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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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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Θελερίτη Μαρία
 

1.  ΣΤΟΧΟΙ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 

Στόχος του παρόντος Οδηγού είναι να υποστηρίξει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
που σκοπεύουν να εντάξουν στις πολιτικές τους τη διάσταση του φύλου. Απευθύνεται τόσο στους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα 
των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, όσο και στους ΟΤΑ που έχουν ενταχθεί στο έργο Εξειδίκευση 
του Πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) της ΓΓΙΦ1, όπου μέσω της πιλο-
τικής ανάπτυξης και εφαρμογής Περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων, 
δίνεται η ευκαιρία αξιοποίησης των νέων θεσμικών εργαλείων του Καλλικράτη για τη δημιουργία 
κατάλληλων μηχανισμών για την ισότητα των φύλων και κυρίως η ευκαιρία να εκπονηθούν ολο-
κληρωμένα σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων. 

Ο Οδηγός απευθύνεται επίσης σε αιρετούς και αιρετές και σε στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, που χαράζουν στρατηγικές, λαμβάνουν αποφάσεις, σχεδιάζουν και υλοποιούν πολιτικές 
στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, καθώς και πολιτικές για τις κοινωνικά μειονεκτούσες γυναί-
κες, όπως είναι οι πρόσφυγες, οι μετανάστριες, οι Ρομά, οι ηλικιωμένες γυναίκες που ζουν μόνες 
και οι γυναίκες με αναπηρία.  Επιπλέον απευθύνεται σε στελέχη όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας 
των Δήμων, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίησή τους ως προς τα έμφυλα στερεότυπα και τις προ-
καταλήψεις που προσδιορίζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές απέναντι σε πολίτες και πολίτισσες 
και ως προς τις διαφορετικές συνέπειες των πολιτικών σε άνδρες και γυναίκες και ιδιαιτέρως στην 
ευαισθητοποίησή τους ως προς τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις των πολιτικών όταν δεν λαμ-
βάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου. 

Ο Οδηγός μπορεί να αποτελέσει ένα από τα εργαλεία που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση 
των γνώσεων και δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού των Δήμων το οποίο θα αναλάβει να σχε-
διάσει δράσεις και να προωθήσει την αρχή της ισότητας σε όλους τους τομείς των τοπικών πολι-
τικών.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει τέσσερα (4) κεφάλαια. Στο 1ο Κεφάλαιο εξετάζεται η έννοια του φύλου 
σε συνάρτηση με την κοινωνική πολιτική, καθώς και η διασύνδεση της οπτικής του φύλου με την 
κοινωνική πολιτική (σχέση κράτους πρόνοιας με τις γυναίκες και το φύλο, επιπτώσεις της έμφυλης 
ανάλυσης, προϋποθέσεις για την ένταξη της οπτικής του φύλου) και προτείνεται μια διαφορετική 

1. Υποέργο 2 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανά-
πτυξη και εφαρμογή Τομεακών, Περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων» της Κατηγορίας Πράξης 3.1.3 
«Προαγωγή της ενσωμάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές», του Έργου: «Δημιουργία 
μεθοδολογιών και εργαλείων ένταξης παρακολούθησης και ελέγχου της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημόσιες 
πολιτικές» για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 07), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιό-
τητας 08) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 09) του Ειδικού Στόχου 3.1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρ-
ρύθμιση 2007-2013».
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προσέγγιση για ένα σύγχρονο κράτος πρόνοιας που ενσωματώνει προτεραιότητες της φεμινιστι-
κής θεώρησης για την ισότητα των φύλων. Στο 2ο Κεφάλαιο εξετάζεται η ισότητα των φύλων στο 
πλαίσιο των τοπικών πολιτικών και επιχειρείται κριτική αποτίμηση των σύγχρονων προοπτικών 
και δυνατοτήτων. Συγκεκριμένα εξετάζεται η ένταξη των πολιτικών για την ισότητα των φύλων 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και οι θεσμοί και οι μηχανισμοί που διαθέτει η τοπική αυτοδι-
οίκηση για να προωθήσει την ισότητα των φύλων και να ασκήσει κοινωνική πολιτική, το υφιστά-
μενο σύστημα διακυβέρνησης, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, κ.λπ. Περιγράφονται τα θεσμικά 
εργαλεία, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνάρτηση με τα δεδο-
μένα ή τα θετικά παραδείγματα που προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή κατά την φάση σχε-
διασμού κοινωνικών πολιτικών με την οπτική του φύλου. Το Κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μια σειρά 
διαπιστώσεις και προτάσεις για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης που 
συναρτώνται με την ένταξη της οπτικής του φύλου. Στο 3ο Κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η 
μεθοδολογία για την ένταξη της οπτικής του φύλου (gender mainstreaming) στις κοινωνικές πολι-
τικές για γυναίκες με αναπηρία. Συγκεκριμένα, περιγράφονται αναλυτικά τα επιμέρους βήματα 
που περιλαμβάνει η μεθοδολογία για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών με 
την οπτική του φύλου (οργάνωση και προετοιμασία, καθορισμός οράματος και στρατηγικής για 
την ισότητα των φύλων, περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης εντός του δήμου και αναφορικά με 
την ομάδα - στόχο, επιλογή τομέων δράσης και προτεραιοτήτων, εκτίμηση των κατά φύλο επι-
πτώσεων των πολιτικών, εκπόνηση και υλοποίηση του σχεδίου δράσης, παρακολούθηση, αξιο-
λόγηση και δημοσιοποίηση του σχεδίου δράσης, κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται ο τρόπος 
εργασίας, τα θετικά παραδείγματα, οι πρωτοβουλίες και οι καλές πρακτικές που προέκυψαν κατά 
τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του εργαλείου σε δύο (2) δήμους της χώρας και καταγράφο-
νται διαπιστώσεις, συμπεράσματα και προτάσεις που αφορούν την ισότητα των φύλων στο πεδίο 
των κοινωνικών πολιτικών για γυναίκες με αναπηρία. Στο 4ο Κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδο-
λογία για την κατάρτιση προϋπολογισμών με την οπτική του φύλου και πιο συγκεκριμένα γίνεται 
αναφορά στην αναγκαιότητα της κατά φύλο ανάλυσης των δημόσιων προϋπολογισμών και εξε-
τάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση του gender budgeting με αναφορά και στη συναφή διεθνή 
εμπειρία. Επίσης εξετάζονται οι προϋποθέσεις και οι αρχές για την εφαρμογή του gender budget-
ing στους ΟΤΑ Α’ βαθμού και περιγράφονται αναλυτικά οι δυνατότητες που παρέχει το υφιστά-
μενο θεσμικό πλαίσιο (κατάρτιση και εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού των δήμων), το επι-
χειρησιακό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα  δράσης και προτείνεται σειρά (αριθμό)δεικτών 
αξιολόγησης, εσόδων και εξόδων. Τέλος περιγράφονται τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα 
της πιλοτικής εφαρμογής του εργαλείου gender budgeting με βάση την υφιστάμενη κατάσταση 
στους ΟΤΑ, το βαθμό ωριμότητας των δήμων που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή και τις 
ενέργειες που προτάθηκαν και πραγματοποιήθηκαν για την ένταξη της οπτικής του φύλου στους 
προϋπολογισμούς των δήμων. Στο τέλος του Οδηγού παρατίθενται φορείς υποστήριξης ΑμεΑ 
και χρήσιμες ιστοσελίδες, καθώς και τρία (3) παραρτήματα που περιλαμβάνουν τη μεθοδολογία 
των δέκα (10) βημάτων για την ένταξη της οπτικής του φύλου στις τοπικές κοινωνικές πολιτικές 
(Παράρτημα Ι), ενδεικτικό έντυπο παρουσίασης του ετήσιου προγράμματος δράσης μιας διεύ-
θυνσης (Παράρτημα ΙΙ) και ενδεικτικούς δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης ανά άξονα ή 
τομέα πολιτικής (Παράρτημα ΙΙΙ).  
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2. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRESS

2.1. Στόχος του έργου

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των διαδικασιών ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
(gender mainstreaming) στις πολιτικές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας, οι οποίες 
σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο από τους δήμους και απευθύνονται κατά κύριο 
λόγο σε κοινωνικά μειονεκτούσες γυναίκες, όπως είναι οι πρόσφυγες, οι μετανάστριες, οι Ρομά, οι 
ηλικιωμένες γυναίκες που ζουν μόνες και οι γυναίκες με αναπηρία. Στόχος του έργου είναι επίσης 
η ένταξη της οπτικής του φύλου στους προϋπολογισμούς (gender budgeting) των δήμων. Με άλλα 
λόγια, το έργο και οι προβλεπόμενες δράσεις στοχεύουν στη γεφύρωση του χάσματος που φαίνε-
ται να υπάρχει μεταξύ του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε κυβερνητικό επίπεδο και της εφαρ-
μογής πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο. Μέσω της πιλοτικής εφαρμογής 
των εργαλείων για την εκτίμηση των επιπτώσεων κατά φύλο (gender impact assessment) και την 
ένταξη της διάστασης του φύλου στους προϋπολογισμούς (gender budgeting) οκτώ (8) δήμων της 
χώρας, θα αναβαθμιστεί σημαντικά η σχετική τεχνογνωσία των δήμων, διότι μέσω του  έργου και 
της ενεργητικής συμμετοχής στελεχών των ΟΤΑ που είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό και την εφαρ-
μογή πολιτικών και προγραμμάτων που απευθύνονται στις προαναφερόμενες ομάδες γυναικών, 
θα δημιουργηθεί η πρώτη ομάδα στελεχών με εμπειρία στην εφαρμογή εργαλείων ένταξης της 
οπτικής του φύλου. Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης σημαντικών εργαλείων πολιτι-
κής που στη συνέχεια μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλους δήμους της χώρας μέσω των ανα-
μενόμενων πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων του έργου, το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρω-
ματικά  σε σχέση με τη συνολικότερη κοινωνική πολιτική των ΟΤΑ. 

2.2. Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου ήταν αφενός η εκπόνηση της μεθοδολογίας και των εργαλείων για 
την ένταξη της οπτικής του φύλου στις τοπικές κοινωνικές πολιτικές, την αξιολόγηση των κατά φύλο 
επιπτώσεων των πολιτικών (gender impact assessment) και την ένταξη της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό (gender budgeting), και αφετέρου η πιλοτική εφαρμογή τους σε οκτώ (8) 
δήμους της χώρας.  Οι δήμοι, αξιοποιώντας τις θεσμικές τους αρμοδιότητες και τα  εξειδικευμένα 
στελέχη τους, σε συνεργασία με την ομάδα εμπειρογνωμόνων, αλλά και τους τοπικούς φορείς ή 
τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων γυναικών (και ιδιαιτέρως 
μεταναστριών, προσφύγων, Ρομά, ηλικιωμένων και ΑμεΑ), ανέλαβαν να προωθήσουν  την ένταξη 
της οπτικής του φύλου στις τοπικές πολιτικές εφαρμόζοντας τις προτεινόμενες μεθοδολογίες και 
τα εργαλεία που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του έργου.  Στο πλαίσιο αυτό, ορίστηκαν τα στελέχη 
των δήμων που θα συμμετάσχουν στο έργο και θα αναλάβουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων που στοχεύουν στις ομάδες γυναικών στις οποίες επικε-
ντρώνεται το έργο. Μέσα από τα εργαστήρια, τα οποία λειτούργησαν, αφενός ως  κατάρτιση όσον 
αφορά την απόκτηση της διάστασης του φύλου στα στελέχη των Δήμων και αφετέρου ως ανταλ-
λαγή  τεχνογνωσίας και εμπειριών, αντιμετωπίστηκαν προβλήματα και δυσκολίες που παρουσιά-
στηκαν κατά την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 
πιλοτική εφαρμογή παρουσιάστηκαν σε συνέδριο που απευθυνόταν σε αιρετούς/ες και στελέχη 
των Δήμων, και ενσωματώνονται  σε τέσσερις (4) Οδηγούς καθένας από τους οποίους αφορά μια 
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συγκεκριμένα ομάδα γυναικών: Α. Ηλικιωμένες Γυναίκες,  Β. Γυναίκες Ρομά, Γ. Γυναίκες με Αναπη-
ρία και Δ. Μετανάστριες. 

Αναμένεται ότι οι Οδηγοί αυτοί θα λειτουργήσουν ως «πιλότοι» ή πρακτικά παραδείγματα 
εφαρμογής της μεθοδολογίας για την ένταξη του φύλου στις πολιτικές και τους προϋπολογισμούς 
των δήμων και ότι δυνητικά θα υιοθετηθούν σε ευρύτερη βάση, αποτελώντας ενδεχομένως ένα 
μοντέλο για την ανάπτυξη συναφών εργαλείων, σε διαφορετικά πεδία πολιτικής και περισσότε-
ρους δήμους της χώρας.

3. Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Είναι η πρώτη φορά που στη χώρα μας, και μάλιστα σε τοπικό  επίπεδο, επιχειρείται η εφαρ-
μογή εργαλείων, για την ένταξη της ισότητας των φύλων στο σχεδιασμό των πολιτικών και στους 
προϋπολογισμούς των Δήμων. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πρώτη απόπειρα συγκερασμού της 
εφαρμογής της οπτικής του φύλου με την κοινωνική κυρίως πολιτική των ΟΤΑ, και ειδική 
στόχευση σε συγκεκριμένες ομάδες γυναικών (μετανάστριες, γυναίκες με αναπηρία, ηλικιω-
μένες γυναίκες που ζουν μόνες και Ρομά). Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε με την σύσταση της 
ομάδας των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι/ες ανέλαβαν την  εκπόνηση  της μεθοδολογίας και την 
ανάπτυξη   των σχετικών εργαλείων (ένταξης της οπτικής του φύλου, εκτίμησης των επιπτώσεων 
κατά φύλο/ gender impact assessment, και ένταξης της οπτικής του φύλου στον προϋπολογισμό/ 
gender budgeting)και ακολούθησε η επιλογή των Δήμων. 

3.1. Η επιλογή των Δήμων 

Για την επιλογή των Δήμων τέθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία προσδιορίστηκαν αφού  
ελήφθησαν υπόψη τα κάτωθι: 
•	 Ο πληθυσμός των Δήμων.
•	 Τα ποσοστά σε επίπεδο πληθυσμού των ομάδων - στόχων στις οποίες απευθύνεται το πρό-

γραμμα, σε κάθε  Δήμο.
•	 Η εμπειρία και τεχνογνωσία των Δήμων στην υλοποίηση πολιτικών, προγραμμάτων και παρεμ-

βάσεων  που απευθύνονται και στοχεύουν στις παραπάνω ομάδες
•	 Η οργάνωση και η λειτουργία  των κοινωνικών υπηρεσιών στους  Δήμους, ιδιαίτερα  πριν την 

εφαρμογή του Καλλικράτη και το κατά πόσον διαθέτουν στελέχη με εμπειρία στη χάραξη πολι-
τικών και στην υλοποίηση προγραμμάτων

•	 Η συμμετοχή των Δήμων στα προγράμματα που υλοποιεί η ΓΓΙΦ για την   προώθηση της ισότη-
τας των φύλων και η υπογραφή εκ μέρους τους της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των 
Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες».
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, δημιουργήθηκε ένα σύστημα πολλαπλών επιλογών, όπου 

ανάλογα με το βαθμό κάλυψης των προαναφερόμενων κριτηρίων καταρτίστηκε κατάλογος Δήμων. 
Εκτός από τα προαναφερόμενα κριτήρια και προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αντι-
προσωπευτικότητα σε επίπεδο χώρας, από την άποψη αφενός της εμπειρίας στη χάραξη και υλο-
ποίηση κοινωνικών πολιτικών και αφετέρου της βούλησης ή και της εφαρμογής πολιτικών για την 
ισότητα των φύλων, ελήφθησαν υπόψη και στοιχεία όπως  το προφίλ του δήμου π.χ. αγροτικό, 
αστικό, τουριστικό, τα οποία οδήγησαν στην επιλογή  Δήμων μεσαίου μεγέθους, έτσι ώστε η πιλο-
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τική εφαρμογή να μπορεί να ανταποκρίνεται  σε όσο το δυνατόν περισσοτέρους Δήμους.   
Στο πλαίσιο αυτό επελέγησαν σε πρώτη φάση οι οκτώ (8) δήμοι που συμμετείχαν στην πιλο-

τική εφαρμογή, ενώ στη συνέχεια επελέγησαν τρεις (3) επιπλέον δήμοι με τεχνογνωσία σε συγκε-
κριμένα αντικείμενα και πεδία πολιτικής, προκειμένου να συμβάλλουν στην πιλοτική εφαρμογή 
με την εξειδικευμένη εμπειρία τους.  Οι οκτώ (8) δήμοι που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή 
ανέλαβαν ανά δύο (2) την πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
κοινωνικών πολιτικών με την οπτική του φύλου που αφορούν συγκεκριμένη ομάδα γυναικών.   

