 
Η προετοιµασία του εδάφους για τη δηµιουργία µιας σύµπραξης συνεπάγεται έρευνα και 
εξέταση του συγκεκριµένου πλαισίου στο οποίο επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί και 
εντοπισµό των βασικών ζητηµάτων που µπορεί να αντιµετωπιστούν στα πλαίσια της 
EQUAL. Αυτό απαιτεί: 
• Προσεκτική εξέταση των αναγκών των ανθρώπων που µειονεκτούν στην αγορά εργασίας 

και του απορρέοντος σκεπτικού για τη σύµπραξη µέσα από µια σειρά ερωτήσεων: 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
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o ποια στοιχεία υποδεικνύουν ότι πρέπει να αναληφθεί το προτεινόµενο έργο; 
o τι έχει γίνει µέχρι σήµερα και από ποιον; 
o ποιος είναι ο αντίκτυπος της προηγούµενης δραστηριότητας; 
o ποια διδάγµατα µπορούν να αντληθούν από προηγούµενες απόπειρες; 
o τι επιδιώκουµε να πετύχουµε; 

• Εντοπισµός ευρύτερων πόρων – οικονοµικών και µη 
• Αποτίµηση της προηγούµενης εµπειρίας µέσω δεσµών µε τους κατάλληλους οργανισµούς 

και τα δίκτυα που έχουν µεγάλη ιστορία δραστηριοτήτων σε ένα πεδίο και τον εντοπισµό 
συµπράξεων που ήδη υπάρχουν γύρω από παρόµοια θέµατα – σε πολλές περιπτώσεις, οι 
ΑΣ µπορούν να προσαρµοστούν στο έργο µιας υπάρχουσας σύµπραξης, οργανισµού ή 
πρωτοβουλίας. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εξετάστε προσεκτικά τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για συγκρότηση 
συµπράξεων στο δικό σας πλαίσιο εφαρµογής! 
 

ΕΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ Αναπτυξιακές Συµπράξεις 
 

Οργάνωση και λειτουργία Αναπτυξιακών Συµπράξεων που εντάσσονται στην Equal στην Ελλάδα: Νόµος 
υπ’ αριθ. 2956/2001 (Άρθρο 42) 
Με σκοπό να διευκολύνει την υλοποίηση της EQUAL µέσα από «στρατηγικές», «αποτελεσµατικές» και 
«διαρκείς» συµπράξεις που φέρνουν σε επαφή όλους τους σχετικούς παράγοντες, θεσπίστηκε ο Νόµος 
2956/2001 (Άρθρο 42). Ο νόµος αυτός ρυθµίζει και εξηγεί ζητήµατα όπως: 
• Το  νοµικό καθεστώς των ΑΣ  (νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)  
• ∆ιαδικασίες λήψης αποφάσεων 
• Όργανα διοίκησης της ΑΣ, τα καθήκοντα και τη θητεία τους 
• Τη συµµετοχή δηµόσιων οργανισµών, καθώς και φορέων της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης  
• Τη λήψη κοινών αποφάσεων από τους Υπουργούς Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ρυθµίζουν κάθε ζήτηµα που αφορά την εκτέλεση, εφαρµογή, διαχείριση, 
χρηµατοδότηση, αξιολόγηση και έλεγχο των ΑΣ που εντάσσονται στην Equal  

Η οργάνωση και η λειτουργία των ΑΣ που εντάσσονται στην EQUAL σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου είχε 
ως αποτέλεσµα έως τώρα τα εξής: 
• την πολυτοµεακή φύση των ελληνικών ΑΣ. Στα µέλη συγκαταλέγονται Κέντρα επαγγελµατικής 

κατάρτισης, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια, µη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις, σύλλογοι, ιδιωτικές επιχειρήσεις, περιφερειακές και τοπικές αρχές (π.χ. δήµοι κλπ.), δηµόσιοι 
φορείς και υπηρεσίες και µη κυβερνητικές οργανώσεις 

• εταίροι µε διαφορετικό νοµικό καθεστώς και µέγεθος συµµετέχουν στις ΑΣ ισότιµα  
• όλοι οι εταίροι των ΑΣ συµµετέχουν στις διαδικασίες διοίκησης και λήψης αποφάσεων 
• παρά τα αρχικά προβλήµατα, οι ΑΣ παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό της συνοχής. Ελάχιστες περιπτώσεις 

αποχώρησης εταίρων έχουν αναφερθεί και, όπου συνέβη αυτό, αντικαταστάθηκαν από νέους εταίρους που 
πρότεινε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΣ 

• το καταστατικό της ΑΣ διατυπώνει µε σαφήνεια τους ρόλους των εταίρων στην ΑΣ, καθώς και τον τρόπο 
λήψης αποφάσεων.  

• το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε απλή πλειοψηφία και όχι αποκλειστικά µε ολοµέλεια, 
γεγονός το οποίο εξασφαλίζει την ευελιξία της ΑΣ στην έκδοση αποφάσεων 

• η δυνατότητα συγκρότησης επιτροπών και συµµετοχής στους νοµοθετηµένους µηχανισµούς για την 
πιστοποίηση των εργασιών και τον έλεγχο των πληρωµών δίνει στους εταίρους της ΑΣ την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν την πρόοδο της υλοποίησης της ΑΣ 

• ο διορισµός του ∆ιαχειριστή και του Συντονιστή Εταίρου µε βάση τις γνώσεις και την εµπειρία τους στη 
σχετική υλοποίηση και διοίκηση εξασφαλίζει τη σταθερή επικοινωνία και την ταχεία ροή πληροφοριών 
µεταξύ των εταίρων και της ∆ιαχειριστικής Αρχής. Επίσης, υποστηρίζει τους πιο «αδύναµους» και λιγότερο 
«έµπειρους» εταίρους στην υλοποίηση και τη διοίκηση της ΑΣ 
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Ορισµός του προβλήµατος / Εκτίµηση των δυνάµεων υπέρ και κατά της προσέγγισης της σύµπραξης στο 
George, L. & Madden, K. (2000) The Partnership Brokers Handbook, UNSC & IBLF, London 
http://www.partnershipbrokers.net 

 
Στηριζόµενοι σε υφιστάµενα έργα ή συµπράξεις 

 
Πολλές Συµπράξεις που εντάσσονται στην EQUAL προσαρµόζονται σε προϋπάρχουσες 
συµπράξεις ή βασίζονται σε γνωριµίες και δίκτυα µε οργανισµούς που γνωρίζουν καλά και µε 
τους οποίους έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν.  
 
Πλεονεκτήµατα: 
• υπάρχει κοινή αντίληψη πολλών εκ των εµπλεκόµενων ζητηµάτων  

ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΜΙΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

 
Austria: RepaNet 
Η ARGE Muellvermeidung (Ένωση για την πρόληψη των αποβλήτων) είναι ο συντονιστής εταίρος της ΑΣ 
RepaNet. Είναι επίσης µια ΜΚΟ και ένας γνωστός οργανισµός δικτύωσης που ιδρύθηκε το 1982 για να 
δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης στον τοµέα του περιβάλλοντος. Μεταξύ 1995-2000, η ARGE ήταν 
ο συντονιστής έργου σε δύο έργα της πρωτοβουλίας ADAPT και ένα της EMPLOYMENT (προδρόµους της 
EQUAL). Η EQUAL ήταν η πρόκληση δηµιουργίας ενός άνευ προηγουµένου δικτύου διαχείρισης αποβλήτων 
και της απελευθέρωσης της πρόσβασης σε επιχειρηµατικά πεδία υψηλότερου προφίλ σε όσους 
αντιµετωπίζουν τον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας της Αυστρίας. Η ARGE επέλεξε το θέµα (επισκευές, 
µια νέα τάση στον περιβαλλοντικό τοµέα στην Αυστρία) καθώς και όλους τους πιθανούς εταίρους. Ένας 
µεγάλος αριθµός ΜΚΟ επιλέχτηκαν για τις περιφερειακές ορθές πρακτικές τους. Οργανισµοί σε εθνικό 
επίπεδο επιλέχτηκαν για τις δυνατότητες ενσωµάτωσής τους στον κεντρικό κορµό των πολιτικών και 
συµπεριέλαβαν το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, το εµπορικό επιµελητήριο και την Ένωση 
εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα (και τα δύο είχαν υφιστάµενα τµήµατα για περιβαλλοντικές υποθέσεις µε 
δραστήριους υπαλλήλους) και την Εθνική ένωση διαχείρισης αποβλήτων (µέλη της οποίας είναι όλοι οι 
αυστριακοί δήµοι). 
 
Belgium: Décrire 
Η DÉCRIRE συγκροτήθηκε από µια υφιστάµενη σύµπραξη µεταξύ τριών οργανισµών: FOREM (τον κρατικό 
οργανισµό απασχόλησης για την απασχόληση και την κατάρτιση στην περιοχή της Βαλονίας) που απασχολεί  
άνεργους στο πλαίσιο µαζικών απολύσεων στην περιοχή της Βαλονίας εδώ και 25 χρόνια, πάντα σε 
συνεργασία µε συνδικαλιστικές οργανώσεις και µερικές φορές µε εργοδοτικές οργανώσεις του εµπορικού και 
του βιοµηχανικού κλάδου. CAREMPLOI – µια σύµπραξη συνδικαλιστικών οργανώσεων που είχε 
συνεργαστεί παλαιότερα µε τον FOREM σχετικά µε προγράµµατα για την κοινωνική και επαγγελµατική 
επανένταξη ανθρώπων που απολύθηκαν µαζικά µετά το κλείσιµο µιας βιοµηχανίας. CEFRET (Centre de 
Formation Textile – Κέντρο Κατάρτισης της υφαντουργίας) – µια σύµπραξη µεταξύ ενός συνδικαλιστικού 
οργανισµού από την υφαντουργία και του οργανισµού εµπορίου υφασµάτων και υφαντουργίας που αποσκοπεί 
να κρατήσει πρώην εργαζοµένους εντός του κλάδου της υφαντουργίας προσφέροντάς τους την ευκαιρία του 
επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού και της προσαρµογής σε νέες τεχνικές, καθώς και την 
µετεγκατάσταση.  Το Université Libre de Bruxelles έγινε νέο µέλος. Αναλαµβάνει ακαδηµαϊκή έρευνα όσον 
αφορά την επανατοποθέτηση σε νέες θέσεις εργασίας. 
 
UK: JIVE (Intervention) PARTNERS, UK 
Η ώθηση για την ΑΣ προήλθε από µια προϋπάρχουσα σύµπραξη δύο οργανισµών (Lets TWIST) που 
συγκροτήθηκε µετά από ένα επιτυχηµένο έργο της πρωτοβουλίας Απασχόληση. Ένας από αυτούς τους 
εταίρους έγινε επικεφαλής εταίρος στην JIVE Partners. Η ΑΣ αναπτύχθηκε από µια βασική επιθυµία να 
εφαρµοστεί το έργο που είχε εκτελεστεί σε περιφερειακή βάση από την Lets TWIST σε εθνικό επίπεδο και 
µια ανάγκη να υπάρχουν οργανισµοί για πειραµατισµούς. Το ευρύ πλαίσιο για ενέργειες υπήρχε ήδη πριν τη 
συγκρότηση της σύµπραξης. Ορισµένες µετατροπές έγιναν σε συνεννόηση µε έναν από τους εταίρους από µια 
ΜΚΟ µε την οποία µας συνέδεαν ισχυροί ιδεολογικοί δεσµοί. Αυτοί οι τρεις οργανισµοί έγιναν η κεντρική 
οµάδα διαχείρισης, µε την ΜΚΟ να λειτουργεί προστατευτικά για τις άλλες ΜΚΟ που ενδιαφέρονταν να 
συµµετέχουν στη σύµπραξη. Επίσης συντάξαµε µαζί όλες τις πτυχές της προσφοράς. 
 

http://www.partnershipbrokers.net/
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• οι στόχοι µπορούν να εκπληρωθούν πιο εύκολα γιατί οι εταίροι γνωρίζονται µεταξύ τους, 
γνωρίζουν τον τρόπο που δουλεύουν και την αξιοπιστία ο ένας του άλλου 

• οι καλές τοπικές γνωριµίες και πρακτικές µπορούν να οικοδοµηθούν πιο εύκολα σε 
περιφερειακό επίπεδο  

• η εµπιστοσύνη καλλιεργείται πιο εύκολα πάνω σε προϋπάρχουσες σχέσεις. 
 
Μειονεκτήµατα: 
• δεν προτείνονται νέες ιδέες, νέοι τρόποι οργάνωσης ή µεθοδολογίες εργασίας 
• η καλλιέργεια γνωριµιών µε αυτούς που είναι συνηθισµένοι να εργάζονται µε έναν 

καθορισµένο τρόπο µπορεί να είναι χρονοβόρα  
• αυτό ενδέχεται να είναι δαπανηρό και µπορεί επίσης να χρειάζεται τη χρήση εσωτερικών 

πόρων για τη δηµιουργία γνωριµιών 
• µια πραγµατικά κοινή πρωτοβουλία µπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς οι 

εταίροι που δεν ανήκουν στα πρώτα µέλη µπορεί να αισθάνονται περιθωριοποιηµένοι. 
 
Ξεκίνηµα µιας νέας σύµπραξης 
Πλεονεκτήµατα: 
• νέες και πιο καινοτόµες προσεγγίσεις σε ζητήµατα, πρωτοβουλίες και µεθοδολογίες 
• µια ποικιλοµορφία ιδεών µε τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλών διαφορετικών 

πρωτοβουλιών που αφορούν τις µειονεκτούσες οµάδες. 
• καλλιεργούνται νέες επαφές και γνώσεις  
• τα άτοµα και οι εταίροι γνωρίζονται µεταξύ τους καλά, εφόσον ξεκίνησαν την 

προσπάθειά τους από το µηδέν.  
 
Μειονεκτήµατα:   
• πιο δύσκολο να επιτευχθεί µια κοινή προσέγγιση 
• η καλλιέργεια εµπιστοσύνης απαιτεί περισσότερο χρόνο 
• το ξεκίνηµα  είναι πολύ απαιτητικό από άποψη έργου και χρόνου.  
 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αφιερώστε χρόνο για να συλλογιστείτε τα διάφορα ζητήµατα όταν ξεκινάτε 
µια νέα σύµπραξη! 
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4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: αναζήτηση εταίρων 
 
Εντοπισµός και επιλογή εταίρων 
Οι συµπράξεις που εντάσσονται στην EQUAL δεν ξεκινούν στο κενό. Συνήθως, ένας αρχικός 
οργανισµός τίθεται επικεφαλής της ανάπτυξης της ιδέας για µια σύµπραξη και ξεκινάει τη 
διαδικασία αναζήτησης ενδεχόµενων εταίρων και πόρων. Το να προσδιοριστούν και να 
υπάρξει συµφωνία για τους «κατάλληλους» παράγοντες που θα συµµετέχουν στη σύµπραξη 
έχει ζωτική σηµασία για τις προπαρασκευαστικές εργασίες. Μια εκτίµηση των κινδύνων και 
των ανταµοιβών της συµµετοχής σε µια σύµπραξη είναι σηµαντικό να γίνει από κάθε πιθανό 
εταίρο. Αυτό συνεπάγεται επίσης την ανάλυση των διαφορετικών ισχυρών και ασθενών 
σηµείων και είναι ιδιαίτερα σηµαντικό εάν η σύµπραξη δεν βασίζεται σε µια προϋπάρχουσα 
σύµπραξη ή επαφές µε γνωστούς οργανισµούς.  
 

  
Η προσεκτική επιλογή εταίρων είναι σηµαντική:  
• για να αποκτήσει συνάφεια η προσέγγιση της σύµπραξης  
• για να επιτραπούν οι αποτελεσµατικές εργασιακές σχέσεις 
• για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι  
• για να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα των δραστηριοτήτων της σύµπραξης  
• για να αξιοποιηθούν πιθανές δυνατότητες ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των 

πολιτικών (π.χ. ακροατήριο σχετικά µε την πολιτική στην εθνική ή περιφερειακή 
διοίκηση) 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ελέγξτε αν οι ενδεχόµενοι εταίροι δείχνουν διέγερση και ενδιαφέρον για  να 
συµµετάσχουν στη σύµπραξη, ώστε να υπάρχει ενθουσιασµός και δέσµευση στην 
προσπάθεια επιτυχίας της! 
 
Έλεγχος των πόρων 
Όλοι οι εταίροι θα έχουν µια συλλογή διαφορετικών ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων που 
µπορούν να διαθέσουν στη σύµπραξη. Οι πόροι µπορεί να αφορούν πληροφορίες, χώρους, 
προϊόντα, τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανάπτυξη σχέσεων, ανθρώπους και χρήµατα. Η 
σύµπραξη χρειάζεται να αποφασίσει ποιοι από αυτούς απαιτούνται στο έργο της και ποιοι 
ενδεχόµενοι εταίροι µπορούν να τους διαθέσουν. Αυτό µπορεί να απαιτεί µια άσκηση 

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
 
Σουηδία: Diversity in Västernorrland 
Τον Ιούλιο του 2000 µια άτυπη εξαµελής οµάδα εργασίας συγκροτήθηκε κατά την πρώτη συνάντηση είκοσι 
οργανισµών. Απαρτίζονταν από µια Ένωση των τοπικών αυτοδιοικήσεων, δύο επαρχιακά συµβούλια, δύο ΜΚΟ 
και ένα περιφερειακό γραφείο κοινωνικής ασφάλισης. Προσλήφθηκε ένας επικεφαλής του έργου για να 
συστήσει τις διαδικασίες της σύµπραξης καταρτίζοντας µια απογραφή ιδεών από όλους τους δήµους της 
επαρχίας στους οποίους είχε παρουσιαστεί η πρωτοβουλία EQUAL. Η πρώτη απογραφή περιλάµβανε περίπου 
200 άτοµα. Το Μάιο του 2001, πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα όπου συµµετείχαν 50 άτοµα που προσκλήθηκαν για 
να ανταλλάξουν ιδέες για την EQUAL. Το ξεκίνηµα βασίστηκε σε ιδέες και δεν έγινε σε αυτό το στάδιο κάποια 
συζήτηση για µια πιθανή σύµπραξη. Παρουσιάστηκαν µε λεπτοµέρεια περίπου τριάντα ιδέες, από τις οποίες οι 
12 επιλέχτηκαν ως πραγµατικά σχέδια στα πλαίσια της EQUAL. Στο τέλος, 7 εξ αυτών χρηµατοδοτήθηκαν και 
υλοποιήθηκαν. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα, οι 14 εταίροι της ΑΣ ανέλαβαν δέσµευση σταδιακά. Ορισµένοι 
από αυτούς αναδείχθηκαν από τη φύση τους, καθώς ήταν αρµόδιοι για τα ζητήµατα και τις οµάδες στόχους  που 
αφορούσαν οι ιδέες/τα έργα, ενώ άλλοι επιλέχτηκαν ως εταίροι χρηµατοδότησης, χωρίς άµεση συµµετοχή στο 
έργο. Παράλληλα µε αυτές τις εργασίες, πολλές τοπικές και περιφερειακές αρχές, δήµοι και οργανισµοί 
συµµετείχαν σε µια διαδικασία αναζήτησης οράµατος για ολόκληρη την επαρχία. Αυτό επικεντρώθηκε στην 
διαφορετικότητα και έτσι υποστήριξε τη διαδικασία της EQUAL. 
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χαρτογράφησης πόρων, στην οποία οι εταίροι απαριθµούν τους πόρους που µπορούν να 
διαθέσουν στη σύµπραξη και γίνεται µια αποτίµηση των διαθέσιµων πόρων για το έργο της. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αντισταθµίστε την οικονοµική ισχύ µε την τεχνογνωσία, τις δεξιότητες και 
τις γνώσεις! 
 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οδηγός προγραµµατισµού για τη διευκόλυνση των ΑΣ που εντάσσονται στη 
σύµπραξη EQUAL  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
Εκτίµηση εάν οι οργανισµοί είναι έτοιµοι να συµµετάσχουν σε µια σύµπραξη και Ανάλυση  
ενδιαφερόµενων φορέων στο George, L. & Madden, K. (2000) The Partnership Brokers Handbook, UNSC & 
IBLF, London http://www.partnershipbrokers.net 
Ανάλυση ενδιαφερόµενων φορέων στις κατευθυντήριες γραµµές διαχείρισης του προγράµµατος (PCM) 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf  
Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης: ∆ιαβουλεύσεις των ενδιαφερόµενων φορέων 
http://www.evalsed.info/frame_techniques_part1_2.asp 

 
Συµφωνώντας στους αριθµούς  

 
Οι ΑΣ της EQUAL ποικίλλουν σε µεγάλο βαθµό ως προς το µέγεθος, από ελάχιστους 
εταίρους που κυµαίνονται µεταξύ 3 και 4 έως περιπτώσεις που ξεπερνούν τους 50. Πολλές 
ΑΣ επιλέγουν να περιορίσουν τον αριθµό των συµµετεχόντων εταίρων στο έργο τους, 
προκειµένου να εξασφαλίσουν εύκολη διαχείριση και οµαλές σχέσεις. Επίσης, αισθάνονται 
ότι είναι πιο εύκολο να γνωρίσει ο ένας τον άλλον, να συνεργαστούν µεταξύ τους⋅ έτσι, η 
εµπιστοσύνη αναπτύσσεται ευκολότερα. Εντούτοις, οι µεγαλύτερες συµπράξεις θεωρούν ότι 
µε το να συγκεντρώσουν ένα ευρύ φάσµα οργανισµών που συνήθως δεν συνεργάζονται, είναι 
σε θέση να εξασφαλίζουν µεγαλύτερη ποικιλία πόρων που διαφέρουν µεταξύ τους και 
αλληλοσυµπληρώνονται, να είναι πιο καινοτόµοι βασιζόµενοι σε περισσότερες ιδέες και να 
εξασφαλίζουν καλές δυνατότητες ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των πολιτικών, καθώς 
το έργο τους εξελίσσεται. 

ΣΥΜΦΩΝΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 
 
Βέλγιο: Décrire (4 εταίροι) 
Συµφωνούµε να βάλουµε ένα όριο στον αριθµό µελών της ΑΣ µας σε αυτό το στάδιο, διότι οι στόχοι και οι 
ενέργειες επισηµάνθηκαν σαφώς και κάθε εταίρος συµφώνησε να αναλάβει τις ενέργειες που εµπίπτουν στο 
πεδίο της αρµοδιότητάς του. 
 
Ιρλανδία: Equal at Work – The Dublin Employment Pact (48 Εταίροι) 
∆εν προγραµµατίστηκε κάποιος περιορισµός στον αριθµό. Αντιθέτως, από την αρχή, πρόθεσή τους ήταν να 
έχουν αντίκτυπο και στους τρεις τοµείς της αγοράς εργασίας του ∆ουβλίνου (συναφής αντίκτυπος η 
ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό των πολιτικών), έτσι εταίροι από διάφορους τοµείς και διαφορετικές 
γεωγραφικές περιοχές της περιφέρειας εξετάστηκαν προσεκτικά από την αρχή. Ο κορµός της σύµπραξης 
σχηµατίστηκε από υφιστάµενους εταίρους. Εργαστήρια που ανέπτυσσαν το θέµα για την εφαρµογή της EQUAL 
εντόπισαν στη συνέχεια και άλλους εταίρους για να συµµετάσχουν. Στη συνέχεια τους προσέγγισαν και τους 
ζήτησαν να συµµετάσχουν στην πρωτοβουλία µε βάση το σχεδιάγραµµα της πρότασης που τονίζεται στην 
αίτηση.  Από τους 48 εταίρους που συµµετέχουν στην ΑΣ, ο αρχικός κορµός αποτελούνταν από 10.  Κατά 
προσέγγιση 34 εταίροι  συµµετείχαν στη συµπλήρωση της αίτησης και την αναλυτική περιγραφή του κάθε 
προγράµµατος εργασιών.  Οι τελικοί εταίροι επιλέχτηκαν στην συνέχεια για να συµµετάσχουν «τοπικά» από τις 
ιδρυθείσες θέσεις. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
http://www.partnershipbrokers.net/
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
http://www.evalsed.info/frame_techniques_part1_2.asp
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Κατανόηση των Πρωτοβουλιών 
Η κατανόηση των κινήτρων και των διοργανωτικών προσδοκιών της σύµπραξης και του 
έργου της για τους διάφορους εταίρους έχει ζωτική σηµασία για την επιτυχία των 
συµπράξεων της EQUAL. Αυτό σηµαίνει προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι 
πρωτοβουλίες του κεντρικού εταίρου για τη συµµετοχή στη σύµπραξη διακρίνονται από 
διαφάνεια και σαφήνεια. Το να γνωρίζουν όλοι οι εταίροι ότι οι συµπληρωµατικοί στόχοι 
µπορούν να επιτευχθούν µε τη συνεργασία, αν και οι οργανωτικοί στόχοι και οι προσεγγίσεις 
µπορεί να διαφέρουν, έχει πρωταρχική σηµασία. Τελικά, όλοι οι εταίροι πρέπει να 
αναγνωρίσουν την ανάγκη ύπαρξης της σύµπραξης και το γεγονός ότι θα τους παρέχει κάποιο 
τελικό αποτέλεσµα που δεν µπορούσε να επιτευχθεί από έναν οργανισµό που λειτουργεί 
ανεξάρτητα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Καθορίστε µε σαφήνεια ποιος συνεισφέρει τι στη σύµπραξη και για ποιο 
λόγο επιθυµούν τη συνεργασία! 
 
∆έσµευση Εταίρων  
 
Η αναγνώριση των διαφορετικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και πόρων που ο κάθε εταίρος 
συνεισφέρει στη σύµπραξη είναι σηµαντική για τη δέσµευση των εταίρων. Είναι σηµαντικό 
να υπάρχει ισορροπία στη συµβολή των διαφόρων εταίρων, όπου ο κάθε πόρος να 
αξιολογείται για τη συµπληρωµατικότητά του και οι ενδεχόµενοι εταίροι να γίνονται 
αποδεκτοί ως ισότιµα µέλη. Έχει ως αποτέλεσµα το να φθάνουµε σε αυτό που η ΑΣ Equal at 
Work - Dublin Employment Pact περιγράφει ως «συνταγή επιτυχίας» στην οποία «το µέγεθος 
του αµοιβαίου οφέλους είναι µεγαλύτερο από το άµεσο ατοµικό όφελος». Είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό για τις ΜΚΟ ή/και µικρούς οργανισµούς να αισθάνονται ότι είναι αποδεκτοί ως 
ισότιµα µέλη, καθώς µπορεί να αισθάνονται ότι έχουν περιορισµένες δυνατότητες να 
καταστούν αξιόπιστοι εταίροι, λόγω περιορισµένων οικονοµικών δυνατοτήτων και 
δεξιοτήτων. Κατά καιρούς, η παροχή βοήθειας σε τέτοιους οργανισµούς προκειµένου να 
αποκτήσουν και να αναπτύξουν πόρους µπορεί να είναι απαραίτητη για να δικαιολογηθεί η 
συµµετοχή τους στη σύµπραξη. Αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί προσεκτικά, καθώς δεν 
αποτελεί εύκολη διαδικασία και µπορεί να αποκλίνει από το κύριο πρόγραµµα δράσης της 
σύµπραξης. 

 
Οι εταίροι που συνήθως είναι πιο εύκολο να δεσµευτούν είναι αυτοί που: 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ 
ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Φήµη: Μπορούν και έχουν σκοπό να αποδώσουν;  Έχουν καθόλου εµπειρία από εργασία σε προγράµµατα  της 
ΕΚ; 
Νοµιµότητα: Οι οργανισµοί εξουσιοδοτούνται από τα µέλη/ενδιαφερόµενους φορείς/διοικητικά συµβούλια να 
λαµβάνουν αποφάσεις για ζητήµατα που αφορούν το έργο της σύµπραξης; Τα άτοµα που τους εκπροσωπούν 
είναι εξουσιοδοτηµένα να ενεργούν εκ µέρους τους; 
∆εξιότητες και πόροι: Τι µπορούν να προσφέρουν; ∆ιαθέτουν στέρεες δεξιότητες και πόρους (ρευστό/ή 
άλλο;)  
Συµπληρωµατικότητα: Οι δεξιότητες και οι πόροι τους παρέχουν στη σύµπραξη τη δυνατότητα να 
συµπληρώσει ορισµένα κενά και συµβάλλουν στο έργο της – κάτι που δεν παρέχουν άλλοι; 
Ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό των πολιτικών: Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και οι µειονεκτούσες 
οµάδες της αγοράς εργασίας αντιπροσωπεύονται επαρκώς/συµµετέχουν στη σύµπραξη, ώστε ο αντίκτυπός της 
να είναι µακροπρόθεσµος; Έχουν εντοπιστεί οι φορείς και τα άτοµα που υλοποιούν τις αλλαγές; 
Παροχή κινήτρων: Βλέπουν τη σύµπραξη ως ένα δρόµο προς το µέλλον; Έχουν το κίνητρο να εργαστούν στα 
πλαίσια µιας σύµπραξης; 
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• είναι πιο κοντά στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η EQUAL  
• στερούνται των πόρων για να αναλάβουν πρωτοβουλίες που γνωρίζουν ότι απαιτούνται  
• έχουν κοινά σηµεία µε τον οργανισµό έναρξης 
• έχουν εύρυθµη εσωτερική λειτουργία 
• έχουν οικονοµικές δυνατότητες 
 
Οι εταίροι που είναι πιο δύσκολο να δεσµευτούν είναι αυτοί που: 
• χρειάζεται να πειστούν για την αξία της σύµπραξης  
• έχουν ισχυρή πολιτική/γραφειοκρατική νοοτροπία, π.χ. δηµόσιες υπηρεσίες 
• απειλούνται από τους στόχους της σύµπραξης  
• στερούνται αυτοπεποίθησης ή/και εµπειρίας στις συµπράξεις 
• αντιµετωπίζουν δυσκολίες χρηµατοδότησης 
• αντιµετωπίζουν δυσκολίες που συνδέονται µε το µικρό τους µέγεθος (έλλειψη 

αφοσιωµένου προσωπικού που εργάζεται µόνο για τη σύµπραξη) 
• αντιµετωπίζουν δυσκολίες που συνδέονται µε το µεγάλο τους µέγεθος (έλλειψη 

ενοποίησης µε το µητρικό οργανισµό)  
• δεν είναι ευέλικτοι και έχουν καθορισµένους στόχους  
• θεωρούν ότι το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο της χρηµατοδότησης δυσχεραίνει τη 

συνεργασία  

 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εξηγήστε την πρωτοβουλία και τους στόχους της πολλές φορές, 
προκειµένου να εξασφαλίσετε κατανόηση και να εξαγοράσετε συµµετοχή -  «είναι µια 
δουλειά χωρίς τέλος» 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
 
Η δέσµευση των εταίρων, ειδικά των διστακτικών, απαιτεί προσεκτικές προσπάθειες. 
Πιθανές µέθοδοι για να επιτευχθεί αυτό είναι οι εξής: 
• να ενθαρρύνετε τις συζητήσεις και τον ανοιχτό διάλογο για τη σύµπραξη και τους στόχους της, όποτε είναι 

δυνατό  
• να ενισχύετε τις επαφές και να εντοπίζετε ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά στους οργανισµούς εταίρους που 

µπορούν να προωθήσουν τη συµµετοχή 
• να διοργανώνετε εργαστήρια έναρξης σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής και το θέµα της εισηγούµενης 

πρότασης 
• να πραγµατοποιείτε τακτικές συναντήσεις για να εξηγείτε τους στόχους της σύµπραξης  
• να επισκέπτεστε τους οργανισµούς εταίρους για να παρουσιάζετε το έργο 
• να χρησιµοποιείτε ένα διαµεσολαβητή για να κατευθύνει τη διαδικασία του διαλόγου και να αναδεικνύει 

τα κοινά σηµεία των ανθρώπων.  
• να αναθέτετε σε ένα µέλος του προσωπικού του οργανισµού έναρξης τη συνεργασία µε ένα συγκεκριµένο 

εταίρο  
• να συγκεντρώνετε πληροφορίες και να γνωρίζεστε καλά  µε τους πιθανούς οργανισµούς εταίρους  
• να αναπτύξετε καλές άτυπες σχέσεις µε τους εκπροσώπους των εταίρων  
• να εξασφαλίζετε τη δέσµευση σηµαντικών εταίρων για την ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό των 

πολιτικών από την αρχή, π.χ. κυβερνητικούς και εθνικούς φορείς 
• να επικεντρώνεστε µόνο σε ένα σαφές ζήτηµα, µε το οποίο µπορούν εύκολα να  
        ταυτιστούν οι εταίροι 
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∆έσµευση του ιδιωτικού τοµέα ως εταίρου στην EQUAL  
Ο τοµέας που φαίνεται να συµµετέχει λιγότερο σε συµπράξεις που εντάσσονται στην 
EQUAL είναι ο ιδιωτικός τοµέας. Η ανάληψη δεσµεύσεων του ιδιωτικού τοµέα στις 
συµπράξεις EQUAL είναι σηµαντική λόγω του ρόλου που διαδραµατίζει στη δηµιουργία 
τοπικών θέσεων εργασίας και των δυνατοτήτων του να αναπτύξει τις δεξιότητες του 
εργατικού δυναµικού που χρειάζονται οι εργοδότες εντός της τοπικής κοινότητας.  Μέσω της 
συµµετοχής σε συµπράξεις, ο ιδιωτικός τοµέας µπορεί επίσης να µεγιστοποιήσει το θετικό 
οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: ∆είξτε ότι οι διατοµεακές συµπράξεις έχουν λογική από επιχειρηµατική 
άποψη ωφελώντας τόσο τους µετόχους όσο και τους ενδιαφερόµενους φορείς!  

 
Ενδυνάµωση 
Ένας κεντρικός στόχος µιας σύµπραξης της EQUAL είναι να καταπολεµήσει τις διακρίσεις 
και την ανισότητα στην αγορά εργασίας και να επιτρέψει στους ανθρώπους που µειονεκτούν 
στην αγορά εργασίας να συνεργαστούν µε άλλους ενδιαφερόµενους φορείς στο ίδιο επίπεδο. 
Συνεπώς, είναι απαραίτητο οι άνθρωποι που µειονεκτούν στην αγορά εργασίας, ή οι 
οργανισµοί που τους εκπροσωπούν, να εµπλακούν ως εταίροι ή ενδιαφερόµενοι φορείς στην 
ανάπτυξη του έργου τους. Η ενδυνάµωση µπορεί επίσης να εφαρµοστεί για τους ίδιους τους 
εταίρους, είτε πρόκειται για οργανισµούς που εκπροσωπούν άτοµα που µειονεκτούν στην 
αγορά εργασίας είτε για άλλου τύπου οργανισµούς ενδιαφερόµενων φορέων. Οι συµπράξεις 
που αναπτύσσουν δηµιουργικές σχέσεις µε οµάδες ενδιαφερόµενων φορέων µέσω διάλογου 
και διαβουλεύσεων, είναι πιθανότερο να σηµειώσουν τις µεγαλύτερες επιτυχίες στη στήριξη 
της διαδικασίας ενδυνάµωσης. Ταυτόχρονα, είναι σηµαντική µια ανοικτή και διαφανής δοµή 
και τύπος επικοινωνίας που ενθαρρύνει τους ανθρώπους που µειονεκτούν στην αγορά 
εργασίας να δεσµευτούν στη σύµπραξη. Η συνεχιζόµενη παρακολούθηση φαίνεται να είναι 
ένα χρήσιµο εργαλείο για να εξασφαλιστεί η ενδυνάµωση. 
 
∆ιαµεσολάβηση στη σύµπραξη  
Οι συµπράξεις συχνά βασίζονται σε κάποιον που ενεργεί ως διαµεσολαβητής ή µεσάζοντας 
κατά τη διάρκεια του έργου, ειδικά στα πρώτα στάδια.. Αυτός ο «διαπραγµατευτής της 
σύµπραξης» αναπτύσσει σχέσεις µεταξύ των εταίρων και εκτελεί τις παρασκηνιακές εργασίες 
για να δηµιουργηθεί και να οικοδοµηθεί η σύµπραξη. Μπορεί να πρόκειται για µέλος του 
προσωπικού του οργανισµού έναρξης ή για ένα εξωτερικό σύµβουλο/µεσάζοντα. Ένας καλός 
διαµεσολαβητής µιας σύµπραξης πρέπει να είναι πρόσωπο έµπιστο σε όλους τους εταίρους 
και απαιτεί µια σειρά προσόντων και δεξιοτήτων, µεταξύ αυτών και πλήρη κατανόηση της 
ΑΣ και του πλαισίου εντός του οποίου λειτουργεί, δέσµευση στην ΑΣ, εµπειρία εργασίας σε 
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• Επισηµάνετε τις νοµικές υποχρεώσεις, π.χ. που αφορούν τις ίσες ευκαιρίες 
• Χρησιµοποιήστε το παράδειγµα εταιρειών που έχουν ωφεληθεί από συνεργασίες στα πλαίσια 

συµπράξεων 
• Επιδιώξτε την εξαγορά της επιχείρησης από ανώτερα στελέχη για τη σύµπραξη  
• Καταδείξτε µε ποιο τρόπο µια επιχείρηση µπορεί να κερδίσει θετική δηµοσιότητα και δεσµούς 

ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των πολιτικών µε την ευρύτερη κοινωνία 
• Αντλήστε επιχειρήµατα από το παγκόσµιο κίνηµα της κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών που 

δείχνουν οφέλη από τη δέσµευση των επιχειρήσεων σε κοινωνικά θέµατα 
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διάφορους τοµείς, υψηλές επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητες – ειδικά, ικανότητα να 
ακούει τους άλλους, προσωπική δέσµευση, φαντασία και ειλικρίνεια..  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Επιλέξτε ένα διαµεσολαβητή σύµπραξης µε ακέραιη προσωπικότητα και 
προθυµία να ακούει! 
 
Ιστότοπος διαµεσολαβητών συµπράξεων http://www.partnershipbrokers.net 
Οδηγός προγραµµατισµού για τη διευκόλυνση των ΑΣ που εντάσσονται στη σύµπραξη EQUAL της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 

 
Αντιµετώπιση αρχικών δυσκολιών 

 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προετοιµασίας, µπορεί να προκύψει µια σειρά εµποδίων. 
Αυτά µπορεί να συνδέονται µε τους εξωτερικούς περιορισµούς του περιβάλλοντος όπου η 
σύµπραξη επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί, µε προκαταλήψεις για διάφορους πιθανούς 
εταίρους, µε την έλλειψη δεξιοτήτων οικοδόµησης µιας σύµπραξης και διαφόρων 
οργανωτικών προτεραιοτήτων που παρακωλύουν την επαρκή υποστήριξη της προτεινόµενης 
σύµπραξης. Οι περισσότερες από αυτές τις προκλήσεις µπορούν να ξεπεραστούν µε σκληρή 
δουλειά και δέσµευση και η άµεση αντιµετώπισή τους µπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά 
στην ανάπτυξη νέων και δυναµικών τρόπων συνεργασίας.  
 

