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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Την πολιτική για την Ισότητα των Φύλων πρέπει να την δούμε ως ψηφιδωτό. Κάθε ψηφίδα από 
μόνη της μπορεί να είναι εντυπωσιακή όμως αναδεικνύεται μόνο από τη συνύπαρξη με τις υπό-
λοιπες ψηφίδες. Ένα πρόγραμμα για τις γυναίκες, μια δράση απομονωμένη, έχουν ακριβώς την 
ίδια τύχη: μπορούν να εντυπωσιάσουν, μπορούν να τραβήξουν το βλέμμα όμως αποκτούν νόημα 
μόνο μέσα από τη σύνδεση, την αλληλεπίδραση, τον συσχετισμό. Έχει σημασία να συγκεντρώνε-
ται όλες οι ψηφίδες σε μια εικόνα και αυτός είναι ο σκοπός της έκδοσης του παρόντος τόμου. Να 
παρουσιάσουμε τις δράσεις μας στην ολότητά τους.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων παρεμβαίνει με δράσεις στο κύτταρο της διακυβέρ-
νησης, δηλαδή στους δήμους και τις κοινότητες. Δεν μπορούμε να κάνουμε σχέδια για συμμετοχή 
των γυναικών στις εθνικές εκλογές αν δεν έχουν κινητοποιηθεί στα όργανα της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, αν δεν έχουν βγει οι γυναίκες από τον χώρο που ορίζεται από την αρχαιότητα ως ο φυσικός 
τους χώρος, δηλαδή η κατοικία. Με την ίδια λογική εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους στην τοπική 
αυτοδιοίκηση ώστε το ιδεώδες της ισότητας να διαχέεται από το κράτος προς την κοινωνία, από 
τον δημοτικό υπάλληλο προς τον πολίτη.

Στη Γενική Γραμματεία διαπνεόμαστε από μια αντίληψη διάδοσης των αρχών μας, σε όλα τα 
πεδία όπου εκδηλώνεται η πολεμική των φύλων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά τις πρω-
τοβουλίες σε ζητήματα που αφορούν τη βία κατά των γυναικών. Αν επιμένουμε στη λειτουργία 
ξενώνων και άλλων δομών που θα προστατεύσουν τα θύματα ενδοοικογενεικών επιθέσεων είναι 
επειδή σε επίπεδο δήμου και κοινότητας το θύμα δεν είναι ένας αύξοντας αριθμός ενός κατάλο-
γου. Είναι ένα πρόσωπο της γειτονιάς, ένα άτομο με το οποίο διασταυρώνεται στο δρόμο ο κάτοι-
κος μιας πόλης, κυρίως της περιφέρειας. Το θύμα βίας παύει να είναι άγνωστο και η οικειότητα λει-
τουργεί πιεστικά στην εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα.

Στόχος μας είναι να έχουν όλοι οι πολίτες τις ίδιες ευκαιρίες, στα πιο μικρά και στα πιο μεγάλα 
θέματα. Στόχος μας είναι στο απώτερο μέλλον να μην γίνεται το φύλο αφορμή για αντιπαράθεση. 
Θέλουμε η γυναίκα και ο άνδρας να συμμετέχουν στα κοινά με την ίδια αυτοπεποίθηση, με την ίδια 
αισιοδοξία. Παρεμβαίνουμε λοιπόν στην βασική δομή της πολιτικής, στους δήμους, με τη φιλοδο-
ξία να διευρύνουμε το πεδίο ώστε πολύ σύντομα να μην χρειάζεται συζήτηση, με τη φιλοδοξία η 
ισότητα των φύλων να είναι αυτονόητη.

Ζέττα Μ. Μακρή
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΒΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 
ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ (GENDER MAINSTREAMING)
ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Μεθοδολογία των Δέκα Βημάτων για την ‘Ένταξη της Οπτικής του Φύλου (gender 
mainstreaming) στις τοπικές κοινωνικές πολιτικές στηρίζεται και αντλεί από τις κάτωθι μεθοδο-
λογίες και τους Οδηγούς που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια των τελευταίων 7 χρόνων (2004 - 2011).
1. Council of Europe, (2004) Gender mainstreaming Conceptual framework, methodology 

and presentation of good practices. Final report of activities of the Group of Specialists on 
Mainstreaming (EG-S-MS). Equality Division, Directorate General of Human Rights, Council of 
Europe, Strasbourg.

2. European Commission, (2007). Manual for Gender Mainstreaming of Employment Policies. 
Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal  Opportunities Luxembourg: 
Office for Official Publications of European Communities. 

3. Swedish Government Official Reports (2007) Gender Mainstreaming Manual. A book of practical 
methods from the Swedish Gender Mainstreaming 

4. Ευρωπαϊκές Κοινότητες (2008) Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις 
πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας. Λουξεμβούργο: Υπη-
ρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

5. Γκερμότση Βικτωρία, Σακελλαρίου Ελένη (2009), Οδηγός Καλών Πρακτικών Εφαρμογής της 
Ένταξης της Διάστασης του Φύλου (Gender Mainstreaming)  στη δημόσια διοίκηση. Συντονι-
σμός & επιμέλεια Μ.Χ. Παπαγιαννοπούλου.  Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου: Implementing 
gender mainstreaming through training in the Greek Public Administration/ Progress (2007 
-2013), Γενική Γραμματεία Ισότητας. Αθήνα: ΚΕΘΙ

6. Μάρη Ειρήνη, Μπίρμπας Δημήτρης, (2011) “Οδηγός Εφαρμογής της Ευρωπαϊκή Χάρτας για την 
Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.” ΥΠΕΣ, ΕΥΕ/ΓΓΙΦ ΕΡΓΟ: «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣ-
ΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩ-
ΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Οριζόντιες Δράσεις Υποστήρι-
ξης για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Τοπικής 
και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης» Τελικός Δικαιούχος Πληροφόρηση-Επιμόρφωση-Τοπική 
Ανάπτυξη (ΠΕΤΑ), Αθήνα, Οκτώβριος 2011.

7. ΓΓΙΦ (2011) Οδηγός Εφαρμογής του Πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων 
(ΣΕΙΦ) στις Πολιτικές των Δήμων. Ομάδα Εργασίας: Χριστίνα Αγορίτσα Χρ., Γκερμότση Β., Θελε-
ρίτη Μ., Μοσχοβάκου Ν., Παπαδοπούλου Β. Συντονισμός: Ματίνα Παπαγιαννοπούλου Επιμέ-
λεια: Ευγενία Τζώρτζη, Αθήνα, Οκτώβριος 2011.
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Κριτήρια για την επιλογή των μεθοδολογιών, μεταξύ των άλλων ήταν και τα εξής:
– Οι πρακτικές και μέθοδοι ένταξης της οπτικής του φύλου στη διοίκηση και σε οργανισμούς 

αυτοδιοίκησης (δήμους).
– Η απουσία εξειδικευμένης εμπειρίας των δήμων στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών με την 

οπτική του φύλου και η ανάγκη αναλυτικού σχεδιασμού των προτεινόμενων βημάτων ή στα-
δίων.

– Ο σχεδιασμός πιλοτικών δράσεων κοινωνικής πολιτικής στο πλαίσιο του έργου και ο στόχος 
για ένταξη της διάστασης του φύλου στην κοινωνική πολιτική των δήμων.

– Οι ομάδες στόχοι του έργου (ευπαθείς ομάδες γυναικών) για τις οποίες η διάσταση του φύλου 
θα πρέπει να συνδυαστεί με την προσέγγιση των επάλληλων διαστάσεων της ταυτότητας 
(intersectionality). 
Η μεθοδολογία των δέκα βημάτων, συνιστά το εργαλείο για την ένταξη της οπτικής του φύλου 

που ακολουθήθηκε κατά την πιλοτική εφαρμογή σε οκτώ (8) δήμους της χώρας (Βεροίας, Νεάπο-
λης - Συκεών, Ιωαννιτών, Ηρακλείου, Πάτρας, Κορυδαλλού, Βόλου και Καρδίτσας).

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ

ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ 1. Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για το 
Βήμα 1

ΒΗΜΑ 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 2. Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για τη 
δημιουργία Ατζέντας Φύλου
ΕΝΤΥΠΟ 3. Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για τον 
καθορισμό των στόχων

ΒΗΜΑ 3: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 4. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο 
εσωτερικό του δήμου
ΕΝΤΥΠΟ 5. Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για τις 
πολιτικές που αφορούν την ομάδα στόχο
ΕΝΤΥΠΟ 6. Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε 
σχέση με την ομάδα στόχο και τις τοπικές πολιτικές 

ΒΗΜΑ 4: ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΤΟΜΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ 7. Καταγραφή προτεραιοτήτων, πεδίων κλειδιών 
και κριτηρίων επιλογής

ΒΗΜΑ 5: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (GENDER 
IMPACT ASSESSMENT)

ΕΝΤΥΠΟ 8. Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν κατά τη 
φάση της χάραξης/ του σχεδιασμού των πολιτικών
ΕΝΤΥΠΟ 9. Τέσσερα (4) βήματα για την εκτίμηση των κατά 
φύλο επιπτώσεων

ΒΗΜΑ 6: ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ή 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 10. Καταγραφή περιεχομένου σχεδίου δράσης ή 
παρέμβασης
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ΒΗΜΑ 7: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ή ΤΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 11. Η προστιθέμενη αξία της οπτικής του φύλου

ΒΗΜΑ 8: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
& ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 12. Σχέδιο παρακολούθησης της παρέμβασης

ΒΗΜΑ 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 13. Σχέδιο αξιολόγησης της παρέμβασης

ΒΗΜΑ 10: ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ 14. Σχέδιο δημοσιοποίησης και διάχυσης των 
αποτελεσμάτων της παρέμβασης

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
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Βήμα 1: Προετοιμασία και Οργάνωση

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της οργάνωσης θα πρέπει να διασφαλιστούν αφενός μια 
σειρά προϋποθέσεις και αφετέρου οι απαιτούμενες συμμετοχικές και αποφασιστικές διαδικασίες.

Οι προϋποθέσεις αφορούν τα εξής σε επίπεδο δήμου:

i. Πολιτική βούληση (Ποιοι/ες θα αποφασίσουν)
Η πολιτική δέσμευση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αναλαμβάνεται από τη Δημοτική Αρχή, η 

οποία έχει την ευθύνη να εφαρμόσει τη σχετική μεθοδολογία για την ένταξη της οπτικής του φύλου. 
Αυτό σημαίνει ότι η Δημοτική Αρχή, μεταξύ άλλων, θα έχει την πολιτική βούληση να αλλάξει τις 
προτεραιότητές της ως προς την κατανομή των πόρων που διατίθενται για διαφορετικούς τομείς 
πολιτικής και να ανασχεδιάσει τις τοπικές πολιτικές με βάση την ένταξη της διάστασης του φύλου 
και τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών. Θα ορίσει στελέχη που θα αναλάβουν τον σχεδιασμό, 
την υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής της διαδικασίας αυτής και θα λειτουργεί ή θα 
δημιουργήσει Υπηρεσιακή Μονάδα με συναφές αντικείμενο. Πιο συγκεκριμένα, η βούληση αυτή 
μπορεί να εκφραστεί: 
•	 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισό-

τητας, και 
•	 με τον ενεργό ρόλο του Τμήματος/Γραφείου Πολιτικών Ισότητας των φύλων, το οποίο είναι 

αρμόδιο για να σχεδιάζει, να εισηγείται και να μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και 
μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

ii. Γνώση των ειδικών πολιτικών και των μηχανισμών για την ισότητα των φύλων σε 
Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο
Η ομάδα που θα αναλάβει την ένταξη της οπτικής του φύλου (εμπειρογνώμονες και στελέχη 

δήμων), θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής
•	 Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της ισότητας των Φύλων (π.χ. Εθνικό Πρόγραμμα 

για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013, νομοθεσία κατά των διακρίσεων και υπέρ 
της ισότητας των φύλων). 

•	 Τους Μηχανισμούς και τις Υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο την ισότητα των Φύλων, καθώς 
μπορούν διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παροχή γνώσεων και στην υποστήριξη για 
την εφαρμογή της ένταξης της διάστασης του φύλου.

•	 Ειδικές/τομεακές πολιτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
•	 Έρευνες, μελέτες και χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για την ισότητα των φύλων.
•	 Μη Κυβερνητικές/Γυναικείες Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ισότητας 

των φύλων.
•	 Προγράμματα ή θετικές δράσεις που υλοποιούνται με στόχο την προώθηση της ισότητας των 

φύλων. 

iii. Γνώση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο διοίκησης, ανθρώπινου δυναμικού και 
οικονομικών πόρων
Γνώση για τη λειτουργία της οργάνωσης των διοικητικών οργάνων στην τοπική Αυτοδιοίκηση, 

των αρμοδιοτήτων και των διαδικασιών χάραξης και υλοποίησης πολιτικών, καθώς επίσης του 
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ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων της. Οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει η Τοπική Αυτοδι-
οίκηση με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», ο τρόπος οργάνωσης των υπηρεσιών της (Οργανισμός 
Εσωτερικών Υπηρεσιών), καθώς και η συγχώνευση του συνόλου των νομικών προσώπων σε ένα 
ή δύο νομικά πρόσωπα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να ληφθεί υπόψη η διάσταση του φύλου 
στο σχεδιασμό των πολιτικών με στόχο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των γυναικών. 

Τα θεσμικά όργανα των Δήμων που θα κληθούν να σχεδιάσουν και συντονίσουν τις πολιτικές 
για την ισότητα των φύλων ή για την ένταξη της οπτικής του φύλου είναι 
•	 η Διεύθυνση, το Τμήμα ή το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία 

είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών 
ισότητας των φύλων, καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στους 
Δήμους, 

•	 με την παράλληλη λειτουργία του Τμήματος/Γραφείου Πολιτικών Ισότητας των φύλων, το οποίο 
είναι αρμόδιο για να σχεδιάζει, να εισηγείται και να μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων 
και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. 