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί αποτυπώνεται το σύνολο των δήμων που συμμετείχαν ανά ομάδα 
- στόχο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Σύνολο δήμων που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΡΟΜΑ
1. ΔΗΜΟΣ Βόλου

2. ΔΗΜΟΣ Καρδίτσας

ΔΗΜΟΣ Αγίας Βαρβάρας*

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
3. ΔΗΜΟΣ Ηρακλείου Κρήτης

4. ΔΗΜΟΣ Ιωαννίνων

ΔΗΜΟΣ Τρικκαίων*

ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ
5. ΔΗΜΟΣ Πάτρας

6. ΔΗΜΟΣ Κορυδαλλού

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑμεΑ
7. ΔΗΜΟΣ Νεάπολης - Συκεών

8. ΔΗΜΟΣ Βέροιας

ΔΗΜΟΣ Ηρακλείου Αττικής*

* Δήμοι που συμμετείχαν έμμεσα στην πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας για την ένταξη της  οπτικής του φύλου στις 
τοπικές κοινωνικές πολιτικές.

Σε σχέση με τους τρεις (3) επιπλέον δήμους που συμμετείχαν εμμέσως στην πιλοτική εφαρμογή 
των εργαλείων θα πρέπει να σημειωθούν τα κάτωθι. Στην περίπτωση των γυναικών Ρομά επελέγη 
ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας λόγω της μακροχρόνιας και εξειδικευμένης εμπειρίας του σε θέματα 
Ρομά. Επιπλέον ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας πρωτοστάτησε στη δημιουργία του Δικτύου ROM, ενός 
δικτύου φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την κοινωνική ένταξη και πλήρη στήριξη 
των Ελλήνων Τσιγγάνων, με τη συμβολή του οποίου η πολιτεία ψήφισε στη συνέχεια το Ολοκληρω-
μένο Πρόγραμμα Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων. Στην περίπτωση των 
ηλικιωμένων γυναικών επελέγη ο Δήμος Τρικκαίων, λόγω της εμπειρίας του στην εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών για τη ψυχολογική υποστήριξη ηλικιωμένων ατόμων, (εγκατάσταση πιλοτικών εικονο-
τηλέφωνων σε 4 ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων, επέκταση της ψυχολογικής υποστήριξης μέσω τηλε-
συνεδριών και εφαρμογή προγράμματος τηλεπρόνοιας), με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών 
υγείας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. 
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Τέλος, στην περίπτωση των γυναικών με αναπηρία, επελέγη ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, επειδή 
λειτουργεί Κέντρο Εργοθεραπείας στο πλαίσιο  της κοινωνικής πολιτικής του δήμου, το οποίο απο-
τελεί τη μοναδική τέτοιου τύπου δομή στον χώρο της  τοπικής αυτοδιοίκησης.

Έτσι ο συνολικός αριθμός των δήμων που είτε άμεσα, είτε έμμεσα συμμετείχαν στο Ευρωπα-
ϊκό Πρόγραμμα Progress ανήλθε τελικώς σε έντεκα (11).

3.2. Η πιλοτική εφαρμογή 

Η υλοποίηση του προγράμματος επιχειρήθηκε στο πλαίσιο μιας εξαιρετικά δύσκολης και μάλ-
λον πρωτόγνωρης συγκυρίας για τη χώρα, όπου τόσο το εξωτερικό, όσο και το εσωτερικό περιβάλ-
λον της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι ευνοϊκό. Αντιθέτως χαρακτηρίζεται  από συνθήκες ιδιαι-
τέρως αρνητικές ή και έκτακτης ανάγκης για τις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο παρά τις δυσκολίες και 
τις ειδικές συνθήκες, που αντιμετώπισε το έργο, με τη συμβολή της συντονίστριας του έργου, της 
εμπειρογνώμονος  για την ένταξη της οπτικής του φύλου, των ειδικών συνεργατών για τις επιμέ-
ρους ομάδες στόχου, καθώς και  των υπευθύνων που συμμετείχαν από τους Δήμους, το έργο ολο-
κληρώθηκε και τα αποτελέσματά του μπορούν να αξιολογηθούν ως θετικά. Στο πλαίσιο αυτό θα 
επιχειρηθεί μια συνθετική παρουσίαση των δυσκολιών, των αποτελεσμάτων και των πολλά υπο-
σχόμενων πρακτικών που αναδείχθηκαν μέσω της πιλοτικής εφαρμογής. 

3.2.1.  Απαιτήσεις και δυσκολίες του εγχειρήματος

Είναι θεωρούμε αντιληπτό για ποιούς λόγους ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί να συναντήσει 
δυσκολίες:  αφενός επειδή η ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές της τοπικής αυτο-
διοίκησης και γενικότερα της διοίκησης,  δεν είναι μια στρατηγική και μια διαδικασία κατανοητή 
στις τοπικές αρχές και στα στελέχη των δήμων,  και αφετέρου επειδή πρόκειται για μια καινοτομία 
με δεδομένο ότι η ένταξη της οπτικής του φύλου δεν αφορά  το γενικότερο πληθυσμό των γυναι-
κών, αλλά ειδικές ομάδες γυναικών οι οποίες βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις. Διακρίσεις και απο-
κλεισμούς που προκύπτουν λόγω της αλληλοσυσχέτισης άλλων χαρακτηριστικών της ταυτότη-
τας με το φύλο, όπως για παράδειγμα είναι η αλληλεπίδραση του φύλου με την ηλικία, την υγεία, 
τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, κ.ο.κ. 

Οι δυσκολίες του εγχειρήματος πολλαπλασιάζονται επίσης επειδή στόχος του έργου είναι η 
ένταξη της οπτικής του φύλου στις κοινωνικές πολιτικές σε μια  περίοδο συρρίκνωσης του κρά-
τους πρόνοιας λόγω της κρίσης, αλλά και της μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Συγκε-
κριμένα, η τοπική αυτοδιοίκηση, με βάση το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο καλείται να οργανώσει και 
λειτουργήσει τις εκχωρούμενες προς αυτήν αρμοδιότητες στον κοινωνικό  τομέα,  χωρίς πόρους, 
εμπειρία και ανθρώπινο δυναμικό και ταυτόχρονα να ενοποιήσει τις συγχωνευόμενες υπηρεσίες  
και δομές των νομικών της προσώπων στον κοινωνικό τομέα. 

Στα συστημικά προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα δημοσιονομικά προβλήματα 
της πολιτείας,  προστίθενται και τα προβλήματα που οφείλονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο ανά-
θεσης υπηρεσιών και έργων που εφαρμόζεται στο δημόσιο τομέα, το οποίο είναι σχεδιασμένο στη 
λογική ανάθεσης μεγάλων δημοσίων έργων, με αποτέλεσμα να αποκλείονται εμπειρογνώμονες 
σε εξειδικευμένα αντικείμενα και να απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες για την επιλογή τους, 
γεγονός που συνέβαλε στον περιορισμό  του χρονικού διαστήματος της πιλοτικής εφαρμογής. Η 
συντόμευση του χρόνου της πιλοτικής εφαρμογής δεν επέτρεψε στον αναμενόμενο βαθμό την 
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επιδιωκόμενη αλληλουχία και τη συνάντηση μεταξύ των δύο μερών του gender  mainstreaming 
και της διαμόρφωσης τοπικών πολιτικών για τις ειδικές ομάδες από τη μια, και του gender budget-
ing από την άλλη, ενώ δεν επέτρεψε τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας ως προς τις αλλα-
γές που επιτεύχθηκαν στις τοπικές πολιτικές μετά την ένταξη του φύλου σε αυτές. 

Πριν αναφερθούμε στα θετικά παραδείγματα ή τις πολλά υποσχόμενες πρακτικές που ανα-
δείχτηκαν από την πιλοτική εφαρμογή, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν κάποιοι παράγοντες οι 
οποίοι θα πρέπει να συνεκτιμώνται κατά τη συνολικότερη αποτίμηση συναφών έργων. Ειδικότερα 
οι παράγοντες αυτοί είναι οι κάτωθι: 
•	 Ο χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης 

(κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης).
•	 Ο χαμηλός βαθμός ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού (συμπε-

ριλαμβανομένων των αιρετών και των στελεχών των δήμων) σε θέματα ισότητας των φύλων 
και ιδιαιτέρως στην ένταξη της οπτικής του φύλου.

•	 Η έλλειψη συστηματικών ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και ερευνών για την υφιστά-
μενη κατάσταση με την οπτική του φύλου και κατά συνέπεια η έλλειψη δεικτών αποτελεσμά-
των, εκροών και τιμών-στόχου σε σχέση με τη διάσταση του φύλου, σε όλα τα επίπεδα σχεδι-
ασμού των πολιτικών.

•	 Οι περιορισμένοι πόροι (ανθρώπινοι, χρονικοί, χωρικοί, οικονομικοί) που συνήθως διατίθενται 
για την υλοποίηση εξειδικευμένων παρεμβάσεων που αφορούν άυλες ενέργειες και απαιτούν 
κατανόηση και προσέγγιση νέων, για τα συνήθη δεδομένα, πεδίων.

•	 Η κατάσταση στην οποία βρισκόταν η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εργαζόμενοι/ εργαζόμε-
νες σε αυτήν, λόγω της εφαρμογής  των μνημονιακών  μέτρων, γεγονός το οποίο δε διευκό-
λυνε το σχεδιασμό και υλοποίηση μιας σειράς, εκ των πραγμάτων απαιτητικών ενεργειών, για 
την εφαρμογή του έργου. Οι ενέργειες αυτές αφορούσαν για παράδειγμα την κατανόηση της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας και των εργαλείων εφαρμογής της, την ανάγκη συνεργασίας με 
τις αρμόδιες διευθύνσεις (κοινωνικής πολιτικής, οικονομικών, κ.λπ.) προκειμένου να ενταχθεί 
η οπτική του φύλου στα εργαλεία σχεδιασμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα δράσης, στα ετήσια προγράμματα και στον προϋπολογισμό. 

•	 Ο καινοτομικός χαρακτήρας του έργου, ιδιαιτέρως αναφορικά με την ένταξη της οπτικής του 
φύλου στην κατάρτιση των δημοτικών προϋπολογισμών. Εγχείρημα απαιτητικό όχι μόνο για 
την Ελλάδα, αλλά και για τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δεδομένο ότι η 
εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του gender budgeting προς το παρόν είναι μάλλον περι-
ορισμένη.   

3.2.2. Αποτελέσματα και θετικά παραδείγματα 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων βασίζεται στις Εκθέσεις Αποτελεσμάτων από την πιλο-
τική εφαρμογή στους Δήμους, που συνέταξαν οι εμπειρογνώμονες με την καθοριστική συμβολή 
και συνεργασία των υπευθύνων στελεχών των Δήμων και την αξιοποίηση των σχετικών εντύπων 
που δόθηκαν για τα δύο εργαλεία και στη συνέχεια συμπληρώθηκαν από τα υπεύθυνα στελέχη.  

Όπως προαναφέρθηκε, το σύνολο των  σχεδίων δράσης ή παρεμβάσεων, επικεντρώθηκαν 
στην ένταξη της οπτικής του φύλου στην κοινωνική πολιτική η οποία μάλιστα απευθύνεται σε 
συγκεκριμένες ομάδες γυναικών. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί μια συστηματοποίηση των αποτε-
λεσμάτων που προέκυψαν με βάση τους κάτωθι άξονες:  
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Ι. Ζητήματα φύλου και ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που 
ασκείται σε τοπικό επίπεδο από τους δήμους.

ΙΙ. Ζητήματα που αφορούν τον τρόπο σχεδιασμού της κοινωνικής πολιτικής και παρο-
χής των κοινωνικών υπηρεσιών στους δημότες και κατοίκους του δήμου.

ΙΙΙ. Ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών των δήμων και των νομικών τους 
προσώπων. 

Με αφορμή το παρόν έργο Progress και την πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων, δημιουργή-
θηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας οι προϋποθέσεις προκειμένου να διαμορφωθούν προτά-
σεις που αφορούν την ένταξη της οπτικής του φύλου στην πρόσβαση σε κοινωνικά δικαιώματα, 
αγαθά και υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο (Βουγιούκα 2012)2, ενώ ταυτοχρόνως τέθηκαν οι βάσεις 
για τη δημιουργία Ατζέντας για θέματα ισότητας των φύλων σε τοπικό επίπεδο. 

Ειδικότερα η Ατζέντα Φύλου αφορούσε τα εξής ζητήματα:
•	 Φυσική και κοινωνική αυτονόμηση των γυναικών και κοινωνική ένταξη - στην περίπτωση 

των γυναικών με αναπηρία. 
•	 Αύξηση της πρόσβασης των γυναικών σε κοινωνικά δικαιώματα, υπηρεσίες και αγαθά, 

καθώς και στις δομές υποστήριξης - στην περίπτωση των ηλικιωμένων γυναικών και των μετα-
ναστριών. 

•	 Υποστήριξη, συνηγορία και πληροφόρηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά 
των γυναικών - στην περίπτωση των μεταναστριών και των γυναικών με αναπηρία. 

•	 Αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αρμόδια συμ-
βουλευτικά & αποφασιστικά όργανα του δήμου - στη περίπτωση των μεταναστριών και της 
συμμετοχής τους στα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ).  

•	 Αύξηση της πρόσβασης των γυναικών σε κατάλληλη οικονομική  και ποιοτική υγειονομική  
περίθαλψη, ενημέρωση και την ενίσχυση των προγραμμάτων πρόληψης που προωθούν την 
υγεία των γυναικών - στην περίπτωση των ηλικιωμένων γυναικών.

•	 Ενημέρωση των γυναικών και ευαισθητοποίηση για θέματα σεξουαλικής υγιεινής και ανα-
παραγωγικής υγείας - στην περίπτωση των γυναικών με αναπηρία.
Επίσης, το έργο απετέλεσε την αφορμή για την προσέγγιση και ευαισθητοποίηση στελε-

χών της τοπικής αυτοδιοίκησης για θέματα ισότητας των φύλων, καθώς και για την βαθύ-
τερη κατανόηση της διαφοράς ανάμεσα στην ένταξη του φύλου στις τοπικές πολιτικές και 
των θετικών δράσεων ή εξειδικευμένων πολιτικών. Το έργο έγινε η αφορμή για να κατανοη-
θεί η διαφορετική οπτική που απαιτείται για το σχεδιασμό πολιτικών και παρεμβάσεων που λαμ-
βάνουν υπόψη τις διαφορές των φύλων, καθώς και τη συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο και άλλες δια-
στάσεις της ταυτότητας (π.χ. ηλικία, υγεία, φυλή, κ.λπ.). Το σημαντικότερο ωστόσο αποτέλεσμα 

2. Συγκεκριμένα η πρόσβαση σε κοινωνικά δικαιώματα, αγαθά και υπηρεσίες αφορά στα εξής: Α) Ποιος/ ποια θεμελιώνει δικαίωμα για 
συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες. Ποιος/ Ποια δικαιούται δηλαδή συγκεκριμένα κοινωνικά αγαθά. Ποιοι/ Ποιες και πότε αποκλεί-
ονται; Με ποιον τρόπο και αιτιολογία (π.χ. γυναίκες Ρομά, μετανάστριες χωρίς χαρτιά, κ.λπ.). Το φύλο και η συμμετοχή των γυναικών 
στα κοινά πώς επηρεάζει; Τι μπορεί να γίνει για να αρθούν ανισότητες (π.χ. νομοθεσία κατά των διακρίσεων, ευαισθητοποίηση στε-
λεχών, κ.λπ.) Β) Πληροφόρηση και ενημέρωση για τα σχετικά κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες. Λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του 
φύλου σε αλληλεπίδραση με άλλα στοιχεία της ταυτότητας που εμποδίζουν την πρόσβαση στα κοινωνικά δικαιώματα;  Γ) Φυσική 
πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές. Έχουν όλοι και όλες ισότιμη πρόσβαση; Υπάρχουν έμφυλα και άλλα στερεότυπα;  
Δ) Χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών (ωράρια λειτουργίας, στελέχωση, παρεχόμενες υπηρεσίες, αξιολόγηση από τη σκοπιά 
των ωφελουμένων, κ.λπ.). Ε) Ανταπόκριση στις υφιστάμενες ανάγκες (ελλείψεις, αδυναμίες, προτάσεις, συνεργασία με ΜΚΟ, κοινω-
νία των πολιτών, κ.λπ.). (Βουγιούκα 2012: 32-35).
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ήταν ότι ευαισθητοποίησε μια δυναμική ομάδα στελεχών σε σχέση με τη σημασία της οπτικής του 
φύλου και δημιούργησε έναν πυρήνα υποστηρικτών στις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Αποτέλεσμα ήταν η εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού με εργαλεία και πρακτικές που μπο-
ρούν να αποτελέσουν μηχανισμούς για την ένταξη της διάστασης του φύλου στο σχεδιασμό, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον ανασχεδιασμό των τοπικών πολιτικών.