 
ΥΠΕΡΠΗ∆ΗΣΗ ΠΡΩΙΜΩΝ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ 

 
Ιρλανδία: Sonas DP Ireland Ltd.  
Οι πρώτες µας δυσκολίες προέκυψαν όταν εφαρµόστηκε το πρότυπο της σύµπραξης – όλοι ήταν ίσοι και 
µπορούσαν να διατυπώσουν την άποψή τους ισότιµα. Αυτό δυσχέραινε τα πράγµατα, γιατί χωρίς σαφή 
ηγεσία, υπόβοσκε µια τάση αντιπαράθεσης και επιδίωξης εξασφάλισης ατοµικών αποτελεσµάτων στα 
στάδια της προετοιµασίας και του προγραµµατισµού. Αυτό λύθηκε χρησιµοποιώντας έναν εξωτερικό 
µεσάζοντα για να βοηθήσει στην εύρεση ενός αριθµού κοινών και αποδεκτών στόχων και διαδικασιών. 
Αλλαγή προκάλεσε επίσης η συµµετοχή τριών εκπροσώπων σε µια πρώτη διακρατική συνάντηση, που 
έµοιαζε πολύ περισσότερο προχωρηµένη από τη δική µας ΑΣ. Επίσης, αφιερώσαµε πολύ χρόνο µεταξύ µας, 
γεγονός το οποίο µας έδωσε µια εικόνα για τη δέσµευση και την αφοσίωση του καθενός και που ήταν 
χρήσιµη στην καλλιέργεια του σεβασµού και στο να αποφασίσουµε να δραστηριοποιηθούµε όταν θα 
επιστρέφαµε στην πατρίδα µας. Αυτό λειτούργησε καταλυτικά στο να δηµιουργηθούν πιο ισχυροί δεσµοί 
µέσα στην ΑΣ και να καταστούµε µια πιο αποφασιστική και δραστηριοποιηµένη οµάδα. ∆ράττοντας της 
πρωτοβουλίας, αυτή η οµάδα καθοδήγησε τους υπόλοιπους τόσο ως παράδειγµα προς µίµηση όσο και 
δηµιουργώντας την αίσθηση της επιτακτικής ανάγκης να εκπληρώσουµε µαζί τους συµφωνηµένους στόχους 
εντός των χρονοδιαγραµµάτων. Μετά από αυτό, οι συναντήσεις της ΑΣ κατέστησαν περισσότερο 
επικεντρωµένες στο στόχο, µε µεγαλύτερη συνοχή και όλα τα µέλη έδωσαν µεγαλύτερη σηµασία στο ρόλο 
τους. 
 
UK: JIVE (Intervention) PARTNERS 
Οι ΜΚΟ µε τις οποίες επιλέξαµε να συνεργαστούµε αντιµετώπιζαν όλες έλλειψη πόρων και η ανάπτυξη της 
ΑΣ επισκιάστηκε από µια ανησυχία ότι δεν θα µπορούσε να βρεθεί επαρκής χρηµατοδότηση. Πολύτιµος 
χρόνος σπαταλήθηκε ανεπιτυχώς προσπαθώντας να τις βοηθήσουµε ως προς αυτό το ζήτηµα. Για να 
στηρίξουµε τις ΜΚΟ, ο επικεφαλής εταίρος παρείχε εντατική υποστήριξη στα οικονοµικά προβλήµατα που 
αντιµετώπιζαν. Ένα ποικίλο ποσοστό παρέµβασης τους έδωσε το χρόνο να οικοδοµήσουν ένα διαφορετικό 
προφίλ στην περιοχή τους για να προσελκύσουν χρηµατοδότηση. Το αποτέλεσµα ήταν δύο από τις 
οργανώσεις να επιτύχουν, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει µια άλλη που αντιµετωπίζει προβλήµατα. Η 
οικονοµική ανασφάλεια όλων των ΜΚΟ αποτέλεσε µόνιµη απειλή καθόλη τη διάρκεια του έργου και 
εµπόδισε κάποιες από τις δυνατότητες και δραστηριότητές του. 

http://www.partnershipbrokers.net/
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∆ιακρατικές Συµπράξεις 
Καθώς η διακρατική σύµπραξη αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του µελλοντικού 
προγράµµατος εργασίας οποιασδήποτε ΑΣ, προτείνεται να ξεκινήσετε να εντοπίζετε 
διακρατικούς εταίρους το συντοµότερο δυνατό και έπειτα να αναπτύξετε λεπτοµερείς 
προτάσεις από κοινού. Περισσότερες πληροφορίες για τη διακρατικότητα µπορείτε να βρείτε 
στον «Οδηγό για τη ∆ιακρατικότητα». 
 
Οδηγός για τη ∆ιακρατικότητα της EQUAL:  http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
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5. ΕΝΑΡΞΗ: προγραµµατισµός της σύµπραξης 
 
Συµφωνώντας σε «κανόνες δέσµευσης»  
Προσδιορίστε τις κύριες αρχές για πρακτικούς τρόπους συνεργασίας και βεβαιωθείτε ότι όλοι 
οι εταίροι είναι καλά ενηµερωµένοι γι’ αυτές. Η ανάπτυξη «κανόνων δέσµευσης» από κοινού 
βοηθά στην καλλιέργεια του σεβασµού και της εµπιστοσύνης µεταξύ των εταίρων. 
 
Ανάπτυξη των θεµελιωδών κανόνων της σύµπραξης στο George, L. & Madden, K. (2000) The Partnership 
Brokers Handbook, UNSC & IBLF, London http://www.partnershipbrokers.net 

 
Συµφωνία σε ένα κοινό όραµα 
Η επίτευξη συναίνεσης για το τι αντιπροσωπεύει η σύµπραξη και ποιος είναι ο κεντρικός της 
σκοπός είναι σηµαντική για να προσδοθεί µια αίσθηση δέσµευσης στη σύµπραξη. Για το 
λόγο αυτό, οι σκοποί και οι µέθοδοι πρέπει να αποσαφηνιστούν, καθορίζοντας επακριβώς τι 
επιδιώκουν οι εταίροι και µε ποιο τρόπο θα το φέρουν εις πέρας. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Βεβαιωθείτε ότι η οµάδα και όχι ένα άτοµο κατευθύνει το όραµά σας και 
εξασφαλίστε ότι έχετε ένα ρεαλιστικό όραµα 
 
Οδηγός προγραµµατισµού για τη διευκόλυνση των ΑΣ που εντάσσονται στη σύµπραξη EQUAL της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
Ανάλυση προβληµάτων, ανάλυση στόχων και στρατηγικών στις κατευθυντήριες γραµµές διαχείρισης του 
προγράµµατος (PCM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf 
Οραµατισµός των συµπράξεων στο George, L. & Madden, K. (2000) The Partnership Brokers Handbook, 
UNSC & IBLF, London http://www.partnershipbrokers.net 

 
Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενταχθεί όλοι  
Σε αυτό το στάδιο, µπορεί να καταστεί εµφανές ότι δεν συµµετέχουν όλοι οι απαραίτητοι 
εταίροι για την υλοποίηση του οράµατος. Ενδείκνυται να επανεξετάσετε την ανάλυση των 
ενδιαφερόµενων φορέων. 
 
Οδηγός προγραµµατισµού για τη διευκόλυνση των ΑΣ που εντάσσονται στη σύµπραξη EQUAL της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 

ΣΥΜΦΩΝΩΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ 
 
Ιρλανδία: Equal at Work -The Dublin Employment Pact  
Μετά την απόφαση συγκρότησης της σύµπραξης για την εκπλήρωση των στόχων που καθορίζει η EQUAL, µια 
σειρά εργαστηρίων πραγµατοποιήθηκαν για να προσδιοριστούν οι στόχοι και η αποστολή της σύµπραξης. Για 
την πραγµατοποίηση των εργαστηρίων αυτών µεσολάβησε ένα βασικό µέλος του προσωπικού που συµµετείχε 
από το ξεκίνηµα της διαδικασίας και το οποίο χαίρει της εµπιστοσύνης κάθε εταίρου. Η πρώτη βασική αρχή που 
καθορίστηκε ήταν όλες οι αποφάσεις να λαµβάνονται συναινετικά και αυτό να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. 
Έπειτα, ακολούθησε ο καθορισµός της αποστολής της σύµπραξης, για να διασαφηνιστεί και να προσδιοριστεί ο 
πυρήνας των στόχων που οι εταίροι επιθυµούσαν να εκπληρώσουν. Σε αυτή τη διαδικασία, ο µεσάζοντας έλαβε 
οδηγίες ώστε να εξασφαλίσει ότι το αποτέλεσµα θα µπορούσε να αξιολογηθεί «από κάθε οπτική» ως συνταγή 
επιτυχίας, δηλαδή κάθε εταίρος να έχει κάποιο ατοµικό κέρδος, καθώς και το συνολικό κέρδος να είναι 
µεγαλύτερο για όλους από ό,τι το άµεσο ατοµικό κέρδος.  Σχετικά µε αυτό, η συνταγή στην οποία κατέληξαν, 
από κατά προσέγγιση δώδεκα στόχους, ήταν ο πιο σηµαντικός στόχος που τους περιέγραφε όλους σαφώς και 
πρακτικά – «∆ηµιουργία µιας προσπελάσιµης αγοράς εργασίας µέσω ανοικτών πρακτικών ανθρώπινων πόρων». 

http://www.partnershipbrokers.net/
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
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Ανάλυση ενδιαφερόµενων φορέων στο George, L. & Madden, K. (2000) The Partnership Brokers Handbook, 
UNSC & IBLF, London http://www.partnershipbrokers.net 
Ανάλυση ενδιαφερόµενων φορέων στις κατευθυντήριες γραµµές διαχείρισης του προγράµµατος (PCM) 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf  
Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης: διαβουλεύσεις ενδιαφερόµενων φορέων 
http://www.evalsed.info/frame_techniques_part1_2.asp 

 
Κατανοµή ρόλων και ευθυνών  
Πριν συµφωνηθεί η κατάλληλη δοµή, είναι σηµαντικό να ληφθούν αποφάσεις για το ποιοι 
ρόλοι είναι απαραίτητοι και ποιος πρέπει να τους αναλάβει. Αυτό βασίζεται συνήθως σε 
ανάλυση ικανοτήτων, δεξιοτήτων, προσόντων, πόρων και κινήτρων. Είναι ζωτικής σηµασίας 
να εξασφαλιστεί ότι οι ρόλοι είναι σαφώς καθορισµένοι και κατανοητοί από όλους τους 
συµµετέχοντες στη σύµπραξη. 
 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Προσδιορίστε µε σαφήνεια και προσοχή ποιος θα αναλάβει ποιο ρόλο και 
γιατί! 
  
Στελέχωση 
Είναι σηµαντικό να βεβαιωθούµε ότι η σύµπραξη στελεχώνεται από επαρκές και κατάλληλο 
προσωπικό. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα της πρωτοβουλίας και η συνέχεια 
του προσωπικού, οι έγκαιρες προσλήψεις και η συµµετοχή των κατάλληλων ανθρώπων είναι 
σηµαντικές, δίνοντας προσοχή στον αριθµό, τη σύνθεση και τα προσωπικά προφίλ των 
οµάδων. Η επιλογή προσωπικού που γνωρίζει την EQUAL και τα ζητήµατα που αφορούν στα 
θεµατικά της πεδία ή τις πρωτοβουλίες είναι εξίσου σηµαντική, καθώς και η σαφής και 
σύντοµη περιγραφή των καθηκόντων των θέσεων εργασίας.  
  
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Βεβαιωθείτε ότι η σύµπραξη στελεχώνεται από άτοµα που µπορούν να 
εργαστούν οµαδικά! 
 
Οδηγός προγραµµατισµού για τη διευκόλυνση των ΑΣ που εντάσσονται στη σύµπραξη EQUAL της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΙ  
 
ΓΑΛΛΙΑ: De la précarité à l’emploi durable  
Η ΑΣ απαρτίζεται από 3 κέντρα κατάρτισης που ασχολούνται µε την επαγγελµατική κατάρτιση, την 
επαγγελµατική ένταξη και τον αναλφαβητισµό (AGORA, IBEP και AFA Le Goëlo), καθώς και ένα δίκτυο 
εταιρειών προσωρινής απασχόλησης (ADIA) και ένα δίκτυο ξενώνων για νέους εργαζοµένους (URFJT). 
«Ποιος κάνει τι;» ήταν ένα κεντρικό ερώτηµα ευθύς εξαρχής. Συµφωνήθηκε να συγκροτηθεί µια δοµή 
θεµελιωµένη στα ισχυρά σηµεία κάθε εταίρου: 
AGORA (ο πιλοτικός οργανισµός για την πρωτοβουλία EQUAL): προτείνει τις πρωταρχικές 
πρωτοβουλίες και συντονίζει τον πειραµατισµό, δηµιουργεί δεσµούς µεταξύ των µελών της σύµπραξης 
(εθνικούς και διακρατικούς) και υποστηρίζει τις διαφορετικές οµάδες πρωτοβουλίας. Επιτροπή 
Προσανατολισµού: περιλαµβάνει εκπροσώπους του χρηµατοδότη της πρωτοβουλίας και τη διοίκηση των 
οργανισµών κατάρτισης. Συγκαλείται σε ετήσια βάση. Επιτροπή Πιλότος: περιλαµβάνει εννιά µέλη – 
επίσηµους εκπροσώπους κάθε εταίρου. Συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο και λαµβάνει 
αποφάσεις για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας. Οµάδα Έργου: τα µέλη προέρχονται από το ανθρώπινο 
δυναµικό για την πρωτοβουλία. Συνδέει την Επιτροπή Πιλότος µε την Οµάδα κατάρτισης εκπαιδευτικών. 
Οµάδα κατάρτισης εκπαιδευτικών: συγκροτείται από επτά διαφορετικούς εκπαιδευτές από τους AGORA, 
IBEP, AFA Le Goëlo και ένα µέλος του Τµήµατος ανθρώπινου δυναµικού του ADIA. 
 

http://www.partnershipbrokers.net/
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
http://www.evalsed.info/frame_techniques_part1_2.asp
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
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Χρονοδιαγράµµατα δραστηριοτήτων στις κατευθυντήριες γραµµές διαχείρισης του προγράµµατος (PCM) 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf 

 
Ενσωµάτωση στα συστήµατα παρακολούθησης  
Είναι σηµαντικό να καθιερωθούν διαδικασίες παρακολούθησης κατά το στάδιο της 
εκκίνησης της σύµπραξης. Καθώς η σύµπραξη αναπτύσσει το έργο της πρέπει να 
ενσωµατωθούν στη διαδικασία αξιολόγησης συστήµατα που ανιχνεύουν τη δέσµευση των 
εταίρων, καθώς και προσεγγίσεις που εξασφαλίζουν ότι το στόχο αποτελούν οι άνθρωποι που 
µειονεκτούν στην αγορά εργασίας. Βλέπε επίσης σύνοψη αριθ. 7 περί υποβολής εκθέσεων. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αναπτύξτε εύχρηστες δοµές παρακολούθησης! 
 
Παρακολούθηση στις κατευθυντήριες γραµµές διαχείρισης του προγράµµατος (PCM) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf 

 
∆ηµιουργία ενός συστήµατος αξιολόγησης 
Καθώς η αξιολόγηση συνδέεται τόσο στενά µε την ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό των 
πολιτικών, είναι σηµαντικό να εγκαθίστανται συστήµατα για την τακτική αξιολόγηση της 
αποδοτικότητας, της αποτελεσµατικότητας και της συνάφειας των πρωτοβουλιών της 
σύµπραξης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εταίρων, των ανθρώπων που µειονεκτούν 
στην αγορά εργασίας και των ∆ιαχειριστικών Αρχών και των Εθνικών ∆οµών Στήριξης της 
EQUAL.  
 
Η συνεχιζόµενη αξιολόγηση είναι σηµαντική για να εξετάζεται τι λειτουργεί και τι δεν 
λειτουργεί και να είναι δυνατός ο εκ νέου σχεδιασµός των προσεγγίσεων, εφόσον είναι 
απαραίτητο (βλέπε επίσης σύνοψη αριθ. 7 για χρήση της αξιολόγησης των διδαγµάτων κατά 
την ανάπτυξη και τον έλεγχο). Εξωτερικοί εµπειρογνώµονες εκτιµητές µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν γι’ αυτό, αν και είναι απαραίτητο όποιος επιλεγεί για το σκοπό αυτό να 
κατανοεί πλήρως την πρωτοβουλία της σύµπραξης και τους στόχους της. Τα συστήµατα 
εσωτερικής αξιολόγησης στα οποία οι εµπειρογνώµονες εκτιµητές αποτελούν µέρος της 
διαδικασίας σύµπραξης µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν. Και στις δύο περιπτώσεις, οι 
κύριοι παράγοντες µιας σύµπραξης πρέπει να έχουν την ικανότητα να πραγµατοποιήσουν την 
αξιολόγηση. Προσεκτικά καταρτισµένο καταστατικό και µια ισόρροπη επιτροπή επιλογής 
συµβάλλουν στο να καταστήσουν τη διαδικασία επιλογής των εξωτερικών εµπειρογνωµόνων 
εκτιµητών διάφανη, αλλά και να καταστήσουν σαφές τι ζητείται από πιθανούς εσωτερικούς 
εµπειρογνώµονες εκτιµητές. Μια διευθυντική επιτροπή, οι συµµετέχοντες της οποίας θα 
πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα συµφερόντων, πρέπει να συγκροτηθεί για να 
εξασφαλίσει την κατάλληλη παρακολούθηση του έργου του εµπειρογνώµονα εκτιµητή. Ένα 
από τα κύρια καθήκοντα αυτής της διευθυντικής επιτροπής είναι να προβαίνει σε αποτίµηση 
της ποιότητας του έργου αξιολόγησης, τόσο από την άποψη των αποτελεσµάτων όσο και από 
αυτή της διαδικασίας (βλέπε επίσης το παράρτηµα για περισσότερη καθοδήγηση για την 
αξιολόγηση). 
 
Οδηγός προγραµµατισµού για τη διευκόλυνση των ΑΣ που εντάσσονται στη σύµπραξη EQUAL της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης: Μέρος 2: Σχεδιασµός και υλοποίηση της αξιολόγησης 
http://www.evalsed.info/frame_guide_part2.asp 
Αξιολόγηση στις κατευθυντήριες γραµµές διαχείρισης του προγράµµατος (PCM) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf 
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αφιερώστε χρόνο και προσπάθεια στον καθορισµό προσµετρήσιµων 
στόχων µε σαφή δεσµό µε τα οφέλη για τους συµµετέχοντες και την κοινωνία! 
 
Χρησιµοποιώντας ένα γενικό πλαίσιο προγραµµατισµού  
Ένα πιο σηµαντικό πλαίσιο προγραµµατισµού που ενσωµατώνει τα βασικά ζητήµατα που 
εντοπίζονται ανωτέρω είναι πολύ χρήσιµο κατά την εκκίνηση µιας σύµπραξης.  
 

 
Όλα τα ολοκληρωµένα πλαίσια προγραµµατισµού αντιµετωπίζουν παρόµοια ζητήµατα όπως 
προκύπτει από τις προσεγγίσεις GROW και LOGFRAME. Ορισµένα κράτη µέλη 
προσφέρουν έναν ειδικό οδηγό, βασισµένο στον Οδηγό προγραµµατισµού για τη 
διευκόλυνση των ΑΣ που εντάσσονται στην σύµπραξη EQUAL της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Ο δεύτερος οδηγός προορίζεται για τους µεσάζοντες και είναι διαθέσιµος στον ιστότοπο 
EQUAL της Επιτροπής. 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

Η προσέγγιση του λογικού πλαισίου 
 

Ιταλία: Η ΑΣ SONAR στην περιφέρεια Piemonte έχει χρησιµοποιήσει την προσέγγιση του λογικού 
πλαισίου ως εργαλείου προγραµµατισµού και διαχείρισης. Αυτή η προσέγγιση αποτελείται από ένα 
ολοκληρωµένο σύστηµα εργαλείων το οποίο περιλαµβάνει: 
Ένα στάδιο ανάλυσης µε:  

• ανάλυση  ενδιαφεροµένων φορέων  
• ανάλυση προβληµάτων 
• ανάλυση στόχων 
• ανάλυση στρατηγικής 

 
Ένα στάδιο προγραµµατισµού µε: 

• σύνθεση της λογικής παρέµβασης της σύµπραξης 
• εντοπισµό κινδύνων/υποθέσεων/προϋποθέσεων 
• κατάρτιση δεικτών και πηγών επαλήθευσης των αποτελεσµάτων σε διάφορα επίπεδα 
• κατάρτιση προγραµµάτων εργασίας και χρονοδιαγραµµάτων πόρων 

 
Όλα τα παραπάνω βήµατα παριστάνονται συνοπτικά σε πίνακα (βλ. κατωτέρω). 
Στη συνέχεια γίνεται η αξιολόγηση εκτιµώντας τα διάφορα αποτελέσµατα στα πλαίσια της λογικής 
παρέµβασης µε βάση τους δείκτες. 