•	
Ενώ οι διαδικασίες σε επίπεδο δήμου είναι οι εξής:
Το Σχέδιο Δράσης ή οι παρεμβάσεις για την ισότητα των φύλων, στην προκειμένη περίπτωση η 

πιλοτική εφαρμογή της Μεθοδολογίας για την ένταξη της οπτικής του φύλου στις κοινωνικές πολι-
τικές για ειδικές και ευπαθείς ομάδες γυναικών, θα πρέπει να εκπονηθεί με τη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων οργάνων, φορέων και ατόμων: αιρετών οργάνων, υπηρεσιακών στελεχών, τοπικών 
φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις για την ισότητα 
των φύλων ή για ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Επιλογή ατόμων που θα εμπλακούν στη διαδικασία και σύσταση ομάδας Έργου
Διερευνούμε αν στο Δήμο έχει 

•	 οριστεί Αντιδήμαρχος, που έχει αναλάβει τα θέματα ισότητας των φύλων
•	 δημιουργηθεί Δημοτική Επιτροπή για την προώθηση της ισότητας των φύλων 
•	 προβλέπεται Τμήμα ή Γραφείο προώθησης της ισότητας των φύλων στον ΟΕΥ και το οποίο λει-

τουργεί και είναι στελεχωμένο. 
Τα παραπάνω θα αποτελέσουν τους διαθέσιμους μηχανισμούς για την διευκόλυνση της διαδι-

κασίας ένταξης της διάστασης του φύλου, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή εμπειρογνώμονα και 
εκπρόσωπων από γυναικείες οργανώσεις, οι οποίοι/ες θα αποτελέσουν την ομάδα, που μαζί με 
τον/την Δήμαρχο θα έχουν την ευθύνη της όλης διαδικασίας. Η παραπάνω ομάδα εργασίας έχει 
την ευθύνη εκπόνησης της πιλοτικής εφαρμογής. 

Ευαισθητοποίηση αιρετών και στελεχών δήμου
Τα άτομα που θα αναλάβουν την εφαρμογή, εκτός των απαιτούμενων τυπικών προσόντων ή 

και της εμπειρίας που οφείλουν να διαθέτουν, θα πρέπει να είναι ενήμερα για τα θέματα ισότητας 
των φύλων και να ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ενεργητικά στην πιλοτική εφαρμογή. Η δια-
θεσιμότητα, η ευελιξία και η ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου, συνιστούν βασικές συνισταμέ-
νες της επιτυχίας του εγχειρήματος. Η απαιτούμενη ευαισθητοποίηση μπορεί να δημιουργηθεί 
είτε μέσω εκπαίδευσης των στελεχών σε θέματα κατάρτισης φύλου (π.χ. στα εργαστήρια που θα 
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου), είτε με τη συμμετοχή ενός/μιας εμπειρογνώμονα με 
γνώσεις σε θέματα φύλου. 
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ΕΝΤΥΠΟ 1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ 1

1. Ποιοι/-ες είναι οι εμπλεκόμενοι/-ες στη 
διαδικασία; Συμπεριλαμβάνονται άτο-
μα ή ομάδες που λαμβάνουν υπόψη την 
«οπτική του φύλου»; 

 Συμπεριλαμβάνονται άτομα ή φορείς και 
ομάδες της κοινωνίας των πολιτών που 
γνωρίζουν το προφίλ και τις διακριτές 
ανάγκες των ομάδων στόχων του έργου; 

2. Υπάρχει ισορροπία μεταξύ ανδρών και 
γυναικών σε όλους τους οργανισμούς και 
τους φορείς που εμπλέκονται στη διαδι-
κασία;

3. Πού μπορούμε να αναζητήσουμε ειδι-
κούς ή εμπειρογνώμονες σε θέματα 
φύλου, καθώς και σε θέματα ηλικιωμέ-
νων, ΑμεΑ, Ρομά και μεταναστών/ τριών;

4.  Με ποιες συγκεκριμένες γνώσεις και ειδι-
κεύσεις μπορούν να συνεισφέρουν τα 
διάφορα άτομα και οι φορείς ή ομάδες;
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Βήμα 2: Καθορισμός του οράματος και της στρατηγικής 

Προκειμένου να έχει επιτυχία η οποιαδήποτε παρέμβαση ή πιλοτική εφαρμογή για την ένταξη 
της οπτικής του φύλου στις τοπικές πολιτικές, είναι αναγκαία η δέσμευση της δημοτικής αρχής και 
της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την ισότητα των φύλων, η οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται 
και να αποτυπώνεται σε σημαντικά κείμενα ή διακηρύξεις. Με άλλα λόγια είναι αναγκαίο να δημι-
ουργηθεί μια ατζέντα φύλου.

ΕΝΤΥΠΟ 2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΦΥΛΟΥ

1. Ποιο είναι το αντικεί
μενο του Έργου ή της 
πολιτικής μας;

Παράδειγμα: το αντικείμενό μας αφορά στη χάραξη πολιτικής 
για την αύξηση της πρόσβασης των κατοίκων και δημοτών 
στις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου. Λαμβάνοντας υπόψη 
τη διαδικασία ένταξης της οπτικής του φύλου, το αντικείμενο 
θα πρέπει να εξεταστεί με αυτήν την οπτική, προκειμένου να 
αντιληφθούμε πού, γιατί και με ποιες πρωτοβουλίες πρέπει 
να εφαρμοστεί. Σε αυτό το στάδιο δηλαδή προσδιορίζουμε 
το βαθμό συσχέτισης του φύλου με το θέμα.

2. Επηρεάζει αυτό το 
ζήτημα και γυναίκες 
με διαφορετικούς τρό
πους;

Σε σχέση με το προαναφερόμενο παράδειγ μα, είναι πολύ 
πιθανό το θέμα της πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες του 
δήμου να επηρεάζει τους άνδρες και τις γυναίκες με διαφορε-
τικούς τρόπους. Αυτό που επιδιώκεται είναι μια αρχική ανα-
γνώριση πεδίων που, ενώ είναι φαινομενικά ουδέτερα, στην 
πραγματικότητα σχετίζονται άμεσα με το φύλο.

Επίσης το όραμα θα πρέπει να αποτυπώνεται και να συγκεκριμενοποιείται μέσω μιας 
στρατηγικής και σειράς επιμέρους στόχων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:
– Να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετικότητα των αναγκών μεταξύ των δύο φύλων και ο τρόπος 

με τον οποίο τα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα επηρεάζουν διαφορετικά άνδρες και γυναίκες 
στη χάραξη πολιτικών και στο σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Ετήσιου 
Σχεδίου Δράσης του δήμου.

– Να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα προσδιορίζει τις επιπτώσεις που έχει η εφαρμογή 
των τοπικών πολιτικών σε κάθε φύλο, καθώς επίσης και στην κατανομή των πόρων (gender 
impact assessment, gender budgeting).

– Να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στο σχεδιασμό και στην υλοποί-
ηση των πολιτικών σε τοπικό επίπεδο. 

– Να διατυπωθούν οι κατευθύνσεις από τη Δημοτική Αρχή και να συγκεκριμενοποιηθούν κατά 
φύλο με ποσοτικούς στόχους (δείκτες και αναμενόμενα αποτελέσματα).
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ΕΝΤΥΠΟ 3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

1. Τι θέλουμε να πετύχουμε;
Από τη στιγμή που έχει καθοριστεί το θέμα του 
Έργου ή της χάραξης μιας πολιτικής, θα πρέ-
πει να κάνουμε σαφές ποιος είναι ο στόχος ή 
οι στόχοι μας.

Εφόσον έχουμε ήδη καθορίσει τη διάσταση 
του φύλου που υπάρχει στο θέμα μας, θα πρέ-
πει να καθορίσουμε και τους σχετικούς με το 
φύλο στόχους. 

2. Είναι οι στόχοι μας διορθωτικοί;1 Επικε-
ντρώνονται στις ανάγκες και ανησυχίες ή ιδι-
αιτερότητες τόσο των γυναικών, όσο και των 
ανδρών;

3. Είναι οι στόχοι μας διαμορφωτικοί;2

Περιλαμβάνουν οι στόχοι μας μια ευρύτερη 
δέσμευση για την αλλαγή ή το μετασχηματι-
σμό θεσμών, συμπεριφορών, νοοτροπιών ή 
άλλων παραγόντων που δεν ευνοούν την ισό-
τητα των φύλων; 

12

Βήμα 3: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτό το στάδιο είναι η χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατά
στασης στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου. Η αποτύπωση της υφιστάμε-
νης κατάστασης ξεκινά με τη συλλογή δεδομένων, στοιχείων, στατιστικών και δεικτών για τη θέση 
των ανδρών και των γυναικών, ώστε να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις των διαφορών όσον 
αφορά τα φύλα. 
– Στατιστικά στοιχεία και δείκτες. 
 Ενδεικτικά, τα στοιχεία αυτά μπορούν να αφορούν στα ακόλουθα θεματικά πεδία: Φύλο ΚΑΙ ηλι-

κία, εθνοτική καταγωγή/εθνικότητα/ υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό επί-
πεδο, απασχόληση, ανεργία, εισόδημα, ειδικά χαρακτηριστικά ή κατάσταση υγείας (π.χ. γυναί-
κες με ειδικές ανάγκες, με αναπηρίες, ψυχικές νόσους, κ.λπ.)

– Ερωτηματολόγια ή έρευνες για την αποτύπωση και επεξεργασία ποιοτικών ή και ποσο
τικών στοιχείων. 

– Καταγραφή των υφιστάμενων πολιτικών, παρεμβάσεων και Προγραμμάτων που αφο-
ρούν την ισότητα των φύλων ή θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών ή και ειδικές ομάδες γυναι-
κών. 

1. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: «διορθώνουν» την απουσία της διάστασης του φύλου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή ή έμφαση στο φύλο που 
μειονεκτεί, καθώς και στις διαφορετικές ανάγκες και ανησυχίες ανδρών και γυναικών. 

2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: παρεμβαίνουν και διαμορφώνουν (κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτισμικά κ.λπ.) τους θεσμούς και 
τις δομές, έτσι ώστε η ισότητα των φύλων να μπορεί να επιτευχθεί αμεσότερα.
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– Μηχανισμοί υλοποίησης και φορείς, ΜΚΟ ή γυναικείες οργανώσεις που υλοποιούν πολι-
τικές και Προγράμματα που αφορούν την ισότητα των φύλων ή απευθύνονται και υποστηρί-
ζουν ειδικές ομάδες γυναικών.

– Ανάλυση αυτών των στοιχείων με προσδιορισμό των διαφορών μεταξύ των φύλων και των 
τάσεων που αναδεικνύονται.
Σκόπιμο είναι η περιγραφή και η ανάλυση των στοιχείων να ακολουθήσει τη γενική περιγραφή 

της εικόνας του Δήμου (δημογραφική απεικόνιση, τάσεις απασχόλησης, τάσεις ανεργίας, τάσεις εξέ-
λιξης της κοινωνικής σύνθεσης, του εκπαιδευτικού προσωπικού), καθώς και του εσωτερικού περι-
βάλλοντος του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, αναδεικνύοντας τις διαφορές ανά φύλο και 
τις ανισότητες. Για την ένταξη των πολιτικών ισότητας στην οργανωτική δομή του Δήμου, περιγρά-
φεται η οργανωτική δομή και τα συστήματα λειτουργίας καθώς επίσης και το ανθρώπινο δυναμικό.

ΕΝΤΥΠΟ 4. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1.

2.

3.

4.

Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει επίσης 
– αποτύπωση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, 
– καταγραφή της θέσης των εργαζομένων γυναικών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

στο εργασιακό τους χώρο, 
– καταγραφή των απόψεων των εργαζομένων, ως συνόλου, 
– καταγραφή των απόψεων των εργαζομένων σε σχέση με τις ανάγκες κατάρτισης και αναβάθ-

μισης των δεξιοτήτων τους. 
Στη συνέχεια πραγματοποιείται επεξεργασία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις 

αντίστοιχες έρευνες και καταγραφές, προκειμένου να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη εικόνα για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει στην εσωτερική του ανάπτυξη ο Δήμος και τις ανάγκες του, σε ότι 
αφορά την λήψη των μέτρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Για παράδειγμα: 
– Τί λειτουργεί και τί δεν λειτουργεί σωστά για τις γυναίκες σε αυτόν τον χώρο εργασίας;
– Γιατί οι γυναίκες λειτουργούν καλά ή δεν λειτουργούν τόσο καλά, όσο οι άνδρες;
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– Πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα ώστε περισσότερες γυναίκες να αναπτύξουν πλή-
ρως την δυναμικότητά τους;
Απαραίτητη κρίνεται η συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου και ιδιαίτερα με τους προϊστα-

μένους/ες των Διευθύνσεων και Τμημάτων των Νομικών Προσώπων του Δήμου. 

ΕΝΤΥΠΟ 5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ

1.  Τι πληροφορίες έχουμε ή δεν έχουμε 
για τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική 
πολιτική στο δήμο επηρεάζει άνδρες 
και γυναίκες; 

2.  Ποια έργα και ποιές κοινωνικές παρεμ
βάσεις  έχουν πραγματοποιηθεί;

3.  Ποια έργα και ποιες κοινωνικές παρεμ
βάσεις υλοποιούνται αυτό το διάστημα;

4.  Ποια έργα και ποιες κοινωνικές παρεμ
βάσεις έχουν σχεδιαστεί για το επόμενο 
έτος;
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Στη συνέχεια παρατίθεται το Έντυπο 6 που αφορά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστα-
σης σε σχέση με την ομάδα στόχο και τις τοπικές πολιτικές. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο καταγρα-
φής και συμβάλλει στη συστηματική καταγραφή πληροφοριών για το θέμα πολιτικής με το οποίο 
ασχολούμαστε καθώς και για την ειδική πληθυσμιακή ομάδα στην οποία στοχεύουν οι σχεδιαζό-
μενες πολιτικές.

Συμπληρωματικά σημειώνονται τα εξής:
Χρήσιμες πηγές πληροφοριών:

•	 Βάσεις δεδομένων εθνικής νομοθεσίας
•	 Βάσεις δεδομένων κυβερνητικών εγγράφων
•	 Βάσεις δεδομένων επιστημονικών/κυβερνητικών μελετών
•	 Βάσεις δεδομένων χρηματοδοτούμενης τεχνικής βοήθειας
•	 Βάσεις δεδομένων δράσεων οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών.