Η παραπάνω προσέγγιση του φύλου εμπλουτίστηκε με τη γνώση για το «πεδίο» σε τοπικό επί-
πεδο και κατέστησε σαφή τη σημασία της βαθύτερης εμπλοκής στις διαδικασίες προγραμματι-
σμού και στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης και του Προϋ-
πολογισμού. Συνειδητοποιήθηκε επίσης η ανάγκη κινητοποίησης ευρύτερων κοινωνικών δυνά-
μεων για την επιτυχία του εγχειρήματος και την ένταξη της οπτικής του φύλου στις πολιτικές των 
δήμων, τόσο εντός, όσο και εκτός του δήμου. 

Η ευαισθητοποίηση των αιρετών, μέσω των στελεχών, αλλά και η εμπλοκή των Δήμων στο 
έργο, έδωσε σε αρκετές περιπτώσεις το έναυσμα είτε για την αξιοποίηση και ενεργοποίηση 
υφιστάμενων μηχανισμών ή θεσμικών οργάνων, είτε για τη σύσταση θεσμικών οργάνων 
για την ισότητα (Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας ή Γραφείων Ισότητας), που μπορούν να δραστη-
ριοποιηθούν υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες και θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών της τοπικής 
κοινωνίας γενικότερα, αλλά και υπέρ των γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 
και βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις και αποκλεισμούς. Κυρίως όμως μπορούν να δραστηριοποιη-
θούν προκειμένου η διάσταση του φύλου να ενταχθεί οριζόντια σε όλες ανεξαιρέτως τις πολιτι-
κές που εκπονεί και υλοποιεί ο δήμος σε τοπικό επίπεδο καθώς επίσης και στον προϋπολογισμό.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι οι δήμοι που συμμετείχαν αξιοποίησαν  θεσμι-
κές δυνατότητες και εργαλεία, όπως τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα Ετήσια Προγράμματα και 
τους Προϋπολογισμούς, προκειμένου να εντάξουν σε αυτά την οπτική του φύλου (Δήμοι  Κορυ-
δαλλού, Βέροιας, Αγ. Βαρβάρας, Βόλου, Ιωαννιτών και  Καρδίτσας και Νεάπολης – Συκεών).   Επί-
σης, έγινε αρκετά σαφής η οριζόντια διάσταση της ισότητας των φύλων και η ανάγκη ένταξής της 
σε όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων των Δήμων και συνεπώς η αναγκαιότητα υπαγωγής των οργα-
νικών μονάδων για την ισότητα των φύλων (Γραφείων ή Τμημάτων) σε κομβικές διευθύνσεις, όπως 
είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού, και όχι η αποσπασματική ένταξή τους στη Διεύθυνση Κοι-
νωνικής Πολιτικής.

Στην ίδια λογική, προωθήθηκε η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θεσμικά όργανα 
που εκπροσωπούν τους πληθυσμούς των ομάδων στόχου του έργου, όπως τα Συμβούλια Ένταξης 
Μεταναστών. Επιπροσθέτως αναδείχθηκε η απαίτηση για πόρους για την επίτευξη της προώθησης 
της ισότητας στις πολιτικές των ΟΤΑ, τόσο σε στελεχιακό δυναμικό κατάλληλα επιμορφωμένο, όσο 
και σε κονδύλια προβλεπόμενα στα Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα Ετήσια Σχέδια Δράσης σε 
επίπεδο προϋπολογισμού, αλλά και απολογισμού.  Έγινε πρόδηλο ότι οι πολιτικές αυτές απαιτούν 
χώρο, χρόνο, οικονομική στήριξη, γνώση, εμπειρία και ευαισθητοποίηση από το σύνολο των εμπλε-
κόμενων ανθρώπινων παραγόντων (αιρετούς/ αιρετές, εργαζόμενους/ νες και τοπική κοινωνία).

Παράλληλα, η προσπάθεια για την υλοποίηση του έργου επιβεβαίωσε την ανεπαρκή έως ανύ-
παρκτη  συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων κατά φύλο από τις κοινωνικές υπηρεσίες, 
και τον καθοριστικό ρόλο αυτών των δεδομένων για τον ορθό και επιτυχή σχεδιασμό μέτρων και 
παρεμβάσεων. Για το λόγο αυτό, το έργο προσανατόλισε το σύνολο των εμπλεκομένων σε ανασχε-
διασμό των μεθόδων καταγραφής και επεξεργασίας στοιχείων, ενσωματώνοντας την οπτική του 
φύλου. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η σχεδιαζόμενη αναπροσαρμογή στην καταγραφή 
δεδομένων ωφελουμένων και αναγκών τους κατά φύλο και η αναμενόμενη αξιοποίηση αυτών των 
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στοιχείων σε νέους σχεδιασμούς καταγραφή στοιχείων κατά φύλο από υπηρεσίες και δομές που 
εξυπηρετούν ηλικιωμένους /ες (Δήμος  Ηρακλείου Κρήτης)

Αυτό το γεγονός συγχρόνως, ενίσχυσε την προοπτική της δικτύωσης με φορείς και ΜΚΟ που 
εδράζουν τη δραστηριότητά τους στις ομάδες στόχου του έργου και είναι ικανές να συμβάλλουν 
με την παροχή δεδομένων για τις ομάδες, τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους. Εν ολίγοις, 
καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια για την ενεργοποίηση των θεσμικών οργάνων και φορέων, 
καθώς και για τη συμμετοχή της ευρύτερης τοπικής κοινότητας, γεγονός που συνιστά ένα εξαιρε-
τικά θετικό παράδειγμα ενδεχομένως και πολλά υποσχόμενη πρακτική. 

3.2.3. Πολλά υποσχόμενες πρακτικές

Ως πολλά υποσχόμενες πρακτικές που αναδείχθηκαν από την πιλοτική εφαρμογή θα μπορού-
σαν να αναφερθούν τα κάτωθι:

Καταρχάς, η ανάπτυξη θεσμοθετημένων συνεργασιών σε ένα επίπεδο καινοτόμο για τα 
δεδομένα της χώρας, αυτό της συνεργασίας ΟΤΑ, με στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματι-
κών κοινωνικών πολιτικών με την οπτική του φύλου. Προϊόν αυτής της συνεργασίας αποτε-
λούν τα τρία (3) Πρωτόκολλα Συνεργασίας μεταξύ:
•	 των Δήμων Κορυδαλλού και Πατρέων με την αξιοποίηση από το Δήμο Πατρέων μιας δοκι-

μασμένης μεθοδολογίας καταγραφής για τους μετανάστες και τις μετανάστριες, που χρησιμο-
ποιείται ήδη στο Δήμο Κορυδαλλού, και συμβάλλει σημαντικά στη συλλογή δεδομένων, απα-
ραίτητων για την αποτύπωση του προφίλ, των αναγκών και αιτημάτων των μεταναστών, και 
στο σχεδιασμό παρεμβάσεων που είναι αποτελεσματικές και σωστά στοχευμένες. Στόχοι της 
συνεργασίας μεταξύ των άλλων είναι η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα Συμβούλια 
Ένταξης Μεταναστών των δύο πόλεων, καθώς και ο εμπλουτισμός της ατζέντας των ΣΕΜ με 
ζητήματα που απασχολούν τις μετανάστριες, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση της 
βίας κατά των μεταναστριών.

•	 των Δήμων Βόλου και Καρδίτσας με την υπογραφή   Σύμφωνου Συνεργασίας για την ανταλ-
λαγή καλών πρακτικών σε θέματα ισότητας & σε θέματα προσβασιμότητας των γυναικών Ρομά 
σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

•	 των Δήμων Νεάπολης-Συκεών και Βέροιας, με την εκπόνηση  εκπαιδευτικού «πακέτου» και 
τη δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων με την οπτική του φύλου, και την εκπαίδευση των στε-
λεχών τους σε θέματα φύλου.
Πολλά υποσχόμενη πρακτική είναι κατά δεύτερον η αξιοποίηση από το Δήμο Βέροιας των υφι-

στάμενων δικτύων του με την Κοινωνία των Πολιτών, για την εκπόνηση του σχεδίου δράσης και 
την επικείμενη υλοποίηση των επιμέρους δράσεων (Μνημόνιο συνεργασίας για την επίτευξη των 
στόχων). Είναι εμφανές ότι σε ευρύ φάσμα της παρέμβασης (σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση) 
αναδεικνύεται η διάσταση της δικτύωσης και η επιδίωξη της επιτυχίας της προσπάθειας μέσω και 
των συνεργιών που μπορούν να επιτευχθούν.

Συνεκτιμώντας κανείς το διττό χαρακτήρα του έργου, προώθηση της ισότητας με στόχευση σε 
συγκεκριμένες ομάδες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις,  το γεγονός ότι η  συνολική συνει-
σφορά του έργου θα αποτιμηθεί σε βάθος χρόνου και ότι η ένταξη της οπτικής του φύλου στις 
δημόσιες και τοπικές πολιτικές δεν μπορεί να είναι αποσπασματική ή δεν πραγματοποιείται «αύθις 
και παραχρήμα», αλλά στη βάση μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων και σχεδίων δράσης θα μπο-
ρούσε να συναχθεί ότι το έργο εκπλήρωσε τους στόχους του, παρά τις υψηλές απαιτήσεις του και 



22

το περιβάλλον, στο οποίο επιτεύχθηκε η υλοποίηση του, εξαιρετικά ρευστό, υπό συνθήκες ρεα-
λιστικά πολύ δύσκολες για τη χώρα, κυρίως με την καθοριστική και απρόσκοπτη συμβολή του 
ανθρώπινου δυναμικού που ενεπλάκη. 

Η αναγκαιότητα που αναδεικνύεται αφορά τη συνέχιση των δράσεων ανταλλαγής, αλληλοϋ-
ποστήριξης, δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των δήμων και των τοπικών φορέων και οργανώ-
σεων, είτε σε άτυπο, είτε σε τυπικό επίπεδο, όπου αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο, και μετά τη λήξη 
της πιλοτικής εφαρμογής. Επίσης είναι σκόπιμο να επιδιωχθεί στενότερη συνεργασία και ανταλ-
λαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και τους τοπικούς φορείς που υπο-
στηρίζουν ή εκπροσωπούν γυναίκες και η ενεργητική συμμετοχή τους στις διαδικασίες διαβού-
λευσης για τα ζητήματα ισότητας των φύλων σε τοπικό επίπεδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ: 
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Βουγιούκα Άννα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Το σύγχρονο περιεχόμενο της κοινωνικής πολιτικής

Σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Σύστημα Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας3, ο  
όρος «κοινωνική πολιτική» αναφέρεται στο σύνολο των παροχών σε χρήμα ή σε είδος από προ-
γράμματα κοινωνικής προστασίας που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ενός καθορισμένου συνό-
λου κινδύνων και αναγκών. Στη βιβλιογραφία ο όρος κοινωνική πολιτική συνδέεται γενικότερα με 
την καταγραφή, ιεράρχηση και κάλυψη κοινωνικών κινδύνων και αναγκών μέσα από σύνολα ρυθμί-
σεων και παροχών σε τομείς όπως η υγεία, η ασφάλιση, η απασχόληση, η στέγαση και οι προνοι-
ακές υπηρεσίες, νοούμενες ως σύνολο παρεμβάσεων που στοχεύουν στην εξατομικευμένη φρο-
ντίδα και κάλυψη αναγκών συνδεδεμένων ιδίως με την παιδική μέριμνα, την προστασία της τρίτης 
ηλικίας, την ενίσχυση της οικογένειας, την υποστήριξη των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές 
διακρίσεις ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες.

Οι στόχοι της  κοινωνικής πολιτικής, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την εξομάλυνση των 
ποσοτικών και ποιοτικών προβλημάτων που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης των λιγότερο ευνο-
ημένων πληθυσμιακών ομάδων από τη λειτουργία της αγοράς, καθώς και τη διασφάλιση αξιοπρε-
πών όρων ζωής για το σύνολο των μόνιμα εγκατεστημένων ατόμων. Στη βάση αυτών των στόχων, 
τον 20ο αιώνα αναπτύχθηκαν σύνθετες μορφές κρατικής παρέμβασης στην κοινωνική σφαίρα 
και κατοχυρώθηκαν θεσμικά τα αντίστοιχα κοινωνικά δικαιώματα. Αυτές ακριβώς οι θεμελιώ-
δεις παραδοχές αμφισβητούνται εκ νέου στη φάση μετάβασης από τη βιομηχανική στη μεταβιο-
μηχανική κοινωνία, επαναφέροντας την αντίληψη περί ατομικής ευθύνης μπροστά στους νέους 
κοινωνικούς κινδύνους, και συγκροτώντας αυτό που ο Ροζανβαλόν (2003) ονομάζει «νέο κοινω-
νικό ζήτημα». Με βάση το ιδεολόγημα της ατομικής ευθύνης επιχειρείται η συρρίκνωση της κοι-
νωνικής ασφάλισης και η σταδιακή υποκατάστασή της από ιδιωτικά προγράμματα ασφαλιστικής 
προστασίας, ενώ παράλληλα ενισχύεται η τάση υποχώρησης των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
εργασίας υπέρ των ατομικών συμβάσεων με την προδήλως μειωμένη διαπραγματευτική ισχύ τους. 
Στην ίδια κατεύθυνση, αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα των προνοιακών μηχανισμών, εισά-

3. European System of Integrated Social Protection Statistics - ESSPROS. 
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γονται πολιτικές πειθαρχικής επαναπροώθησης στην εργασία και «νομιμοποιείται» η διολίσθηση 
προς την κοινωνία των δύο τρίτων. Ο σύγχρονος κυρίαρχος λόγος  της νεοφιλελεύθερης ιδεολο-
γίας δηλαδή, επιτυγχάνει την κατασκευή εξατομικευμένων ερμηνευτικών εκδοχών στις οποίες δεν 
παίζουν τόσο ρόλο τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά αίτια της ανισότητας, όσο η κατασταλ-
τική καταπολέμηση των συμπτωμάτων της (Κουραχάνης 2012). 

1.2. Κοινωνίες διακινδύνευσης και νέα κοινωνικά και προνοιακά υποκείμενα

Η αδυναμία προσαρμογής των παραδοσιακών μηχανισμών διαχείρισης του κοινωνικού πεδίου 
συνυφαίνεται με την εμφάνιση των νέων κοινωνικών κινδύνων, στη βάση των οποίων αποδομείται 
η παραδοσιακή έννοια του κινδύνου και η συγκροτημένη αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος 
κοινωνικών προβλημάτων. Στη μεταβιομηχανική εποχή η σφαίρα του κοινωνικού δεν μπορεί πλέον 
να προσεγγιστεί με τους όρους των παραδοσιακών κινδύνων, καθώς τα φαινόμενα της μακροχρό-
νιας ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελούν συχνά μόνιμες καταστάσεις, ελάχιστα 
αναστρέψιμες, που δεν συνδέονται με τις κλασικές τεχνικές κοινωνικής προστασίας. 

Οι διαδικασίες διαφοροποίησης που οδηγούν στην ολοένα και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα 
και ταυτοχρόνως στην εξατομίκευση του κοινωνικού, ουσιαστικά καθιστούν τις σύγχρονες κοινω-
νίες, κοινωνίες διακινδύνευσης. Από τη μια αυξάνονται οι δυνατότητες των ατόμων, και από την 
άλλη αποδυναμώνεται η σημασία της παράδοσης και ρευστοποιούνται οι σταθεροί άξονες προ-
σανατολισμού της δράσης των υποκειμένων. Την ίδια στιγμή, οι ανακατατάξεις και ρήξεις στις ατο-
μικές διαδρομές καθιστούν τη βιογραφία του σύγχρονου ανθρώπου βιογραφία διακινδύνευσης. 
Η ανάληψη της ευθύνης για το σχέδιο ζωής είναι πλέον εξατομικευμένη, ενώ η επιτυχία ή η απο-
τυχία απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους και το άτομο βιώνει τις επιλογές του ως προσωπικό ρίσκο. 