 
 

Στόχοι ∆είκτες 
Πηγές 
Επαλήθευσ

 
Υποθέσεις 

Λογικό Πλαίσιο 

Συνολικό 
Αποτέλεσµα 

Σκοπός 
σχεδίου 

Αποτελέ
 

∆ραστηρι
ό  

- Προϋποθέσεις 
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Overall outcome :  Συνολικό αποτέλεσµα 
Sources of verification : Πηγές επαλήθευσης 
Outputs :   Αποτελέσµατα 
Activities :   ∆ραστηριότητες 
 

 
Οδηγός προγραµµατισµού για τη διευκόλυνση των ΑΣ που εντάσσονται στη σύµπραξη EQUAL της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
Κατευθυντήριες γραµµές διαχείρισης του προγράµµατος (PCM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ συνέχεια 
 

Η προσέγγιση GROW  
 

Σουηδία: Diversity in Västernorrland –Η ΑΣ Diversity in Västernorrland έχει θεµελιώσει την ανάπτυξή της 
σε µια δοµή της GROW που καταλήγει σε συµφωνία στα εξής: G – Στόχοι  R – Πραγµατικότητα  O - 
Επιλογές (ευκαιρίες, ιδέες, πιθανές δραστηριότητες)  W –Ποιος; Τι; Πότε; 
ΣΤΟΧΟΙ: Συζήτηση των συνολικών στόχων, των επιµέρους στόχων καθώς και των αποτελεσµάτων και των 
επιδράσεων που επιδιώκονται µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα. 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Εξέταση των ευκαιριών για την πραγµατοποίηση αλλαγών. Πτυχές που 
υποστηρίζουν τις ιδέες της EQUAL και άλλες που αποτελούν εµπόδια – σε ορισµένες περιπτώσεις ο ίδιος 
παράγοντας µπορεί ταυτόχρονα να υποστηρίζει και να δυσχεραίνει.  
ΕΠΙΛΟΓΕΣ: Ανοικτός διάλογος για πιθανά µέσα προς εκπλήρωση των στόχων που απαριθµούνται. Στην 
περίπτωση της ΑΣ Västernorrland αυτό συνδεόταν µε συµφωνία στα εξής:  - Μελετήστε τα εµπόδια και 
περιγράψτε  τα, αναπτύξτε, συγκεντρώστε και διαδώστε γνώσεις και παρέχετε καλά παραδείγµατα και 
πρότυπα ρόλων – Βοηθήστε και υποστηρίξτε ο ένας τον άλλο και αυξήστε την αυτοεκτίµηση – Αυξήστε τη 
συµµετοχή σας σε πρωτοβουλίες δικές σας και άλλων εντός και πέραν της ΑΣ και ενθαρρύνετε και κανονίστε 
συναντήσεις εντός και εκτός της ΑΣ – Συνεργαστείτε για συνέχεια κατά την περίοδο της εκκίνησης και µετά 
την ολοκλήρωση της εκκίνησης – Αναζητήστε πόρους 
ΠΟΙΟΣ; ΤΙ; ΠΟΤΕ;: Κατανείµετε τους ρόλους και τις ευθύνες, συµφωνήστε για τις δραστηριότητες και τα 
χρονοδιαγράµµατα γι’ αυτές. 
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
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6. ΕΝΑΡΞΗ: διαµόρφωση και οικοδόµηση µιας πραγµατικής 
σύµπραξης 

 
Μορφή σύµπραξης  
Οι ΑΣ µπορούν να επιλέξουν µεταξύ µιας επίσηµης (νοµικά εγγεγραµµένης οντότητας) και 
µιας άτυπης δοµής (χαλαρό δίκτυο) για συµπράξεις. Μια νοµική µορφή παρέχει ένα στόχο 
για τις δραστηριότητες και µια καλή θέση από την οποία η σύµπραξη µπορεί να ενεργοποιεί 
και να διαχειρίζεται τους πόρους. Μπορεί, ωστόσο, να πραγµατοποιήσει επίσης διοικητικές 
δαπάνες και µπορεί να θεωρηθεί πολύ γραφειοκρατική για ορισµένες ΑΣ. Μια πιο χαλαρή 
δοµή προσφέρει περισσότερα περιθώρια για ιδέες και είναι λιγότερο δύσκαµπτη, αλλά µπορεί 
να έχει λιγότερο σοβαρή αντιµετώπιση από εξωτερικούς αποδέκτες. Οι εταίροι µπορούν 
επίσης να την αγνοήσουν όταν οι δικές τους προτεραιότητες στο οργανωτικό τους έργο 
καταστούν ιδιαίτερα πιεστικές.  

 
∆οµές διαχείρισης της σύµπραξης 
∆ιευθύνουσες οµάδες, επιτροπές διαχείρισης, συµβουλευτικά όργανα, οµάδες δράσης, 
επιτροπές παρακολούθησης, κλπ., χρησιµοποιούνται για να επιτρέψουν στα µέλη των 
συµπράξεων να συµµετέχουν σε διαφορετικά επίπεδα των δραστηριοτήτων και µε 
διαφορετικά επίπεδα εξουσίας. 
 
Οι συµπράξεις πρέπει επίσης να επιλέξουν µεταξύ ενός κεντρικού συστήµατος διαχείρισης, 
συνήθως από τον ένα οργανισµό εταίρο που ενεργεί εκ µέρους της σύµπραξης ή ενός πιο 
ευέλικτου και αποκεντρωτικού συστήµατος, στο οποίο οι διάφοροι εταίροι εκτελούν 
διαφορετικά διοικητικά καθήκοντα. Η κεντρική διοίκηση προσφέρει έναν αποδοτικό τρόπο 
εργασίας, αλλά µπορεί να θεωρηθεί πολύ συµβατική για τις συµπράξεις, καθώς δεν 
αντανακλά τη συνεργατική και διατοµεακή φύση τους. Η επιλογή της διαχείρισης για µια ΑΣ 
εξαρτάται σηµαντικά από το πλαίσιο στο οποίο εργάζεται η ΑΣ και τη φύση των διαφόρων 
συµµετεχόντων εταίρων.  
 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 
 
Ιρλανδία:  Sonas DP Ireland Ltd. 
Η ΑΣ µας αντιµετώπισε αυτό το πρόβληµα διάρθρωσης και ταλαιπωρήθηκε µε αυτό αρκετό καιρό. Είχαµε 
τρεις επιλογές: (1) Μια «χαλαρή» άτυπη συµφωνία  (2) Μια επίσηµη νοµική µορφή σύµπραξης (3) Μια 
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. Λάβαµε υπόψη µας αυτές τις επιλογές και µετά από πολλές συζητήσεις 
κατέστη σαφές ότι χρειαζόµασταν να δηµιουργήσουµε µια «οντότητα» η οποία: - ∆ιακρινόταν από τους 
οργανισµούς εταίρους – Είχε επίσηµο νοµικό καθεστώς προκειµένου να έχει οικονοµικές συναλλαγές και να 
αναλαµβάνει ευθύνες – Ήταν ικανή να επιµεριστεί τη νοµική ευθύνη ισότιµα µεταξύ των εταίρων 
οργανισµών αλλά και να περιλαµβάνει µόνο τα µέλη της ΑΣ – Αποζηµιώνει τα µέλη της ΑΣ για ενέργειες που 
γίνονταν στο όνοµα του µητρικού οργανισµού. Αυτές οι παράµετροι στρέφονταν προς την κατεύθυνση ότι 
έπρεπε να συγκροτήσουµε µια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (µη κερδοσκοπική οργάνωση µε εταιρικό 
νοµικό καθεστώς). Αφού συµφωνήσαµε σε αυτό, έπρεπε έπειτα να «πουλήσουµε» την ιδέα στους µητρικούς 
οργανισµούς. Ορισµένοι από αυτούς αντιµετώπισαν πρόβληµα, γιατί σύµφωνα µε το καταστατικό τους, ο 
διαχειριστής ήταν ο µόνος αρµόδιος για να ενεργεί ως διευθυντής µιας άλλης εταιρείας και να διορίζει έναν 
κατώτερο υπάλληλο σε µια τέτοια θέση. Εντούτοις, ήµασταν ανένδοτοι στο ότι δεν επιθυµούσαµε ούτε καν 
εικονική εξουσία να παραχωρηθεί σε ένα πρόσωπο που δεν ήταν τακτικό µέλος της ΑΣ στις συναντήσεις µας. 
Προβλέψαµε προβλήµατα εάν, για παράδειγµα, έπρεπε να παίρνουµε τις υπογραφές ανθρώπων που δεν 
εµπλέκονταν στενά στη λειτουργία της ΑΣ. Τελικά, όλες οι οργανώσεις συµφώνησαν στην προταθείσα δοµή, 
η οποία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχηµένη. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ: ∆ηµιουργήστε σαφείς δοµές ευθύς εξαρχής! 
 
Καθιέρωση διαδικασιών λήψης αποφάσεων 
Η καθιέρωση διαδικασιών λήψης αποφάσεων όπου συµµετέχουν όλοι εξίσου έχει κεντρική 
σηµασία για τη διαδικασία εκκίνησης της σύµπραξης. Αυτές συνήθως αποφασίζονται κατόπιν 
συµφωνίας όλων των εταίρων µε βάση τη συλλογική ευθύνη. Πρέπει να διακρίνονται από 
διαφάνεια και να είναι πλήρως κατανοητές σε όλους όσους συµµετέχουν στη σύµπραξη µε 
µεθόδους διασφάλισης ότι οι αποφάσεις που λαµβάνονται είναι αυθεντικές, ώστε να 
αποφεύγεται η ψευδής συναίνεση που µπορεί να αποτρέψει την ορθή ανάλυση των 
προκλήσεων που αντιµετωπίζει η σύµπραξη. Αν και µόνο οι σηµαντικές αποφάσεις απαιτούν 
τη συµµετοχή όλων των εταίρων, οι καθηµερινές αποφάσεις που λαµβάνονται από εκλεγµένα 
πρόσωπα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµες σε όλα τα µέλη της σύµπραξης. Οι συµπράξεις 
πρέπει επίσης να σκεφτούν προσεκτικά µε ποιο τρόπο οι άνθρωποι που µειονεκτούν στην 
αγορά εργασίας θα συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων – µέσω φορέων 
εκπροσώπησης ή άλλων µέσων. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα και διαδικασίες για τη λήψη 
αποφάσεων! 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΟΜΗΣ 
 
Ιρλανδία: Equal at Work – The Dublin Employment Pact 
Η πρόκληση για µια µεγάλη σύµπραξη µε 48 εταίρους ήταν η δηµιουργία δοµών που εξασφάλιζαν µέγιστη 
πρακτική συµµετοχή των εταίρων, αφενός, και ένα σύστηµα διαχείρισης του σχεδίου που να λειτουργεί εύρυθµα, 
αφετέρου. ∆ιορίστηκε µια δωδεκαµελής επιτροπή διαχείρισης όπου εκπροσωπούνταν όλοι οι συµµετέχοντες 
τοµείς στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη (τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ, κλπ.). Αυτή η επιτροπή 
διαχείρισης της Αναπτυξιακής Σύµπραξης διευθύνει το Σύµβουλο διαχείρισης και ολόκληρη την πρωτοβουλία.  
Επιπλέον, καθένας από τους τέσσερις «χώρους δραστηριότητας» της πρωτοβουλίας συγκρότησε µια επιτροπή 
διαχείρισης που περιλάµβανε όλους τους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριµένο χώρο. Με 
αυτόν τον τρόπο, ένα σχετικά εύρυθµο σύστηµα διαχείρισης πολλαπλού επιπέδου δηµιουργήθηκε όπου όλοι οι 
εταίροι συµµετείχαν ενεργά στο σηµείο που παρουσίαζε µεγαλύτερο ενδιαφέρον γι’ αυτούς. Η διαδικασία ήταν 
αναγκαστικά βραδεία, αλλά η συµµετοχή ενός µεγάλου εύρους εταίρων στον προγραµµατισµό και το σχεδιασµό 
της πρωτοβουλίας εξασφάλιζε συµµετοχή και δέσµευση.  
 
Αυστρία: RepaNet  
Η RepaNet αποφάσισε να µην συγκροτήσει ένα νοµικό οργανισµό για να λειτουργήσει η σύµπραξη της EQUAL. 
Αντίθετα, εστίασε την προσοχή της στο να εξασφαλίσει µια σαφή δοµή συνεργασίας που περιλάµβανε: 
- µια διοικούσα οµάδα: ένα µέλος των οργανισµών των κοινωνικών εταίρων ο καθένας, το Υπουργείο    
Περιβάλλοντος, ένα µέλος των συµµετεχουσών πέντε πρωτοβουλιών απασχόλησης (υπεύθυνων για το 
µεγαλύτερο µέρος των δραστηριοτήτων), εκπρόσωπος της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου, ο  
οργανισµός που είναι υπεύθυνος για τα οικονοµικά και ο οργανισµός συντονισµού. 
- µια Οµάδα Εργασίας – «Ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό των πολιτικών» απαρτιζόµενη από την 
συντονιστική οµάδα και την Αυστριακή ένωση διαχείρισης αποβλήτων (όλοι οι αυστριακοί δήµοι είναι µέλη της) 
- µια Οµάδα Εργασίας «Επιδιόρθωση» όπου καθιερώνονται οι προδιαγραφές 
- ένα δίκτυο «Απασχόληση και Περιβάλλον» που απαρτίζεται από πέντε πρωτοβουλίες απασχόλησης και είναι 
ανοικτό σε άλλους εκπροσώπους πρωτοβουλιών απασχόλησης που θέλουν να µοιραστούν την εµπειρία τους 
εντός της οµάδας. 
 
Σουηδία: Diversity in Västernorrland (Ποικιλότητα στη Västernorrland) 
Αυτό το πετύχαµε µε επίσηµες (επί των οποίων βασίστηκε το έργο) και άτυπες (επίτευξη συνεργασίας µε οµάδα) 
διαδικασίες. Η ΑΣ αποτελείται από 14 οργανισµούς που αντιπροσωπεύουν τρεις διαφορετικούς ρόλους/λόγους 
συµµετοχής. 
Η πρώτη οµάδα έχει ιδέες για µέτρα και ασχολείται µε ζητήµατα ποικιλότητας. Η δεύτερη οµάδα είναι αρµόδια 
για µέτρα που αφορούν τις οµάδες στόχους. Η τρίτη οµάδα αποτελείται από οικονοµικούς υποστηρικτές. 
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Οικονοµικά 
Υφίσταται ένα φάσµα επιλογών για το χειρισµό των κεφαλαίων και των λογιστικών 
διατάξεων. Αυτές περιλαµβάνουν: 
 
• Τριµηνιαία  αιτιολόγηση δαπανών παρεχόµενη στις ∆ιαχειριστικές Αρχές της EQUAL  
• Συντονιστής της ΑΣ αρµόδιος για την κατάρτιση της τελικής σύστασης του 

προϋπολογισµού και για την εφαρµογή προσαρµογών, εάν χρειάζεται  
• Συµµετοχή µιας ∆ιαχειριστικής Αρχής ή ενός προσώπου επαφής µιας Ε∆Σ σε ζητήµατα 

που συνδέονται µε τον προϋπολογισµό και τη συγχρηµατοδότηση 
• Αίτηση για την παροχή τακτικών προφορικών και γραπτών πληροφοριών για το 

καθεστώς του προϋπολογισµού  
• Κατάρτιση στη λογιστική  
• Τριµηνιαίες αιτήσεις µε επανεξέταση της βάσης γι’ αυτό από βοηθό λογιστή πριν από την 

πληρωµή 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κάντε σαφείς και δικαιολογηµένους διακανονισµούς για τα οικονοµικά! 
 
Καθιέρωση ενός στερεού δικτύου εσωτερικής επικοινωνίας και υποβολής εκθέσεων 
Η σαφήνεια και η σαφής επικοινωνία στα πλαίσια της σύµπραξης είναι ζωτικής σηµασίας 
κατά τη διαδικασία της εκκίνησης, ώστε όλοι οι εταίροι να είναι ενηµερωµένοι για τα κρίσιµα 
ζητήµατα. Αυτό συνεπάγεται τακτική, προσβάσιµη και περιληπτική ανταλλαγή πληροφοριών 
µεταξύ των εταίρων. Βλέπε επίσης σύνοψη αριθ. 7 για λεπτοµερείς τρόπους επικοινωνίας και 
υποβολής εκθέσεων που χρησιµοποιούνται κατά την ανάπτυξη και τον έλεγχο, το µεγαλύτερο 
µέρος των οποίων πρέπει να προετοιµαστεί κατά το στάδιο της εκκίνησης. 
 
Συµφωνίες Σύµπραξης  
Η διασφάλιση της δέσµευσης των εταίρων αποτελεί σηµαντικό µέρος της διαδικασίας 
εκκίνησης. Συχνά, µια συµφωνία είναι το σηµείο εκκίνησης για όλες τις µελλοντικές κοινές 
εργασίες. Η Συµφωνία Αναπτυξιακής Σύµπραξης τεκµηριώνει τη συναίνεση των εταίρων και 
παρουσιάζει την κοινή τους στρατηγική µε ένα διαρθρωµένο, συνοπτικό και συνεκτικό 
τρόπο. Αυτή η συµφωνία µπορεί να λάβει τη µορφή µιας επίσηµης σύµβασης ή ενός 
λιγότερου επίσηµου µνηµονίου κατανόησης ή συµφωνίας συνεργασίας (ανάλογα επίσης µε 
τους κανονισµούς που διέπουν τα κράτη µέλη – εντούτοις, όλες οι ΣΑΣ πρέπει να 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
Αυστρία: RepaNet  
Οι κεφαλαιώδους σηµασίας αποφάσεις στη σύµπραξη λαµβάνονται από όλους τους εταίρους. Ο ορισµός του τι 
είναι µια κεφαλαιώδους σηµασίας απόφαση έγινε κατά την πρώτη συνάντηση όλης της οµάδας. Συµφωνήθηκε  
όλες οι αποφάσεις να λαµβάνονται µε συναίνεση στα πλαίσια του δικτύου. Εάν αυτό δεν µπορεί να επιτευχθεί, 
ισχύουν οι εξής κανόνες: 
- πρέπει να υπάρξει συµφωνία ειδικής πλειοψηφίας των 2/3 (10 από τους 14 εταίρους) 
- ο οργανισµός που είναι υπεύθυνος για τα οικονοµικά, ο εκπρόσωπος ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου, 
η διοικούσα οµάδα και η απλή πλειοψηφία των πέντε πρωτοβουλιών απασχόλησης που συµµετέχουν, έχουν την 
εξουσία άσκησης βέτο κατά αποφάσεων που λαµβάνει η πλειοψηφία. 
- Για την απλοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τη µείωση των συνεδριάσεων, οι εταίροι µπορούν 
να ψηφίσουν µέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας της RepaNet’s. 
- ∆εν υπάρχουν κανόνες για τον αποκλεισµό εταίρου, αλλά υπάρχουν κανόνες για την αντιµετώπιση 
αντιπαραθέσεων (στρατηγικές διαµεσολάβησης).  
- Οι αποφάσεις για αλλαγές των γενικών και των ειδικών όρων πρέπει να λαµβάνονται οµόφωνα. 
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περιλαµβάνουν κοινά στοιχεία όπως περιγράφονται στο παράρτηµα αυτού του Οδηγού). Εάν 
δεν υφίσταται µια επίσηµη σύµβαση στην αρχή, µπορεί να επισηµοποιηθεί καθώς 
αναπτύσσεται η σύµπραξη και οι πρωτοβουλίες της απαιτούν την ανάγκη συµβάσεων για 
νοµική υπηρεσία. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Χρησιµοποιήστε τη Συµφωνία Σύµπραξης ως σηµείο αναφοράς για την 
αξιολόγηση της προόδου και της συµβολής των εταίρων! 
 