Το Έντυπο που ακολουθεί συμπληρώνεται με βάση τις υφιστάμενες πληροφορίες, καθώς και 
το υλικό τεκμηρίωσης που μπορεί να συγκεντρωθεί και να καταγραφεί σε τοπικό επίπεδο ή στο 
πλαίσιο της εργασίας. 

Μετά τη συμπλήρωση του Εντύπου θα αποτυπωθεί η εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση 
με δεδομένο ότι τα κενά υποδεικνύουν σε ποιους τομείς ή θέματα, απαιτούνται επιπλέον μελέτες, 
πολιτικές κ.λπ. Η επικαιροποίη ση του Εντύπου μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο παρακολούθη-
σης για την πρό οδό μας σχετικά με την ένταξη της οπτικής του φύλου (gender mainstreaming). Το 
Έντυπο καταγραφής δεν είναι ένα αναλυτικό πλαίσιο και δεν προτείνει λύσεις πολιτικής ή παρεμ-
βάσεις. Κυρίως συμβάλλει στην κατανόηση των απαιτούμενων εργαλείων, πολιτικών, προγραμμά-
των ή δεδομένων που μπορούν να διασφαλίσουν την ένταξη της οπτικής του φύλου. 
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ΕΝΤΥΠΟ 6. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ              ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΤΟΜΕΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ή ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1ο ΘΕΜΑ 2ο ΘΕΜΑ 3ο ΘΕΜΑ 4ο ΘΕΜΑ

π.χ. Αντιμετώπιση διακρίσεων 
με βάση την ηλικία.

π.χ. Συμμετοχή και 
εκπροσώπηση ΑμεΑ 
στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων.

π.χ. Πρόσβαση Ρομά σε 
υπηρεσίες φροντίδας, 
κοινωνικής πρόνοιας και 
υγείας.

π.χ. Αντιμετώπιση των στερεοτύπων με βάση την εθνότητα ή την 
καταγωγή.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ

Αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένες 
γυναίκες διαφορετικά ή 
περισσότερα προβλήματα;

Υπάρχει ίση συμμετοχή 
ανδρών και γυναικών 
ΑμεΑ; Αν όχι, ποιοι είναι οι 
παράγοντες που εμποδίζουν 
την συμμετοχή;

Έχουν ίση πρόσβαση οι Ρομά; 
Αν όχι, τι εμποδίζει την ίση 
πρόσβασή τους;

Ποια είναι οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες; Με τι 
σχετίζονται ;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ;

1. ΔΕΙΚΤΕΣ 
(ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ)

Υπάρχουν δείκτες που να 
εξετάζουν ερωτήματα που 
σχετίζονται με το φύλο; Ποιοι 
είναι; 

2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Υπάρχουν έρευνες ή εκθέσεις 
που να δίνουν απαντήσεις στα 
ερωτήματα που σχετίζονται με 
το φύλο; 

3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Υπάρχει σχετική νομοθεσία; 
Γίνεται ρητή αναφορά στη 
διάσταση του φύλου;

4. ΕΘΝΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υπάρχουν σχετικές πολιτικές 
και προγράμματα; Λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση του φύλου;

5. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΜΚΟ

Υπάρχουν παρεμβάσεις και 
προγράμματα των ΜΚΟ; 
Λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση 
του φύλου;

6. ΧΟΡΗΓΙΕΣ Υπάρχουν χορηγίες; Λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση του φύλου;
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ΕΝΤΥΠΟ 6. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ              ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΤΟΜΕΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ή ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1ο ΘΕΜΑ 2ο ΘΕΜΑ 3ο ΘΕΜΑ 4ο ΘΕΜΑ

π.χ. Αντιμετώπιση διακρίσεων 
με βάση την ηλικία.

π.χ. Συμμετοχή και 
εκπροσώπηση ΑμεΑ 
στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων.

π.χ. Πρόσβαση Ρομά σε 
υπηρεσίες φροντίδας, 
κοινωνικής πρόνοιας και 
υγείας.

π.χ. Αντιμετώπιση των στερεοτύπων με βάση την εθνότητα ή την 
καταγωγή.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ

Αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένες 
γυναίκες διαφορετικά ή 
περισσότερα προβλήματα;

Υπάρχει ίση συμμετοχή 
ανδρών και γυναικών 
ΑμεΑ; Αν όχι, ποιοι είναι οι 
παράγοντες που εμποδίζουν 
την συμμετοχή;

Έχουν ίση πρόσβαση οι Ρομά; 
Αν όχι, τι εμποδίζει την ίση 
πρόσβασή τους;

Ποια είναι οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες; Με τι 
σχετίζονται ;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ;

1. ΔΕΙΚΤΕΣ 
(ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ)

Υπάρχουν δείκτες που να 
εξετάζουν ερωτήματα που 
σχετίζονται με το φύλο; Ποιοι 
είναι; 

2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Υπάρχουν έρευνες ή εκθέσεις 
που να δίνουν απαντήσεις στα 
ερωτήματα που σχετίζονται με 
το φύλο; 

3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Υπάρχει σχετική νομοθεσία; 
Γίνεται ρητή αναφορά στη 
διάσταση του φύλου;

4. ΕΘΝΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υπάρχουν σχετικές πολιτικές 
και προγράμματα; Λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση του φύλου;

5. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΜΚΟ

Υπάρχουν παρεμβάσεις και 
προγράμματα των ΜΚΟ; 
Λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση 
του φύλου;

6. ΧΟΡΗΓΙΕΣ Υπάρχουν χορηγίες; Λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση του φύλου;
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Μετά τη συμπλήρωση του Εντύπου 6 και ολοκληρώνοντας το ΒΗΜΑ 3, θα έχουμε καταγρά
ψει κενά και ελλείψεις σε ότι αφορά τις γνώσεις μας για την υφιστάμενη κατάσταση. Στη 
συνέχεια θα πρέπει να αποφασιστεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να διεξαχθεί έρευνα ή μελέτη για 
να καλυφθούν τα κενά που έχουν εντοπιστεί και να πραγματοποιηθεί μια αξιόπιστη καταγραφή 
και αποτίμηση των αναγκών της ομάδας - στόχου. Κάτι τέτοιο εκτός των άλλων είναι αναγκαίο 
προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτε λεσματικότητα και η χρησιμότητα των έργων και των πολι-
τικών που σχεδιάζονται. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ανάλυση φύλου, δηλαδή είτε θα χρειαστεί να πραγμα-
τοποιήσουμε γενική έρευνα στον τομέα της πολιτικής που συμπεριλαμβάνει την οπτική του φύλου, 
ή θα χρειαστεί να διεξάγουμε συγκεκριμένη έρευνα σε μία ή περισσότερες διαστάσεις του φύλου 
που να συνδέεται/-ονται με τον τομέα της σχεδιαζόμενης πολιτικής (π.χ. κοινωνική πολιτική). 

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προσδιοριστούν τα εξής:
•	 τα ερωτήματα ή ζητήματα που θα ερευνηθούν
•	 οι προδιαγραφές της έρευνας (σχεδιασμός, προκήρυξη/ πρόσκληση, ανάθεση έρευνας και 

πραγματοποίησή της)
•	 ο τρόπος αξιοποίησης των συμπερασμάτων ή προτάσεων της έρευνας. 

Βήμα 4: Επιλογή τομέων δράσης και προτεραιοτήτων 

Η φάση αυτή ξεκινά με τον εντοπισμό και την επιλογή των πεδίων πολιτικής που συνιστούν 
προτεραιότητες ή πεδίακλειδιά στη δεδομένη συγκυρία. Ειδικότερα, σε αυτό το σημείο ανα
πτύσσονται μεθοδολογίες, κριτήρια και δείκτες για το σύνολο των πεδίων και επίπεδων 
πολιτικής που υλοποιεί ο Δήμος. Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι τομείς ασκούν επίδραση 
άμεση ή έμμεση στη ζωή των γυναικών και ανδρών, ακόμα και αυτοί που εκ πρώτης όψεως μοιά-
ζουν δευτερεύοντες, ή ουδέτεροι, η επιλογή των τομέων παρέμβασης συχνά είναι εξαιρετικά 
δύσκολη. 

Επομένως, έχει ιδιαίτερη σημασία να προσδιοριστούν τα κριτήρια επιλογής των τομέων 
αυτών. Ενδεικτικά, προτείνονται τα ακόλουθα κριτήρια: 
– Τομείς οι οποίοι θεωρούνται πιο «ευαίσθητοι» (όπως ορίστηκαν από τη Συνδιάσκεψη του Πεκί-

νου).3

– Τομείς που δεν αποτελούν προτεραιότητα στην «Ατζέντα για το φύλο» αλλά επηρεάζουν την 
καθημερινή ζωή των πολιτών ή την πρόσβασή τους σε κοινωνικά δικαιώματα και αγαθά ( πχ. 
δίκτυο τοπικών συγκοινωνιών).

– Τομείς/πεδία που αποτελούν προτεραιότητα στα θεματικά πεδία δημόσιας πολιτικής ως εξει-

3.  4η Διεθνής Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για τις γυναίκες (Πεκίνο 1995) αποτελεί σταθμό για τις πολιτικές ισότητας των φύλων, 
καθώς 189 κράτη δεσμεύτηκαν να υιοθετήσουν μέτρα για την ισότητα, την ειρήνη και την ανάπτυξη για όλες τις γυναίκες του κόσμου. 
Το πρόγραμμα του Πεκίνου δεν έθεσε μόνο στόχους αλλά καθόρισε και ενδεδειγμένες δράσεις που θα πρέπει να αναλάβει η διεθνής 
κοινότητα προκειμένου να ξεπεραστούν οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το σχέδιο δράσης ή Πλατφόρμα του Πεκίνου 
συμπεριλαμβάνει 12 καθοριστικά σημεία που αφορούν την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών: 1. Φτώχεια- 2. 
Παιδεία και επιμόρφωση - 3. Υγεία (σεξουαλική και αναπαραγωγική)- 4. Βία κατά των γυναικών & Trafficking (παράνομη διακίνηση 
γυναικών με σκοπό την οικονομική - σεξουαλική- 5. Ένοπλες συγκρούσεις - 6. Οικονομία/ Εργασία- 7. Εξουσία και συμμετοχή στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων- 8. Θεσμικοί μηχανισμοί για την πρόοδο των γυναικών- 9. Τα δικαιώματα των γυναικών ως ανθρώπινα 
δικαιώματα- 10. ΜΜΕ- 11. Περιβάλλον/ Οικολογία- 12. Εφηβεία / Τρίτη ηλικία 
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δικευμένες πολιτικές (πχ. απασχόληση, συμφιλίωση οικογενειακής/ιδιωτικής και επαγγελμα-
τικής ζωής, έμφυλη βία).

– Τομείς στους οποίους οι Δήμοι έχουν εμπειρία στην προώθηση της ισότητας των φύλων, όπως 
για παράδειγμα στον τομέα της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, στη δημιουρ-
γία κέντρων φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, στην πληροφόρηση των γυναι-
κών, στην υποστήριξη δομών ισότητας, καθώς επίσης και στους τομείς όπου η τοπική αυτοδι-
οίκηση έχει αρμοδιότητες. 

– Οριζόντιες παρεμβάσεις στους τομείς που θέτει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

ΕΝΤΥΠΟ 7. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΠΕΔΙΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΟΜΑΔΕΣ  ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΑ  ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.  Ηλικιωμένες 
γυναίκες

2.  Γυναίκες με 
αναπηρία 
(ΑμεΑ)

3.  Γυναίκες Ρομά

4.  Μετανάστριες
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Βήμα 5: Εκτίμηση των κατά φύλων επιπτώσεων των πολιτικών (gender 
impact assessment) 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων κατά φύλο είναι ένα εργαλείο ή τεχνική για την εκτίμηση των επι-
πτώσεων με την οπτική του φύλου το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όσους/ όσες σχεδιάζουν και 
υλοποιούν πολιτικές, να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τις 
συμπεριφορές ανδρών και γυναικών στα οποία απευθύνονται ή αφορούν (άμεσα ή έμμεσα) οι πολι-
τικές αυτές. Η εκτίμηση των κατά φύλο επιπτώσεων συνιστά επίσης τη διαδικασία-κλειδί για την 
αξιολόγηση της εφαρμογής του gender mainstreaming. Βοηθά στην εκτίμηση των διαφορετικών 
αποτελεσμάτων (θετικών, αρνητικών, ουδέτερων) κάθε παρέμβασης ή δράσης που εφαρμόζεται 
ως προς την ισότητα των φύλων. Επίσης, συμβάλλει στον εντοπισμό των επιπτώσεων που έχουν 
προκύψει στο πλαίσιο υλοποίησης συγκεκριμένων πολιτικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η εκτίμηση των έμφυλων επιπτώσεων μπορεί να εφαρμοστεί στη νομοθεσία, σε πολιτικές και 
προγράμματα, σχέδια δράσεις, προϋπολογισμούς, εκθέσεις και υφιστάμενες πολιτικές ή παρεχόμε-
νες υπηρεσίες. Θα έπρεπε να εφαρμόζεται στο αρχικό στάδιο κατά τη φάση της διαδικασίας λήψης 
των αποφάσεων προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των σχεδιαζόμενων πολιτικών ή 
και πλήρους αναμόρφωσής τους εφόσον κριθεί αναγκαίο. Ωστόσο συχνά χρησιμοποιείται και ως 
ένα εργαλείο παρακολούθησης και (αυτο)αξιολόγησης της επίδρασης /επιπτώσεων που εισαγό-
μενα μέτρα και δράσεις έχουν διαφοροποιημένα στα δύο φύλα. Στην φάση αυτή επιχειρείται η αξι-
ολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των πολιτικών του Δήμου, η συγκέντρωση σχε-
τικών δεδομένων, ο εντοπισμός δυνατοτήτων βελτίωσης σε επίπεδο σχεδιασμού και εξειδίκευσης 
των αξόνων και μέτρων του ΕΠ, καθώς και ένταξη νέων μέτρων. 