Βασικές συνισταμένες, αλλά και γενεσιουργές αιτίες της νέας κατάστασης είναι αφενός η απο-
σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας και ως εκ τούτου και των εργασιακών διαδρομών, και αφετέ-
ρου η αναδιάρθρωση ή απορρύθμιση του κράτους πρόνοιας. Σήμερα η διαχωριστική γραμμή δεν 
τίθεται μόνο μεταξύ όσων βρίσκονται εντός και εκτός της αγοράς εργασίας, αλλά και μεταξύ όσων 
εργάζονται προσωρινά, περιστασιακά και χωρίς στοιχειώδη δικαιώματα κοινωνικής προστασίας και 
ασφάλειας, και όσων εργάζονται με σταθερή και πλήρη απασχόληση, αμείβονται με βάση τις συνα-
φείς συλλογικές συμβάσεις και έχουν τα οριζόμενα από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία 
δικαιώματα.  Από την άλλη, το σύγχρονο κράτος πρόνοιας στο πλαίσιο του οποίου απορρυθμίζονται 
εντελώς οι κανόνες διασφάλισης και προστασίας των εργαζομένων, οι κανόνες κοινωνικής δικαιο-
σύνης, επιείκειας και πολιτικής διαπραγμάτευσης της ανισότητας και της αναδιανομής εισοδημάτων 
και πόρων (Τσουκαλάς 2000), πρέπει να ανταποκριθεί σε μια σειρά νέες ανάγκες που προκύπτουν ως 
αποτέλεσμα της αποσταθεροποίησης της αγοράς εργασίας, αλλά και της κατάλυσης ή απίσχνανσης 
των κοινωνικών δικτύων. Το σύγχρονο κράτος πρόνοιας δηλαδή καλείται να επιτελέσει μια νέα λει-
τουργία, όντας την ίδια στιγμή αντιμέτωπο με «ένα είδος κοινωνιολογικής επανάστασης» (Ροζανβα-
λόν, 2003: 253).  Μιας επανάστασης που μεταξύ των άλλων, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έχουν 
αλλάξει τα υποκείμενα του κράτους πρόνοιας. Έτσι λοιπόν, εκτός από τα προβλήματα χρηματοδό-
τησης, τις έντονες δυσλειτουργίες των μηχανισμών, την αδυναμία προσαρμογής των παλαιών μεθό-
δων διαχείρισης του κοινωνικού πεδίου και την αμφισβήτηση των αρχών που δομούν την κοινωνική 
αλληλεγγύη, αλλά και την αντίληψή μας για τα κοινωνικά δικαιώματα, το κράτος πρέπει να ανταπο-
κριθεί στις ανάγκες των νέων κοινωνικών υποκειμένων (Βουγιούκα 2008: 15-16). 

Το παραδοσιακό κοινωνικό κράτος όμως αποδεικνύεται ανεπαρκές για την τιθάσευση των νέων 
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κοινωνικών κινδύνων. Αναντιστοιχίες μεταξύ των νέων αναγκών και των καλυπτόμενων κινδύνων 
ή μεταξύ των προστατευόμενων ομάδων-στόχων και εκείνων που πράγματι χρήζουν κοινωνικής 
προστασίας, αποτελούν την πλειονότητα των περιπτώσεων όπου εκδηλώνεται αυτή η ανεπάρ-
κεια. Παράλληλα, η αδυναμία του παραδοσιακού κοινωνικού κράτους συναρθρώνεται με χρημα-
τοδοτικά ελλείμματα που οφείλονται στις ανακατατάξεις που προαναφέρθηκαν. Υπό αυτό το πρί-
σμα ένα πρώτο κύμα μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων επιχειρείται με γνώμονα την «ενεργητική 
στροφή», συνδέοντας τις κοινωνικές παροχές με την εργασιακή ένταξη και υιοθετώντας αυστηρά 
κριτήρια επιλεκτικότητας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής.  

Σύμφωνα με τον Ροζανβαλόν (2003: 18-24) η κρίση του κράτους πρόνοιας αποτελεί και ζήτημα 
φιλοσοφικής τάξεως το οποίο συνοδεύεται από την εμφάνιση του κοινωνικού ζητήματος. Για να 
κατανοήσουμε το νέο κοινωνικό τοπίο που διαμορφώνεται θα πρέπει να κατανοήσουμε τους όρους 
αυτής της φιλοσοφικής κρίσης και ειδικότερα δύο προβλήματα εξαιρετικής σημασίας: αφενός την 
αποσύνθεση των αρχών που συγκροτούν την αλληλεγγύη και αφετέρου την αποτυχία της παρα-
δοσιακής αντίληψης περί κοινωνικών δικαιωμάτων η οποία δεν προσφέρει ένα πλαίσιο για την 
κατανόηση των ατόμων που είναι αποκλεισμένα. 

Εκτός όμως από τη μεγάλη κοινωνική διαφοροποίηση που παρατηρείται στους «κλασικούς», 
αλλά και νέους αποδέκτες και χρήστες των κοινωνικών υπηρεσιών το σύγχρονο κράτος πρόνοιας 
βρίσκεται μπροστά σε μια μη αναμενόμενη, μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, «αντίφαση»: κοινω-
νικά αποκλεισμένα μπορεί να είναι και άτομα που εργάζονται, ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου 
κατακερματισμού και της απορρύθμισης της αγοράς εργασίας και της αυξανόμενης ζήτησης για 
θέσεις υψηλής εξειδίκευσης και ταυτοχρόνως για θέσεις ανειδίκευτων, χειρωνακτών και ευκαιρια-
κών εργαζομένων. Στις σημερινές συνθήκες η οικονομική ένταξη δεν συνεπάγεται την άρση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ γίνεται πλέον σαφές ότι ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύει να 
αποκλειστεί αυξάνεται με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς. 

Ο επανακαθορισμός του κοινωνικού, καθώς και μια σειρά νέες διαστάσεις για τα κοινωνικά υπο-
κείμενα έχουν αναδυθεί μέσα από τη δράση, τη συζήτηση και τις απόψεις που αρθρώνονται από 
τις ίδιες τις ομάδες ή τα κινήματα των προνοιακών υποκειμένων που θέτουν νέα αιτήματα και υπο-
στηρίζουν ότι οι κατηγοριοποιήσεις, οι πρακτικές και οι σχέσεις της πρόνοιας, που μέχρι πρόσφατα 
θεωρούνταν δεδομένες, πρέπει να διερευνηθούν προκειμένου να διαπιστωθεί αν συμβάλλουν 
πράγματι στη χειραφέτηση και την αυτονόμηση ή την υποταγή και την εξάρτηση. Για παράδειγμα 
το φεμινιστικό κίνημα, το αναπηρικό κίνημα, τα κινήματα αναγνώρισης (recognition movements), οι 
διάφορες μορφές προνοιακού ακτιβισμού, οι ομάδες αυτοβοήθειας και οι μη κυβερνητικές οργα-
νώσεις στήριξης, άσκησαν κριτική στο κράτος πρόνοιας ως φορέα διακρίσεων και αμφισβήτησαν 
τα κυρίαρχα μοντέλα φροντίδας που χαρακτηρίστηκαν πατερναλιστικά διότι δημιουργούν «αποι-
κιακές σχέσεις» μεταξύ παρόχων και χρηστών θέτοντας τα άτομα σε θέση εξάρτησης. Επίσης άσκη-
σαν κριτική στο λόγο (discourse) περί της φροντίδας που είτε αγνοεί τις φωνές των χρηστών, χρη-
σιμοποιώντας συγκινησιακά φορτισμένες λέξεις που υπονομεύουν την ατομικότητα και τη δρα-
στηριοποίηση, καθιστώντας για παράδειγμα τη σωματική εμπειρία της αναπηρίας ή της γήραν-
σης κάτι αφύσικο, είτε καθορίζει κριτήρια επιλεξιμότητας των ατόμων που «αξίζουν» (αναξιοπα-
θούντες με δικαιώματα) ή δεν «αξίζουν» (αναξιοπαθούντες με καθήκοντα και ευθύνες) να ανακου-
φιστούν ή να ενισχυθούν. 

Τα αιτήματα που έθεσαν τα νέα κοινωνικά κινήματα έφεραν επίσης στο προσκήνιο τους περι-
ορισμούς του ανεπαρκούς ή ψευδεπίγραφου καθολικού χαρακτήρα της κοινωνικής πολιτικής, 
καθώς και την υπό όρους ισότητα και ιδιότητα του πολίτη που προωθούσε τον αποκλεισμό και όχι 



26

την ένταξη ως συστατικό στοιχείο του μεταπολεμικού κράτους πρόνοιας. Αναδείχθηκαν μια σειρά 
νέοι κοινωνικοί κίνδυνοι, απόρροια των πολιτισμικών και κοινωνικών αδικιών που προκαλούνται 
λόγω των άνισων σχέσεων εξουσίας στην κοινωνία,  όπως οι διάφορες μορφές βίας  (έμφυλη, φυλε-
τική, ενδοοικογενειακή, κακοποίηση, βιασμός, παρενόχληση), οι διακρίσεις, η μη αναγνώριση ίσων 
δικαιωμάτων, κ.λπ. Επίσης, στο πλαίσιο των αιτημάτων και της συζήτησης που ξεκίνησε προτά-
θηκε η αναδιαμόρφωση του προνοιακού υποκειμένου ως ενεργού πολίτη που αρθρώνει τις ανά-
γκες του στο πλαίσιο της δημοκρατικής οργάνωσης των κοινωνικών υπηρεσιών. Παράλληλα ανα-
δύθηκε ένα γενικότερο αίτημα που εκτείνεται πέρα από την αναδιανομή των αγαθών και αφορά 
στην έμπρακτη αναγνώριση της ανθρώπινης υπόστασης, στην επίτευξη ευημερίας, πολιτισμικού 
σεβασμού, αυτονομίας και αξιοπρέπειας. Τέλος, τα νέα κοινωνικά κινήματα εδραίωσαν ένα νέο 
τύπο κοινωνικού δεσμού και πρότειναν μια σύνθετη μορφή αλληλεγγύης δίνοντας ξανά τη δυνα-
τότητα στα άτομα  να ορίσουν την ταυτότητά τους (Melucci 2002).

1.3. Η σημασία της ένταξης της οπτικής του φύλου στις τοπικές κοινωνικές πολιτικές

Η σημασία της ένταξης της οπτικής του φύλου στις τοπικές κοινωνικές πολιτικές που αφορούν 
τις γυναίκες και ιδιαιτέρως κοινωνικά μειονεκτούσες ή και αποκλεισμένες γυναίκες αναδεικνύεται 
αν σκεφτούμε τα εξής ζητήματα:
•	 Την αλληλεξάρτηση της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής δικαιοσύνης, οι οποίες 

συνιστούν ταυτοχρόνως αξίες και στόχους των σχεδιαζόμενων πολιτικών.
•	 Τη διασύνδεση της οπτικής του φύλου και της ενδυνάμωσης των γυναικών με την ισό-

τητα των φύλων.
•	 Τη διασύνδεση της κοινωνικής ένταξης και της συνολικότερης ενδυνάμωσης των ατόμων 

που βιώνουν ή κινδυνεύουν να βιώσουν κοινωνικό αποκλεισμό, με την κοινωνική δικαιοσύνη. 
Η ΕΕ από τη δεκαετία του 1990 επιχειρεί να εντάξει την οπτική του φύλου σε όλους τους τομείς 

των δημόσιων πολιτικών και τα συναφή πεδία. Είκοσι και πλέον χρόνια μετά, η αρχική δέσμευση δεν 
έχει, κατά γενική ομολογία, οδηγήσει σε μια συνεκτική και αποτελεσματική εφαρμογή του gender 
mainstreaming στα θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ, αλλά και στις αντίστοιχες πολιτικές. Εντοπί-
ζεται ένα πρόβλημα χάσματος  ανάμεσα στην πολιτική βούληση και την εφαρμογή διότι η ΕΕ απέ-
τυχε να θέσει με σαφήνεια τα κίνητρα και να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των αρμόδιων και ουσι-
αστικής σημασίας παικτών κυρίως εντός του γραφειοκρατικού μηχανισμού της. 

Πιθανώς κάτι τέτοιο να ισχύει και στην περίπτωση της Ελλάδας σε ότι αφορά στο χάσμα, ελπί-
ζουμε όχι αγεφύρωτο, μεταξύ θεσμικού πλαισίου και εφαρμογής πολιτικών για το φύλο ή ορθό-
τερα με την οπτική του φύλου, ιδιαιτέρως σε τοπικό επίπεδο, και με δεδομένο ότι ο Νόμος 3852/ 
2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης», ψηφίστηκε σχετικά πρόσφατα θεσπίζοντας θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις 
στις διοικητικές δομές του δημόσιου τομέα και παρέχοντας σημαντικές νέες αρμοδιότητες και 
ευθύνες στην αυτοδιοίκηση στον τομέα των κοινωνικών παροχών. Αρμοδιότητες και ευθύνες οι 
οποίες σε αρκετές περιπτώσεις συνιστούν νέα ή πρωτόγνωρα πεδία δράσης και παρέμβασης της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και πεδία στα οποία δεν υπάρχει σχετική εμπειρία, ιδιαιτέρως σε 
ότι αφορά στην ένταξη της οπτικής του φύλου, η οποία στα σύγχρονα δεδομένα αποτελεί στόχο, 
αλλά και εργαλείο, των δημόσιων πολιτικών για την κατοχύρωση της ισότητας των φύλων και στο 
τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης.

Το συνολικότερο εγχείρημα για την ένταξη της οπτικής του φύλου στις δημόσιες πολιτικές, είτε 
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πρόκειται για το κεντρικό κράτος, είτε πρόκειται για την τοπική αυτοδιοίκηση, στηρίζεται σε μια 
διττή προσέγγιση η οποία αφορά και απευθύνεται και στο εσωτερικό περιβάλλον ενός οργανι-
σμού (στελέχη, διάρθρωση, συναφείς επιτροπές ή υπηρεσίες και διοικητικές ρυθμίσεις του οργανι-
σμού καθεαυτού, νοοτροπία και κουλτούρα, κ.λπ.) και στο εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού 
(παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του οργανισμού και των επιμέρους υπηρεσιών του στο πλαίσιο των 
ισχυουσών ρυθμίσεων και τρόπων λειτουργίας). Το δεδομένο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι 
αυτό που συχνά παρατηρείται είναι μια διαδικασία «εξάτμισης ή εξανέμισης» των πολιτικών (pol-
icy evaporation - Derbyshire 2002). Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αξιολογήσεις για την ένταξη της 
οπτικής του φύλου και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ, πολύ συχνά διαπιστώνεται ότι οι 
πολιτικές δεσμεύσεις για την ισότητα των φύλων «εξανεμίζονται» από τις διαδικασίες σχεδιασμού 
και υλοποίησης με αποτέλεσμα τα όποια αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα στις ζωές ανδρών 
και γυναικών να είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Αυτό συμβαίνει διότι ο βαθμός στον οποίο οι πολι-
τικές για την ισότητα των φύλων θα διαμορφωθούν, θα σχεδιαστούν και στη συνέχεια θα υλοποι-
ηθούν αποτελεσματικά, εκτός από την πολιτική βούληση και έμπρακτη δέσμευση, εξαρτάται από 
την κατανόηση, τις δεξιότητες και τη δέσμευση των στελεχών που συμμετέχουν στο σχεδιασμό 
και στην εφαρμογή των πολιτικών για την ισότητα των φύλων. 