∆ιακρατικές συµφωνίες συνεργασίας (∆ΣΣ) 
Η ∆ΣΣ αποτελεί ένα αναπόσπαστο τµήµα της ΣΑΣ. Ο "Οδηγός για τη ∆ιακρατικότητα" 
περιλαµβάνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτή την ζωτικής σηµασίας πτυχή. 
  
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Συµβουλευτείτε τον "Οδηγό για τη ∆ιακρατικότητα" για λεπτοµέρειες για 
τον τρόπο ενσωµάτωσης της ∆ΣΣ στην ΣΑΣ 
 
Οδηγός για τη ∆ιακρατικότητα της EQUAL: http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 

 
Εµπιστοσύνη 
Η εµπιστοσύνη καλλιεργείται πάνω στον αµοιβαίο σεβασµό. Σε πολλές συµπράξεις αποτελεί 
την πιο ουσιαστική πτυχή της διαδικασίας οικοδόµησης της σύµπραξης και η προαγωγή 
δραστηριοτήτων που συνδράµουν στην ανάπτυξη του σεβασµού µεταξύ των εταίρων µέσω  
της συνεργασίας είναι ζωτικής σηµασίας. Καθώς η εµπιστοσύνη είναι κάτι που καλλιεργείται 
µε την πάροδο του χρόνου παρά κάτι που µπορεί να αποκτηθεί στην αρχή µιας σύµπραξης, 
είναι σηµαντικό να υπάρχει σαφής κατανόηση του κάθε εταίρου και των λόγων συµµετοχής 
του στη σύµπραξη, διαφάνεια από κάθε εταίρο σε όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται µε 
τη σύµπραξη και την επίδειξη πραγµατικής δέσµευσης σε αυτή. Είναι επίσης σηµαντικό να 
έχουµε υπόψη ότι αν και µπορεί να είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν σχέσεις εµπιστοσύνης 
µεταξύ ατόµων σε µια σύµπραξη, µπορεί να είναι πολύ δυσκολότερο να γίνει το ίδιο µε τους 
οργανισµούς που εκπροσωπούν.   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εξασφαλίστε ότι οι εταίροι συνεργάζονται όσο πιο ανοικτά γίνεται και µε τη 
µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, προκειµένου να οικοδοµηθεί σεβασµός – η προϋπόθεση της 
εµπιστοσύνης!    
 
Εύρεση µιας Κοινής Γλώσσας  
Οι συµπράξεις EQUAL αφορούν αρκετά διαφορετικά γλωσσικά επίπεδα τα οποία 
περιλαµβάνουν: 
• την επίσηµη γλώσσα της χώρας/περιφέρειας όπου εδρεύει η ΑΣ 
• διαφορετικές γλώσσες ανά τοµέα/οργάνωση – ορολογία που χρησιµοποιείται από 

συγκεκριµένα θεσµικά όργανα και τοµείς 
• ορολογία της EQUAL– διαφορετική αντίληψη όρων όπως η "ενδυνάµωση", "ίσες 

ευκαιρίες" και "καινοτοµία" 
• πολιτισµικά ευαίσθητη γλώσσα  
• γλώσσα της σύµπραξης και η χρήση δεοντολογικά φορτισµένων όρων, τους οποίους κάθε 

εταίρος/εκπρόσωπος ερµηνεύει διαφορετικά, π.χ. εµπιστοσύνη, ισότητα 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
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Αυτοί που εργάζονται στα πλαίσια µιας σύµπραξης πρέπει να δείχνουν ευαισθησία σε αυτά 
τα θέµατα και να επιδιώκουν τη σαφήνεια στη χρήση της γλώσσας, ώστε όλοι οι εταίροι να 
µπορούν καταλάβουν αυτό που εννοείται από ένα συγκεκριµένο όρο και ότι δεν υπάρχουν 
υπονοούµενα νοήµατα που να µπορούν να παρερµηνευθούν.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οικοδοµήστε µια κοινή γλώσσα µαζί αναπτύσσοντας το δικό σας 
γλωσσάριο της σύµπραξης!   
 
Ηγεσία 

Η σαφής ηγετική ικανότητα είναι ζωτικής σηµασίας για τις συµπράξεις EQUAL,  
εγείρει όµως ορισµένα ζητήµατα σε σχέση µε τον τύπο της και την άσκησή της, 
δεδοµένης της ισότιµης βάσης της συνεργασίας επάνω στην οποία θεµελιώνονται οι 
συµπράξεις. Η ηγεσία µιας ΑΣ εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 
συµπεριλαµβανοµένων των ζητηµάτων που την πλαισιώνουν, του τύπου και του 
µεγέθους της σύµπραξης, του θέµατος της EQUAL που αντιµετωπίζεται, του πόσο 
επείγουσα είναι η απαιτούµενη ενέργεια και των προσωπικοτήτων αυτών που 
ασχολούνται µε την ανάπτυξή της. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι απαιτήσεις της 
EQUAL σε εθνικό επίπεδο επηρεάζουν τις δυναµικές της ηγεσίας εντός της 
σύµπραξης, για παράδειγµα, σε ορισµένα κράτη µέλη οι ΑΣ είναι υποχρεωµένες να 
ορίσουν έναν «επικεφαλής εταίρο» που να ενεργεί ως ο υπόλογος φορέας για τη 
σύµπραξη, ενώ σε άλλα προωθούνται περισσότερο αποκεντρωτικοί και ευέλικτοι 
διακανονισµοί. Στην ιδανικότερη περίπτωση, οι συµπράξεις θα περιλαµβάνουν 
ανθρώπους µε ποικίλες ηγετικές ικανότητες, ώστε οι διάφοροι εταίροι να µπορούν 
από κοινού να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις. Είναι επίσης σηµαντικό οι ηγετικοί 
ρόλοι να διακρίνονται από διαφάνεια και να είναι αυστηρά καθορισµένοι, ώστε οι 
προσδοκίες από αυτούς να είναι κοινές και αντιληπτές σε όλους τους εταίρους, 
δεχόµενοι ότι αυτό µπορεί να αλλάξει µε την πάροδο του χρόνου.  

 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μη φοβάστε την ηγεσία – δεχτείτε ότι θα αλλάξει µε την πάροδο του χρόνου 
και ότι θα αναπτύξει διαδικασίες που θα επιτρέπουν σε όλους τους εταίρους να 
συµβάλλουν σε αυτό! 
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7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ: αξιοποίηση της επικοινωνίας, 
της υποβολής εκθέσεων και των συστηµάτων αξιολόγησης 

 
Επικοινωνία 
Απαιτείται η ανάπτυξη στρατηγικών για την ανταλλαγή πληροφοριών, τόσο εσωτερικά 
µεταξύ των εταίρων όσο και µεταξύ των ίδιων των οργανώσεων των εταίρων, ώστε οι 
αντιπρόσωποι των εταίρων ατοµικά να διασφαλίζουν τη συµµετοχή των οργανώσεων στη 
σύµπραξη. Αυτό είναι ζωτικής σηµασίας για την προώθηση της διαφάνειας και την 
οικοδόµηση εµπιστοσύνης µεταξύ των εταίρων. Εξίσου απαραίτητη είναι και η εξωτερική 
επικοινωνία µε τους ενδιαφερόµενους φορείς και το ευρύ κοινό για την προώθηση και την 
ενσωµάτωση του έργου της σύµπραξης. Η διαδικασία αυτή είναι σηµαντική, αφενός, για να 
διατηρηθεί η δέσµευση των ευρύτερων ενδιαφερόµενων φορέων και των ατόµων που 
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας και, αφετέρου, για να διασφαλιστεί το 
ότι αυτοί συµµετέχουν και ζητείται η συµβολή τους.  

 
Οι προτάσεις για αποτελεσµατικές στρατηγικές επικοινωνίας περιλαµβάνουν τα εξής:  
• Τα «µέσα» επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ενηµερωτικά δελτία, κλπ.) πρέπει να 

απευθύνονται σε συγκεκριµένη οµάδα στόχο (για παράδειγµα, εσωτερική έναντι 
εξωτερικής) και να εξυπηρετούν συγκεκριµένους στόχους επικοινωνίας (ενηµέρωση, 
κίνητρο συµπεριφοράς, έναρξη διαβούλευσης, επίτευξη συµφωνίας, καθοδήγηση) 

• Τα µηνύµατα µπορούν να συντάσσονται µε διαφορετικό ύφος (αντικειµενικό, 
υποκειµενικό, επίσηµο, ανεπίσηµο, κλπ.) 

• Συνιστάται η κατάρτιση προγράµµατος επικοινωνίας, στο οποίο να καθορίζεται ποιος θα 
επικοινωνεί µε ποιον, καθώς και τα µέσα, το ύφος, η συχνότητα και οι λόγοι της 
επικοινωνίας. 

 
Ακολουθούν συγκεκριµένες προτάσεις για την:  
Εσωτερική επικοινωνία:  
• Προτείνονται πολλοί τρόποι για την αµφίδροµη πληροφόρηση εντός της σύµπραξης: 

τακτικές συναντήσεις, τηλεφωνικές διασκέψεις, ανταλλαγή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 
διαδικτυακή πλατφόρµα, εργαστήρια, ενηµερωτικά δελτία .   

• Επιπλέον, προτείνεται η δηµιουργία µονάδας επικοινωνίας εντός της σύµπραξης ή ο 
διορισµός µέλους του προσωπικού το οποίο να είναι υπεύθυνο για την ενηµέρωση. 

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
 
Πορτογαλία: Públicos Diferentes. Iguais Oportunidades 
Το σύστηµα επικοινωνίας µας δηµιουργήθηκε µε βάση: 
- Ένα αφοσιωµένο µέλος του προσωπικού του σχεδίου, υπεύθυνο για την κυκλοφορία όλων των πληροφοριών του 
σχεδίου µεταξύ των εταίρων. 
- Τακτικές συναντήσεις των εταίρων (µια φορά το µήνα συνάντηση όλων των εταίρων, δύο φορές το µήνα 
συνάντηση µε τον εταίρο της θεµατικής οµάδας). 
- Σύνταξη συνοπτικών κειµένων σχετικά µε τις συναντήσεις της ΑΣ και διανοµή τους µεταξύ των εταίρων. 
- Μηνιαίους χάρτες δραστηριοτήτων όπου διευκρινίζονται οι διάφοροι ρόλοι και οι αρµοδιότητες των εταίρων. 
- Ανταλλαγή πληροφοριών για κάθε εταίρο, καθώς και για τους στόχους του εκτός του σχεδίου EQUAL. 
- Ένα περιοδικό ενηµερωτικό δελτίο για το σχέδιο µε τη συµβολή όλων των εταίρων – όχι µόνο για το σχέδιο και 
τις αρµοδιότητές τους, αλλά και για τους ίδιους. 
- Τακτικές συναντήσεις εσωτερικής αξιολόγησης. 
- ∆ιεξαγωγή συζητήσεων για την επικοινωνία. 
- ∆ιαµόρφωση κλίµατος εµπιστοσύνης και φιλικής διάθεσης. 
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• Χρήση συµπληρωµατικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και πόρων από διάφορους εταίρους. 
• Ενθάρρυνση της ανάπτυξης δεξιοτήτων προσωπικής επικοινωνίας. 
• Ανοικτός χαρακτήρας και διαφάνεια, ώστε οι εταίροι να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις 

τους και να συζητούν τυχόν προβλήµατα. 

 
Εξωτερική επικοινωνία: 
• Σύνταξη ενηµερωτικών δελτίων, ανακοινωθέντων τύπου, χρήση διαδικτυακής 

πλατφόρµας και ιστοτόπων, πραγµατοποίηση και συµµετοχή σε σεµινάρια και συνέδρια 
• Σύναψη σχέσεων µε τα ΜΜΕ – συνεργασία µε τοπική εφηµερίδα ή µε δηµοσιογράφο, ο 

οποίος αναλαµβάνει να παρακολουθεί το έργο 
• Συνεργασία µε αφοσιωµένο άτοµο, το οποίο να κοινοποιεί το έργο της σύµπραξης σε 

σχετικές επιθεωρήσεις/έντυπα, κλπ. 
• ∆ηµιουργία συνδέσµων και επικοινωνίας µε τις επίσηµες δοµές 
• Κατάρτιση σε θέµατα πληροφόρησης 
• ∆ηµιουργία ευρύτερων δικτύων. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ανταλλάξτε και κοινοποιήστε πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη όλων των 
βασικών δραστηριοτήτων!  

ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
Αυστρία: RepaNet 
Η σύµπραξη RepaNet εφαρµόζει µια διαρθρωµένη προσέγγιση επικοινωνίας µέσω µιας διαδικτυακής 
πλατφόρµας για τον απολογισµό, την παρακολούθηση των συνεισφορών, την ψηφοφορία και την υποβολή 
εκθέσεων. Η προσέγγιση αυτή θεωρείται απλούστερη και λιγότερο χρονοβόρα σε σχέση µε την 
πραγµατοποίηση συναντήσεων, αν και δεν είναι δυνατόν να υποκατασταθούν όλες οι συναντήσεις. Οι χρήστες 
εκπαιδεύονται ώστε να χρησιµοποιούν την πλατφόρµα σε εργαστήρια, ενώ υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα 
πρόσβασης, τα οποία εξαρτώνται από τους ρόλους και τις αρµοδιότητες των εταίρων.  Θεωρείται εργαλείο 
επικύρωσης, το οποίο συµβάλλει στην προώθηση της διαφάνειας, δίνοντας στα µέλη τη δυνατότητα να 
βελτιώνουν και να ελέγχουν τη συµµετοχή. 
 
Πορτογαλία: Mudança de Maré  
Αυτή η ΑΣ ανέπτυξε ένα επιτυχηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εγγράφων στο ∆ιαδίκτυο (Sistema de 
Administração Documental /SAD) µε στόχο τη διαχείριση των πληροφοριών της σύµπραξης, τη σύνταξη 
εκθέσεων και τη δηµιουργία κέντρων τεκµηρίωσης, τα οποία ειδικεύονται στους διάφορους τοµείς όπου 
δραστηριοποιούνται οι εταίροι.Το σύστηµα αυτό διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ajism.org/mm 
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Υποβολή επίσηµων εκθέσεων 
Η επικοινωνία συµπεριλαµβάνει επίσης την υποβολή επίσηµων εκθέσεων τόσο εσωτερικά 
προς τους εταίρους, όσο και εξωτερικά προς τις ∆ιαχειριστικές Αρχές και τις Εθνικές ∆οµές 
Στήριξης (Ε∆Σ) EQUAL. Οι περισσότερες ΑΣ διαθέτουν πλήρεις µηχανισµούς υποβολής 
εκθέσεων.  Οι µηχανισµοί αυτοί περιλαµβάνουν τα εξής:  
 
Υποβολή εσωτερικών εκθέσεων: 
• Κάθε εταίρος υποβάλλει τακτική έκθεση σχετικά µε το ρόλο του στις συναντήσεις (ανά 

µήνα, δίµηνο ή τρίµηνο). Ωστόσο, εκθέσεις θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σχετικά µε 
τη λειτουργία της ίδιας της σύµπραξης (βλέπε επίσης τη σύνοψη αριθ. 8 για τη διατήρηση 
της συµµετοχής) 

• Έγγραφες εκθέσεις, οι οποίες συντάσσονται και διανέµονται στις συναντήσεις (για 
παράδειγµα, συναντήσεις που διοργανώνει ο συντονιστής) 

• Εκθέσεις µέσω της πρόσβασης στις πλατφόρµες του ∆ιαδικτύου 
 
Υποβολή εκθέσεων προς τις ∆ιαχειριστικές Αρχές και τις Ε∆Σ EQUAL: 
• Φυσικά η υποβολή εξωτερικών εκθέσεων υπάγεται στις απαιτήσεις κάθε κράτους 
• Οπωσδήποτε υποβάλλονται ετήσιες εκθέσεις για τις δραστηριότητες των ΑΣ που 

σχετίζονται µε το πρόγραµµα εργασίας τους και τα αντίστοιχα ορόσηµα, όπως ορίζονται 
στη Συµφωνία Αναπτυξιακής Σύµπραξης (συµπεριλαµβανοµένης και της διακρατικής της 
διάστασης) 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Χρησιµοποιήστε τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων για να επιθεωρείτε και 
να αναθεωρείτε το έργο σας! 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Πορτογαλία: ConVidas  (Permanent Platform for Reconciliation)  
Προκειµένου να προωθηθεί η συνεργασία στο ∆ιαδίκτυο µεταξύ των οργάνων, διάφοροι τοπικοί φορείς 
κλήθηκαν να συµµετάσχουν σε µια µόνιµη πλατφόρµα συµφιλίωσης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής 
που προορίζεται να αποτελέσει ένα ευρύ δίκτυο, το οποίο να αντιπροσωπεύει διαφορετικά συµφέροντα και 
προσεγγίσεις. Οι στόχοι της πλατφόρµας, η οποία συνέρχεται κάθε τρεις µήνες, είναι ο προβληµατισµός, ο 
διάλογος, η συζήτηση και αποτίµηση της κατάστασης στην περιοχή Covilhã όσον αφορά το ζήτηµα της 
συµφιλίωσης, τις παρεµβάσεις για την επίλυση των εντοπιζόµενων προβληµάτων και τη συνεχή 
παρακολούθηση της παρέµβασης ConVidas. Σε αυτή την πλατφόρµα συµµετέχουν 32 οργανισµοί, οι οποίοι 
συµπεριλαµβάνουν εκπροσώπους από:  5 επίσηµους εταίρους (Beira Serra – ένωση τοπικής ανάπτυξης, το 
δηµοτικό συµβούλιο της Covilhã, πυρήνας επιχειρήσεων, τα κοινά συνδικάτα του Castelo Branco και του 
Πανεπιστηµίου Beira Interior), καθώς και από περιφερειακές αρχές κοινωνικής ασφάλισης, το κέντρο 
απασχόλησης και το κέντρο υγείας, την υπηρεσία εκπαιδευτικού συντονισµού,  το σύλλογο γονέων από σχολεία 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 10 ενοριακά συµβούλια από την εν λόγω περιοχή,  2 
επιχειρηµατίες,  2 αντιπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων, 3 εκπροσώπους των υπηρεσιών 
οικογενειακής υποστήριξης (παιδιών, ηλικιωµένων, αναπήρων) και µια υπηρεσία δηµόσιων συγκοινωνιών. 
 
Ιρλανδία: Equal at Work, The Dublin Employment Pact 
Η σύµπραξη Equal at Work είναι µέλος της εθνικής θεµατικής οµάδας Προσαρµοστικότητα και έχει υποβάλει 
από κοινού µε την Ε∆Σ προτάσεις στο εθνικό κέντρο συµπράξεων (συµβουλευτική διαδικασία «Χώρος 
εργασίας του µέλλοντος»). Συµµετέχει επίσης στην εθνική οµάδα ενσωµάτωσης του EQUAL, καθώς και στη 
θεµατική οµάδα εργασίας της ΕΕ. 
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Εφαρµογή συστηµάτων διαµορφωτικής αξιολόγησης 
Η διαµορφωτική αξιολόγηση στοχεύει στην ενίσχυση και τη βελτίωση µιας παρέµβασης, 
εξετάζοντας την ποιότητα υλοποίησής της και το σχετικό οργανωτικό πλαίσιο, το προσωπικό, 
τις δοµές και τις διαδικασίες. Ως προσέγγιση αξιολόγησης προσανατολισµένη προς τις 
αλλαγές, είναι ειδικά προσαρµοσµένη για τη συνεχή αποτίµηση τυχόν αποκλίσεων ανάµεσα 
στην αναµενόµενη κατεύθυνση και τα αποτελέσµατα του προγράµµατος και την πράξη, 
καθώς και για την ανάλυση των ισχυρών και των ασθενών σηµείων, την αποκάλυψη 
εµποδίων, φραγµών ή µη αναµενόµενων ευκαιριών, αλλά και τη συναγωγή συµπερασµάτων 
για την καλύτερη υλοποίηση της παρέµβασης. 
 