Παρέχει μια μεθοδολογία εκτίμησης του κατά πόσον οι πολιτικές παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε 
άνδρες και γυναίκες και συμβάλλει στην άρση των αντιλήψεων περί των ουδέτερων επιπτώσεων 
των πολιτικών. Συμβάλλει δηλαδή στην εκτίμηση των διαφορετικών αποτελεσμάτων κάθε πολιτι-
κής παρέμβασης ή δράσης που εφαρμόζεται σε σχέση με την ισότητα των φύλων και συνιστά ένα 
σημείο αναφοράς (benchmark) έναντι του οποίου εκτιμώνται τα αποτελέσματα των πολιτικών. 

Μέσω της εφαρμογής του gender impact assessment μπορούν να τεθούν ερωτήματα σχε-
τικά με τα εξής:
•	 Τον προσδιορισμό των στόχων 

– Τι επιχειρεί να επιτύχει μια πολιτική /παρέμβαση / δέσμη δράσεων 
– Κατανόηση των διαφορετικών προβλημάτων και αιτημάτων
– Δυνατότητα διασφάλισης της ίσης συμμετοχής

•	 Τη συλλογή δεδομένων και γνώση υφιστάμενης κατάστασης
– Συλλογή κατά φύλο στατιστικών στοιχείων στα οποία περιλαμβάνονται και άλλες διαστά-

σεις (π.χ. φυλή, αναπηρία, )
– Συμβολή ειδικών και εμπειρογνωμόνων για ειδικά θέματα

•	 Τη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών προσεγγίσεων
– Προσδιορισμός των επιπτώσεων και επιδράσεων στις διαφορετικές ομάδες
– Παροχή πραγματικών επιλογών και ευκαιριών
– Άρση στερεοτυπικών αντιλήψεων

•	 Την επικοινωνία
– Σε συνάφεια με τις δεσμεύσεις για την ισότητα των φύλων
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– Σχεδιασμός διαφορετικών στρατηγικών
– Χρήση γλώσσας που δεν αποκλείει άτομα ή ομάδες

•	 Την παρακολούθηση
– Αξιοποίηση της ευρύτερης κοινότητας ή συλλογικότητας
– Ανάπτυξη δεικτών
– Εξέταση διαφοροποιημένων επιπτώσεων

•	 Την αξιολόγηση
– Επίτευξη ίσων ευκαιριών και ίσων αποτελεσμάτων
– Μαθήματα που προκύπτουν 
– Διάχυση καλών πρακτικών
Αν και η τεχνική για την εκτίμηση των επιπτώσεων με την οπτική του φύλου αποτελεί κατά 

βάση εργαλείο σχεδιασμού συνιστά μια διαδεδομένη και εξαιρετικά αποτελεσματική εφαρμογή 
και στο επίπεδο επανασχεδιασμού, παρακολούθησης και on going & ex post αξιολόγησης. Η περι-
γραφή της εφαρμογής σε βήματα είναι βοηθητική γιατί καθιστά σαφή τον εργαλειακό και λειτουρ-
γικό του χαρακτήρα. 

Ειδικότερα, κριτήρια αποτίμησης των επιπτώσεων των πολιτικών ως προς το φύλο που μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν είναι τα ακόλουθα:

1. Ανισότητες γυναικών και ανδρών ως προς:
– τη συμμετοχή (ποσοστιαία κατανομή ανδρών-γυναικών στην ομάδα-στόχο της προτεινόμε-

νης πολιτικής ή παρέμβασης, εκπροσώπηση των δύο φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων),
– τους πόρους (κατανομή πόρων όπως χρόνος, χρήμα, πληροφόρηση, χώρος, επίπεδο μόρφω-

σης, χρήση νέων τεχνολογιών, ελεύθερος χρόνος),
– τα στερεότυπα και τις αξίες που επηρεάζουν τους ρόλους των φύλων,
– τα δικαιώματα (ανθρώπινα δικαιώματα, πρόσβαση στο σύστημα δικαιοσύνης, στη συμμετοχή 

στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι).

2. Πώς μπορούν οι ισχύουσες εθνικές πολιτικές να συμβάλουν στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων.
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ΕΝΤΥΠΟ 8. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ 
ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ/ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

1. Ποιό είναι το βασικό εργαλείο 
σχεδιασμού των δράσεων του Δήμου;

2. Ποιές είναι οι διαδικασίες του 
σχεδιασμού;

3.  Ποιές είναι οι κατευθύνσεις του Δήμου; 
 
 

4. Υπάρχουν συστήματα και διαδικασίες 
που επιτρέπουν την αξιολόγηση 
αναγκών των γυναικών ώστε να 
ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό;

 

5.  Πώς καθορίζονται οι πολιτικές 
προτεραιότητες;

6. Κλήθηκαν να συμμετάσχουν και 
συμμετείχαν στις διαδικασίες 
διαβούλευσης γυναικείες οργανώσεις 
ή ομάδες που υλοποιούν παρεμβάσεις 
και δράσεις για την ισότητα των 
φύλων; 

7. Με ποιά κριτήρια γίνεται η κατανομή 
των πόρων στον προϋπολογισμό του 
Δήμου;

8. Υπάρχουν συστήματα που επιτρέπουν 
στους/στις υπευθύνους/ες χάραξης 
πολιτικών να αξιολογήσουν τις 
δαπάνες σε σχέση με τις κατά φύλο 
επιπτώσεις τους; 
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ΕΝΤΥΠΟ 9. ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
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Βήμα 6: Εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης ή της Παρέμβασης 

Μετά την εκτίμηση των κατά φύλο επιπτώσεων ή και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
από την εφαρμογή των πολιτικών του Δήμου, ακολουθεί ο προσδιορισμός των τρόπων με τους 
οποίους οι πολιτικές θα μπορούσαν να επανασχεδιαστούν, προκειμένου να λαμβάνεται 
υπόψη η διάσταση του φύλου και να προωθείται η ισότητα των φύλων. Ειδικότερα, σχεδιά-
ζεται ένα πρόγραμμα δράσης ή μια παρέμβαση, μέσω των οποίων πραγματοποιείται ο προσδιο-
ρισμός των συγκεκριμένων στόχων, που καταδεικνύουν αυτό που είναι επιθυμητό να επιτευχθεί, 
και των τομέων στους οποίους δίνεται προτεραιότητα. 

Σε αυτή τη φάση πραγματοποιούνται τα ακόλουθα:
– Διατύπωση συγκεκριμένων στόχων και προβλεπόμενων αποτελεσμάτων.
– Προσδιορισμός του αναμενόμενου οφέλους για τις ομάδες-στόχους.
– Προσδιορισμός προβλεπόμενων δράσεων και χρονοδιαγράμματος.
– Ορισμός των ρόλων και των ευθυνών κάθε εμπλεκομένου/ης και των πόρων (ανθρώπινων, χρη-

ματοοικονομικών, υλικοτεχνικών και οργανωτικών).
– Ειδική Στοχοθεσία και Προσδιορισμός Δεικτών. Οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, 

μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι και με σαφή χρονοπρογραμματισμό (SMART). Οι δείκτες θα πρέπει να 
μετρούν τα επιτεύγματα που έχουν τεθεί για τη συγκεκριμένη δράση και μπορεί να είναι ποσο-
τικοί (συνολικά στοιχεία, ποσοστά) και ποιοτικοί, να βασίζονται δηλαδή σε ανθρώπινες κρίσεις 
και αντιλήψεις.

– Προσδιορισμός Αξόνων και Δράσεων.
– Σχεδιασμός Προϋπολογισμού.
– Κατάρτιση ή αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων. 
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ΕΝΤΥΠΟ 10. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 
H ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ Έχει αντίκτυπο στις ανάγκες και ανδρών 
και γυναικών; Επιδιώκει να περιορίσει 
τις ανισότητες με βάση το φύλο, 
αποτυπώνοντας τις πρακτικές ανάγκες 
ανδρών και γυναικών; Επιδιώκει να επι φέρει 
αλλαγές στους οργανισμούς (κοινωνικούς 
και άλλους) που διαιωνίζουν τις ανισό τητες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών;

ΣΤΟΧΟΙ Επικεντρώνονται στις ανάγκες τόσο των 
ανδρών όσο και των γυναικών;
Είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι 
και με σαφή χρονοπρογραμματισμό 
(SMART).

ΔΕΙΚΤΕΣ Έχουν δημιουργηθεί δείκτες για να 
μετρήσουν την πρόοδο επίτευξης κάθε 
στόχου; Αποτιμούν τις πτυχές του φύλου σε 
κάθε στόχο; Είναι διαχω ρισμένοι κατά φύλο; 
Μετρούν τους στόχους που έχουν τεθεί για 
τη συγκεκριμένη δράση; Είναι ποσοτικοί 
(συνολικά στοιχεία, ποσοστά); Είναι ποιοτικοί 
(βασίζονται δηλαδή σε ανθρώπινες κρίσεις 
και αντιλήψεις);

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΕΣ  ΣΤΟΧΟΙ / ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ & 
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ

Εκτός από τις παρεμβάσεις που στοχεύουν 
στους άνδρες και στις γυναίκες ως διορθω-
τικά μέτρα για να βελτιώσουν την ισότητα 
των φύλων, υπάρχει ισορροπία συμμετοχής 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ομάδα 
των επωφελούμενων;

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ 
ΟΜΑΔΕΣ  ΣΤΟΧΟΥΣ
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Απευθύνονται εξίσου στους άνδρες και 
τις γυναίκες; Υπάρχουν επιπλέον δράσεις 
που είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί 
η σαφήνεια της οπτικής του φύλου (π.χ. 
εκπαίδευση σε θέματα φύλου, περαιτέρω 
έρευνα κ.λπ.);

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Έχουν αποτιμηθεί οι οικονομικοί πόροι, 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι και οι άνδρες 
και οι γυναίκες θα επωφεληθούν από 
την παρέμβαση; Έχει υπολογιστεί στον 
προϋπολογι σμό η ανάγκη για παροχή 
εκπαίδευσης με θέμα το φύλο ή η ανάγκη 
να απασχοληθούν, για μικρής χρονικής 
διάρκειας διαστήματα, εμπειρογνώμονες σε 
θέματα φύλου;

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ/ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ Ποιος/-α θα υλοποιήσει τη σχεδιαζόμενη 
παρέμβαση; Έχουν εκπαιδευτεί οι συμμε-
τέχοντες/-ουσες σε θέματα οπτικής του 
φύλου ώστε να λαμβάνεται υπόψη καθ’ 
όλη τη διάρκεια της υλοποίησης; Θα 
συμμετάσχουν ισότιμα οι άνδρες και οι 
γυναίκες στην υλοποίηση;

Βήμα 7: Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης ή της Παρέμβασης 

Η υλοποίηση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων πολιτικής είναι δυνατό να επιτευχθεί με ποι-
κίλους τρόπους. 

Ενδεικτικά, προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες, στην περίπτωση του Σχεδίου Δράσης: 
•	 Έγκριση του Τοπικού Προγράμματος από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. 
•	 Μετά την ψήφιση του Προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιείται η παρου-

σίασή στην Επιτροπή Διαβούλευσης και δημοσιοποιείται για ένα διάστημα τουλάχιστον δύο 
(2) εβδομάδων στην ιστοσελίδα του Δήμου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δημοσιο-
ποίησης υποβάλλονται προτάσεις από τους/τις πολίτες/ισσες ή από τους φορείς της Κοινω-
νίας των Πολιτών.

•	 Ένταξη των δράσεων στους Άξονες και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 
Δήμου με χαρακτηρισμό του βαθμού προτεραιότητας για κάθε μία από τις δράσεις. 
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Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι γνωστή και σαφής η διαδικασία που πρέπει να ακολου-
θεί εντός του δήμου για την αποδοχή της πρότασης που υποβάλλεται σχετικά με την ένταξη της 
οπτικής του φύλου. Με άλλα λόγια, θα πρέπει οι υπεύθυνοι/ νες να έχουν κατά μία έννοια ιχνηλα-
τήσει τη διοικητική διαδρομή για τη λήψη της απόφασης σχετικά με την ένταξη του φύλου στην 
κοινωνική πολιτική και την προτεινόμενη παρέμβαση.

Α’ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Β’ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Σε επόμενη φάση θα πρέπει να καταγραφούν και τα εξής:
Ποιο είναι το επίσημο έγγραφο - ντοκουμέντο του δήμου στο οποίο εγγράφεται/ αποτυπώνε-

ται η σχετική απόφαση για την ένταξη της οπτικής του φύλου:
– το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δήμου;
– το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης;
– το προγραμματισμός της αρμόδιας Διεύθυνσης;

Σημαντική διάσταση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης ή της παρέμβασης είναι και η ανά
πτυξη στρατηγικών υπεράσπισης που θα συμβάλλουν στην υποστήριξη του σχεδίου και των 
πρωτοβουλιών για την ένταξη της οπτικής του φύλου στις τοπικές πολιτικές. 

Επειδή η εμπειρία έχει δείξει ότι τα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις είναι συχνά απρόθυμα να 
διαθέσουν επαρκείς πόρους για δράσεις για την ισότητα των φύλων, κρίνεται αναγκαίο να πειστούν 
(ειδικά τα άτομα που ελέγχουν προϋπολογισμούς) ότι η επένδυσή τους στην ισότητα των φύλων θα 
αποφέρει οφέλη. Τα άτομα αυτά θα πρέ πει να έχουν πληροφορίες που να τονίζουν σαφώς και με 
ακρίβεια γιατί το φύλο «μετρά ει». Με άλλα λόγια, θα πρέπει να δείξουμε στην επίλυση ποιων ανα-
πτυξιακών θεμάτων μπορεί να συνεισφέρει η ισότητα των φύλων και ποια συγκεκριμένα οφέλη 
μπορεί να επιφέρει η οπτική του φύλου στους άνδρες και στις γυναίκες, στη δημόσια διοίκηση, στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και ευρύτερα. Η ανάπτυξη πλούσιας επιχειρηματολογίας θα αυξήσει τις 
ευκαιρίες λήψης οικονομικής και πολιτικής υποστήριξης για τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις. 