 

2. ΦΥΛΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.1. Η έμφυλη δομή και οι έμφυλες διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής
 
O Esping-Andersen (2009) ονομάζει την προσαρμογή του κοινωνικού κράτους στους νέους 

ρόλους των γυναικών, «ανολοκλήρωτη επανάσταση». Θεωρεί ότι το μέλλον μας εξαρτάται 
από τον τρόπο ανταπόκρισης των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών σε τρεις μεγάλες προκλήσεις του 
21ου αιώνα που απειλούν να αυξήσουν την κοινωνική ανισότητα αν δεν αντιμετωπιστούν αποτε-
λεσματικά. Ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις; 
•	 Πώς θα προσαρμόσουμε τους θεσμούς στους νέους ρόλους των φύλων4, 
•	 πώς θα προετοιμάσουμε την επόμενη γενιά για την οικονομία της γνώσης 
•	 και πώς θα ανταποκριθούμε στη διπλή δημογραφική πρόκληση: την υπογεννητικότητα και τη 

γήρανση του πληθυσμού στη δύση γενικότερα και στην Ευρώπη ειδικότερα. 
Αν και το ενδιαφέρον για τις κοινωνικές πολιτικές έχει ανανεωθεί τις τελευταίες δύο περίπου 

δεκαετίες και κάποιες κυβερνήσεις στην ΕΕ συζητούν ή τουλάχιστον συζητούσαν μέχρι πρόσφατα, 
για την αύξηση των κοινωνικών δαπανών προκειμένου να ελαφρύνουν τις επιπτώσεις της οικονο-
μικής ύφεσης, η αποτυχία του νεοφιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου να παραγάγει ανά-
πτυξη και δυναμισμό που θα οδηγήσει στη μείωση της φτώχειας δεν φαίνεται να συνειδη-
τοποιείται στον απαιτούμενο βαθμό. Την ίδια στιγμή οι διαδικασίες πολιτικής φιλελευθεροποί-
ησης έχουν ανοίξει χώρο για κοινωνικά κινήματα που αρθρώνουν αιτήματα για αποτελεσματικό-
τερες κοινωνικές πολιτικές οι οποίες θα αμβλύνουν τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι αποτυχίες της 

4. Ο Esping-Andersen δεν αναφέρεται σε έμφυλους αλλά γυναικείους ρόλους, παραγνωρίζοντας τη δυναμική των ανθρώπινων και 
κοινωνικών σχέσεων και την αλληλεπίδρασή τους. Βλέπε αναλυτικότερα Esping-Andersen, Gosta (2009). 
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αγοράς και θα μειώνουν τις ανισότητες.  Οι διαμάχες αυτές συμπίπτουν με την εκ νέου ανακάλυψη 
του «κοινωνικού» στη βιβλιογραφία και τις προσεγγίσεις για τις κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες κατα-
νοούνται στο πλαίσιο κοινωνικών και πολιτικών θεσμών, προτύπων και σχέσεων που προσδιορί-
ζουν τα όρια της ανταλλαγής με την αγορά, μειώνουν το κόστος των μεταβιβάσεων και ενισχύουν 
την κοινωνική και πολιτική σταθερότητα. 

Το εξαιρετικά σημαντικό έργου του Πολάνυι (2007), με το οποίο αποδεικνύεται ότι η αγορά 
είναι πολιτική και κοινωνική κατασκευή, παρατίθεται ευρέως στις μέρες μας για να εξηγηθεί 
η αποτυχία των προγραμμάτων δομικής προσαρμογής που έχουν επικεντρωθεί στο να «έχουμε 
σωστές τιμές» και στον προσανατολισμό στα θεσμικά υποστηρίγματα που απαιτούνται για έναν 
επιτυχημένο καπιταλισμό της αγοράς. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι  απομακρυνθήκαμε για λίγο 
από την νεοφιλελεύθερη προσέγγιση του 1980 και παρά την αύξηση της αναγνώρισης των θεσμών 
και του κράτους, δεν υπάρχει συμφωνία για κάποια ζητήματα κριτικής σημασίας τα οποία αφορούν:
•	 το αντικείμενο ή πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και της διασύνδεσης κοινωνικής και μακρό-

οικονομικής πολιτικής,
•	 το ρόλο του κράτους, όχι μόνο ως ρυθμιστή, αλλά και ως παρόχου κοινωνικής πρόνοιας,
•	 τις αξίες που υποστηρίζουν την κοινωνική πολιτική και ιδιαιτέρως τις βασικές αξίες της ισότη-

τας και της αναδιανομής, οι οποίες φαίνεται να έχουν εκτοπιστεί από το λόγο (discourse) για τη 
φτώχεια.
Η οπτική του φύλου, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, παρέμενε στις παρυφές αυτών των αντιπα-

ραθέσεων. Η φεμινιστική προσέγγιση επιχειρεί να θέσει την έμφυλη διάσταση στο κέντρο του προ-
βληματισμού για την κοινωνική πολιτική και να χαρτογραφήσει τους πολυσύνθετους τρόπους με 
τους οποίες οι κοινωνικές πολιτικές φιλτράρονται από τους κοινωνικούς θεσμούς - την οικογένεια 
και την τοπική κοινότητα, τις αγορές, τις ρυθμίσεις για τη φροντίδα, την υγεία και τα συστήματα 
εκπαίδευσης, καθώς και τον δημόσιο τομέα. Η επικέντρωση στο φύλο αποκαλύπτει το βαθμό στον 
οποίο οι ανισότητες (ταξικές, έμφυλες, χωρικές, περιφερειακές) ενισχύονται ως αποτέλεσμα των 
μεταβολών στην παγκόσμια οικονομία και των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης και εμπορευματο-
ποίησης. Η άμισθη εργασία των γυναικών στο τομέα της φροντίδας συνεχίζει να αποτελεί το θεμέ-
λιο με βάση το οποίο επιδοτείται ή επιχορηγείται η κοινωνική πολιτική, ενώ η αποσάθρωση των 
παροχών του κοινωνικού κράτους έχει ισχυρές επιπτώσεις κυρίως στις γυναίκες. Παρά το γεγονός 
ότι τα προηγούμενα χρόνια η συμμετοχή των γυναικών στην έμμισθη εργασία αυξήθηκε, οι αγο-
ρές εργασίας συνέχισαν να αναπαράγουν τον έμφυλο διαχωρισμό και τις ανισότητες σε μισθούς/ 
εισοδήματα, σε κοινωνικά οφέλη από την εργασία και κοινωνική ασφάλιση. 

Η ανάλυση και θεωρητικοποίηση για τη συνάφεια του φύλου με την κοινωνική πολιτική 
εδράζεται σε τρία αλληλοσχετιζόμενα πεδία - κλειδιά: α) Τα χαρακτηριστικά των αγορών 
εργασίας, β) Τη θεσμική βάση για τη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής (οικογένεια, 
τοπική κοινότητα, αγορά και κράτος) και γ) Την πολιτική ατζέντα του δημόσιου διαλόγου για 
την κοινωνική πολιτική.

Στην πρώτη περίπτωση εξετάζεται ο έμφυλος χαρακτήρας των οικονομικών μετασχηματι-
σμών του τέλους του 20ου αιώνα και οι επιπτώσεις τους για την ισότητα των φύλων, οι μεταβολές 
στα χαρακτηριστικά των αγορών εργασίας και οι σχέσεις μεταξύ έμμισθης και άμισθης εργασίας. 
Επίσης εξετάζεται πώς συσχετίζονται οι μεταβολές στην οικονομία με τη δομή των αγορών εργα-
σίας και τις επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης του κοινωνικού τομέα, καθώς και οι έμφυλες επιπτώ-
σεις της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των κοινωνικών υπηρεσιών και των εισοδη-
ματικών ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται η σημασία της στροφής των πολιτικών σε 
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ειδικές ομάδες στόχους ως ένα είδος ανταπόκρισης στους αποκλεισμούς που προκύπτουν μέσω 
της λειτουργίας των αγορών. Στη δεύτερη περίπτωση ερευνάται η θεσμική βάση για τη διαμόρ-
φωση της κοινωνικής πολιτικής, εξετάζονται σε μεγαλύτερο βάθος οι αντιλήψεις για τους έμφυ-
λους ρόλους και τις δικαιώματα ανδρών και γυναικών, ιδιαιτέρως σε σχέση με θεσμούς κομβικής 
σημασίας, όπως είναι η οικογένεια και η τοπική κοινότητα και ο τρόπος που οι θεσμοί αυτοί αλληλε-
πιδρούν με το κράτος. Τέλος, στη τρίτη περίπτωση εξετάζεται η σχέση μεταξύ του εκδημοκρατι-
σμού και της ανάπτυξης δίκαιων ως προς το φύλο κοινωνικών πολιτικών, ενώ υπάρχει μεγάλο ενδι-
αφέρον για την εμπρόθετη δράση των γυναικών (agency) ιδιαιτέρως σε σχέση με το αίτημα για την 
αλλαγή του τρόπου με τον οποίο η κοινωνική πολιτική ανταποκρίνεται και καλύπτει τις διαφορε-
τικές και διαφοροποιημένες ανάγκες των πολιτών.

2.2. Η οικονομία ως έμφυλη κατασκευή: εργασία και φροντίδα

Η οικονομία θεωρείται έμφυλη κατασκευή (gendered construction), η οποία αντανακλά 
έμφυλες εμπειρίες, προκαταλήψεις ή προσανατολισμούς και περιλαμβάνει έμφυλους διαχωρι-
σμούς και στερεοτυπικούς έμφυλους ρόλους, για δύο λόγους.  Καταρχάς, ιστορικά, μια βασική 
ενασχόληση της κοινωνικής πολιτικής ή και στόχος της, ήταν η ανταπόκριση και κάλυψη των 
ρίσκων της αγοράς εργασίας (ανεργία, μεγάλη ηλικία, μητρότητα) μέσω της μεταβίβασης πληρω-
μών που εξαρτιόνταν από την προηγούμενη απασχόληση του ατόμου. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι το κράτος πρόνοιας υπό την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όχι μόνο μεταβιβάσεις πληρωμών, 
αλλά και δημόσια χρηματοδότηση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα είναι 
η εκπαίδευση και η υγεία. Τα ποσοτικά στοιχεία ωστόσο για την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας 
συχνά επικεντρώνονται μονομερώς στις μεταβιβάσεις πληρωμών και στα επιδόματα, αδιαφορώ-
ντας για τις κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται άμεσα με ένα άλλο εξαιρετικά σημαντικό 
κενό ή απουσία: το ρόλο που διαδραματίζει το φύλο. Τι συμβαίνει όμως με την κοινωνική προστασία 
των εργαζόμενων γυναικών; Η πρόσβαση των γυναικών στην έμμισθη απασχόληση δεν οδη-
γεί αυτομάτως στην απόλαυση της κοινωνικής προστασίας που προκύπτει από την αμει-
βόμενη εργασία. Η ανάλυση της κοινωνικής πολιτικής χωρίς την έμφυλη διάσταση τείνει να υπο-
τιμάει το βαθμό στον οποίο οι ίδιες οι αγορές χαρακτηρίζονται από έμφυλους διαχωρισμούς  και 
τους αναπαράγουν (π.χ. κατά φύλο διαχωρισμός των θέσεων εργασίας, διαφοροποιημένες αμοι-
βές, έμφυλοι προσδιορισμοί των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, γυάλινη οροφή, κ.λπ.). Χαρακτηρι-
στικά που με τη σειρά τους διαμορφώνουν και περιορίζουν την πρόσβαση των γυναικών σε προνό-
μια ή δικαιώματα που απορρέουν από την εργασία. Οι έμφυλοι διαχωρισμοί της αγοράς εργασίας 
επιδεινώνονται από τις πολιτικές φιλελευθεροποίησης που έχουν αποδυναμώσει τη σχέση μεταξύ 
της έμμισθης εργασίας και των δικαιωμάτων για κοινωνική προστασία και κοινωνική ασφάλιση. 

Κατά δεύτερον, ένα βασικό χαρακτηριστικό της εισόδου των γυναικών στην έμμισθη εργα-
σία είναι η ένταση ή και οι συγκρούσεις που αυτή παράγει σε σχέση με την «αποκλειστική ευθύνη 
των γυναικών» να παρέχουν άμισθη φροντίδα.  Ο τρόπος με τον οποίο βιώνονται και κατανοού-
νται αυτές οι εντάσεις διαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό στα διαφορετικά συμφραζόμενα και δια-
μορφώνει την ειδική ισορροπία των ευθυνών ανάμεσα στην αγορά, το κράτος, την οικογένεια και 
την κοινότητα/ τοπική κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι η αμειβόμενη εργασία και η κοινωνική προ-
στασία συνιστούν μέρος της ιστορικής κληρονομιάς των σύγχρονων ευρωπαϊκών κοινωνιών, η 
ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας έχει σημαδευτεί από αναρίθμητες ανισότητες και αποκλεισμούς 
με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό 
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προσανατολισμό, την αναπηρία, κ.ο.κ. Στις αναπτυγμένες και βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης 
το μεταπολεμικό κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας που υποστήριξε την κοι-
νωνική διευθέτηση και τις παροχές από το κράτος βασίστηκε σε κυρίαρχες κανονιστικές υποθέ-
σεις για τις έμφυλες διαφορές επιφυλάσσοντας το ρόλο του κουβαλητή για τους άνδρες και της 
φροντίδας και του νοικοκυριού για τις γυναίκες. Πολλές γυναίκες βέβαια αποτελούσαν μέρος 
του εργατικού δυναμικού, μερικές φορές για συνεχόμενα χρόνια και διαρκώς, έχοντας έναν αδιά-
σπαστο επαγγελματικό βίο, αλλά πάντα υπήρχε η τάση να καταλαμβάνουν λιγότερο προστατευ-
μένες θέσεις εργασίας ως δευτερεύοντες εργαζόμενοι με περιορισμένη πρόσβαση σε δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης. Για το λόγο αυτό, για πολλές γυναίκες που μεγάλο διάστημα της ζωής τους 
ήταν εκτός της αμειβόμενης εργασίας ή για εκείνες που δούλευαν ακανόνιστα ή δεν δούλευαν σε 
τακτική βάση, η πρόσβαση σε σύνταξη ή ασφάλιση υγείας ήταν δυνατή μόνο μέσω της σχέ-
σης τους με έναν πλήρως απασχολούμενο σύζυγο ή πατέρα. Τα όποια δικαιώματά τους 
δηλαδή, ήταν απορρέοντα και όχι ατομικά δικαιώματα.

Εν ολίγοις στις βαθειά ιεραρχικές και διαχωρισμένες κοινωνίες, όπου οι κρίσιμες μορφές κοι-
νωνικής προστασίας συνδέονταν με την επίσημη/ τυπική απασχόληση, η οποία ποτέ δεν συμπε-
ριλάμβανε παρά ένα μέρος του πληθυσμού, τεράστια τμήματα του πληθυσμού, συμπεριλαμβανο-
μένης της πλειοψηφίας των γυναικών, συχνά ήταν αποκλεισμένα από αυτήν την κάλυψη. Από την 
άλλη, θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι οι γυναίκες απουσίαζαν εντελώς από τις κρατικές κοινω-
νικές παροχές και την προστασία. Οι γυναίκες όχι μόνο συνιστούν σημαντικό μέρος των απο-
δεκτών κοινωνικής προστασίας ως σύζυγοι ή θυγατέρες (εξαρτημένα μέλη κατά την ορολο-
γία της κοινωνικής ασφάλισης) των ανδρών κουβαλητών, αλλά επιπλέον είναι άμεσες αποδέ-
κτριες κάποιων κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών (υγείας, εκπαίδευσης), καθώς και στόχοι 
των προγραμμάτων οικογενειακού προγραμματισμού που απευθύνονται σε μητέρες και 
παιδιά. Επίσης οι γυναίκες παραδοσιακά συνιστούν σημαντικό τμήμα των δημοσίων υπαλλήλων 
που εργάζονται σε κοινωνικούς τομείς ως δασκάλες, νοσοκόμες/νοσηλεύτριες ή φροντίστριες. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι περίπλοκοι 
και διαφοροποιημένοι.  Στις χώρες του ΟΟΣΑ φαίνεται ότι η τάση είναι να εντάσσονται στο εργατικό 
δυναμικό κυρίως οι μητέρες με παιδιά νεαρής ηλικίας - που κατά την μεταπολεμική περίοδο ήταν η 
ομάδα η οποία συνήθως εγκατέλειπε την απασχόληση και σταματούσε να αναζητά εργασία (Orloff 
2002). Τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό όμως, δεν είναι παρά 
αδροί δείκτες για την κατάσταση των εργαζόμενων γυναικών. Για παράδειγμα, δεν εξηγούν για 
ποιον λόγο υπάρχει η τάση οι γυναίκες να απασχολούνται με μερική απασχόληση συχνότερα από 
τους άνδρες. Επίσης, ενώ η μερική απασχόληση μπορεί να είναι ζήτημα επιλογής σε κάποιες περι-
πτώσεις, σε αρκετές είναι αθέλητη και επιλέγεται από τις γυναίκες είτε επειδή δεν υπάρχει πλήρης 
απασχόληση, είτε λόγω της ανάγκης για φροντίδα η οποία είναι ανεπαρκής μέσω άλλων πηγών.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι παρά τη όποια σύγκλιση στα ποσοστά συμμετο-
χής ανδρών και γυναικών και τη σταδιακή εξάλειψη του μοντέλου του άνδρα κουβαλητή, 
οι έμφυλοι διαχωρισμοί δεν φαίνεται να υποχωρούν από τον κόσμο της εργασίας. Αντιθέτως 
είναι εξαιρετικά στιβαροί και θέτουν σημαντικά όρια στην πρόσβαση των γυναικών σε εισόδημα, 
ενώ έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνική πολιτική, περιορίζοντας ακόμα περισσό-
τερο την πρόσβαση των γυναικών σε μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας και κοινωνικές υπη-
ρεσίες.
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2.3. Η αναδιάρθρωση του κοινωνικού τομέα και η διάσταση του φύλου

Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1980 έγινε φανερό ότι η φτώχεια και η κοινωνική αποδιοργά-
νωση που προκαλείται λόγω των προγραμμάτων σταθεροποίησης και προσαρμογής δεν ήταν 
απλώς μεταβατικά φαινόμενα όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Αντιθέτως ήταν εκτεταμένα, μακροχρό-
νια και συστημικά φαινόμενα. Λόγω των αρνητικών επιπτώσεων που είχε η προσαρμογή αμφισβη-
τήθηκαν οι κυρίαρχες μορφές και το μείγμα των ποικίλων πολιτικών, η επιτακτικότητα των περικο-
πών στις κοινωνικές δαπάνες έχασε το δυναμισμό της, ενώ άρχισε να αναγνωρίζεται ότι η κοινω-
νική πολιτική μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Παγκόσμια Τράπεζα, μάλλον απρόθυμα, αποδέχθηκε ότι 
τα πακέτα προσαρμογής είχαν δώσει ελάχιστη προσοχή στην κοινωνική αποστέρηση και δεν είχαν 
λάβει υπόψη όσα κατέγραφαν οι  εμπειρικές μελέτες. Με δεδομένες τις οικονομικές και κοινωνι-
κές αποδόσεις από επενδύσεις στην υγεία και την εκπαίδευση είναι μάλλον σοφότερο να ληφθούν 
προληπτικά μέτρα κατά της απαξίωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου κατά την διαδικασία προσαρ-
μογής. Παρά τη μετατόπιση αυτή, η κυρίαρχη άποψη ήταν ότι η δημοσιονομικός περιορισμός θα 
πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα. Το δίλημμα της ανταπόκρισης στις κοινωνικές ανάγκες και 
της ταυτόχρονης τήρησης των περιορισμών της μακροοικονομικής σταθεροποίησης επι-
λύθηκε με τη στόχευση των κοινωνικών δαπανών στους πληθυσμούς που έχουν μεγαλύ-
τερη ανάγκη. Αναδιανεμήθηκαν συγκεκριμένες δαπάνες σε ειδικά και επιμέρους πεδία πολιτικής 
(π.χ. πόροι από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση) και αναπτύχθηκαν συμπλη-
ρωματικά προγράμματα, «δίχτυα ασφαλείας» και «ταμεία έκτακτων αναγκών» για τους φτωχούς. 
Φάνηκε να διαμορφώνεται ένα είδος συναίνεσης για τη σημασία των κοινωνικών παροχών και της 
κοινωνικής προστασίας, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας όπου η ευπά-
θεια έγινε ακόμα πιο έντονη λόγω της έκθεσης σε εξωτερικούς κινδύνους. 

Ποιος ακριβώς ήταν ο στόχος της κρατικής δράσης στο τομέα της κοινωνικής ανάπτυξης και 
των προνοιακών και κοινωνικών πολιτικών; Και πώς θα διαμεσολαβούσε η κρατική δράση στους 
θεσμούς της αγοράς, της οικογένειας και της κοινωνίας των πολιτών; Η πλουραλιστική προνοιακή 
προσέγγιση υιοθετήθηκε σε συμφραζόμενα όπου η παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών εμπορευ-
ματοποιείται με ταχείς ρυθμούς. Γι’ αυτό και η επιλεκτικότητα στην κοινωνική πολιτική προχωράει 
από κοινού με την τάση για πολυεπίπεδους τρόπους παροχής σε μια σειρά σημαντικά πεδία: τις 
συντάξεις, την υγεία και την εκπαίδευση. Ενώ δηλαδή μέσω της επιλεκτικότητας περιορίζονται 
οι ομάδες στόχοι όπου κατευθύνεται η υποστήριξη, μέσω της πολυεπίπεδης παροχής μειώνε-
ται το κρατικό σκέλος και εν μέρει ιδιωτικοποιείται η κοινωνική προστασία. Τα βασισμένα 
στην αγορά και εξατομικευμένα δικαιώματα (π.χ. ιδιωτικές συντάξεις, ασφάλεια υγείας) θεωρού-
νται κατάλληλα για όσους μπορούν να καταβάλλουν το σχετικό αντίτιμο, ενώ οι περιορισμένοι 
δημόσιοι πόροι μπορούν να κατευθυνθούν ή να στοχεύσουν στους φτωχούς σαν ένα φευγαλέο ή 
δυσδιάκριτο δίχτυ ασφαλείας και μια «βασική» δημόσια υγεία ή εκπαίδευση. Διαπιστώνουμε ότι 
πίσω από τη ορατή συναίνεση για τη σημασία της κοινωνικής πολιτικής, υποκρύπτεται μια παρα-
δοσιακή διαμάχη και αντιπαράθεση: από τη μια έχουμε το λεγόμενο καθολικό αναδιανεμη-
τικό μοντέλο που δίνει έμφαση στην καθολική πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες και επικε-
ντρώνεται στη δικαιοσύνη και την αναδιανομή και από την άλλη έχουμε την υπολειμματική 
προσέγγιση (residual approach) που θεωρεί τις κοινωνικές πολιτικές ως υπολειμματικό μέτρο για 
την αντιμετώπιση των δοκιμασιών και της κακής κατάστασης των φτωχών και πιο ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων. 
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Βασικές διαστάσεις του σύγχρονου και κυρίαρχου μοντέλου κοινωνικής πολιτικής είναι η εμπο-
ρευματοποίηση και η ταυτόχρονη «οικογενειοποίηση» ή εκ νέου στροφή στην οικογένεια, η 
στόχευση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού και ο λόγος (discourse) για το φύλο στο πλαίσιο της 
αναπτυξιακής διάστασης της κοινωνικής πολιτικής. 

Οι μεταρρυθμίσεις στον κοινωνικό τομέα (ειδικότερα στην υγεία, την εκπαίδευση και το συντα-
ξιοδοτικό σύστημα) έχουν εκτός των άλλων εδραιώσει την εμπορευματοποίηση των δημόσιων 
κοινωνικών υπηρεσιών μέσω της επιβολής «τροφείων ή συνδρομής για τη χρήση» και άλλων 
επιβαρύνσεων ή χρεώσεων, έχουν ενισχύσει το ρόλο του ιδιωτικού κερδοσκοπικού τομέα 
στην παροχή κοινωνικής προστασίας και υπηρεσιών (συχνά μέσω της ιδιωτικοποίησης των 
μέχρι πρόσφατα δημόσιων αγαθών) και έχουν στρέψει κάποιες από τις ακάλυπτες ανάγκες 
για πρόνοια στην οικογένεια (πρόκειται για τη λεγόμενη εκ νέου «οικογενειοποίηση»/ re-famil-
ialization). Είναι προφανές ότι η σύγχρονη τάση της επιστροφής στην οικογένεια αποδυναμώνει 
την δυνατότητα των γυναικών για ένταξη στην αγορά εργασίας και ως εκ τούτου δυνητικά περιο-
ρίζει την οικονομική τους ανεξαρτησία και χειραφέτηση. 

Βάση αιτιολόγησης των στοχευμένων πολιτικών είναι η ανάγκη περιορισμού του κόστους και 
η αποτελεσματικότητα. Θεωρείται ότι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι το πλέον αποτελεσματικό 
και λογικό πράγμα που μπορεί κανείς να κάνει. Κατά ειρωνεία της τύχης όμως η επιμονή στις στο-
χευμένες πολιτικές δεν είναι αποτελεσματική για την καταπολέμηση της φτώχειας όπως 
δείχνουν και τα εμπειρικά δεδομένα. Οι στοχευμένες πολιτικές συνεπάγονται υψηλό διοικη-
τικό κόστος και υψηλές απαιτήσεις (συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομέ-
νων, απαιτούμενες υποδομές, κ.λπ.), και δημιουργούν διαχωρισμούς στις κοινότητες και εντάσεις 
ανάμεσα σε αυτούς που θεωρούνται και αυτούς που δεν θεωρούνται δικαιούχοι. Το κυριότερο 
όμως είναι ότι οι στοχευμένες πολιτικές συσχετίζονται με υψηλά επίπεδα ανισότητας δημι-
ουργώντας αυτό που έχει οριστεί ως «το παράδοξο της αναδιανομής». «’Όσο περισσότερο στο-
χεύουμε τα επιδόματα στους φτωχούς, και όσο περισσότερο ενδιαφερόμαστε να συμβάλλουμε στην 
ισότητα μέσω ισότιμων κρατικών μεταβιβάσεων σε όλους, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχουμε να μει-
ώσουμε τη φτώχεια και την ανισότητα» (Korpi and Palme 1998: 661). 

Από την άλλη, όπως έχει δείξει η σχετική βιβλιογραφία για τα προγράμματα κοινωνικής βοή-
θειας που παρέχουν μη ανταποδοτική βοήθεια στους «άξιους» αναξιοπαθούντες, υπάρχει ένα 
ισχυρό στοιχείο ελέγχου που υποστηρίζει τις στοχευμένες πολιτικές το οποίο είναι αντί-
θετο με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί της ιδιότητας του πολίτη (citizenship) και της ενδυ-
νάμωσης. Για παράδειγμα, τα προνοιακά επιδόματα που είναι στοχευμένα στις γυναίκες - μητέ-
ρες, τείνουν να προσδιορίζουν τις μητέρες και τα παιδιά τους ως άπορους και φτωχούς, ενώ υπο-
βαθμίζουν τις συνεισφορά τους ως εργαζόμενων και φροντιστριών (είτε είναι έμμισθες, είτε είναι 
άμισθες) και κυρίως τα δικαιώματά τους ως πολίτες. Οι πρωτοβουλίες κατά της φτώχειας παραπέ-
μπουν και στηρίζονται σε αντιλήψεις για το φύλο, τις ταυτότητες, τα ενδιαφέροντα και τις ευθύ-
νες των πολιτών. Τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες ολοένα και περισσότερο είναι αποδέκτριες ειδι-
κών ή στοχευμένων προγραμμάτων κοινωνικής υποστήριξης και βοήθειας. Ενδεχομένως αυτό να 
συμβαίνει λόγω των φεμινιστικών πολιτικών συνηγορίας υπέρ των γυναικών σε πολλά εθνικά ή 
παγκόσμια φόρα όπου οι γυναίκες προσδιορίζονται ως «οι φτωχότερες των φτωχών» και προβάλ-
λονται σχετικά αιτήματα προς τις κυβερνήσεις προκειμένου να λάβουν άμεσα μέτρα. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα είναι οι πρωτοβουλίες για τα μικροδάνεια που έχουν κατευθυνθεί στις γυναίκες στη 
βάση της αντίληψης ότι είναι φειδωλές, αποτελεσματικές και έχουν επιχειρηματικές δεξιότητες. 

Λόγω της αποτυχίας των νεοφιλελεύθερων πολιτικών να μειώσουν τα επίπεδα φτώχειας, τα 
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τελευταία χρόνια αναλυτές της κοινωνικής πολιτικής και διεθνείς οργανισμοί επανεξετάζουν το 
πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας και επικε-
ντρώνονται στις ιστορικές εμπειρίες των βόρειο-ευρωπαϊκών καθεστώτων πρόνοιας. Το επιχεί-
ρημα που προβάλλεται είναι ότι η κοινωνική πολιτική δεν είναι μόνο αυτοσκοπός, αλλά και 
μέσο για την ενδυνάμωση της οικονομίας και της ανάπτυξης. Εν ολίγοις προβάλλεται ο ανα-
πτυξιακός χαρακτήρας της κοινωνικής πολιτικής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αντίληψη για την 
αναπτυξιακή κοινωνική πολιτική εξισώνεται με την «ενεργή απασχόληση» και τις στρατηγικές που 
θέτουν ως προτεραιότητα την εργασία και στοχεύουν στην ένταξη όλων των ενηλίκων στο εργα-
τικό δυναμικό. Στόχος είναι να αρθούν τα αντικίνητρα που δημιουργεί η πρόνοια για την απασχό-
ληση τα οποία θεωρείται ότι οδηγούν σε απάθεια και πελατειακές προσεγγίσεις. 

Εν μέρει η έμμισθη εργασία συμβάλλει στην ανάπτυξη και είναι τρόπος εξόδου από την κρίση. 
Ωστόσο για να μειωθεί η φτώχεια απαιτείται αξιοπρεπής εργασία με δεδομένο ότι κάποιες 
μορφές έμμισθης εργασίας στην πραγματικότητα παγιώνουν τη φτώχεια και αποδυναμώνουν τις 
ικανότητες των ανθρώπων. Επίσης, το υφιστάμενο μοντέλο της αναπτυξιακής κοινωνικής 
πολιτικής δεν λαμβάνει υπόψη τη σχέση μεταξύ άμισθης και έμμισθης εργασίας και δεν ανα-
γνωρίζει ότι και η άμισθη εργασία καλύπτει ανάγκες όπως ακριβώς και η έμμισθη εργασία. Η ατζέ-
ντα της ΕΕ για «ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» που στοχεύει στην ένταξη όλων στην αγορά 
εργασίας, ανεξαρτήτως φύλου, αλλά και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος με τον οποίο 
τα άτομα και τα νοικοκυριά θα ρυθμίσουν την εργασία φροντίδας, είναι δεδομένο ότι έχει 
διαφοροποιημένες κατά φύλο επιπτώσεις και σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για 
την εργασία και τη θέση των γυναικών (Lewis & Giullari 2006). Για να είναι δίκαιες ως προς τα φύλα 
οι πολιτικές για πλήρη απασχόληση θα πρέπει να προβλεφθούν συμπληρωματικές πολιτικές και  
δικαιώματα για όσους και όσες απασχολούνται ατύπως ή με μερική έμμισθη απασχόληση, καθώς 
και δικαιώματα για όσους και κυρίως όσες παρέχουν άμισθη εργασία φροντίδας. Θα πρέπει με άλλα 
λόγια τα άτομα αυτά να αναγνωρίζονται ως πολίτες με ίσα δικαιώματα. 

Η συγκριτική έρευνα έχει δείξει ότι τα κράτη πρόνοιας που χρηματοδοτούν και παρέχουν τα 
ίδια κοινωνικές υπηρεσίες είναι μάλλον πιο φιλικά στις γυναίκες από τα κράτη πρόνοιας που χρη-
ματοδοτούν, αλλά δεν παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές, οι οποίες περιλαμβά-
νουν την υγεία, την εκπαίδευση, καθώς και την ημερήσια φροντίδα ή την φροντίδα για ηλικιωμένα 
άτομα, παρέχονται στη βάση των δικαιωμάτων του πολίτη και διευκολύνουν την ένταξη των 
γυναικών στο εργατικό δυναμικό αφενός απελευθερώνοντας τις γυναίκες από την άμισθη εργα-
σία φροντίδας και αφετέρου δημιουργώντας θέσεις εργασίας για τις γυναίκες στο δημόσιο τομέα 
της φροντίδας. Από την άλλη, θα πρέπει ταυτοχρόνως να προβλέπονται μεταβιβάσεις πλη-
ρωμών ή μη ανταποδοτικές εισοδηματικές ενισχύσεις (π.χ. επιδόματα για παιδιά, προνόμια 
για οικογένειες, συντάξεις, κ.λπ.) και να αρθεί η αντίληψη ότι αυτές οι κοινωνικές απολαβές απευ-
θύνονται σε «παθητικούς πελάτες» του κράτους πρόνοιας. Οι εισοδηματικές ενισχύσεις διαδραμα-
τίζουν ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη των νοικοκυριών προκειμένου να παρέχουν φροντίδα, 
διευκολύνει την κατανάλωση και ενδυναμώνει τις ικανότητες όλων των μελών της οικογένειας.  