Σε µια διαµορφωτική αξιολόγηση, ο αξιολογητής, βάσει ανάλυσης της λογικής της 
παρέµβασης (βλέπε τη σύνοψη αριθ. 5 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη λογική 
της παρέµβασης στο εννοιολογικό πλαίσιο), των εκροών, των αποτελεσµάτων και του 
αντίκτυπου, συγκεντρώνει και αναλύει δεδοµένα σχετικά µε τον κύκλο ζωής του 
προγράµµατος και παρέχει έγκαιρη αµφίδροµη πληροφόρηση για τα πορίσµατα της 
αξιολόγησης στους φορείς της σύµπραξης, ώστε να συµβάλλει στη συνεχιζόµενη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και τη δράση.  
 
Οι αξιολογητές, οι οποίοι διενεργούν διαµορφωτική αξιολόγηση, θέτουν διαφορετικά είδη 
ερωτηµάτων και εφαρµόζουν πληθώρα µεθόδων για να απαντήσουν σε αυτά. Τα ερωτήµατα 
αυτά είναι συνήθως ανοικτά και διερευνητικά, µε στόχο να αποκαλύψουν τις διαδικασίες 
µέσω των οποίων διαµορφώνεται η παρέµβαση, εντοπίζοντας τις τυχόν αποκλίσεις από το 
αρχικό σχέδιο και τις αιτίες τους ή αποτιµώντας ήπιους παράγοντες της οργάνωσης, όπως το 
βαθµό ‘συµµετοχής’ του προσωπικού των ενδιαφερόµενων φορέων προς τους στόχους και τα 
επιδιωκόµενα αποτελέσµατα της σύµπραξης. Επιπλέον, τα ερωτήµατα που τίθενται κατά τη 
διαµορφωτική αξιολόγηση διερευνούν τη σχέση εισροών-εκροών, η οποία ενδέχεται να 
συµπεριλαµβάνει το σχηµατισµό και την αποτίµηση έγκαιρων ή βραχυπρόθεσµων 
αποτελεσµάτων. Συχνά τα εν λόγω αποτελέσµατα αποτελούν µέρος των διαδικασιών και 
λειτουργούν ως ενδιάµεσοι ρυθµιστές για πιο απτά µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα. 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
 
Σουηδία: Diversity in Västernorrland 
Εκθέσεις εντός της ΑΣ 
Προκειµένου να επιτύχουµε αποτελεσµατική υποβολή εκθέσεων για τα υποπρογράµµατά µας, αποφασίσαµε οι 
έγγραφες εκθέσεις να προσκοµίζονται πριν από τις συναντήσεις της ΑΣ. Οι εκθέσεις αυτές έχουν αµιγώς 
ενηµερωτικό χαρακτήρα, αλλά ορισµένες φορές απαιτείται διάλογος για την επίλυση τυχόν προβληµάτων ή την 
κοινοποίηση περιπτώσεων επιτυχίας. Οι εκθέσεις καθιστούν εφικτή την παρακολούθηση της συνολικής 
εξέλιξης της σύµπραξής µας. Η απόφαση για τη διάδοση λαµβάνεται από την ΑΣ, ενώ έχει προκύψει η ολοένα 
και αυξανόµενη ανάγκη για την αποστολή επιστολών υπενθύµισης, καθώς η διάδοση επεκτείνεται. Υπάρχουν 
πάντα δύο µόνιµα σηµεία στην ηµερήσια διάταξη των συναντήσεων της ΑΣ σχετικά µε την υποβολή εκθέσεων 
από τις εθνικές και τις διακρατικές οµάδες εργασίας. Αυτά περιλαµβάνουν ζητήµατα σχετικά µε τις εξελίξεις 
του προηγούµενου µήνα, τον προγραµµατισµό, τους συµµετέχοντες, καθώς και σχετικά οικονοµικά ζητήµατα. 
Εκθέσεις προς άλλους φορείς 
Η ΑΣ υποβάλλει εκθέσεις προς το σουηδικό συµβούλιο του ΕΚΤ σε τακτικά διαστήµατα έξι µηνών. Για το 
διακρατικό έργο παρουσιάζεται σύντοµος απολογισµός µετά από κάθε συντονισµένη περίοδο καθηκόντων. Ο 
συντονιστής συντάσσει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της ΑΣ. Είναι απαραίτητη η αµφίδροµη 
πληροφόρηση σχετικά µε τη διοίκηση των οργανισµών των εταίρων, αλλά και η διασφάλιση της ευρείας 
διάδοσης προς τους άλλους ενδιαφερόµενους φορείς. Οι περισσότερες εκθέσεις που εκδίδονται από την ΑΣ 
συντάσσονται από το συντονιστή και συµπληρώνονται και λαµβάνουν την έγκριση των µελών της ΑΣ πριν από 
τη διανοµή τους. 
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Βλέπε επίσης τη σύνοψη αριθ. 5 για τη δηµιουργία συστηµάτων αξιολόγησης.  
 
Αξιολόγηση κοινωνικοοικονοµικών εξελίξεων: ∆ιαµορφωτική αξιολόγηση 
http://www.evalsed.info/frame_techniques_part1_5.asp 
 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Ιρλανδία: Sonas DP Ireland Ltd. 
Βασίζεται στον κοινωνικό έλεγχο µέσω µιας συνεχούς διαδικασίας, στην οποία συµµετέχουν οι ενδιαφερόµενοι 
φορείς (πελάτες, δήµοι και κοινότητες, χορηγοί).  Το σύστηµα αυτό είναι περιεκτικό και ρεαλιστικό, αλλά 
εξαιρετικά χρονοβόρο. Συµπεριλαµβάνει τον εντοπισµό στόχων και σκοπών, την καθιέρωση βασικών δεικτών 
απόδοσης, τη χρήση ερωτηµατολογίου και αµφίδροµης πληροφόρησης µε την οµάδα του κοινωνικού ελέγχου. 
Το πλέον χρήσιµο στοιχείο για την ΑΣ ήταν η θέσπιση βασικών δεικτών απόδοσης. 
 
Γαλλία: De la précarité à l’emploi durable 
Είναι παρόµοια µε τη διαδικασία που εφάρµοσε η Sonas (Ιρλανδία), αλλά προσδίδει µεγαλύτερη έµφαση στην 
αµφίδροµη πληροφόρηση µε τους χορηγούς. ∆ιαθέτει επιτροπή πειραµατισµού, αποτιµά την πρόοδο του έργου 
(η οποία εξαρτάται από τα περιφερειακά και τα πολιτικά προγράµµατα), διαθέτει επιτροπή χορηγών, η οποία 
αξιολογεί επίσης το έργο της EQUAL, καθώς και µια επιχειρησιακή οµάδα, η οποία χρησιµοποιεί εργαλεία 
κατάρτισης και αξιολογεί τον αντίκτυπο στους δικαιούχους.  
 
Σουηδία: Diversity in Västernorrland 
Η ΑΣ συγχρηµατοδοτεί ένα µεταπτυχιακό φοιτητή κοινωνιολογίας από το Mid-Sweden University, ο οποίος 
παρακολουθεί το έργο για χρονική περίοδο τριών ετών. Η ΑΣ είναι σε θέση να σχολιάσει το ερευνητικό σχέδιο 
για το έργο αυτό (το οποίο καλύπτει χρονική περίοδο µεγαλύτερη αυτής της EQUAL). Το τµήµα έρευνας και 
εκπαίδευσης της ένωσης τοπικών αρχών παρέχει εµπειρογνωµοσύνη για την ποσοτική µεθοδολογία, η οποία 
στηρίζει την αξιολόγηση. Ορισµένες δευτερεύουσες προτεραιότητες διαθέτουν ξεχωριστό αξιολογητή, ο οποίος 
ασχολείται µε τις δραστηριότητές τους. Μέρος της αξιολόγησης διενεργείται µέσω του σουηδικού συµβουλίου 
του ΕΚΤ. Η δοµή των συναντήσεων της ΑΣ λειτουργεί ως συνεχής αυτοαξιολόγηση του έργου σε καθηµερινή 
βά . 
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8. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ: διατήρηση της συµµετοχής και 
της δέσµευσης 

 
∆ιατήρηση της συµµετοχής 
Η διασφάλιση της συµµετοχής και της δέσµευσης των εταίρων στη σύµπραξη είναι ζωτικής 
σηµασίας για τη διαδικασία της ανάπτυξης και του ελέγχου. Συνήθως αναπτύσσεται αίσθηµα 
προσωπικής ευθύνης και ταύτισης µε τη σύµπραξη µέσω της συνεργασίας. Αυτό συνδέεται 
στενά µε το θέµα της υπευθυνότητας. Οι προκλήσεις περιλαµβάνουν την ανισορροπία 
δυνάµεων και την αντίληψη ότι κυριαρχεί ένας συγκεκριµένος εταίρος εξαιτίας των πόρων 
που διαθέτει ή της επιρροής του, τη σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ των αντιπροσώπων των 
εταίρων της σύµπραξης και τη δικού τους οργανισµού, καθώς και το ότι δεν γίνεται πάντα 
αµοιβαία ειλικρινής κριτική για την απόδοση συγκεκριµένου εταίρου. Ένα αποτελεσµατικό 
σύστηµα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων µε τακτικές συναντήσεις των εταίρων για 
να πιστοποιούν την πρόοδο (βλέπε επίσης σχετικά µε την υποβολή εκθέσεων τη σύνοψη αριθ. 
7) µπορεί να συµβάλει στο σηµείο αυτό, όπως και η «δέσµευση για ισότιµη συµµετοχή», η 
οποία διασφαλίζει ότι οι εταίροι και οι συνεισφορές τους στη σύµπραξη αξιολογούνται σε 
ισότιµη βάση, ακόµη και αν αυτό δεν ισχύει εκτός της σύµπραξης.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τοποθετήστε τη υπευθυνότητα στο επίκεντρο της σύµπραξης! 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 
  
Ιρλανδία: EQUAL at work – The Dublin Employment Pact  
Ένα ασθενές σηµείο στην ανάπτυξη της ΑΣ µας δεν ήταν η αξιολόγηση αυτής καθαυτής της δέσµευσης των 
εταίρων κατά την εξέλιξη της πρωτοβουλίας. Η δέσµευση διαφοροποιούνταν φυσικά ευθέως ανάλογα µε το 
ατοµικό όφελος που µπορεί να εκφραστεί ποσοτικά και που οι οργανισµοί των εταίρων υπολόγιζαν ότι θα 
αποκοµίσουν κατά τη διαδικασία/πρωτοβουλία. Αυτό φάνηκε µε πολλούς τρόπους, όπως π.χ. από το καθεστώς/ 
την αρχαιότητα των αντιπροσώπων που ήταν αποσπασµένοι από τους οργανισµούς των εταίρων, τη συµµετοχή 
στις συναντήσεις, κλπ.. Η παρακολούθηση ακριβώς αυτής της διαδικασίας δεν πραγµατοποιήθηκε τόσο 
ικανοποιητικά από την πρωτοβουλία, παρά µόνο σε άτυπο επίπεδο, µε αποτέλεσµα αυτό να ωφελήσει το σύστηµα 
διαµορφωτικής αξιολόγησης. Στην περίπτωσή µας λήφθηκαν διορθωτικά µέτρα για την αντιµετώπιση της 
φθίνουσας δέσµευσης ενός εταίρου. Τα εν λόγω διορθωτικά µέτρα λειτούργησαν µεν, αλλά θα µπορούσαν να είναι 
πιο αποτελεσµατικά αν είχαν καθοριστεί και δοκιµαστεί σε προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας. 
Εισήγηση: Ένα συστηµατικό εργαλείο παρακολούθησης/εντοπισµού για τον έλεγχο της δέσµευσης µπορεί να 
αναπτυχθεί και να συµπεριληφθεί στη δέσµη εργαλείων ενός αξιολογητή που εφαρµόζει τη διαµορφωτική προσέγγιση 
µαζί µε στρατηγικές λήψης διορθωτικών µέτρων . 
 
ΗΒ: JIVE (Intervention) PARTNERS, ΗΒ 
Τακτικές συναντήσεις:  συναντήσεις της ΑΣ όπου οι εταίροι υποβάλλουν εκθέσεις και ενηµερώνονται σχετικά µε 
ευρύτερες πτυχές της πρωτοβουλίας από µια βασική διαχειριστική έκθεση. Συναντήσεις δικτύωσης για το 
προσωπικό που απασχολείται στην πρωτοβουλία, συµπεριλαµβανοµένων οικονοµικών και διοικητικών 
υπαλλήλων.  Αρχικά πραγµατοποιήθηκαν εξάµηνες συναντήσεις για όλο το προσωπικό της πρωτοβουλίας, 
προκειµένου να συνεδριάζει και να συζητά τρέχοντα ζητήµατα ή να ενηµερώνεται για άλλες πτυχές της 
πρωτοβουλίας για τις οποίες δεν είναι άµεσα υπεύθυνο. 
Κοινή χρήση της δηµοσιότητας:  Κοινή χρήση της δηµοσιότητας, η οποία έχει συµφωνηθεί εκ των προτέρων, 
καθώς και του διαφηµιστικού υλικού, το οποίο περιλαµβάνει όλους τους εταίρους και λειτουργεί ως ένα είδος 
εταιρικής ταυτότητας. Περιλαµβάνει παρουσίαση αφισών, τις οποίες µπορούν να χρησιµοποιούν οι εταίροι. 
 

ΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΤΙ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ 
 
• Τακτικές συναντήσεις της ΑΣ 
• ∆ιαφορετικοί χώροι συναντήσεων της 
σύµπραξης 
• Συµµετοχή εθνικών συντονιστών του εκάστοτε 
σκέλους 
• Η κοινή χρήση της δηµοσιότητας λειτούργησε 
θετικά για την προσωπική ευθύνη 
• Επισκέψεις σε εταίρους, µε στόχο τον 
προσδιορισµό του ετήσιου προγράµµατος 
υλοποίησης και την αναθεώρηση των οικονοµικών 
στοιχείων. Ορισµένοι εταίροι συνέταξαν αναλυτικές 
εκθέσεις αναθεώρησης των προηγούµενων ετών 
συµµετοχής τους στη σύµπραξη, καθώς και 
µελλοντικών προγραµµάτων.  

 
• Μεγάλες µετακινήσεις 
• Στην αρχή ορισµένοι εταίροι εξέφρασαν ανησυχία 
για τη διοργάνωση των συναντήσεων, αλλά σύντοµα 
εξοικειώθηκαν 
• Οι συντονιστές του σκέλους είχαν πολλές άλλες 
υποχρεώσεις, δεδοµένου ότι ήταν τα πιο έµπειρα µέλη 
του προσωπικού 
• Αποδείχθηκε δύσκολο να παρακινηθεί το προσω-
πικό να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις, ιδίως όταν οι 
συντονιστές του σκέλους είχαν φόρτο εργασίας, όµως 
γενικά οι εκθέσεις υποβάλλονταν εγκαίρως  
• Ο χρόνος διαβούλευσης και ορισµένα διοικητικά 
προβλήµατα είχαν ως συνέπεια την καθυστέρηση 
υλοποίησης του έργου από τους λιγότερο δραστήριους 
εταίρους που περίµεναν τη δηµοσιότητα της 
πρωτοβουλίας. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
 

• Συνεχής τακτική επαφή όπου οι εταίροι διατηρούν συνεχή επικοινωνία µέσω συνεδρίων, σεµιναρίων, 
εργαστηρίων, συναντήσεων, συζητήσεων, επιθεωρήσεων, ενηµερωτικών δελτίων, ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και επισκέψεων 

• Πρακτική δέσµευση µέσω της έµφασης στην παραγωγικότητα και την παρουσίαση των πρώτων απτών 
αποτελεσµάτων που να δηµιουργούν ένα αίσθηµα επιτυχίας 

• Προώθηση στόχων και σκοπών και εφαρµογή αποτελεσµατικών σχεδίων δράσης 

• ∆ηµιουργία φιλικού κλίµατος µε τη θέσπιση σαφών και διαφανών διαδικασιών και δεσµών µε τους 
ευρύτερους ενδιαφερόµενους φορείς 

• Σαφής καθοδήγηση, η οποία προωθεί θετικά το έργο της σύµπραξης και τη συµµετοχή εντός αυτής 

• ∆ηµιουργία καλών σχέσεων µέσω άτυπων δραστηριοτήτων, όπως κοινές βραδινές έξοδοι, επισκέψεις, 
κλπ. 

• Καθοδήγηση µέσω της ενεργούς στήριξης και ενθάρρυνσης των εταίρων, οι οποίοι καθυστερούν εξαιτίας 
προβληµάτων, όπως έλλειψη πόρων /εµπειρίας 

• Αξιολόγηση όλων των εταίρων και των συνεισφορών τους µε δίκαιο τρόπο πάντοτε. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Προωθήστε τη δέσµευση εντός της σύµπραξης και ανταµείψτε τη!  
 
Εξασφάλιση της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων 
Κατά το στάδιο της συγκρότησης της σύµπραξης προκύπτει η ολοένα αυξανόµενη ανάγκη να 
διασφαλιστεί η δέσµευση των οργανισµών προς τη σύµπραξη σε αντιδιαστολή µε την 
αντίστοιχη δέσµευση των ατόµων. Είναι σηµαντικό τα άτοµα που εκπροσωπούν τους 
οργανισµούς εντός της σύµπραξης να διαθέτουν «άδεια λειτουργίας» και να µπορούν να 
λειτουργήσουν αποτελεσµατικά εκ µέρους τους. Τέτοιου είδους εντολές πρέπει να ελέγχονται 
τακτικά. Εάν φαίνεται ότι δεν υπάρχει πλήρης ελευθερία κινήσεων, η σύµπραξη θα πρέπει να 
εξεύρει τρόπους ώστε να αλλάξει αυτό. Οι µέθοδοι για την εξασφάλιση της συµµετοχής των 
ενδιαφερόµενων συµπεριλαµβάνουν τα εξής: 
 
• Καλή γνωριµία µε τους εταίρους και σιγουριά για τον επαγγελµατισµό τους (αυτό είναι 

ευκολότερο σε µικρές ΑΣ) 
• Τακτικές αναθεωρήσεις για τον προσδιορισµό της φύσης και του σκοπού της ΑΣ και του 

έργου της 
• Συµµετοχή διαφορετικών ατόµων από τη διοίκηση ενός οργανισµού εταίρων, συνήθως 

υψηλόβαθµων στελεχών, τα οποία καλούνται σε σεµινάρια και συναντήσεις ή καλούνται 
να προεδρεύσουν και να συµµετάσχουν σε εκδηλώσεις, µε τα οποία αναπτύσσονται 
επαφές µε ενηµερωµένες εκθέσεις και πληροφορίες 

• Συνεργασία µε ικανό υπάλληλο, ο οποίος να εντάξει τους οργανισµού 
• ∆ιάδοση των πληροφοριών για την ΑΣ σε διάφορα ενηµερωτικά δελτία των οργανισµών 
• ∆ιεξαγωγή εκδηλώσεων στους διάφορους χώρους των εταίρων 
• Παράθεση ανοικτού γεύµατος για τη διάδοση του έργου της ΑΣ 
• Αποστολή εκθέσεων σε συναντήσεις στελεχών διάφορων οργάνων της ΑΣ. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ζητήστε τη συµµετοχή υψηλόβαθµου προσωπικού από τους οργανισµούς 
των εταίρων και ενηµερώστε το για το έργο σας !  
 
 
 
 



Ο∆ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 
 

∆ιασφάλιση της συµµόρφωσης 
Είναι σηµαντικό να εξευρεθούν αποτελεσµατικοί τρόποι για προκειµένου να εξασφαλιστεί 
ότι οι εταίροι πράττουν ό,τι συµφώνησαν στην αρχή της σύµπραξης, καθώς και ότι 
συµβάλλουν στο έργο µε δίκαιο τρόπο. Οι σχετικές προτάσεις περιλαµβάνουν τα εξής: 
• Υλοποίηση των στόχων 
• ∆ιενέργεια τακτικών συναντήσεων σχετικά µε όλες τις πτυχές του έργου, όπου οι εταίροι 

υποβάλλουν εκθέσεις αναφορικά µε το ρόλο τους και επανεξετάζουν τα πρακτικά µε τα 
σηµεία δράσης 

• Υπενθύµιση προς όλα τα µέλη της συµφωνίας σύµπραξης και των υποχρεώσεών τους στο 
πλαίσιό της 

• Προώθηση της εµπιστοσύνης. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Βεβαιωθείτε ότι κάθε εταίρος συµµετέχει ενεργά στη σύµπραξη! 
 