Οι στρατηγικές υποστήριξης για την υιοθέτηση μιας προσέγγισης με έμφαση στο φύλο 
και στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές γενικά εμπί πτουν σε μία 
από τις παρακάτω έξι (6) κατηγορίες:
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ΕΝΤΥΠΟ 11. Η ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΟΤΗΤΑ Υπογραμμίζεται η αξία των δημοκρατικών αρχών 
και των θε μελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
προωθούν την ισότητα των φύλων, τα οποία μπορούν να 
αξιοποιηθούν για να υποστηριχτεί η ίση εκπρο σώπηση 
και συμμετοχή των φύλων σε διάφορα πλαίσια. 
Η Ελλάδα έχει υπογράψει τη Σύμβαση CEDAW και 
έχει υιοθετήσει το Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου. 
Δεδομένων των ανισοτήτων ανάμεσα στους άνδρες και 
στις γυ ναίκες σε θέματα υγείας, ευημερίας, εκπαίδευσης 
και άλλων βασικών θεμάτων πολιτικής, η αδυ ναμία να 
δοθεί έμφαση στην ισότητα των φύλων ουσιαστικά 
αποτελεί έλλειψη ανταπόκρισης στις διεθνείς δεσμεύσεις. 
Είναι σημαντικό να υπενθυμίζουμε στις κυβερνήσεις μας, 
τοπικές και εθνικές, ότι, μέχρι να επιτευχθεί η ισότητα 
ευκαιριών μεταξύ των ανδρών και των γυ ναικών, η 
διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης ισοδυναμεί με 
την προώθηση της ανισότητας. 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Υπενθυμίζεται στα άτομα που λαμβά νουν αποφάσεις ότι 
οι γυναίκες αποτελούν το μισό πληθυσμό και οι άνδρες 
το υπόλοιπο μισό. Συνεπώς, κάθε δεδομένο, πολιτική ή 
πρόταση που δεν αναγνωρίζει και δεν απευ θύνεται εξίσου 
και στα δύο φύλα δεν είναι αξιόπιστη. Στόχος τους είναι 
να υπενθυμίζουν στις κυβερνήσεις την ευθύνη τους να 
διασφαλίζουν συνεχή ανθρώπινη ανάπτυξη και συνεπώς 
να προωθούν τα συμφέροντα όλων των μελών τους, 
ανδρών και γυναικών.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
(μάκρο επίπεδο)

Η ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε όλες τις πτυχές 
ανάπτυξης της κοινωνίας αποφέρει όφελος στο σύνολο 
της κοινωνίας και της χώρας. Δηλαδή, μια επένδυση 
στην ισότητα των φύλων, εκτός των άλλων, συνιστά και 
μια σοφή οι κονομική επένδυση τη χώρα συνολικότερα. 
Επίσης, εφόσον η ένταξη της οπτικής του φύλου υιοθετεί 
μια οπτική «ανθρώπινης ανάπτυξης» με μακροπρόθεσμο 
στόχο να δημιουργήσει μια κοινωνία με συνέχεια, 
αναπόσπαστα εξασφαλίζει τη διάρκεια.
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
(μίκρο επίπεδο)

Η έμφαση στην ισότητα των φύλων συμβάλλει 
αποφασιστικά στη βελτίωση της ζωής και των ανδρών και 
των γυναικών. Σε μια δημοκρατική κοινωνία που βασίζεται 
στις αρχές της κοινωνικής ένταξης και της ανθρώπινης 
ασφάλειας, κάθε άτομο έχει το δικαίωμα για όσο το 
δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι πρωτοβουλίες για 
την ένταξη της οπτικής του φύλου επιδιώκουν αυτόν 
ακριβώς τον στόχο.

ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ Το σχέδιο δράσης θα βελτιώσει την υπευθυνότητα 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως προς τη διαχείριση 
δημόσιων πόρων και το σχεδιασμό κοινωνικών και άλλων 
πολιτικών για ειδικές ομάδες γυναικών. Στο πλαίσιο 
αυτό, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ που εργάζονται στο πεδίο 
και παρέχουν υπηρεσίες στις ομάδες στόχους του έργου, 
καθώς και χορηγοί που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν 
την επιχειρούμενη παρέμβαση διασφαλίζοντας τη 
βιωσιμότητά της. Επίσης οι τοπικές ή περιφερειακές 
συμμαχίες που θα δημιουργηθούν μπορούν να 
αξιοποιήσουν χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από 
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να 
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μεγαλύτερης εμβέλειας 
παρεμβάσεις για την ισότητα των φύλων. 

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Όλες οι παραπάνω προσεγγίσεις ενισχύονται, όταν δίνεται 
έμφαση στον τρόπο διασύνδεσής τους. Η ισότητα των 
φύλων μπορεί να παράγει μια «αλυσιδωτή αντίδραση» 
από οφέλη, αποφέροντας όχι μόνο μακροπρό θεσμα 
οφέλη σε τοπικό επίπεδο, αλλά μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα οφέλη που θα επεκταθούν στην 
κοινωνία, ενδυναμώνοντας συνολικά τη χώρα.
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Βήμα 8: Παρακολούθηση και προσδιορισμός δεικτών παρακολούθησης

Η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης ή της παρέμβασης πραγματοποιείται 
σε δύο διαφορετικά επίπεδα:
– Παρακολούθηση της εκπλήρωσης των σκοπών και των στόχων
– Παρακολούθηση της διαδικασίας εφαρμογής.

Και τα δύο επίπεδα απαιτούν τον καθορισμό στόχων και την ανάπτυξη δεικτών που μετρούν 
την πρόοδο επίτευξης των στόχων. 

Α. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Όταν γίνεται παρακολούθηση της προόδου εκπλήρωσης των σκοπών και στόχων, πρέπει να 

αναπτυχθούν δείκτες που αποτυπώνουν την πραγματοποίηση συγκεκριμένων παραγόμε
νων έργων (δράσεων) και αποτελεσμάτων (αντίκτυπος). 

Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Όταν γίνεται παρακολούθηση της διαδικασίας εφαρμογής, πρέπει να αναπτύσσονται αντικει-

μενικοί στόχοι και δείκτες που να αποτυπώνουν το βαθ μό στον οποίο η διαδικασία αυτή καθε
αυτή είναι ευαισθητοποιημένη ως προς το φύλο. 

Η παρακολούθηση της διαδικασίας μας επιτρέπει: α) Να εντοπίσουμε και να προσδιορίσουμε 
τα εμπόδια και τα κενά στη διαδικασία υλοποίησης. β) Να διατυπώσουμε προτάσεις για την αντιμε-
τώπισή τους. γ) Να βελτιώσουμε το σχεδιασμό μελλοντικών πρωτοβουλιών ή προγραμμάτων μέσα 
από την αναπροσαρμογή των δράσεων εκείνων που συναντούν προβλήματα στην εφαρμογή τους.

Σκόπιμο είναι να σχεδιαστεί ένα σύστημα ή σχέδιο παρακολούθησης όπου μέσα από δεί-
κτες θα εξασφαλίζεται η συστηματική παρακολούθηση: 
– των αποτελεσμάτων (ποσοτικών και ποιοτικών), 
– των επιπτώσεων των υλοποιούμενων παρεμβάσεων κατά φύλο, 
– των επιπτώσεων στα πεδία εκείνα της πολιτικής που δεν έχουν άμεση συνάφεια με τα θέματα 

φύλου. 
Παράλληλα μέσω του εργαλείου για την κατάρτιση προϋπολογισμού φύλου (gender 

budgeting) ενισχύεται η παρακολούθηση των πόρων που διατίθενται σε πεδία της πολιτικής του 
Δήμου για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Το σύστημα ή το σχέδιο παρακολούθησης θα πρέπει να αναπτυχθεί και να περιληφθεί σε επί-
σημα έγγραφα της παρέμβασής μας προσδιορίζοντας τα εξής: 
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ΕΝΤΥΠΟ 12. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Ποιος/ Ποια θα είναι υπεύθυνος/ υπεύθυνη για τις εργα-
σίες παρακολούθησης;

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Με ποιον τρόπο μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικα-
σία παρακολούθησης σχετικοί φορείς και εμπειρογνώμο-
νες σε θέματα φύλου ή σε ειδικά θέματα (π.χ. ΑμεΑ, μετα-
νάστευσης, εθνοτικής καταγωγής, κ.λπ.);

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Πότε και για πόσο διάστημα θα πραγματοποιηθεί η παρα-
κολούθηση;

ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τι εργαλεία θα αξιοποιηθούν για να καταγραφούν οι 
παρατηρήσεις;
Π.χ. Ερωτηματολόγια, εκθέσεις, δείκτες, κ.λπ.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Ποιοι μηχανισμοί προβλέπονται για τον έλεγχο της προό-
δου (π.χ. περιοδικές εκθέσεις, συνεδρίες, κ.λπ.);

Βήμα 9: Αξιολόγηση και προσδιορισμός δεικτών αξιολόγησης 

Με την αξιολόγηση ολοκληρώνεται η διαδικασία παρακολούθησης του έργου και δημιουργού-
νται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη καλών πρακτικών που θα ενισχύσουν μελλοντικές πρωτο-
βουλίες και παρεμβάσεις. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τα εξής:
1. Αξιολόγηση των παραγόμενων έργων - Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν 

ως προς την ένταξη της διάστασης του φύλου στην κοινωνική πολιτική του δήμου;
2. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων - Ποια είναι τα αποτελέσματα του έργου, σε ποιό βαθμό και 

με ποιους τρόπους συνέβαλαν στην βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στις κοινωνικές 
πολιτικές ή στην βελτίωση της θέσης τους στην τοπική κοινωνία;

3. Αξιολόγηση της διαδικασίας  Τι διαδικασίες αξιοποιήθηκαν για την αξιολόγηση; Συμμετείχε 
το σύνολο των συμμετεχόντων και ωφελουμένων; 
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ΕΝΤΥΠΟ 13. ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ποιος/-α καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης;
Τι σημασία ή προτεραιότητα δίνεται στους 
προβληματισμούς για την ισότητα των φύλων

ΦΟΡΕΙΣ ΑΞΙΟΛΗΓΗΣΗΣ Απαιτείται εμπειρογνώμονας σε θέματα φύλου; 
Συμμετέχουν όλοι/-ες οι εμπλεκόμενοι/-ες στη 
διαδικασία αξιολόγησης;
Με ποιον τρόπο μπορούν να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία αξιολόγησης σχετικοί φορείς και 
εμπειρογνώμονες σε θέματα φύλου ή σε ειδικά θέματα 
(π.χ. ΑμεΑ, μετανάστευσης, εθνοτικής καταγωγής, κ.λπ.);
Ποιος/-α παρέχει στοιχεία για την αξιολόγηση των 
δεδομένων;
Λαμβάνονται υπόψη εξίσου οι απόψεις των ανδρών και 
των γυναικών;

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Ποιος/ Ποια θα είναι υπεύθυνος/ υπεύθυνη για τις 
εργασίες αξιολόγησης;
Ποιος/-α είναι υπεύθυνος/-η για την ενσωμάτωση των 
στοιχείων και για την εξακρί βωση της εγκυρότητας και 
τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των διαφορετικών 
απόψεων ή παρατηρήσεων;

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Πότε και για πόσο διάστημα θα πραγματοποιηθεί η 
αξιολόγηση;

ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τι εργαλεία θα αξιοποιηθούν για να καταγραφούν οι 
παρατηρήσεις;
Π.χ. Ερωτηματολόγια, εκθέσεις, δείκτες, κ.λπ.
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Βήμα 10: Διάχυση των αποτελεσμάτων και δράσεις δημοσιότητας 

Η διάχυση των αποτελεσμάτων και οι δράσεις δημοσιότητας αποτελούν το τελευταίο βήμα για 
την ένταξη της οπτικής του φύλου στις σχεδιαζόμενες και υλοποιούμενες πολιτικές. Παρά ταύτα, οι 
προβληματισμοί και οι δράσεις δημοσιότητας θα πρέπει να ενσωματώνονται σε όλα τα στάδια του 
έργου. Επομένως, θα πρέπει σε όλα τα στάδια της πιλοτικής εφαρμογής να διασφαλίζεται η επικοι-
νωνία με το σύνολο των τοπικών φορέων (δημόσιων, της κοινωνίας των πολιτών, κ.λπ.) καθώς και 
των ατόμων στο εσωτερικό του δήμου (αιρετών και στελεχών).

Εκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα αρμόδια Όργανα του Δήμου, τα Συμβούλια των 
Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων και τους/τις υπαλλήλους του Δήμου, είναι απαραίτητο να 
ενημερωθεί άμεσα η τοπική κοινωνία σχετικά με το περιεχόμενο της πιλοτικής εφαρμογής. 

Ο Δήμος για το σκοπό αυτό θα πρέπει να το δημοσιοποιήσει και να αξιοποιήσει κάθε διαθέ-
σιμο μέσο επικοινωνίας όπως: τοπικά ΜΜΕ, ιστοσελίδα, ειδικούς πίνακες ανακοινώσεων, δελτία 
τύπου, συνεντεύξεις, κ.λπ. 

Επειδή η πληροφόρηση του κοινού αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της πιλοτικής εφαρμογής, ο Υπεύθυνος/ η Υπεύθυνη οφείλουν εξαρχής να διασφαλί-
σουν συνεχή και αμφίδρομη επικοινωνία με τους/τις δημότες/δημότισσες και τους/ τις κατοίκους 
του δήμου στους οποίους/ στις οποίες απευθύνονται οι δράσεις (ηλικιωμένα άτομα, άτομα με ανα-
πηρία, Ρομά και μετανάστες/ μετανάστριες).