2.4. Οικογένεια, πολιτική ιδεολογία και κράτος

Οι συζητήσεις για τη σχετική ισορροπία των ευθυνών ανάμεσα σε κρατικούς και μη κρατικούς 
θεσμούς κατά την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικής υποστήριξης, στηρίζονται σε 
κανονιστικές αντιλήψεις για το ρόλο του κράτους και τους ρόλους των φύλων. Η υπολειμματική 
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προσέγγιση στην κοινωνική πολιτική δεν είναι απλώς μια αθώα θεώρηση που περιγράφει τον 
περιορισμένο ρόλο που διαδραματίζει το κράτος στην παροχή κοινωνική υπηρεσιών, αλλά μια 
θεώρηση που στην ουσία προδιαγράφει πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται το κράτος. Όπως έχει 
κατ’ επανάληψη ισχυριστεί η φεμινιστική κριτική, η απόρριψη των κρατικών ευθυνών, μετατοπί-
ζει ακόμα περισσότερο το βάρος της κοινωνικής παροχής στους άμισθους παρόχους φροντίδας 
εντός των οικογενειών, των νοικοκυριών και των τοπικών κοινοτήτων. Από την άλλη, ο προσδιορι-
σμός του κράτους ως του κεντρικού τόπου (locus) παροχής της κοινωνικής πολιτικής, επίσης στηρί-
ζεται σε κανονιστικές αντιλήψεις που παραπέμπουν σε ένα ισχυρό, αποτελεσματικό και κοινωνικά 
υπεύθυνο κράτος. Και ενώ μεγάλο μέρος της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε νεοφιλελεύθερους και 
μη, φαίνεται να εξαντλείται στην αντίθεση αγοράς και κράτους, σε πολλές χώρες οι πληθυσμοί με 
χαμηλά εισοδήματα, αξιοποιούν ευφάνταστους συνδυασμούς κοινωνικής υποστήριξης που προ-
κύπτουν από ένα μείγμα τυπικών και άτυπων κοινωνικών θεσμών. Η κοινωνική αναπαραγωγή σε 
αυτές τις περιπτώσεις διασφαλίζεται μέσω ποικίλων κοινωνικών πρακτικών και θεσμών που υφί-
στανται ανεξάρτητα ή λειτουργούν από κοινού με την κρατική δράση. Η διασύνδεση αυτή σπα-
νίως αναγνωρίζεται και ακόμα σπανιότερα αναλύεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Από 
την άποψη αυτή είναι σκόπιμο να εξετάζονται οι επιπτώσεις που έχουν στις στρατηγικές για την ισό-
τητα των φύλων οι αντιλήψεις εκ μέρους του κράτους για το ρόλο της οικογένειας στην κοινωνική 
παροχή, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους οι κρατικές πολιτικές επιχειρούν να αναμορφώσουν 
την οικογένεια. Κατά δεύτερον θα πρέπει να εξετάζονται οι επιπτώσεις για την ένταξη του φύλου 
στις κοινωνικές πολιτικές των διαφορετικών επιπέδων ικανότητας, πρόσβασης και νομιμοποίησης 
ή αξιοπιστίας των κρατικών θεσμών. Τέλος, θα πρέπει να εξετάζεται η ικανότητα των γυναικείων 
οργανώσεων να αποσπούν οφέλη για τις γυναίκες μέσω των διαδικασιών πολιτικής φιλελευθερο-
ποίησης και εκδημοκρατισμού. 

Τα υφιστάμενα μοντέλα του κράτους πρόνοιας στηρίζονται σε πολιτισμικές και ιστορικές αντιλή-
ψεις για το διαχωρισμό μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, τον πυρηνικό χαρακτήρα της οικο-
γένειας και για τα σχετικά διαφοροποιημένα θεσμικά πεδία που καταλαμβάνονται από την οικονο-
μία φροντίδας και την έμμισθη εργασία. Όπως είναι γνωστό, η φεμινιστική κριτική στην έννοια της 
από-εμπορευματοποίησης του  Espring - Andersen5, η οποία αφορά το βαθμό στον οποίο οι πολί-
τες μπορούν να απολαμβάνουν ένα βασικό επίπεδο ζωής ανεξάρτητα από την αγορά, επικεντρώ-
θηκε στην έννοια της από-οικογενειοποίησης (de-familialization). Η από-οικογενειοποίηση (Lister 
1997) ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο τα ενήλικα άτομα μπορεί να συντηρήσουν ένα κοινωνικά 
αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης ανεξάρτητα από την οικογένεια, είτε μέσω της έμμισθης εργασίας, 
είτε μέσω παροχών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και ο βαθμός που το κράτος πρόνοιας μειώνει 
το βαθμό εξάρτησης της ευημερίας των ατόμων από την οικογένεια Οι Hobson (1990) και Orloff 
(1993) επεξεργάστηκαν περαιτέρω την έννοια της από-οικογενειοποίησης προτείνοντας την επι-
κέντρωση στην πρόσβαση στην έμμισθη εργασία και την ικανότητα δημιουργίας και συντήρησης 
ενός αυτόνομου νοικοκυριού. Ειδικά για τις γυναίκες, η από-οικογενειοποίηση ταυτίζεται με 
την οικονομική ανεξαρτησία και άρα με το βαθμό εμπορευματοποίησης της εργατικής τους 
δύναμης. Η φεμινιστική προσέγγιση και κριτική αναδύθηκε σε ένα πλαίσιο όπου η βασική οδός ενί-

5. Σε συνέχεια της φεμινιστικής κριτικής στο έργο του ο Espring - Andersen αποδέχεται και εισάγει τον όρο «από- οικογενειοποίηση» 
(de-familialization) (Esping-Andersen 1999:45).  



35

σχυσης των ατόμων ήταν η οικογένεια η οποία συνιστούσε και τον αποκλειστικό σχεδόν τον δικαι-
ούχο των εκάστοτε παροχών, ενώ οι γυναίκες έπρεπε να συμμορφώνονται με τα κυρίαρχα στερεό-
τυπα των «καλών» συζύγων και μητέρων. Αντιθέτως, όταν βάση του δικαιώματος είναι η ιδιότητα 
του πολίτη, τα δικαιώματα αποσυνδέονται από την οικογενειακή κατάσταση και τη μητρότητα.

Η συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών σε τυπικούς θεσμούς του κράτους και οι ανα-
φορές στην ισότητα των φύλων σε επίσημα πολιτικά ντοκουμέντα δεν οδηγεί αναγκαία στην ανα-
διανομή των πόρων και της εξουσίας, ούτε αλλάζει τη δομική βάση της έμφυλης ανισότητας. Η 
συμμετοχή σε κέντρα εξουσίας και θέσεις ευθύνης συχνά είναι η οδός για την ενίσχυση της πρό-
σβασης των γυναικών που ανήκουν στην ελίτ στο επίσημο πολιτικό σύστημα, ενώ δεν μεταφρά-
ζεται απαραιτήτως σε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πλειοψηφίας, πολλώ μάλ-
λον, του συνόλου των γυναικών. Παρά το γεγονός ότι πολλές γυναίκες μέλη κοινοβουλίων ή άλλων 
θεσμών εξουσίας, «αναλαμβάνουν» ή απευθύνονται στις «φτωχές ή ευπαθείς γυναίκες», τουλάχι-
στον με όρους ηθικούς, εστιάζονται κυρίως σε προγράμματα κατά της φτώχειας ως τη μοναδική 
μορφή παρέμβασης υπέρ των γυναικών. Ωστόσο η επικέντρωση στους «φτωχότερους των φτω-
χών ή στις πιο ευπαθείς ομάδες πληθυσμού» δεν συνιστά επαρκή στρατηγική για την ισότητα των 
φύλων εφόσον δεν οικοδομεί ένα βιώσιμο σύστημα κοινωνικής προστασίας που λαμβάνει υπόψη 
τις ιδιαίτερες έμφυλες ανάγκες των γυναικών, καθώς και τις διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από 
τη σχέση του φύλου με την τάξη, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τη θρη-
σκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, κ.ο.κ. Γι’ αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η έμφαση 
στις βασικές ανάγκες των (ευπαθών) γυναικών και των παιδιών τους δεν εκτοπίζει θέματα έμφυλων 
σχέσεων και εξουσίας. Από την άλλη, χωρίς πολιτικά δικαιώματα και πρόσβαση στη δημόσια 
σφαίρα οι γυναίκες δεν έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο δημόσιο διάλογο για την 
κοινωνική πολιτική. Συνιστά κοινό τόπο ότι τα οικονομικά και πολιτικά δικαιώματα των γυναικών 
αποτελούν προαπαιτούμενα για την ισότητα των φύλων. Η «νέο-πατριαρχία» προσφέρει ελάχιστες 
οδούς στις γυναίκες για πολιτική παρέμβαση και εκδημοκρατισμό των τυπικών θεσμών του κρά-
τους, ενώ η συμμετοχή των γυναικών στο σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικών είναι το αυτονόητο 
και αναγκαίο βήμα για ανάπτυξη δημοκρατικών θεσμών κοινωνικής πολιτικής. 

3. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3.1. Τι νέο φέρνει στο προσκήνιο η ένταξη της οπτικής του φύλου στην κοινωνική 
πολιτική

Αν και γένους θηλυκού η κοινωνική πολιτική, όπως άλλωστε η κοινωνική πρόνοια και η κοινω-
νική αλληλεγγύη, ασφαλώς δεν είναι φιλική προς τις γυναίκες, ούτε και ουδέτερη ως προς το κοι-
νωνικό φύλο (gender). Σύμφωνα με τη Wilson μόνο μια ανάλυση του κράτους πρόνοιας που βασί-
ζεται στην ορθή κατανόηση της θέσης της γυναίκας στη μοντέρνα κοινωνία μπορεί να αποκαλύψει 
πλήρως το νόημα της νεωτερικής πρόνοιας (Wilson, 1977:59). Για να κατανοήσουμε το νόημα κοινω-
νικής πολιτικής στο μετανεωτερικό κράτος πρόνοιας θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η συγκρό-
τηση του κράτους πρόνοιας είναι έμφυλη.

Η αμφισβήτηση της «ουδετερότητας» της κοινωνικής πολιτικής ως προς το φύλο και η μελέτη 
της έμφυλης συγκρότησης του κράτους πρόνοιας αποτελούν αντικείμενο της φεμινιστικής έρευ-
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νας από τη δεκαετία του 1970. Στόχος της κριτικής είναι να κατανοηθούν οι παράγοντες που καθο-
ρίζουν τους όρους ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής και για να διερευνηθούν οι κοινωνικές επι-
πτώσεις της στη συγκρότηση του φύλου και στην καθημερινή ζωή ανδρών και γυναικών. Τα ζητή-
ματα που εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, ήταν ο ρόλος που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί θεσμοί, οι 
φορείς και τα μέτρα πολιτικής στην κατασκευή του φύλου ως κοινωνικής σχέσης που διαμορφώ-
νει την καθημερινή ζωή ανδρών και γυναικών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι έμφυλες κοινω-
νικές ιεραρχίες και οι διαφορετικές θέσεις ανδρών και γυναικών στην άσκηση κοινωνικής πολιτι-
κής  διαμορφώνουν τους όρους ανάπτυξής της και επηρεάζουν το σχεδιασμό μέτρων με τα οποία 
το κράτος παρεμβαίνει στην κοινωνική πραγματικότητα (Στρατηγάκη, 2007:13).

Με την εισαγωγή του φύλου στην κοινωνική πολιτική αφενός αποκτούμε ένα πρίσμα, μια 
οπτική για να περιγράψουμε και να αναλύσουμε θεσμούς, σχέσεις και θέσεις που συγκροτούνται 
στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, και αφετέρου συμβάλλουμε σε μια κανονιστική ή πολιτική 
προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της κοινωνικής πολιτικής και την ένταξη της οπτικής του 
φύλου στους θεσμούς με τρόπο ώστε οι τελευταίοι να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις προοπτι-
κές και τις ανάγκες των γυναικών σε όλη τους την ποικιλομορφία. Για να το θέσουμε διαφορετικά, 
το φύλο μας επιτρέπει να αναδείξουμε διαστάσεις, προβλήματα και αιτήματα που έχουν 
να κάνουν με την κατανόηση και τη γνώση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία (και όχι 
μόνο) και των αναγκών τους, προκειμένου να απελευθερωθούν ή να δημιουργηθούν οι 
δημόσιοι χώροι, για να αρθρωθεί το ανέκφραστο. Επομένως το φύλο, και κυρίως η άρθρωση 
αιτημάτων εκ μέρους των γυναικών, μπορούν εν δυνάμει να συμβάλλουν στην άρση της ανισότη-
τας που έχει να κάνει με την πρόσβαση στη δημόσια σφαίρα και στις δημόσιες διαδικασίες παρα-
γωγής γνώμης και γνώσης. Το αίτημα δηλαδή για μια κοινωνική πολιτική με την οπτική του 
φύλου, στοχεύει σε μια πιο ισότιμη κατανομή της εξουσίας προκειμένου οι γυναίκες να 
έχουν ίσα δικαιώματα και πρόσβαση στη διαδικασία παραγωγής δημόσιου λόγου και αιτη-
μάτων ή γνώμης. Πράγμα που αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την πρόσβαση των γυναι-
κών στην άσκηση των δικαιωμάτων της ιδιότητας του πολίτη (citizenship). 

Από την άλλη, το intersectionality ή οι επάλληλες διαστάσεις της ταυτότητας, που επί-
σης αποτελεί προϊόν της φεμινιστικής κοινωνιολογικής θεωρίας, συνιστά μεθοδολογία για τη 
μελέτη των σχέσεων μεταξύ των πολλαπλών διαστάσεων και προτύπων κοινωνικών σχέ-
σεων και σχηματισμών. Αυτό που επιδιώκεται είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ποι-
κίλες βιολογικές, κοινωνικές και πολιτισμικές κατηγορίες (φύλο, φυλή, τάξη, ηλικία, ιδιαιτερότητες, 
κ.λπ.) και άλλες διαστάσεις ή όψεις της ταυτότητας αλληλεπιδρούν σε πολλαπλά και συχνά ταυτό-
χρονα επίπεδα, συμβάλλοντας στη συστηματική κοινωνική ανισότητα (McCall, 2005). Σύμφωνα 
με το intersectionality οι κλασικές εννοιολογήσεις και διαστάσεις της καταπίεσης (ρατσι-
σμός, σεξισμός, ομοφοβία και μισαλλοδοξία) δεν δρουν ανεξάρτητα η μία από την άλλη. 
Αντιθέτως, συσχετίζονται, δημιουργώντας ένα σύστημα καταπίεσης που αντανακλά την 
«διασταύρωση» (intersection) των πολλαπλών μορφών διακρίσεων. Η έννοια του intersec-
tionality συμβάλλει στην κατανόηση της σχέσης και διασύνδεσης των έμφυλων ανισοτήτων και 
της ευπάθειας. Στην περίπτωση της ένταξης της οπτικής του φύλου στις κοινωνικές πολιτικές η 
έννοια του intersectionality  μπορεί να αξιοποιηθεί για να κατανοηθεί πώς το φύλο συνδέεται με 
άλλες επάλληλες διαστάσεις ή όψεις της ταυτότητας των γυναικών (π.χ. την ηλικία, την εθνότητα, 
την υγεία, κ.λπ.), πώς συσχετίζεται με  την αστικότητα, την οικογενειακή κατάσταση ή τύπο νοικο-
κυριού στο οποίο ζει το άτομο και πώς οι επάλληλες αυτές διαστάσεις της ταυτότητας των γυναι-
κών διασυνδέονται με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
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3.2. Για ποιους λόγους απασχόλησε τη φεμινιστική έρευνα η σχέση του κράτους πρόνοιας 
με τις γυναίκες και το φύλο;

Καταρχήν οι υπηρεσίες που παρέχει το κράτος πρόνοιας καλύπτουν ανάγκες του ιδιωτικού 
χώρου ο οποίος στερεοτυπικά ταυτίζεται με τις γυναίκες, οι οποίες λόγω αυτής της «ταύτισης» απο-
τελούν και την πλειοψηφία των αποδεκτών αυτών των υπηρεσιών. Κατά δεύτερον, οι γυναίκες απο-
τελούν την πλειοψηφία των εργαζομένων στον τριτογενή τομέα της οικονομίας μέρος του οποίου 
είναι και οι κοινωνικές υπηρεσίες (εκπαίδευση, υγεία, φροντίδα, κ.λπ.) ασκώντας μάλιστα επαγ-
γέλματα που θεωρούνται «γυναικεία» (δασκάλες, νοσηλεύτριες, παιδαγωγοί, κ.λπ.). Κατά τρίτον, 
οι υπηρεσίες του κράτους πρόνοιας που αφορούν και απευθύνονται στην οικογένεια παρεμβαί-
νουν στις σχέσεις των φύλων επηρεάζοντας τον καταμερισμό της οικιακής εργασίας και των ευθυ-
νών φροντίδας. Τέλος, ο πολιτικός και ιδεολογικός λόγος που αναπτύσσεται γύρω από το κράτος 
πρόνοιας διαμορφώνει τα πρότυπα του φύλου και τις καθημερινές πρακτικές αποδίδοντας διαφο-
ρετικό περιεχόμενο στα κοινωνικά δικαιώματα ανδρών και γυναικών.