∆ιαχείριση συγκρούσεων 
Είναι σηµαντική η θέσπιση µηχανισµών επίλυσης προβληµάτων εντός της σύµπραξης 
προκειµένου να υπάρχουν παγιωµένες διαδικασίες για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που 
ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση. Αυτό συνεπάγεται την προώθηση της διαφάνειας και 
της δηµοσιότητας, ώστε να εντοπίζονται και να αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα. Επίσης, 
δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι µια σύγκρουση ή µια κρίση εντός της ΑΣ µπορεί να αποτελέσει 
ευκαιρία για µάθηση και να οδηγήσει σε βελτιωµένους τρόπους εργασίας. 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ 
 

• Ενθάρρυνση ανοικτού διαλόγου και αξιοποίηση του διαλόγου και της επικοινωνίας για την αντιµετώπιση 
τυχόν παρεξηγήσεων 

• Αφιέρωση χρόνου για την επίλυση προβληµάτων 

• ∆ιασφάλιση ότι η σύµπραξη διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό 

• Γνώση των πιθανών προβληµάτων που ενδέχεται να ανακύψουν, αλλά και των λύσεων και των µεθόδων για 
την αντιµετώπισή τους– ένα αποτελεσµατικό σύστηµα παρακολούθησης µπορεί να αποβεί χρήσιµο σε αυτή 
την περίπτωση 

• Αξιοποίηση του ισοζυγίου εταίρων και δοµών της σύµπραξης– µέγεθος, ισχύς, κλπ. 

• ∆ιασφάλιση ότι όλοι οι εταίροι έχουν τον ίδιο βαθµό ορατότητας εντός της σύµπραξης 

• Απόκτηση δεξιοτήτων αντίστοιχων ενός καλού µεσολαβητή 

• Εφαρµογή διαδικασίας µεσολάβησης, εάν χρειαστεί 

• Υιοθέτηση ευέλικτης προσέγγισης και προθυµία για αλλαγές, µε στόχο την αναδιοργάνωση της σύµπραξης 
µετά την επίλυση της σύγκρουσης. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Προωθήστε την προβολή της ισχύος της σύµπραξης, ώστε οι εταίροι να 
είναι πεπεισµένοι ότι η συνεργασία είναι πιο αποδοτική από την ατοµική εργασία και ότι 
όλοι είναι ίσοι εντός της σύµπραξης, όχι όµως τόσο εκτός αυτής! 
 
  
 
 

         
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Públicos Diferentes. Iguais Oportunidades 
Κάθε τρεις µήνες καταρτίζεται πίνακας των δραστηριοτήτων της πρωτοβουλίας για τη συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο, όπου καταγράφονται οι αρµοδιότητες του καθενός. Σε κάθε συνάντηση γίνεται έλεγχος του εν λόγω 
πίνακα, προκειµένου να παρακολουθείται η εξέλιξη των πραγµάτων. Επιπλέον, κάθε µήνα καταρτίζεται ένας 
µικρός πίνακας των εργασιών που σχετίζονται µε τις γενικές γραµµές της παρουσίασης και της υλοποίησης. 
Φαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία λειτουργεί αποτελεσµατικά, διότι κανείς δεν θέλει να δίνει την εντύπωση ότι 
δεν έχει υλοποιήσει το έργο του. 
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Προώθηση της διαφορετικότητας 
Η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται την αποδοχή και εργασία µε διαφορετικές αντιλήψεις, 
πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και τρόπους εργασίας εντός της σύµπραξης. Οι διαφορετικές 
προσεγγίσεις στην καινοτοµία, τον πειραµατισµό, την αλλαγή, τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και αρµοδιοτήτων πρέπει να τυγχάνουν προσεκτικής διαχείρισης, λαµβάνοντας 
υπόψη το διαφορετικό βαθµό δέσµευσης και διαθεσιµότητας των εταίρων, καθώς και των 
ρυθµών εργασίας τους και χρονοδιαγραµµάτων τους. 
 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: ∆ιερευνήστε τις προσεγγίσεις και τα στερεότυπα– η διαφορετικότητα της 
σύµπραξης µπορεί να προσδώσει αξία σε πολλούς εταίρους! 
 
Ευελιξία 
Οι αλλαγές επηρεάζουν αναπόφευκτα τις συµπράξεις EQUAL και γι’ αυτό είναι σηµαντικό οι 
συµπράξεις να οργανώνονται µε ευέλικτο τρόπο, ώστε να προσαρµόζονται στις αλλαγές 
αυτές καθώς εξελίσσονται. Οι αλλαγές µπορεί να προκύψουν εσωτερικά, ως αποτέλεσµα 
αλλαγής του προσωπικού ή εξωτερικά, εξαιτίας ευρύτερων επιδράσεων. Η αντιµετώπιση των 
αλλαγών συνεπάγεται τη δηµιουργική προσέγγιση της µεθοδολογίας και των εργαλείων, 
καθώς και την ενσωµάτωση διάφορων µορφών δηµιουργίας ικανοτήτων τόσο εντός της 
σύµπραξης, όσο και εντός των οργανισµών των εταίρων, ώστε τα άτοµα και τα όργανα που 
εκπροσωπούν να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις αλλαγές. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: ∆ιατηρείτε πάντα τη δυνατότητα αλλαγής και αναθεώρησης των στόχων 
και της µεθοδολογίας καθώς εξελίσσεται η σύµπραξη! 
 
Χρόνος 
Η εκτίµηση του απαιτούµενου χρόνου είναι ζωτικής σηµασίας για τη συγκρότηση και την 
ανάπτυξη της σύµπραξης. Ο χρόνος που απαιτείται για τη διεξαγωγή συζητήσεων και την 
αναθεώρηση, καθώς και για τη γνωριµία µε κάθε εταίρο και τους εκπροσώπους του δεν 
πρέπει να υποτιµάται σε καµία περίπτωση. Παρότι οι ΑΣ εργάζονται υπό µεγάλη πίεση 
χρόνου, είναι απαραίτητο να έχουν το περιθώριο να εξετάζουν προσεκτικά τις προσεγγίσεις 
τους και να πειραµατίζονται µε αυτές. Εξίσου απαραίτητη είναι η γνώση των διαφορετικών 
χρονοδιαγραµµάτων των εταίρων, καθώς και των παραγόντων που τα καθορίζουν, ώστε η 
σύµπραξη να τα ενσωµατώσει. Σε αυτά µπορεί να συµπεριλαµβάνονται δηµόσια όργανα, τα 
οποία εργάζονται µε χρονοδιάγραµµα εκλογών, αυστηροί στόχοι του ιδιωτικού τοµέα, καθώς 
και χρονοδιαγράµµατα ΜΚΟ για την υποβολή εκθέσεων στους δωρητές.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μη βιάζεστε– σχεδόν ποτέ δεν είναι αργά! 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Públicos Diferentes. Iguais Oportunidades 
Πραγµατοποιούνται συναντήσεις της ΑΣ όπου µπορούν να συζητηθούν ανοικτά όλα τα θέµατα και όπου 
καταβάλλεται προσπάθεια για τη δηµιουργία κλίµατος, στο οποίο ο καθένας να αισθάνεται σηµαντικός και 
αρκετά άνετα, ώστε να εκφράζει τη γνώµη του µε ειλικρίνεια. Επιπλέον, αξιοποιήσαµε τις κοινωνικές 
δεξιότητές µας µε στόχο:  
- Την ανάπτυξη γνωριµίας µε τους διάφορους οργανισµούς των εταίρων, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου 
λειτουργίας τους και του αντίκτυπού τους στην πρωτοβουλία. 
- Τον εντοπισµό των θετικών στοιχείων του έργου κάθε εταίρου και τον προσανατολισµό τους προς όφελος της 
πρωτοβουλίας. 
- Τη διασφάλιση της εµπλοκής και της συµµετοχής όλων των εταίρων στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας.  
- Την ευελιξία. 
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9. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΡΜΟ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΡΑΣΗ 

 
Ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό των πολιτικών  
 
Η ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό των πολιτικών θα πρέπει να αποτελεί τµήµα του έργου 
της σύµπραξης από την πρώτη στιγµή και δεν θα πρέπει να θεωρείται ως στάδιο που 
ακολουθεί χρονικά αυτό της ανάπτυξης και του ελέγχου. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Συνεργασία µε οργανισµούς ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των πολιτικών 
Η στρατηγική συνεργασία µε οργανισµούς ενσωµάτωσης, όπως τα υπουργεία, τα όργανα του 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, είναι ζωτικής σηµασίας για την εν λόγω διαδικασία. Ένα 
σύστηµα διαρθρωµένης πρόσβασης ή/και διαλόγου, που να στηρίζεται στη δέσµευση των 
∆ιαχειριστικών Αρχών και των Εθνικών ∆οµών Στήριξης EQUAL είναι απαραίτητο για: 
• την άσκηση επιρροής στο πλαίσιο της δηµόσιας πολιτικής, στα προγράµµατα και τα 

συστήµατα υλοποίησης, καθώς και τη διασφάλιση ότι οι στόχοι και οι σκοποί του 
προγράµµατος EQUAL θα αποτελέσουν τµήµα των εθνικών πολιτικών 

• την αξιοποίηση των οικονοµικών πόρων για περαιτέρω έργο 
• την ενίσχυση των επιτυχών τοπικών φορέων, ώστε αυτοί να προβούν σε στρατηγική 

ενσωµάτωσης.  
 
Ανταλλαγή εντός, µεταξύ και διαµέσου των  οργανισµών 
Εκτός από τη συνεργασία τους µε τους οργανισµούς της ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό 
των πολιτικών, οι συµπράξεις EQUAL διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή των 

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 
 
Προετοιµασία 
Η διαδικασία της ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των πολιτικών σχετίζεται µε την εξεύρεση τρόπων για τη 
βαθµιαία αύξηση, την ανταλλαγή και την επανάληψη για τη βιώσιµη αλλαγή. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει 
τον προσδιορισµό και την ανάπτυξη επαφών και δεσµών µε τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, καθώς 
και τα συµβουλευτικά όργανα και τα όργανα υλοποίησης κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της ανάπτυξης 
της σύµπραξης.  Συνιστάται να δηµιουργήσετε εγκαίρως ένα πρόγραµµα ενσωµάτωσης, εντοπίζοντας και 
αποκτώντας επαφή µε τους κατάλληλους διαύλους και όργανα για το σκοπό αυτό. 
 
Έναρξη 
Οι δεσµοί µε τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, τα συµβουλευτικά όργανα και τα όργανα υλοποίησης 
πρέπει να δηµιουργηθούν κατά το στάδιο της εκκίνησης. Συνιστάται η χρήση διαρθρωµένης πρόσβασης ή/και 
διαλόγου που να στηρίζεται στη δέσµευση των ∆ιαχειριστικών Αρχών και των Εθνικών ∆οµών Στήριξης 
EQUAL να συµπεριλαµβάνουν τέτοια όργανα και δίκτυα. 
 
Ανάπτυξη και έλεγχος 
Εκτός από τη συνεργασία τους µε τις οργανώσεις της ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των πολιτικών, οι 
συµπράξεις EQUAL διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή των οργανωτικών δοµών µέσω των 
δραστηριοτήτων των συµπράξεων.  Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται τη συνεργασία εντός, µεταξύ και διαµέσου 
διαφόρων οργάνων, µε στόχο την προώθηση πιο αποτελεσµατικών και δηµιουργικών τρόπων εργασίας, την 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων των οργανώσεων που συµµετέχουν στη σύµπραξη και την προαγωγή της γνώσης 
ότι είναι δυνατή η αντιµετώπιση στρατηγικών ζητηµάτων µε άλλους τοµείς. Συνιστάται η διενέργεια 
επανεξέτασης των οργανώσεων των εταίρων και των ενδιαφερόµενων φορέων, ώστε να αποτιµώνται οι 
γνώσεις που αυτοί απέκτησαν µέσω της συγκρότησης της σύµπραξης, καθώς και σε ποιο σηµείο η σύµπραξη 
είχε το µεγαλύτερο αντίκτυπο. 
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οργανωτικών δοµών µέσω των δραστηριοτήτων των συµπράξεων. Η διαδικασία αυτή 
συνεπάγεται τη συνεργασία εντός, µεταξύ και διαµέσου διαφόρων οργάνων, µε στόχο την 
προώθηση πιο αποτελεσµατικών και δηµιουργικών τρόπων εργασίας, την ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων των οργανώσεων που συµµετέχουν στη σύµπραξη και την προώθηση της 
γνώσης ότι είναι δυνατή η αντιµετώπιση στρατηγικών ζητηµάτων µε άλλους τοµείς. Σε 
µεγάλο µέρος του εν λόγω έργου πραγµατοποιείται επανεξέταση των οργανισµών των 
εταίρων και των ενδιαφερόµενων φορέων, ώστε να αποτιµηθούν οι γνώσεις που αυτοί 
απέκτησαν µέσω της συγκρότησης της σύµπραξης, καθώς και να εντοπιστούν τα σηµεία όπου 
η σύµπραξη είχε το µεγαλύτερο αντίκτυπο.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εντοπίστε εσωτερικούς πρωταθλητές για την προώθηση της ευρύτερης 
ευαισθητοποίησης για τη σύµπραξη! 
 
∆ίαυλοι επικοινωνίας για την ενσωµάτωση 
Πληθώρα διαφόρων διαύλων επικοινωνίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
ενσωµάτωση του έργου των συµπράξεων EQUAL (βλέπε επίσης τη σύνοψη αριθ.7 σχετικά 
µε την επικοινωνία). Ορισµένες πιθανές επιλογές είναι οι εξής:  
Εντός και µεταξύ των ΑΣ: µέσω προγραµµάτων ανταλλαγής, συναντήσεων, εργαστηρίων 
και εσωτερικού διαλόγου, καθώς και της ανάπτυξης δεσµών µεταξύ των εκπροσώπων και 
των οργανώσεων των εταίρων 
ΜΜΕ: Ειδικός τύπος, τοπικός και επίσηµος τύπος, εφηµερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση 
∆ιαδίκτυο: ιστότοποι, διαδικτυακές πλατφόρµες 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: επιθεωρήσεις, φυλλάδια, δηµοσιεύσεις, νοµικά κείµενα 
Ακαδηµαϊκοί σύνδεσµοι: πανεπιστήµια, κολέγια, επιθεωρήσεις, ενηµερωτικά δελτία, 
συνέδρια, σεµινάρια 
Ευρύτερα δίκτυα: εθνικές θεµατικές οµάδες, δίκτυα µάθησης, συνέδρια 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ:  Εντάξτε την ενσωµάτωση στο έργο σας από την πρώτη στιγµή! 
  
Περαιτέρω δράση 
 
Κατάρτιση στρατηγικής εξόδου / «το επόµενο βήµα» 
Οι συµπράξεις EQUAL πρέπει να σχεδιάζουν το «επόµενο βήµα» από τα πρώτα στάδια της 
συγκρότησης της σύµπραξης. Η ανάπτυξη ιδεών για περαιτέρω καινοτόµο έργο που έχει ως 
στόχο να επιφέρει πραγµατικές και διαρκείς αλλαγές είναι καθοριστικής σηµασίας για το 
σκοπό αυτό.  Ορισµένες πιθανές επιλογές είναι οι εξής: 
• Η υλοποίηση και διάδοση της µεθοδολογίας µιας ΑΣ σε περιφερειακό και ενδεχοµένως 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
• Η ενεργός συµµετοχή σε ένα διαρκές εθνικό ή περιφερειακό δίκτυο 
• ∆ιάλυση και ανασυγκρότηση µε γνώµονα συγκεκριµένες εργασίες σχετικά µε την 

ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό των πολιτικών, µελλοντικές προτάσεις EQUAL, κλπ.   
• Εργασία µε στόχο την υλοποίηση των αλλαγών εντός των οργανισµών των εταίρων 
• Περισσότερη συνεργασία µε συγκεκριµένους εταίρους για ειδικές πτυχές του έργου 
• Ανάπτυξη ενός νέου δικτύου, το οποίο έχει διδαχθεί από τις δυσκολίες της παρούσας ΑΣ 

και, κατά συνέπεια, µπορεί να δηµιουργήσει πιο επιτυχηµένες σχέσεις 
• Συνεργασία µε άλλα προγράµµατα και ανταλλαγή εµπειριών µε άλλη χώρα. 
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Εξασφάλιση βιώσιµων αποτελεσµάτων για τα άτοµα που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση στην 
αγορά εργασίας  
Όταν µια σύµπραξη ολοκληρώνει το έργο της, είναι σηµαντικό τα αποτελέσµατα να είναι 
βιώσιµα για τα άτοµα που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας.  Ορισµένες 
προτάσεις για την επίτευξη αυτού είναι οι εξής: 
• Συνέχιση της υλοποίησης της στρατηγικής µε τη στήριξη κυβερνητικών φορέων και 

κοινωνικών εταίρων σε όλη την περιοχή 
• Μακροπρόθεσµες στρατηγικές ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των πολιτικών/ 

στρατηγικών βιωσιµότητας µε διαρθρωµένη παρακολούθηση του αντίκτυπου και των 
αποτελεσµάτων, καθώς και µηχανισµοί για την επανεξέταση των θεµάτων µετά το πέρας 
της σύµπραξης για την καταµέτρηση των αποτελεσµάτων  

• Αποδοχή των αλλαγών στη µεθοδολογία του έργου, οι οποίες απέφεραν θετικά 
αποτελέσµατα για τα άτοµα που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ:  Εξασφαλίστε τη βιωσιµότητα της πρωτοβουλίας/σύµπραξης µέσω της 
έγκαιρης συµµετοχής των κατάλληλων ατόµων! 
  
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
 
Ιρλανδία: EQUAL at work – The Dublin Employment Pact 
Η σύµπραξη Equal at Work έχει ήδη διεξαγάγει εσωτερικές συναντήσεις σχετικά µε ένα πιθανό µελλοντικό 
κοινό έργο.  Έως σήµερα το αποτέλεσµα ήταν να εντοπιστούν ορισµένοι σαφείς κοινοί στόχοι, νέοι εταίροι 
που πρέπει να συµµετάσχουν, καθώς και να διακοπεί η συνεργασία µε τους παλαιούς εταίρους.  Επιπλέον, 
θεωρούµε τη σύµπραξή µας ως τµήµα µιας συνεχώς µεταβαλλόµενης υποδοµής περιφερειακών συµπράξεων, 
η οποία δηµιουργείται εύκολα, διαλύεται και ανασυγκροτείται υπό διαφορετική σύνθεση, κλπ. όσον αφορά 
θέµατα ανάπτυξης της αγοράς εργασίας, µε επίκεντρο εστίασης στην ισότητα, την κοινωνική ενσωµάτωση 
και την πρόοδο. Επιπλέον, από την εν λόγω σύµπραξη προέκυψαν συµµαχίες και νέες συµπράξεις.  Αυτές 
έχουν διαρθρωθεί γύρω από στρατηγικές ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των πολιτικών και θα 
εξακολουθήσουν να δραστηριοποιούνται ως προς το θέµα αυτό εκτός του πλαισίου της EQUAL.  
Συγκεκριµένα, πρόκειται για το δίκτυο Jobrotation το οποίο δηµιουργήθηκε στο ∆ουβλίνο µέσω της 
σύµπραξης, το δίκτυο των τοπικών αρχών του ∆ουβλίνου, οι υγειονοµικές αρχές, κλπ. σχετικά µε θέµατα 
ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και το δίκτυο των εθελοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων της 
κοινότητας της πόλης, το οποίο αναπτύσσει αυτή τη στιγµή µια σειρά δράσεων ενσωµάτωσης στον κεντρικό 
κορµό των πολιτικών ανεξάρτητα από την EQUAL. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Αυτό το παράρτηµα περιέχει καθοδήγηση από την Επιτροπή για την αξιολόγηση, τις 
συµφωνίες σύµπραξης, τα πνευµατικά δικαιώµατα και την ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό 
των πολιτικών. Η καθοδήγηση αυτή παρατίθεται σε αυτό το σηµείο ως υλικό αναφοράς, αφού 
όλα τα κράτη µέλη έχουν ήδη ενσωµατώσει την καθοδήγηση αυτή στις εθνικές τους 
κατευθυντήριες γραµµές.  
 