Εκτός από τη δημοσιοποίηση κειμένων και τη συγκέντρωση σχολίων και παρατηρήσεων από 
τους/τις πολίτες/ισσες μπορούν να οργανωθούν: ημερίδες, θεματικές συναντήσεις, δημόσιες συζη-
τήσεις ή άλλες εκδηλώσεις, προκειμένου να μεταδοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την 
πιλοτική εφαρμογή και να ανοίξει η συζήτηση για πιθανά προβλήματα και προτάσεις. 
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ΕΝΤΥΠΟ 14. ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Α. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ημερίδες, θεματικές συναντήσεις, δημόσιες 
συζητήσεις ή άλλες εκδηλώσεις

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Φυλλάδια, αφίσες, ανακοινώσεις, δελτία 
τύπου, ηλεκτρονικά ή έντυπα newsletter, κ.λπ.

Γ. ΜΜΕ Συνεντεύξεις, ανακοινώσεις, κ.λπ. στα 
τοπικά ΜΜΕ (έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, 
ραδιόφωνο, τηλεόραση)

Δ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΔΙΑΧΥΣΗΣ

Ανάδειξη καλών πρακτικών

Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Νόμοι, μελέτες, fact sheets για υφιστάμενη 
κατάσταση και ανάγκες ομάδων στόχων, κ.λπ.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, 
ΔΗΜΟΥ 

Αναλυτική περιγραφή των δράσεων ή 
ενεργειών για την ενημέρωση των αρμόδιων 
οργάνων και επιτροπών του δήμου

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναλυτική περιγραφή των δράσεων ή 
ενεργειών για την ενημέρωση του συνόλου 
των εργαζομένων και στελεχών του δήμου

Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αναλυτική περιγραφή των δράσεων ή 
ενεργειών

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Αναλυτική περιγραφή των δράσεων ή 
ενεργειών που απευθύνονται στις ομάδες 
- στόχους της παρέμβασης, ειδικά μέτρα 
για την ενημέρωση των γυναικών και τη 
διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην 
ενημέρωση

Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
(φορέων, οργανώσεων, ΜΚΟ, κ.λπ.)

Αναλυτική περιγραφή των δράσεων ή 
ενεργειών για την ενημέρωση των φορέων 
της κοινωνίας των πολιτών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ 2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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 Δήμος ………………

 Διεύθυνση : Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών - Παιδείας – Αθλητισμού Πολιτισμού

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου 
έργου / Δείκτες

Τμήμα Προστασίας  Προαγωγής της 
Δημόσιας Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής

Προγράμματα προληπτικής Ιατρικής 12/ έτος

Εξυπηρετούμενα Περιστατικά 6.484/ έτος

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Αριθμός ωφελουμένων περιστατικών στην υπηρεσία 300/ έτος

Αριθμός Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας που ολοκληρώ-
θηκαν (κατ’ έτος)

13

Λειτουργία Συσσιτίου 140 ημερησίως

Συντήρηση Δομών Κοινωνικής Φροντίδας 10 δομές

Λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας 5 δομές 

….. ….. ….. …..

Τμήμα Παιδικών Σταθμών Παροχή προσχολικής αγωγής σε νήπια 220 νήπια

Παροχή προσχολικής αγωγής σε βρέφη 70 βρέφη

Εκδηλώσεις - εορτές 4 έτος

Ημερήσια διατροφή σε νήπια και βρέφη 290

Τμήμα Τρίτης Ηλικίας Παρεχόμενες υπηρεσίες στους ωφελούμενους της τρίτης ηλικίας 2500 ωφελούμενοι

….. ….. ….. …..

Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης Δημοτική βιβλιοθήκη 2.500 μέλη

Γραφείο ΔΕΠ (σύλλογοι γονέων, σχολικές επιτροπές, σχολεία)

….. ….. ….. …..

Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς Εποπτεία πολιτιστικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων και 
υποδομών πολιτισμού

5 προγράμματα/ έτος
4 εκδηλώσεις / έτος
150 χρήστες υπηρεσιών

Εποπτεία αθλητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων και 
υποδομών αθλητισμού

5 προγράμματα/ έτος
4 εκδηλώσεις / έτος
150 χρήστες υπηρεσιών

Προγράμματα και δράσεις Νέας Γενιάς ΧΧΧ
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 Δήμος ………………

 Διεύθυνση : Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών - Παιδείας – Αθλητισμού Πολιτισμού

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου 
έργου / Δείκτες

Τμήμα Προστασίας  Προαγωγής της 
Δημόσιας Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής

Προγράμματα προληπτικής Ιατρικής 12/ έτος

Εξυπηρετούμενα Περιστατικά 6.484/ έτος

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Αριθμός ωφελουμένων περιστατικών στην υπηρεσία 300/ έτος

Αριθμός Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας που ολοκληρώ-
θηκαν (κατ’ έτος)

13

Λειτουργία Συσσιτίου 140 ημερησίως

Συντήρηση Δομών Κοινωνικής Φροντίδας 10 δομές

Λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας 5 δομές 

….. ….. ….. …..

Τμήμα Παιδικών Σταθμών Παροχή προσχολικής αγωγής σε νήπια 220 νήπια

Παροχή προσχολικής αγωγής σε βρέφη 70 βρέφη

Εκδηλώσεις - εορτές 4 έτος

Ημερήσια διατροφή σε νήπια και βρέφη 290

Τμήμα Τρίτης Ηλικίας Παρεχόμενες υπηρεσίες στους ωφελούμενους της τρίτης ηλικίας 2500 ωφελούμενοι

….. ….. ….. …..

Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης Δημοτική βιβλιοθήκη 2.500 μέλη

Γραφείο ΔΕΠ (σύλλογοι γονέων, σχολικές επιτροπές, σχολεία)

….. ….. ….. …..

Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς Εποπτεία πολιτιστικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων και 
υποδομών πολιτισμού

5 προγράμματα/ έτος
4 εκδηλώσεις / έτος
150 χρήστες υπηρεσιών

Εποπτεία αθλητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων και 
υποδομών αθλητισμού

5 προγράμματα/ έτος
4 εκδηλώσεις / έτος
150 χρήστες υπηρεσιών

Προγράμματα και δράσεις Νέας Γενιάς ΧΧΧ
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Α1.α Λειτουργίες της Διεύθυνσης που ενσωματώνουν την διάσταση του φύλου / προωθούν την ισότητα των φύλων

Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου/ Δείκτες

Τμήμα Προστασίας - Προαγωγής της 
Δημόσιας Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής

Προγράμματα εξέτασης Μαστογραφίας, Κλινικής Εξέτασης και Υπερηχογραφήματος μαστού 
Προγράμματα Test-Pap. 
Προγράμματα μέτρησης της οστεοπόρωσης στις γυναίκες ηλικίας πάνω από (45) χρονών.
Προγράμματα εκπαίδευσης γυναικών για την αυτοψηλάφιση μαστού. 

4 / έτος

Λειτουργία υπηρεσιών Υγείας Εφήβων, 150 χρήστες υπηρεσιών

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Παραπομπές σε Συμβουλευτικό κέντρο γυναικών που υφίστανται βία 30 γυναίκες / έτος

Πρόγραμμα συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης / γραφείο ισότητας 300 γυναίκες έτος

Πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής και πρόληψης της κακοποίησης και εκμετάλλευσης ΑμεΑ 20 ΑμεΑ (άνδρες, γυναίκες)
20 οικογένειες 

Παραπομπές σε Συμβουλευτικό κέντρο γυναικών που υφίστανται βία 30 γυναίκες / έτος

Πρόγραμμα συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης / γραφείο ισότητας 300 γυναίκες έτος

Πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής και πρόληψης της κακοποίησης και εκμετάλλευσης ΑμεΑ 20 ΑμεΑ (άνδρες, γυναίκες)
20 οικογένειες 

Τμήμα Παιδικών Σταθμών

Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης Υπηρεσίες υποστήριξης μαθητών/μαθητριών με μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα λόγου 
και ομιλίας.

30 χρήστες υπηρεσιών

Υποστήριξη φοιτητριών και σπουδαστριών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης σε τομείς 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης που υπο-εκπροσωπούνται .

….

Υπηρεσίες φύλαξης παιδιών για γυναίκες που επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση.

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και νέους, που θα καταπολεμούν τις 
στερεοτυπικές νοοτροπίες και πρακτικές.

2 / έτος
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Α1.α Λειτουργίες της Διεύθυνσης που ενσωματώνουν την διάσταση του φύλου / προωθούν την ισότητα των φύλων

Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου/ Δείκτες

Τμήμα Προστασίας - Προαγωγής της 
Δημόσιας Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής

Προγράμματα εξέτασης Μαστογραφίας, Κλινικής Εξέτασης και Υπερηχογραφήματος μαστού 
Προγράμματα Test-Pap. 
Προγράμματα μέτρησης της οστεοπόρωσης στις γυναίκες ηλικίας πάνω από (45) χρονών.
Προγράμματα εκπαίδευσης γυναικών για την αυτοψηλάφιση μαστού. 

4 / έτος

Λειτουργία υπηρεσιών Υγείας Εφήβων, 150 χρήστες υπηρεσιών

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Παραπομπές σε Συμβουλευτικό κέντρο γυναικών που υφίστανται βία 30 γυναίκες / έτος

Πρόγραμμα συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης / γραφείο ισότητας 300 γυναίκες έτος

Πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής και πρόληψης της κακοποίησης και εκμετάλλευσης ΑμεΑ 20 ΑμεΑ (άνδρες, γυναίκες)
20 οικογένειες 

Παραπομπές σε Συμβουλευτικό κέντρο γυναικών που υφίστανται βία 30 γυναίκες / έτος

Πρόγραμμα συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης / γραφείο ισότητας 300 γυναίκες έτος

Πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής και πρόληψης της κακοποίησης και εκμετάλλευσης ΑμεΑ 20 ΑμεΑ (άνδρες, γυναίκες)
20 οικογένειες 

Τμήμα Παιδικών Σταθμών

Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης Υπηρεσίες υποστήριξης μαθητών/μαθητριών με μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα λόγου 
και ομιλίας.

30 χρήστες υπηρεσιών

Υποστήριξη φοιτητριών και σπουδαστριών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης σε τομείς 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης που υπο-εκπροσωπούνται .

….

Υπηρεσίες φύλαξης παιδιών για γυναίκες που επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση.

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και νέους, που θα καταπολεμούν τις 
στερεοτυπικές νοοτροπίες και πρακτικές.

2 / έτος
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Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης

A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία
υλοποίησης

Εμπλεκόμενες υπηρε
σίες ή ΝΠ του Δήμου

Εμπλεκόμενοι φορείς 
(εκτός Δήμου)

Χρονο
προγραμματισμός

Προϋπολογισμός 
δαπανών

Κ.Α Άξονας Μέτρο 
του Ε.Π.

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩ
ΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕ ΝΟΥΣ, 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ

Διεύθυνση Κοινωνικών 
Υπηρεσιών - Παιδείας – 
Αθλητισμού Πολιτισμού

 

- ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 15.000 00.64ΧΧ.Χ2

2 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟ
ΔΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ … ΚΑΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ 10.000 00.64ΧΧ.Χ1

ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ……. ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ Χ.Χ

3 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
ΧΟΡΗΓΟΙ

2 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 10.000 15.000 00.64ΧΧ.Χ3

4 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, ΦΥΛΑΞΗ, ΣΙΤΙΣΗ ΒΡΕΦΩΝ 
ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕ Β/Ν ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Δ.Τ.Υ. (για μελέτες, συντη-
ρήσεις κλπ) 
Δ.Ο.Υ. (για προμήθειες κλπ)

ΕΤΗΣΙΑ 600.000 00.64ΧΧ.Χ3
00.64ΧΧ.Χ4
00.64ΧΧ.Χ4
00.64ΧΧ.Χ5

5 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ - Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ - - Χ.Χ

6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΙΔΙΩΤΕΣ 5ο ,6ο, 7ο, 8ο ΚΑΙ 9ο 
ΜΗΝΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Χ.Χ

7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΤΕΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Χ.Χ

8 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΑΝΩΝ (ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙ
ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ)

- Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ Χ.Χ

9 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟ
ΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΑ
ΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 1.500 00.6ΧΧΧ.Χ5 Χ.Χ

10 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΗΜΕΡΙΔΩΝ 

- ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ,Μ.Κ.Ο

ΕΤΗΣΙΑ 10.000 00.6ΧΧΧ.Χ5 Χ.Χ

11 ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΧΟΛΕΙΑ –  ΣΥΛΛΓΟΙ 
ΓΟΝΕΩΝ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 60.000 00.6ΧΧΧ.Χ3 Χ.Χ
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Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης

A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία
υλοποίησης

Εμπλεκόμενες υπηρε
σίες ή ΝΠ του Δήμου

Εμπλεκόμενοι φορείς 
(εκτός Δήμου)

Χρονο
προγραμματισμός

Προϋπολογισμός 
δαπανών

Κ.Α Άξονας Μέτρο 
του Ε.Π.

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩ
ΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕ ΝΟΥΣ, 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ

Διεύθυνση Κοινωνικών 
Υπηρεσιών - Παιδείας – 
Αθλητισμού Πολιτισμού

 

- ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 15.000 00.64ΧΧ.Χ2

2 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟ
ΔΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ … ΚΑΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ 10.000 00.64ΧΧ.Χ1

ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ……. ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ Χ.Χ

3 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
ΧΟΡΗΓΟΙ

2 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 10.000 15.000 00.64ΧΧ.Χ3

4 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, ΦΥΛΑΞΗ, ΣΙΤΙΣΗ ΒΡΕΦΩΝ 
ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕ Β/Ν ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Δ.Τ.Υ. (για μελέτες, συντη-
ρήσεις κλπ) 
Δ.Ο.Υ. (για προμήθειες κλπ)

ΕΤΗΣΙΑ 600.000 00.64ΧΧ.Χ3
00.64ΧΧ.Χ4
00.64ΧΧ.Χ4
00.64ΧΧ.Χ5

5 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ - Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ - - Χ.Χ

6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΙΔΙΩΤΕΣ 5ο ,6ο, 7ο, 8ο ΚΑΙ 9ο 
ΜΗΝΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Χ.Χ

7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΤΕΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Χ.Χ

8 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΑΝΩΝ (ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙ
ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ)

- Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ Χ.Χ

9 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟ
ΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΑ
ΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 1.500 00.6ΧΧΧ.Χ5 Χ.Χ

10 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΗΜΕΡΙΔΩΝ 

- ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ,Μ.Κ.Ο

ΕΤΗΣΙΑ 10.000 00.6ΧΧΧ.Χ5 Χ.Χ

11 ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΧΟΛΕΙΑ –  ΣΥΛΛΓΟΙ 
ΓΟΝΕΩΝ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 60.000 00.6ΧΧΧ.Χ3 Χ.Χ
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Α2.α Ενέργειες της Διεύθυνσης που ενσωματώνουν την διάσταση του φύλου 
ή προωθούν την ισότητα των φύλων

A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες ή ΝΠ του 
Δήμου

Εμπλεκόμενοι φορείς 
(εκτός Δήμου)

Χρονο
προγραμματισμός

Προϋπολογισμός 
δαπανών

Κ.Α Άξονας 
Μέτρο του 
Ε.Π.

