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Executive Summary  

 

Σκόπός της παρόύσας αναφόράς είναί να πρόσφέρεί μία γενίκή επίσκόπηση των ζητημάτων της 
ίσότητας των φύλων πόύ απότελόύν βασίκές πρότεραίότητες στίς Δράσείς Έρεύνας καί Καίνότόμίας 
τόύ πρόγράμματός πλαίσίόύ Horizon 2020. Η πρώτη από τίς βασίκές φίλόδόξίες τόύ πλαίσίόύ είναί η 
εξάλείψη της ενσωμάτωσης της δίάστασης τόύ φύλόύ στην έρεύνα. Γία τό λόγό αύτό παρόύσίάζεταί μία 
σύντόμη περίγραφή των τελεύταίων σχετίκών όδηγίών της ΕΕ. Στη σύνέχεία τό παραδότέό παρόύσίάζεί 
τη στρατηγίκή πρόσέγγίση της ίσότητας των φύλων στό πλαίσίό τόύ ερεύνητίκόύ έργόύAGRICORE. H 
στρατηγίκή σε αδρές γραμμές στόχεύεί να ύπόστηρίξεί την ίσόρρόπία των φύλων στίς ερεύνητίκές 
δραστηρίότητες τόύ έργόύ αλλά καί στη δίαδίκασία λήψης απόφασης μαζί με τη σύστηματίκή 
ανασκόπηση τόύ ρόλόύ τόύ φύλόύ στη γεωργία καί τίς αγρότίκές εξελίξείς. 

Τό παραδότέό αύτό απότελεί σύστατίκό στόίχείό τόύ WP10 πόύ είναί αφίερωμένό στη Δίαχείρίση τόύ 
Έργόύ όπόύ σημείό πρόσόχής απότελεί η πρόσπάθεία να απόφεύχθόύν τύχόν πρόκαταλήψείς λόγω 
φύλόύ γενίκά εντός τόύ πλαίσίόύ τόύ έργόύ αλλά επίπλέόν καί στην έρεύνα γία την ανάπτύξη των 
ύπηρεσίών της έξύπνης πλατφόρμας πληρόφόρίκής γία την πραγματόπόίηση αναλύσεων πόλίτίκής 
στόν αγρότίκό τόμέα. 
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Conclusions  

Όσό περίσσότερη έρεύνα γίνεταί γία τό φύλό καί την επίστήμη, τόσό καλύτερα μπόρόύν να γίνεί  
κατανόητή καί επόμένως να αντίμετωπίστεί όί πόλύπλόκότητα των ανίσότήτων μεταξύ των 
φύλων στην επίστήμη καί την καίνότόμία. 

Γία τό λόγό αύτό, τό έργό AGRICORE λαμβάνεί ύπόψη τίς πτύχές τόύ φύλόύ ενσωματώνόντας 
τη δίάσταση τόύ φύλόύ στην έρεύνα, δίατηρώντας παράλληλα μία ίσόρρόπία μεταξύ ανδρών καί 
γύναίκών ερεύνητών καί εταίρων. 

Στό πλαίσίό αύτό, τό έργό AGRICORE ύπόστηρίζεί τόύς στόχόύς της Εύρωπαϊκής Επίτρόπής γία 
την πρόώθηση της ίσότητας των φύλων στην έρεύνα καί την καίνότόμία, όπως περίγράφόνταί 
στό άρθρό 16 τόύ πρόγράμματός «Ορίζόντας 2020». 

Η ύπόεκπρόσώπηση των γύναίκών στην επίστήμη λόγω της έλλείψης πρόσόχής στίς πτύχές τόύ 
φύλόύ απότελεί μείζόν πρόβλημα στην ΕΕ. Στό AGRICORE, όί πτύχές τόύ φύλόύ εξετάζόνταί 
πρόσεκτίκά πρόκείμένόύ να δίαπίστωθεί ότί η πρόώθηση της ίσότητας των φύλων είναί 
παρόύσα σε όσό τό δύνατόν περίσσότερες λείτόύργίες τόύ έργόύ. 

Σε αύτήν την ερεύνητίκή έκθεση, παρόύσίάσαμε τό αρχίκό Σχέδίό Δράσης γία τό Φύλό γία τό 
έργό AGRICORE. Οί ακρόγωνίαίόί λίθόί είναί η απόδόχή της σημασίας της δίαφόρετίκότητας των 
φύλων στην επίστήμη καί την τεχνόλόγία, η εφαρμόγή βέλτίστων πρακτίκών γία τη δημίόύργία 
δίαφόρετίκόύ καί δίκαίόύ χώρόύ εργασίας καί η σύνεχής παρακόλόύθηση της ίσης 
εκπρόσώπησης των φύλων. Οί εταίρόί τόύ AGRICORE δεσμεύόνταί να δίατηρόύν ένα εργασίακό 
περίβάλλόν απαλλαγμένό από όπόίαδήπότε δίάκρίση καί να  πρόωθόύν την ίση εκπρόσώπηση 
των γύναίκών. Επίπλέόν, όί εταίρόί θα αναζητήσόύν τύχόν εύκαίρίες πόύ θα πρόκύψόύν γία την 
αύξηση της σύμμετόχής των γύναίκών στό AGRICORE. Η πρόόδός όπόίωνδήπότε δράσεων 
σχετίκά με τό φύλό θα παρακόλόύθείταί σε όλό τό έργό καί θα αναφέρεταί όπόύ χρείάζεταί στίς 
ενδίάμεσες εκθέσείς δίαχείρίσης καί ίδίως στην τελίκή έκθεση στό τέλός τόύ έργόύ. 
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