Αξιολόγηση 

Ζωτικά σηµεία για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής αξιολόγησης 

1. Η ικανότητα αξιολόγησης πρέπει να εξετάζεται σε πρώιµο στάδιο.  Συγκεκριµένα, αυτό 
µπορεί να συµβάλλει στη διασάφηση των στόχων και τη λογική παρέµβασης. Αυτό µπορεί να 
καταστήσει την επακόλουθη αξιολόγηση ευκολότερη και πιο επιτυχηµένη. Εν γένει, 
προκειµένου να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία της τελικής αξιολόγησης, θα ήταν καλύτερο να 
χρησιµοποιούνται διαφορετικές οµάδες αξιολόγησης ή πόροι για τις τρέχουσες εργασίες 
αξιολόγησης παρά για την τελική αξιολόγηση.  

2.   Οι εκτιµητές, όταν αρχίζουν την εργασία τους, χρειάζεται να εξασφαλίσουν την 
παραγωγή ενός εφικτού σχεδίου αξιολόγησης και να αποσαφηνίσουν µε ποιο τρόπο θα 
χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. Πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους 
ότι η αξιολόγηση αχρηστεύεται, όταν δεν κοινοποιούνται τα πορίσµατά της.   

3.  Οι ενδιαφερόµενοι φορείς πρέπει να εµπλακούν στην αξιολόγηση από τα πρώτα στάδια, 
όπου είναι εφικτό.  Αυτό θα εξασφαλίσει ότι ο σχεδιασµός και ο προγραµµατισµός της 
αξιολόγησης θα περιλαµβάνουν τις προτεραιότητες και τα θέµατα της ηµερήσιας τους 
διάταξης. Εξάλλου, µπορεί να είναι απαραίτητο να είµαστε επιλεκτικοί ως προς το ποιες 
«φωνές» θα καθορίσουν τελικά την ηµερήσια διάταξη της αξιολόγησης, προκειµένου να 
παραµείνουµε επικεντρωµένοι στο στόχο και να εξασφαλίσουµε ότι η αξιολόγηση είναι 
εύκολη στη διαχείριση.  

4.  Η διαλογική προσέγγιση µέσω  τακτικών συναντήσεων της διευθυντικής επιτροπής 
εξασφαλίζει την ενηµέρωση όλου του συµβουλίου για τις επιλογές που πρέπει να γίνουν στην 
πορεία. Θα εξασφαλίσει επίσης ότι οι εκτιµητές λαµβάνουν επαρκή υποστήριξη, πρόσβαση 
σε πληροφορίες και ενηµέρωση για τις τυχόν αλλαγές στο πλαίσιο εφαρµογής.   

5.  ∆εν µπορούµε να υπερβάλουµε για τη σπουδαιότητα των ερωτήσεων αξιολόγησης στο 
σχεδιασµό µιας αξιολόγησης. Ο πειρασµός σε άλλη περίπτωση είναι να συγκεντρωθούν 
µεγάλες ποσότητες στοιχείων και να παραχθούν ορισµένες φορές τεχνικά τελειοποιηµένοι 
δείκτες, οι οποίοι συνεισφέρουν ελάχιστα στην πρακτική ή την πολιτική. Υπάρχει, βέβαια, το 
πρόβληµα της διατύπωσης των ερωτηµάτων αξιολόγησης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
µπορούν να απαντηθούν. Ενώ αυτό είναι ένα τεχνικό θέµα, υπάρχει επίσης εδώ η γενικότερη 
ανησυχία για τη χρήση.  

 
Ελάχιστα περιεχόµενα του καταστατικού της αξιολόγησης 

• Κανονιστικό πλαίσιο  
• Πεδίο εφαρµογής της αξιολόγησης  
• Κύριοι χρήστες και εµπλεκόµενοι φορείς της µελέτης  
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• Ερωτήµατα αξιολόγησης και έρευνας, συµπεριλαµβανοµένου του αιτήµατος για 
επαρκείς δείκτες  

• ∆ιαθέσιµη γνώση  
• Κύριες µέθοδοι ή τεχνικές που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν  
• Χρονοδιάγραµµα  
• Ενδεικτικός προϋπολογισµός  
• Απαιτούµενα προσόντα της οµάδας  
• ∆οµή της πρότασης  
• Κανόνες υποβολής και κριτήρια µειοδοτικού διαγωνισµού.  

 
Κριτήρια ποιότητας για αξιολογήσεις 
 
Κριτήρια ποιότητας αποτελέσµατος: 

• Κάλυψη των αναγκών όπως ορίζονται στο καταστατικό 
• Σχετικό πεδίο εφαρµογής και κάλυψη 
• ∆ικαιολογηµένος σχεδιασµός και µέθοδοι 
• Αξιόπιστα στοιχεία που χρησιµοποιούνται 
• Ορθή ανάλυση  
• Αξιόπιστα αποτελέσµατα που συνδέονται µε την ανάλυση και τα στοιχεία 
• Αντικειµενικά συµπεράσµατα που δεν δείχνουν προκατάληψη και επιδεικνύουν ορθή 

κρίση  
• Σαφείς εκθέσεις µε συνόψεις στόχων και αρχών και παραρτήµατα µε τα στοιχεία 

τεκµηρίωσης. 
 
Κριτήρια ποιότητας της διαδικασίας: 

• Καλά καταρτισµένο καταστατικό 
• Ορθή διαδικασία επιλογής προσφορών 
• Αποτελεσµατικός διάλογος και αµφίδροµη πληροφόρηση καθόλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας αξιολόγησης 
• ∆ιαθέσιµοι επαρκείς πόροι πληροφοριών  
• Καλή διαχείριση και συντονισµός από οµάδα αξιολόγησης 
• Αποτελεσµατική διάδοση εκθέσεων/αποτελεσµάτων στη διευθυντική επιτροπή και 

διαχειριστές πολιτικής/προγράµµατος 
• Αποτελεσµατική διάδοση στους ενδιαφερόµενους φορείς.  
 

Περισσότερες λεπτοµέρειες παρέχονται στο: Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής 
ανάπτυξης: www.evalsed.info 

 
Κρίσιµα στοιχεία που περιλαµβάνουν όλες οι συµφωνίες σύµπραξης 
 
• διάγνωση και εκτίµηση των συγκεκριµένων προβληµάτων σε σχέση µε τον αποκλεισµό 

από την αγορά εργασίας, τις διακρίσεις και την ανισότητα, που πρέπει να 
αντιµετωπιστούν, 

• µια ανάλυση των εµπλεκόµενων φορέων, όπου προσδιορίζονται και εξετάζονται τα 
συµφέροντα και οι προσδοκίες των ανθρώπων, των οµάδων ή των οργανισµών που 
µπορεί να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από τη λύση που πρόκειται να αναπτυχθεί και 
να δοκιµαστεί, και περιγραφή των ρόλων των σχετικών φορέων στο έργο της 
αναπτυξιακής σύµπραξης, 

http://www.evalsed.info/
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• στόχοι και η στρατηγική επίτευξής τους, στην οποία αντανακλώνται τα διδάγµατα από 
τον πρώτο γύρο της πρωτοβουλίας EQUAL και τυχόν άλλων σχετικών ενεργειών, 

• περιγραφή των υποθέσεων, κινδύνων και των απαιτήσεων ευελιξίας, 
• ένα λεπτοµερές πρόγραµµα εργασίας συνοδευόµενο από ένα ρεαλιστικό προϋπολογισµό, 

µε ανάλυση και των δύο σε εθνικές και διακρατικές δραστηριότητες/δαπάνες,  
• σαφής προσδιορισµός του ρόλου κάθε εταίρου, συµπεριλαµβανοµένων των 

διακανονισµών για τη διεύθυνση  και τη διαχείριση της σύµπραξης και τη διοίκηση 
της οικονοµικής στήριξης, κατά προτίµηση χρησιµοποιώντας ένα κοινώς αποδεκτό 
σύστηµα, 

• η µεθοδολογία και ο µηχανισµός για την τρέχουσα εκτίµηση των δραστηριοτήτων και 
των επιτευγµάτων, συµπεριλαµβανοµένης µιας περιγραφής επαληθεύσιµων δεικτών που 
καταδεικνύουν µε ποιο τρόπο οι στόχοι, τα προϊόντα και τα αποτελέσµατα θα 
υπολογιστούν και θα αξιολογηθούν, 

• η στρατηγική και οι µηχανισµοί για την εφαρµογή µιας προσέγγισης ενσωµάτωσης της 
διάστασης του φύλου. 

• µια επίδειξη της οικονοµικής βιωσιµότητας: η διαθεσιµότητα της απαραίτητης 
συγχρηµατοδότησης, εφόσον υπάρχει, 

• η δέσµευση της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, συµπεριλαµβανοµένων των διακρατικών 
εταίρων της που: 

o θα συνεργαστούν για την ενσωµάτωση των δραστηριοτήτων στον κεντρικό κορµό 
των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών,  

o διαφάνεια: δηµόσια πρόσβαση στα αποκτηθέντα αποτελέσµατα (προϊόντα, 
εργαλεία, µεθόδους, κλπ.).  

o δηµιουργία υποδοµής και ενδυνάµωση: η Αναπτυξιακή Σύµπραξη έχει την 
ικανότητα να κινητοποιήσει και να παράσχει τη δυνατότητα σε διάφορους φορείς 
να συνεργαστούν αποτελεσµατικά όσον αφορά την κοινή τους στρατηγική. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στους διακανονισµούς για την εξασφάλιση ότι όλοι οι 
σχετικοί φορείς, όπως: δηµόσιες αρχές, η δηµόσια υπηρεσία απασχόλησης, οι 
ΜΚΟ, ο επιχειρηµατικός τοµέας (ιδιαίτερα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις) και οι 
κοινωνικοί εταίροι µπορούν να συµµετάσχουν κατά τη διάρκεια της σύµπραξης. Η 
Αναπτυξιακή Σύµπραξη πρέπει να δείξει ότι όλοι οι εταίροι έχουν συµµετάσχει 
πλήρως στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη της Συµφωνίας Αναπτυξιακής 
Σύµπραξης.   

o επιθυµία για µάθηση: οι ικανότητες και η προθυµία να αντληθούν διδάγµατα από 
τους άλλους και να υπάρξει ενεργός συνεργασία στη δικτύωση, τη διάδοση και 
την ενσωµάτωση των δραστηριοτήτων στον κεντρικό κορµό των εθνικών και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών. 

 
Συνιστάται επίσης να περιληφθούν συµφωνίες σχετικά µε τις διαδικασίες ελέγχου, τα 
πνευµατικά δικαιώµατα, τη χρήση λογότυπων, τις ευθύνες, κλπ. 
 
Πηγή: ανακοίνωση της Επιτροπής που ορίζει τις κατευθυντήριες γραµµές για το δεύτερο 
γύρο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL http://europa.eu.int/eur-
lex/en/com/cnc/2003/com2003_0840en01.pdf 
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Πνευµατική ιδιοκτησία 
 
Η ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό των πολιτικών είναι εφικτή µόνο αν τα κράτη µέλη, η 
ΕΚ και όλα τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη (οργανισµοί ή πολίτες) έχουν πρόσβαση στα 
προϊόντα της EQUAL. Η ύπαρξη αυτού του «δικαιώµατος πρόσβασης» 
(συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος χρήσης και διάδοσης των προϊόντων) πρέπει να 
είναι σαφής στις Αναπτυξιακές Συµπράξεις. Εντούτοις, η άσκηση αυτού του δικαιώµατος 
πρόσβασης µπορεί να συνεπάγεται παραβίαση των πνευµατικών δικαιωµάτων των προσώπων 
που δηµιούργησαν τα προϊόντα. Συνεπώς, προκειµένου να αποφευχθούν οι τυχόν αντιδικίες 
σε µεταγενέστερο στάδιο, το ζήτηµα αυτό πρέπει να διευθετηθεί µεταξύ όλων των εταίρων 
κατά την εκκίνηση. 
 
Τα τυχόν εµπορικά κέρδη ή οφέλη που προκύπτουν από την εκµετάλλευση των προϊόντων 
κατά την περίοδο της χρηµατοδότησης πρέπει να αφαιρούνται από τη δηµόσια 
χρηµατοδότηση (που λαµβάνεται από τα κράτη µέλη και την ΕΕ). Όσον αφορά τα προϊόντα 
που γίνονται αντικείµενο εκµετάλλευσης µετά την περίοδο χρηµατοδότησης (εάν αυτό είναι 
εφικτό από τη νοµοθεσία των κρατών µελών), όλη η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου χρηµατοδότησης πρέπει να παραµείνει προσβάσιµη στα κράτη µέλη, 
την ΕΚ και όλα τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. 
 
Έχουν προταθεί δύο τρόποι διευθέτησης αυτού του ζητήµατος:  

 
Μια πρώτη εναλλακτική λύση µπορεί να είναι η πρόβλεψη µεταβίβασης των πνευµατικών 
δικαιωµάτων της ΑΣ και των εταίρων της στις ∆ιαχειριστικές Αρχές. Αυτό θα επέτρεπε στους 
δικαιούχους της µεταβίβασης να χρησιµοποιήσουν τα προϊόντα προς δικό τους όφελος 
(κυρίως µέσω της διάδοσης και της ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των πολιτικών). 
 
Προκειµένου να είναι αποτελεσµατικός, κάθε εταίρος που εργάστηκε στην ανάπτυξη των 
προϊόντων πρέπει να δεχτεί τη µεταβίβαση αυτή.  
 
Ωστόσο, εάν κατά την ολοκλήρωση της EQUAL, οι ΑΣ ή οι εταίροι τους επιθυµούν να 
εκµεταλλευτούν τα προϊόντα τους σε οικονοµική βάση (εάν αυτό επιτρέπεται από τη 
νοµοθεσία των κρατών µελών), τα πνευµατικά δικαιώµατα µπορεί να χρειαστεί να 
µεταβιβαστούν εκ νέου στις ΑΣ ή τους επιµέρους εταίρους, προκειµένου η εκµετάλλευση να 
καταστεί πλήρως αποτελεσµατική. Η επίτευξη συµφωνίας µε όλους τους εταίρους για 
επικείµενη µεταβίβαση των πνευµατικών δικαιωµάτων µπορεί να είναι αρκετά περίπλοκη σε 
αυτό το στάδιο.   
 
Μια δεύτερη εναλλακτική λύση είναι οι ∆ιαχειριστικές Αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
µπορούσαν να συµφωνήσουν οι πρώτες να έχουν το δικαίωµα πρόσβασης σε όλα τα προϊόντα 
που παράγονται από του δεύτερους. Επιπλέον, τα κράτη µέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιούν και να διαδίδουν τα προϊόντα. Οι ΑΣ, µε άλλα λόγια, θα 
παρείχαν «άδεια» στα κράτη µέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ΑΣ και οι εταίροι τους 
θα διατηρούσαν, ωστόσο, την κυριότητα των πνευµατικών δικαιωµάτων, πράγµα το οποίο θα 
καθιστούσε πιο εύκολη γι’ αυτούς την εµπορική εκµετάλλευση των έργων τους, µετά το 
πέρας της περιόδου χρηµατοδότησης, εάν η νοµοθεσία των εν λόγω κρατών µελών επέτρεπε 
αυτό.  
 
Αφού η πρόσβαση, η χρήση και η διάδοση των αποτελεσµάτων EQUAL µπορεί να 
συνεπάγεται «παραβίαση» των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας της ΑΣ και των 
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εταίρων της, συνιστάται το θέµα αυτό να διευθετείται σε εύθετο χρόνο µε τους εταίρους µε 
µια συµφωνία, κατά προτίµηση ήδη µε την ΣΑΣ. Προφανώς, µια τέτοια συµφωνία πρέπει να 
εξετάζεται ενδελεχώς σε σχέση µε την εθνική νοµοθεσία από τοπικό συµβούλιο. 
 
Ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό των πολιτικών  
 
Η ενσωµάτωση νέων ιδεών και προσεγγίσεων στον κεντρικό κορµό των πολιτικών και 
πρακτικών αποτελεί µια πρόκληση. Εναπόκειται στη Αναπτυξιακή Σύµπραξη να παρέχει 
στοιχεία για αποτελεσµατικές, αποδοτικές και σχετικές εναλλακτικές λύσεις για την 
παραγωγή πολιτικών που αφορούν την αγορά εργασία χωρίς αποκλεισµούς, οι οποίες 
µπορούν να εφαρµοστούν σε όλα τα κράτη µέλη σε µεγαλύτερη κλίµακα.   
 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η µέγιστη επίδραση της EQUAL, τα αποτελέσµατα πρέπει να 
αναλυθούν προκειµένου:  

• να εντοπιστούν παράγοντες που οδηγούν σε ανισότητα και διακρίσεις και να 
παρακολουθείται και να αναλύεται η επίδραση ή ενδεχόµενη επίδραση της 
Αναπτυξιακής Σύµπραξης στις προτεραιότητες των πολιτικών και στους 
διαφορετικούς λόγους των διακρίσεων και της ανισότητας σε σχέση µε την αγορά 
εργασίας  

• να εντοπιστούν και να εκτιµηθούν οι παράγοντες που οδηγούν σε ορθές πρακτικές 
• να υπάρξει συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης. 

 
Οι δραστηριότητες δεν πρέπει να περιορίζονται µετά από αυτό στη διάδοση που είναι µόνο 
ένα βήµα στη διαδικασία της ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των πολιτικών. Όπως και 
µε κάθε άλλο πείραµα σε εργαστήριο, για να είναι βιώσιµες, οι επιδράσεις ενός πειράµατος 
πρέπει να συνδέονται µε ένα ευρύτερο (οικονοµικό, πολιτικό, πολιτιστικό, οργανωτικό) 
πλαίσιο. Τα αποτελέσµατα της EQUAL πρέπει να καταστούν τµήµα της συστηµατικής 
προσέγγισης άλλων πολιτικών και προγραµµάτων, που εκπονούνται σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  
 
Επιβάλλεται οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις να συµµετέχουν σε δραστηριότητες ενσωµάτωσης 
στον κεντρικό κορµό των πολιτικών στα πλαίσια του προγράµµατος εργασίας τους, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που οργανώνονται από τις εθνικές ∆ιαχειριστικές Αρχές 
(δηλαδή µέσα από τα θεµατικά τους δίκτυα). Επιπλέον, υπάρχει διαθέσιµη πρόσθετη 
χρηµατοδότηση στην EQUAL για δραστηριότητες ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των 
πολιτικών. Αυτή η πρόσθετη χρηµατοδότηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για: 
α) Ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό των πολιτικών των καινοτοµιών της EQUAL (ενέργεια 
3) – είτε από τον πρώτο είτε από τον δεύτερο γύρο. Αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται στις 
∆ιαχειριστικές Αρχές από τις Αναπτυξιακές Συµπράξεις που δρουν είτε µεµονωµένα είτε 
συλλογικά ή από ad hoc κοινοπραξίες των εταίρων Αναπτυξιακών Συµπράξεων, 
πολλαπλασιαστών και εµπειρογνωµόνων.  
β) Οι ∆ιαχειριστικές Αρχές µπορούν επίσης να χρηµατοδοτήσουν πρόσθετες δραστηριότητες 
ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των πολιτικών (ενέργεια 3) όπως η προετοιµασία 
Οδηγών, οι ορθές πρακτικές ή άλλα εργαλεία από Αναπτυξιακές Συµπράξεις , ως µέρος της 
συνεργασίας εντός ευρωπαϊκών θεµατικών οµάδων. 
 
Πηγή: ανακοίνωση της Επιτροπής που ορίζει τις κατευθυντήριες γραµµές για το δεύτερο 
γύρο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL http://europa.eu.int/eur-
lex/en/com/cnc/2003/com2003_0840en01.pdf 
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