1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» 
(ΕΣΠΑ – ΕΠΑΝΑΔ) 

Διεύθυνση Κοινωνικών 
Υπηρεσιών - Παιδείας – 
Αθλητισμού Πολιτισμού

- ΔΗΜΟΣ …., ΔΗΜΟΣ …., 
ΜΚΟ…

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 12.000 00.67ΧΧ.ΧΧ3 Χ.Χ

2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΠΕΚΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ …..» (ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ «2007
2013»)

- ΔΗΜΟΣ …., ΔΗΜΟΣ …., 
ΜΚΟ…

ΕΤΗΣΙΑ 50.000 00.6ΧΧΧ.ΧΧΧ Χ.Χ

3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ «………» 
(ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ)

- ΕΙΣΑΓΕΛΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑ 3.000 00.6ΧΧΧ.ΧΧΧ Χ.Χ

4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΩΔΥΝΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ - - ΕΤΗΣΙΑ 0 Χ.Χ

5 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 1.500 00.6ΧΧΧ.ΧΧΧ Χ.Χ

6 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝΝ

- ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ,Μ.Κ.Ο

ΕΤΗΣΙΑ 10.000 00.6ΧΧΧ.ΧΧΧ Χ.Χ

7 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΓΓΙΦ, ΚΕΘΙ, Εξωτ. 
Εμπειρογνώμονες

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 5.000 00.6ΧΧΧ.ΧΧΧ Χ.Χ

8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΟΡΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΓΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ 0 Χ.Χ

9 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΥΥΠΞΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΕΡΣΙΩΝ 

- ΕΤΗΣΙΑ 0 Χ.Χ
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Α2.α Ενέργειες της Διεύθυνσης που ενσωματώνουν την διάσταση του φύλου 
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ΓΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ 0 Χ.Χ

9 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
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ΥΥΠΞΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΕΡΣΙΩΝ 

- ΕΤΗΣΙΑ 0 Χ.Χ
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Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης

ΚΑ 
Προϋπολογισμού

Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών 
δαπανών ( σε € ) 

00.6ΧΧΧ.ΧΧΧ
00.6ΧΧΧ.ΧΧΧ
00.6ΧΧΧ.ΧΧΧ

Δαπάνες Μισθοδοσίας Μόνιμου 
Προσωπικού Διεύθυνσης

ΧΧ.ΧΧΧΧ,ΧΧ €

00.6ΧΧΧ.ΧΧΧ
00.6ΧΧΧ.ΧΧΧ
00.6ΧΧΧ.ΧΧΧ

Δαπάνες Μισθοδοσίας Προσωπικού Ιδ. 
Δικαίου Αρο. Χρόνου Διεύθυνσης

ΧΧ.ΧΧΧΧ,ΧΧ €

00.6ΧΧΧ.ΧΧΧ Δαπάνες συμμετοχής σε δίκτυα – εκκθέσεις 
– εκδηλώσεις ο δίκτυο Χ

ΧΧ.ΧΧΧΧ,ΧΧ €

00.6ΧΧΧΧ.ΧΧΧ Λειτουργία 1ου Παιδικού Σταθμού ΧΧ.ΧΧΧΧ,ΧΧ €

00.67ΧΧΧ Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε 
άπορους Δημότες 

ΧΧ.ΧΧΧΧ,ΧΧ €

00.67ΧΧΧ Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 
(κοινων. χαρ/ρα)

ΧΧ.ΧΧΧΧ,ΧΧ €

00.6 Ποσοστό επί των κοινών εξόδων χρήσης των 
Γενικών Υπηρεσιών 

ΧΧ.ΧΧΧΧ,ΧΧ €

10.6ΧΧΧ
10.6ΧΧΧ

Ποσοστό επί των κοινών εξόδων ύδρευσης 
και φωτισμού δημοτικών κτιρίων 

ΧΧ.ΧΧΧΧ,ΧΧ €

15.61ΧΧ Αμοιβή εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με 
σύμβαση μίσθωσης έργου.

ΧΧ.ΧΧΧΧ,ΧΧ €

15.62ΧΧ Μισθώματα κτιρίων (το μέρος που αφορά 
κτίρια της Δ/νσης)

ΧΧ.ΧΧΧΧ,ΧΧ €

15.64ΧΧ.ΧΧΧ Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 
δραστηριοτήτων

ΧΧ.ΧΧΧΧ,ΧΧ €

15.6ΧΧΧ Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών και 
συσσιτίων

ΧΧ.ΧΧΧΧ,ΧΧ €

15.ΧΧ Ποσοστό επί των λοιπών κοινών εξόδων 
χρήσης των Υπηρεσιών Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής 
(20,36%)

ΧΧ.ΧΧΧΧ,ΧΧ €

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΧ.ΧΧΧΧ,ΧΧ €
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Β1. Πρόγραμμα Επενδύσεων της Διεύθυνσης 

Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος 
δράσης

Χωρο
θέτηση

Συνεχιζό
μενη ή Νέα

Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμε
νες υπηρε
σίες

Χρονοπρο
γραμματισμός

Προϋπολογι
σμός δαπανών

Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας 
Μέτρο του 
Ε.Π.

1 Προμήθεια επίπλων, υπολογι-
στών, φωτοτυπικών κλπ εξοπλι-
σμού Κ.Υ.

Προμήθεια Ν Διεύθυνση Κοινωνικών 
Υπηρεσιών - Παιδείας – 
Αθλητισμού Πολιτισμού

Δ/νση Ο.Υ. 1-3/31-12-13 4.350 € Ίδιοι πόροι 15.71ΧΧ.ΧΧ Χ.Χ

2 Προμήθεια διαφόρων 
συσκευών γραφείου για ΚΑΠΗ

Προμήθεια Ν Διεύθυνση Κοινωνικών 
Υπηρεσιών - Παιδείας – 
Αθλητισμού Πολιτισμού

Δ/νση Ο.Υ. 1-3/31-12-13 200 € Ίδιοι πόροι 15.71ΧΧ.ΧΧ Χ.Χ

3 Προμήθεια εξοπλισμού φυσι-
κοθερα-πευτηρίου

Προμήθεια Ν Διεύθυνση Κοινωνικών 
Υπηρεσιών - Παιδείας – 
Αθλητισμού Πολιτισμού

Δ/νση Ο.Υ. 1-3/31-12-13 2.000 € Ίδιοι πόροι 15.71ΧΧ.ΧΧ Χ.Χ

6 Προμήθεια ηχητικών συστημά-
των για το πολιτιστικό κέντρο

Προμήθεια Ν Δ/νση Τ.Υ.
Διεύθυνση Κοινωνικών 
Υπηρεσιών - Παιδείας – 
Αθλητισμού Πολιτισμού

Δ/νση Ο.Υ. 1-3/31-12-13 1.000 € Ίδιοι πόροι 15.71ΧΧ.ΧΧ Χ.Χ

6 Κατασκευή 4ου λυκείου Αιγά-
λεω

ΕΡΓΟ Σ Δ/νση Τ.Υ.
Διεύθυνση Κοινωνικών 
Υπηρεσιών - Παιδείας – 
Αθλητισμού Πολιτισμού

ΟΣΚ ΑΕ Έως 31-3-2013 3.271.310 ΟΣΚ ΑΕ - Χ.Χ

7 Κατασκευή ΧΧου Νηπιαγω-
γείου 

ΕΡΓΟ Ν Δ/νση Τ.Υ.
Διεύθυνση Κοινωνικών 
Υπηρεσιών - Παιδείας – 
Αθλητισμού Πολιτισμού

ΟΣΚ ΑΕ Υπό ένταξη - ΟΣΚ ΑΕ - Χ.Χ

8 Ενεργειακή αναβάθμιση ΧΧου 
Δ.Σ. 

ΕΡΓΟ Ν ΕΠΠΕΡΑΑ 
ΟΣΚ ΑΕ

Υπό ένταξη - ΕΠΠΕΡΑΑ 
ΟΣΚ ΑΕ

- Χ.Χ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ XX.XXX.XXX.XX
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Δ/νση Ο.Υ. 1-3/31-12-13 2.000 € Ίδιοι πόροι 15.71ΧΧ.ΧΧ Χ.Χ

6 Προμήθεια ηχητικών συστημά-
των για το πολιτιστικό κέντρο

Προμήθεια Ν Δ/νση Τ.Υ.
Διεύθυνση Κοινωνικών 
Υπηρεσιών - Παιδείας – 
Αθλητισμού Πολιτισμού

Δ/νση Ο.Υ. 1-3/31-12-13 1.000 € Ίδιοι πόροι 15.71ΧΧ.ΧΧ Χ.Χ

6 Κατασκευή 4ου λυκείου Αιγά-
λεω

ΕΡΓΟ Σ Δ/νση Τ.Υ.
Διεύθυνση Κοινωνικών 
Υπηρεσιών - Παιδείας – 
Αθλητισμού Πολιτισμού

ΟΣΚ ΑΕ Έως 31-3-2013 3.271.310 ΟΣΚ ΑΕ - Χ.Χ

7 Κατασκευή ΧΧου Νηπιαγω-
γείου 

ΕΡΓΟ Ν Δ/νση Τ.Υ.
Διεύθυνση Κοινωνικών 
Υπηρεσιών - Παιδείας – 
Αθλητισμού Πολιτισμού

ΟΣΚ ΑΕ Υπό ένταξη - ΟΣΚ ΑΕ - Χ.Χ

8 Ενεργειακή αναβάθμιση ΧΧου 
Δ.Σ. 

ΕΡΓΟ Ν ΕΠΠΕΡΑΑ 
ΟΣΚ ΑΕ

Υπό ένταξη - ΕΠΠΕΡΑΑ 
ΟΣΚ ΑΕ

- Χ.Χ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ XX.XXX.XXX.XX
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Β2. Πρόγραμμα Επενδύσεων της Διεύθυνσης που ενσωματώνουν την διάσταση του 
φύλου ή προωθούν την ισότητα των φύλων

Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτηση Συνεχιζόμενη 
ή Νέα

Υπηρεσία 
υλοποίησης

Εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες

Χρονο –
προγραμμα 
τισμός

Προϋπολο
γισμός 
δαπανών

Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας 
Μέτρο του 
Ε.Π.

1 Κατασκευή ΧΧου Β/Ν 
σταθμού 

ΕΡΓΟ Ν Δ/νση Τ.Υ. Περιφέρεια 
Αττικής

1-1 έως 
31-12-2013

1.020.000 Περιφέρεια 
Αττικής

15.73ΧΧ.ΧΧ Χ.Χ

2 Εκπόνηση Μελέτης 
για την ανακατασκευή 
του κτιριου ΧΧΧΧ 
για τη λειοτυργία 
Συμβουλευτικού 
Κέντρου γυναικών που 
υφίστανται βία

Μελέτη Ν Δ/νση Τ.Υ. 1-1 έως 
31-12-2013

15.000 Ίδιοι πόροι 30.74ΧΧ.ΧΧ Χ.Χ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.020.000,00
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Β2. Πρόγραμμα Επενδύσεων της Διεύθυνσης που ενσωματώνουν την διάσταση του 
φύλου ή προωθούν την ισότητα των φύλων

Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτηση Συνεχιζόμενη 
ή Νέα

Υπηρεσία 
υλοποίησης

Εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες

Χρονο –
προγραμμα 
τισμός

Προϋπολο
γισμός 
δαπανών

Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας 
Μέτρο του 
Ε.Π.

1 Κατασκευή ΧΧου Β/Ν 
σταθμού 

ΕΡΓΟ Ν Δ/νση Τ.Υ. Περιφέρεια 
Αττικής

1-1 έως 
31-12-2013

1.020.000 Περιφέρεια 
Αττικής

15.73ΧΧ.ΧΧ Χ.Χ

2 Εκπόνηση Μελέτης 
για την ανακατασκευή 
του κτιριου ΧΧΧΧ 
για τη λειοτυργία 
Συμβουλευτικού 
Κέντρου γυναικών που 
υφίστανται βία

Μελέτη Ν Δ/νση Τ.Υ. 1-1 έως 
31-12-2013

15.000 Ίδιοι πόροι 30.74ΧΧ.ΧΧ Χ.Χ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.020.000,00
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Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών - Παιδείας – Αθλητισμού Πολιτισμού, εξυπηρετεί το 
σύνολο των μέτρων του Άξονα ΧΧ : «Χχχχχχχχχχχ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 
Δήμου ΧΧΧΧΧΧ, που έχει εκπονηθεί για την τριετία 2012-2014. Η οικονομική κρίση που 
μαστίζει σήμερα τη χώρα μας και κατ΄επέκταση και το Δήμο μας και κυρίως τους ανθρώ-
πους, στρέφουν τους λιγοστούς πλέον πόρους του Δήμου σε ικανοποίηση άλλων επιτακτι-
κών αναγκών, όπως αυτών των προνοιακών και κοινωνικών. 
Στόχος της Δ/νσης για το 2013 είναι να προσπαθήσει να διατηρήσει το επίπεδο των παρε-
χόμενων υπηρεσιών της προς τους κατοίκους και δημότες της πόλης, στο ίδιο ύψος με αυτό 
των προηγούμενων χρόνων, παρά την ύπαρξη και όξυνση των παραπάνω δυσχερειών και 
προβλημάτων. 
Η Δ/νση είναι η αρμόδια υπηρεσία σε θέματα προγραμματισμού και συμβουλευτικής στή-
ριξης σε άτομα και ομάδες στόχους κατοίκων του Δήμου ,σε θέματα κοινωνικής φροντίδας 
και υγείας και επίσης είναι αρμόδια σε υλοποίηση προγραμμάτων .
Γενικός στόχος είναι η ενημέρωση και η συμβουλευτική υποστήριξη σε άτομα και ομάδες, με 
σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων, ……………………………………
Απευθύνεται κατά προτεραιότητα προς την οικογένεια, την νεολαία, τις γυναίκες 
…………………………………………………………
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης
Στη πρώτη και στη δεύτερη στήλη του πίνακα αναφέρονται οι κυριότερες λειτουργίες της Διεύ-

θυνσης, δηλ. οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες από τα Τμήματα της Διεύθυνσης 
(οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση). 

Στην τρίτη στήλη του πίνακα (Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου) προσδιορίζεται το ποσο-
τικό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά το επόμενο έτος. Σκοπός είναι ο ποσοτικός καθο-
ρισμός των «εκροών» της κάθε λειτουργίας, που αποτελούν τους επιχειρησιακούς στόχους της 
Διεύθυνσης. 

Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης
Με τον όρο «Ενέργειες», εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης οι οποίες δεν επα

ναλαμβάνονται συνεχώς και οι οποίες δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές 
έχουν χρονική έναρξη και πέρας και επομένως χρειάζεται ο χρονοπρογραμματισμός τους.

Ενδεικτικά οι ενέργειες περιλαμβάνουν: 
1. Δραστηριότητες που εκτελούν οι Δήμοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους 
2. Κανονιστικές ρυθμίσεις 
3. Ενέργειες που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των νέων λειτουργιών 

της Διεύθυνσης 
4. Ενέργειες βελτίωσης του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας της Διεύθυνσης όπως ενέργειες ενη-

μέρωσης, πληροφόρησης και συμμετοχής των δημοτών, ενέργειες για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του δημότη, ενέργειες ενημέρωσης / κατάρτισης του προσωπικού, ενέργειες ανάπτυξης συνεργα-
σιών με άλλους φορείς κλπ. 

Οι δαπάνες των προηγούμενων ενεργειών περιλαμβάνονται στις λειτουργικές δαπάνες του 
προϋπολογισμού (ομάδα Κωδικών 6). Ειδικότερα:
•	 Ορισμένες ενέργειες δημιουργούν δαπάνες οι οποίες αποτυπώνονται σε συγκεκριμένους κωδι-

κούς του προϋπολογισμού πχ Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων (ΚΑ 644), 
Έξοδα αδελφοποιήσεων (ΚΑ 6444), Αμοιβές συμβούλων (ΚΑ 611), Δαπάνες εκπαίδευσης και 
επιµόρφωσης προσωπικού (ΚΑ 607)

•	 Άλλες ενέργειες δημιουργούν επιπρόσθετες δαπάνες σε συγκεκριμένους κωδικούς του προ-
ϋπολογισμού, π.χ. οι προσλήψεις νέων υπαλλήλων θα αυξήσουν τις δαπάνες αποδοχών και 
εξόδων προσωπικού (ΚΑ 60) ή η ενοικίαση νέων χώρων θα αυξήσουν τις δαπάνες Ενοικίων – 
Μισθωμάτων (ΚΑ 623) 

•	 Τέλος, άλλες ενέργειες δεν αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό, διότι αποτελούν εσωτερικές 
ενέργειες που καλύπτονται από τα έξοδα μισθοδοσίας της Διεύθυνσης 

Στον πίνακα με το πρόγραμμα ενεργειών συμπληρώνονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία για 
κάθε ενέργεια: 
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•	 A/A: Αναφέρεται ο αύξων αριθμός της ενέργειας 
•	 Περιγραφή της ενέργειας: Αναφέρεται ο τίτλος που περιγράφει την ενέργεια
•	 Υπηρεσία υλοποίησης της ενέργειας: Αναφέρεται ο τίτλος της Διεύθυνσης που θα υλοποιήσει 

την ενέργεια 
•	 Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου: Αναφέρονται υπηρεσίες ή Ν.Π. του Δήμου που ενδε-

χομένως θα πρέπει να συνεργαστούν με την υπηρεσία υλοποίησης
•	 Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου): Αναγράφονται άλλοι φορείς εκτός του Δήμου που ενδεχο-

μένως εμπλέκονται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας
•	 Χρονοπρογραμματισμός: Προσδιορίζεται το απώτατο χρονικό όριο για την ολοκλήρωση υλο-

ποίησης της ενέργειας ή οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης ή το χρονοδιάγραμμα ανά τρίμηνο .
•	 Προϋπολογισμός δαπανών της ενέργειας 
•	 Κ.Α: Κωδικός αριθμός του προϋπολογισμού στον οποίο έχουν εγγραφεί οι δαπάνες της ενέρ-

γειας
•	 Άξονας / Μέτρο του Ε.Π.: Αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του Άξονα, του Μέτρου ή και του Γενι-

κού στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου εντάσσεται η ενέργεια. 

Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης
Στο σημείο αυτό αναφέρονται το συνολικό ύψος των άμεσων λειτουργικών δαπανών της Διεύ-

θυνσης και ο σχετικός κωδικός αριθμός του προϋπολογισμού, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να 
ανατρέξει στον προϋπολογισμό για να ενημερωθεί για την ανάλυση των δαπανών ανά είδος (π.χ. 
δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, προμήθειες αναλώσιμων, ενοίκια κλπ) 

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Διεύθυνσης

Στον πίνακα με το επενδυτικό πρόγραμμα συμπληρώνονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία για 
κάθε επενδυτική δράση: 
•	 A/A: Αύξων αριθμός της δράσης
•	 Περιγραφή δράσης: Αναφέρεται ο τίτλος που περιγράφει τη δράση 
•	 Είδος δράσης: πχ Έργο, Προμήθεια εξοπλισμού, Προμήθεια υπηρεσιών, Μελέτη κλπ
•	 Άξονας / Μέτρο του Ε.Π.: Αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του Άξονα, του Μέτρου ή και του Γενι-

κού στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου εντάσσεται η δράση. 
•	 Χωροθέτηση δράσης: Αναφέρεται το δημοτικό διαμέρισμα για το οποίο εκτελείται η δράση 

(Εφόσον υπάρχουν δημοτικά διαμερίσματα στο Δήμο)
•	 Νέα ή συνεχιζόμενη: Αναφέρεται το αν η δράση είναι νέα ή συνεχιζόμενη
•	 Υπηρεσία υλοποίησης: Αναφέρεται ο τίτλος της Διεύθυνσης που θα υλοποιήσει τη δράση
•	 Εμπλεκόμενες υπηρεσίες: Αναφέρονται οι υπηρεσίες ή τα Ν.Π. του Δήμου που ενδεχομένως θα 

πρέπει να συνεργαστούν με την υπηρεσία υλοποίησης (Αν κριθεί σκόπιμο προστίθεται και άλλη 
στήλη με τους εμπλεκόμενους φορείς εκτός Δήμου).

•	 Χρονοπρογραμματισμός: Προσδιορίζεται το απώτατο χρονικό όριο για την ολοκλήρωση υλο-
ποίησης της δράσης ή οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης ή το χρονοδιάγραμμα ανά τρίμηνο .

•	 Προϋπολογισμός δαπανών της δράσης
•	 Πηγή χρηματοδότησης της δράσης
•	 Κ.Α: Κωδικός αριθμός του προϋπολογισμού στον οποίο έχει εγγραφεί η δράση
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Γ. Συνοπτική τεκμηρίωση του ετήσιου προγράμματος δράσης της 
Διεύθυνσης

Στο σημείο αυτό διατυπώνεται συνοπτικά η λογική και το σκεπτικό του ετήσιου προγραμμα-
τισμού δράσης της Διεύθυνσης. Για το σκοπό αυτό :

α) Αναφέρονται οι στόχοι του Επιχειρησιακού προγράμματος, στην επίτευξη των οποίων θα συμ-
βάλλουν οι δράσεις της Διεύθυνσης. 

β) Αναφέρονται οι αλλαγές των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης σε σχέση με την προηγούμενη 
χρονιά και η προοπτική για την επόμενη χρονιά. Π.χ. αναφέρονται
•	 οι νέες λειτουργίες που θα υλοποιήσει η Διεύθυνση ή οι τυχόν αποφάσεις για τη περικοπή υφι-

στάμενων λειτουργιών 
•	 οι προσπάθειες βελτίωσης των υφιστάμενων λειτουργιών της Διεύθυνσης είτε μέσω των επεν-

δύσεων είτε μέσω των ενεργειών.
γ) Επεξηγούνται τυχόν ζητήματα που χρειάζονται διευκρίνιση και δεν αποτυπώνονται στους προ-

ηγούμενους πίνακες.
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ 3

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 
/ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άξονας: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Περιγραφή δείκτη Κατηγορία δείκτη
Εισροών/ Εκροών/Αποτελέσματος

Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας/ Σύνολο του πληθυσμού

Αποτελέσματος

Αριθμός Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας-
Αγωγής Υγείας που ολοκληρώθηκαν 

Εκροών

Αριθμός επωφελούμενων κατά φύλο από 
Προγράμματα στον τομέα της Υγείας

Εκροών

Δυναμικότητα Δομών Κοινωνικής Φροντίδας Εκροών

Αριθμός εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται 
στους χώρους εκδηλώσεων των σχολείων 
από συλλόγους-φορείς εκτός της σχολικής 
κοινότητας.

Εκροών

ΚΑΠΗ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ 
έτος κατά φύλο)

Αποτελέσματος

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(ΚΔΑΠ): Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων 
(κατά φύλο)

Αποτελέσματος

ΚΔΑΠ – ΜΕΑ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό 
αιτήσεων (κατά φύλο)

Αποτελέσματος

Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί: Αριθμός 
εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατά φύλο)

Αποτελέσματος
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Περιγραφή δείκτη Κατηγορία δείκτη
Εισροών/ Εκροών/Αποτελέσματος

ΚΗΦΗ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων 
(κατά φύλο)

Αποτελέσματος

Δομές Ανοιχτής Φροντίδας: Αριθμός εντάξεων / 
Αριθμό αιτήσεων (κατά φύλο)

Αποτελέσματος

Δομές Ψυχικής Υγείας: Αριθμός εντάξεων / 
Αριθμό αιτήσεων (κατά φύλο)

Αποτελέσματος

Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ: Αριθμός εντάξεων / 
Αριθμό αιτήσεων (κατά φύλο)

Αποτελέσματος

Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων 
εθελοντισμού που ολοκληρώθηκαν 

Εκροών

Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής 
ενσωμάτωσης που ολοκληρώθηκαν 

Εκροών

Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων / Σύνολο του 
Πληθυσμού 

Αποτελέσματος

Αριθμός επωφελούμενων κατά φύλο από 
Προγράμματα στον τομέα του Αθλητισμού 

Εκροών

Αριθμός Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων / Σύνολο 
του Πληθυσμού

Αποτελέσματος

Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
πραγματοποιήθηκαν (κατ’ έτος)

Εκροών

Αριθμός επωφελούμενων κατά φύλο από 
Προγράμματα στον τομέα του Πολιτισμού (κατ’ 
έτος)

Εκροών

Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των 
φύλων που πραγματοποιήθηκαν (κατ’ έτος)

Εκροών
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Άξονας: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Περιγραφή δείκτη Κατηγορία δείκτη
Εισροών/ Εκροών/Αποτελέσματος

Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την 
υλοποίηση των δράσεων κατά φύλο

Εισροών

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός / Σύνολο του 
Πληθυσμού (κατά φύλο)

Αποτελέσματος

Αριθμός Ανέργων / Σύνολο του Οικονομικά 
Ενεργού Πληθυσμού (κατά φύλο)

Αποτελέσματος

Αριθμός προγραμμάτων-δράσεων προώθησης 
στην εργασία (π.χ. κοινωφελής εργασία)

Εκροών

Αριθμός Ωφελούμενων από τα ανωτέρω 
προγράμματα – δράσεις (κατά φύλο)

Εκροών

Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων ενίσχυσης 
της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο

Εκροών
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Άξονας: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Περιγραφή δείκτη Κατηγορία δείκτη
Εισροών/ Εκροών/Αποτελέσματος

Εκδηλώσεις Ενημέρωσης σε Θέματα Ανακύκλω-
σης / Έτος

Εκροών

Αριθμός φωτιστικών σωμάτων που εγκαταστάθη-
καν, συντηρήθηκαν 

Εκροών

Αριθμός φωτιστικών σωμάτων που συντηρήθηκαν Εκροών

Αριθμός κοινόχρηστων χώρων που αναβαθμίζο-
νται, συντηρούνται, επεκτείνονται

Εκροών

Μέτρα Πεζοδρόμων που δημιουργήθηκαν / επε-
κτάθηκαν, συντηρήθηκαν / Μήκος Αστικών Δρό-
μων (m)

Αποτελέσματος

Αριθμός παρεμβάσεων Ολοκληρωμένης Αγροτικής 
Ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν

Εκροών

Έκταση Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης (km2)

Εκροών

Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότη-
τας και της ελκυστικότητας των πόλεων

Εκροών
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Άξονας: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Περιγραφή δείκτη Κατηγορία δείκτη
Εισροών/ Εκροών/Αποτελέσματος

Αριθμός αποφάσεων που λαμβάνονται μετά από 
δημόσια διαβούλευση / Έτος

Εκροών

Αριθμός Συμμετεχόντων σε Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα (κατά φύλο)

Εκροών

Δαπάνες για Επενδύσεις / Σύνολο των Δαπανών Αποτελέσματος

Δαπάνες για Επενδύσεις από ίδια έσοδα / Σύνολο των 
Δαπανών

Αποτελέσματος

Εισπραχθέντα Έσοδα / Βεβαιωθέντα Έσοδα (Ετησίως) Αποτελέσματος

Ετήσιο λειτουργικό κόστος ανά τμήμα ή γραφείο ή 
νομικό πρόσωπο 

Εκροών