Οι σημαντικότερες φεμινιστικές κριτικές προσεγγίζουν το κράτος πρόνοιας ως φορέα διακρί-
σεων σε βάρος των γυναικών, ως φορέα κρατικής οργάνωσης της οικογενειακής ζωής, ως φορέα 
πατριαρχίας και ως φορέα αναπαραγωγής της έμφυλης κοινωνίας.

3.2.1. Το κράτος πρόνοιας ως φορέας διακρίσεων σε βάρος των γυναικών

Η προσέγγιση αυτή εστιάζει την κριτική της αφενός στον εντοπισμό των ανισοτήτων, οι οποίες 
εντοπίζονται στις παροχές και στα επιδόματα, καθώς και στις προστατευτικές διατάξεις, και αφε-
τέρου στην αντίληψη που θεωρεί ότι οι γυναίκες χρειάζονται την προστασία της οικογένειας ή των 
συζύγων τους διότι είναι υποδεέστεροι πολίτες. Προϋπόθεση για να αρθούν οι διακρίσεις είναι η 
αναγνώριση της δυνατότητας των γυναικών να κάνουν ελεύθερες επιλογές, η εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών και η ίση αντιμετώπιση γυναικών και ανδρών σε όλες τις λειτουργίες του κράτους πρό-
νοιας. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βελτιωθεί η κοινωνική και οικονομική θέση των γυναικών 
και να καταστούν έμπρακτα ισότιμοι πολίτες. Τα όρια της προσέγγισης αυτής έχουν να κάνουν με 
το γεγονός ότι δεν εξηγείται ο λόγος για τον οποίο οι διακρίσεις κατά των γυναικών δεν αίρονται 
ακόμα και όταν έχει επιτευχθεί η τυπική (νομική) ισότητα (Στρατηγάκη, 2007: 34-40). 

3.2.2. Το κράτος πρόνοιας ως φορέας κρατικής οργάνωσης της οικογενειακής ζωής

Σύμφωνα με τη Wilson (1977) το κράτος πρόνοιας αποτελεί την κρατική οργάνωση της οικο-
γενειακής ζωής. Επιπλέον το κράτος πρόνοιας διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην αναπαραγωγή, τη 
διατήρηση και νομιμοποίηση της πατριαρχικής κοινωνίας, γι’ αυτό και η εξυπηρέτηση του καπιτα-
λισμού και η διατήρηση της συγκεκριμένης μορφής οικογένειας είναι ζητήματα που προέχουν στο 
πλαίσιο του κράτους πρόνοιας. Στόχος είναι να  διασφαλιστεί και να οργανωθεί η αναπαραγωγή 
της εργατικής δύναμης με τον καταλληλότερο τρόπο. Για να αλλάξει η δομή της οικογένειας, της 
εργασίας και της καθημερινής ζωής θα πρέπει να κλονιστεί ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής 
και οι πατριαρχικές σχέσεις και κυρίως θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η σχέση μεταξύ δημό-
σιας και ιδιωτικής σφαίρας. Αυτό που δεν εξηγείται είναι για ποιον λόγο δεν αλλάζουν οι ρόλοι των 
δύο φύλων στο πλαίσιο της οικογένειας ακόμα και όταν άνδρες και γυναίκες εργάζονται (Στρατη-
γάκη, 2007: 34-40).
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3.2.3. Το κράτος πρόνοιας ως φορέας πατριαρχίας

Στην προσέγγιση αυτή η ανάλυση του κράτους πρόνοιας επικεντρώνεται στον τρόπο με τον 
οποίο αυτό οργανώνει τον έλεγχο της σεξουαλικότητας των γυναικών και της αναπαραγωγικής 
τους λειτουργίας προς όφελος των ανδρών. Τα κρατικά συστήματα υγείας, η προνοιακή στήριξη 
της οικογένειας, η αστυνομία, το εκπαιδευτικό και το δικαστικό σύστημα και οι τεχνολογίες ανα-
παραγωγής αποτελούν εργαλεία τέτοιου ελέγχου. Η αδυναμία της προσέγγισης αυτής έγκειται 
στο γεγονός ότι δεν μπορεί να κατανοήσει τη δυνατότητα ανεξαρτησίας ή χειραφέτησης που δίνε-
ται στις γυναίκες όταν εξαρτώνται οικονομικά από το κράτος πρόνοιας και όχι από τους συζύγους 
τους (Στρατηγάκη, 2007: 34-40).

3.2.4. Το κράτος πρόνοιας ως φορέας αναπαραγωγής της έμφυλης κοινωνίας

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή κύριος στόχος του κράτους πρόνοιας είναι η οργάνωση 
της κοινωνικής αναπαραγωγής, δηλαδή της αναπαραγωγής ενός εργατικού δυναμικού που θα 
έχει ικανοποιητικό επίπεδο μόρφωσης, κοινωνικής προστασίας και υγείας. Προϋπόθεση για να 
συμβεί αυτό είναι να παραμείνει εκτός της αγοράς εργασίας ένα μέρος του εργατικού δυναμικού 
και συγκεκριμένα οι έγγαμες γυναίκες. Μέσω της μη αμειβόμενης εργασίας των γυναικών (οικια-
κής εργασίας και φροντίδας) εξασφαλίζεται η κοινωνική αναπαραγωγή και αυξάνεται το επίπεδο 
κατανάλωσης από τις γυναίκες (οικιακές υπηρεσίες και αγαθά). 

Το πλεονέκτημα της προσέγγισης είναι ότι διευκολύνει την εξήγηση των αντιφατικών λειτουρ-
γιών του κράτους πρόνοιας σε σχέση με τις γυναίκες. Το γεγονός δηλαδή ότι κάποιες υπηρεσίες του 
κράτους πρόνοιας βραχυπρόθεσμα βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των γυναικών ενώ μακρο-
πρόθεσμα ενισχύουν τα έμφυλα κοινωνικά πρότυπα.  Για παράδειγμα το κράτος πρόνοιας ως εργο-
δότης ή ως πάροχος υπηρεσιών προς την οικογένεια ενισχύει τις γυναίκες προσφέροντάς τους 
ευκαιρίες για οικονομική και κοινωνική ανεξαρτησία. Από την άλλη, θεσμοί όπως η εκπαίδευση, 
η οικογένεια, το σύστημα υγείας, κ.λπ. θέτουν περιορισμούς και διαχωρισμούς ανάμεσα στους 
«ανδρικούς» και «γυναικείους» χώρους, χρόνους και τις πρακτικές, οι οποίοι δύσκολα μετατοπίζο-
νται. Επίσης, η στήριξη της οικογένειας ως ενιαίας κοινωνικής μονάδας έρχεται σε αντίθεση με την 
προώθηση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών και της ενδυνάμωσής τους ως ισότιμων 
πολιτών (Στρατηγάκη, 2007: 34-40). 

3.3. Επιπτώσεις της φεμινιστικής κριτικής και της έμφυλης ανάλυσης

Η εισαγωγή του φύλου στην κοινωνική πολιτική συνεπάγεται ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμε-
νων αποφασιστικών κινήσεων που αφορούν τον τόπο όπου εντοπίζεται η ανάλυση της κοινωνικής 
πολιτικής, τα άτομα ως έμφυλα υποκείμενα πρόνοιας και τους πόρους που απαιτούνται, καταναλώνο-
νται ή κατανέμονται (Lister 2007). Η φεμινιστική προσέγγιση και η οπτική του φύλου εισήγαγε την 
οικογένεια στους παραδοσιακούς τόπους ανάλυσης της κοινωνικής πολιτικής (το κράτος και την 
αγορά εργασίας) απομυθοποιώντας την άποψη που υποστηρίζει ότι στο νεωτερικό κράτος πρό-
νοιας το κράτος έχει αναλάβει τα προνοιακά καθήκοντα της οικογένειας και αποκαλύπτοντας ότι 
η οικογένεια συνεχίζει να λειτουργεί όχι μόνον ως τόπος κατανάλωσης της πρόνοιας, αλλά και ως 
τόπος παραγωγής πρόνοιας. Επίσης, ενώ το ενδιαφέρον της κοινωνικής πολιτικής, όσον αφορά 
τη σχέση μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, ερμηνευόταν παραδοσιακά υπό όρους κρά-
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τους και αγοράς, η έμφυλη ανάλυση εισήγαγε την ιδιωτική οικιακή σφαίρα, μια σφαίρα που συν-
δέεται με τις γυναίκες οι οποίες αποκλείονται από τη δημόσια σφαίρα, τη σφαίρα των ανδρών και 
της ιδιότητας του πολίτη. 

Η φεμινιστική ερμηνεία της σχέσης μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας είχε μια σειρά συνέ-
πειες για την κοινωνική πολιτική: συνέβαλε στην μετατροπή των ζητημάτων που μέχρι τότε θεω-
ρούνταν «ιδιωτικά» σε νόμιμες ανησυχίες της δημόσιας τάξης, έφερε στο προσκήνιο την επίδραση 
των δημόσιων πολιτικών και πρακτικών στις οικογενειακές σχέσεις και απέδειξε πως οι σχέσεις των 
φύλων στην ιδιωτική σφαίρα διαμορφώνουν με διαφορετικούς τρόπους την πρόσβαση ανδρών 
και γυναικών στη δημόσια σφαίρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πολιτική, οικονομική και κοι-
νωνική τους καταξίωση και ισχύ. Αυτό είναι ιδιαιτέρως εμφανές στον έμφυλο καταμερισμό της 
οικιακής εργασίας: η συνεχής ευθύνη των γυναικών για το μεγαλύτερο μέρος της μη αμειβόμε-
νης οικιακής εργασίας περιορίζει ταυτόχρονα την πρόσβασή τους στη δημόσια σφαίρα (στο πολι-
τικό σύστημα και την αγορά εργασίας) ενώ ενισχύει αντίστοιχα την πρόσβαση των ανδρών. Αυτό 
που έχει μεγάλη σημασία στην «εξίσωση» αυτή είναι το γεγονός ότι ο χρόνος αποτελεί πόρο (ποι-
οτικό και ποσοτικό) τον οποίο στερούνται οι γυναίκες, ενώ την ίδια στιγμή δεν έχουν ισότιμη πρό-
σβαση στην κατανομή των υλικών πόρων της οικογένειας (χρήμα, αγαθά, κ.λπ.). Τέλος, η φεμινι-
στική προσέγγιση κατέδειξε ότι η σχέση μας με την κοινωνική προστασία και πρόνοια είναι έμφυλη. 
Ενώ για παράδειγμα, είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα άτομα ως υποκείμενα της πρόνοιας μπορεί να 
είναι είτε χρήστες, είτε προμηθευτές, είτε διαμορφωτές, οι γυναίκες υπεραντιπροσωπεύονται ως 
χρήστριες και πάροχοι και υποαντιπροσωπεύονται ως διαμορφωτές κατά τη διαδικασία σχεδια-
σμού και χάραξης αντίστοιχων πολιτικών. 

3.4. Πώς ορίζεται η ένταξη της οπτικής του φύλου (gender mainstreaming)

Σύμφωνα με το ορισμό των Ενωμένων Εθνών (1997)6  η ένταξη της διάστα σης του φύλου είναι 
η δια δικασία αποτίμησης των συνεπειών για τις γυναίκες και τους άνδρες κάθε προ γραμματισμένης 
δράσης, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, των πολιτικών ή των προγραμμάτων, σε κάθε 
τομέα και σε όλα τα επίπεδα.  Αποτελεί στρατηγική, ώστε να καταστούν τα ζητήματα και οι εμπει-
ρίες τόσο των γυ ναικών, όσο και των ανδρών, μια ολοκληρωμένη διάσταση του σχεδιασμού, της 
εφαρ μογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης πολιτι κών και προγραμμάτων σε όλους 
τους τομείς (πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα), ώστε οι γυναίκες και οι άνδρες να επωφε-
λούνται ισότιμα και να μη διαιωνίζε ται η ανισότητα. Απώτερος στόχος είναι η επίτευξη της ισότη-
τας των φύλων.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή7, ως gender mainstreaming ορί ζεται η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου σε κάθε στάδιο των πολιτικών διαδι κασιών (σχεδιασμό, εφαρ μογή, παρα-
κολούθηση και αξιολόγηση) με στόχο την προώθηση της ισότη τας μεταξύ των γυναικών και των 
ανδρών.  Επιπλέον, σημαίνει την απο τίμηση του βαθμού επίδρα σης των πολιτικών στη ζωή και τη 
θέση γυναικών και ανδρών, καθώς και τη ανάληψη ευθύνης για τον επανα προσδιορισμό των πολι-

6. Report of the Economic and Social Council for 1997 (a/52/3, 18 September 1997) Chapter IV Coordination Segment. Coordination of 
the policies and activities of the specialized agencies and other bodies of the united nations system 

7. http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/gender_mainstreaming/general_overview_en.html
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τικών, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επομένως, αποτελεί τον τρό πο με τον οποίο η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορεί να γίνει απτή πραγ ματικότητα, δημιουργώντας κατάλληλες 
συνθήκες για όλους και όλες, καθώς επίσης και να πραγματοποιηθεί ένα κοι νό όραμα σταθερής 
ανθρώ πινης ανάπτυξης. 

 Τέλος, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης (2004), η ένταξη της διάστασης του 
φύλου αφορά την αναδιοργάνωση, τη βελτίωση, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των πολιτικών 
διαδικασιών, ώστε η προοπτική της ισότητας των φύλων να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές, σε 
όλα τα επίπεδα και στάδια, από τους δρώντες στην εφαρμογή πολιτικών. Η διαδικασία της έντα-
ξης της διάστασης του φύλου καλύπτει το σχεδιασμό πολιτικών, τη λήψη αποφάσεων, την πρό-
σβαση σε πόρους, τις διαδικασίες και πρακτικές, τη μεθοδολογία, την υλοποίηση, την παρακολού-
θηση και την αξιολόγηση. Η ένταξη της διάστασης του φύλου δεν είναι θέμα που αφορά ή ωφελεί 
αποκλειστικά τις γυναίκες και γι’ αυτό δεν συνεπάγεται την ανάληψη δράσης μόνο εκ μέρους των 
γυναικών. Επίσης δεν αφορά αποκλειστικά τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών σε κοινω-
νικά δικαιώματα ή την απλή εξισορρόπηση των στατιστικών. Η ένταξη της διάστασης ή οπτικής 
του φύλου, η οποία συνιστά μια συνεχή και μακρόπνοη διαδικασία, στοχεύει:
•	 στη μείωση της φτώχειας, την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της ιδι-

ότητας του πολίτη/ της πολίτισσας,
•	 στην αντιμετώπιση και εξάλειψη των ανισοτήτων που οδηγούν στη διακριτική μεταχείριση 

των φύλων,
•	 στο σχεδιασμό και την εφαρμογή οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών που οδηγούν σε νέους 

πόρους,
•	 στην πλήρη αξιοποίηση του παραγωγικού εργατικού δυναμικού,
•	 στην αναγνώριση της σημασίας του φύλου ως ενός από τους βασικότερους παράγοντες οργά-

νωσης της κοινωνίας και στην αναγνώριση ότι οι εμπειρίες ζωής ανδρών και γυναικών, οι ανά-
γκες και οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές,

•	 στην καθιέρωση ισότιμης και ισορροπημένης κατανομής των ευθυνών μεταξύ γυναικών και 
ανδρών και στην ιδιωτική και στη δημόσια σφαίρα,

•	 στη χάραξη αποφασιστικών πολιτικών και δράσεων με σαφείς στόχους, δείκτες, μετρήσιμα 
αποτελέσματα.

3.5.  Η  ένταξη της οπτικής του φύλου στο τοπικό επίπεδο

Στο τοπικό επίπεδο και στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων η ένταξη της οπτι-
κής του φύλου αφορά τρία επίπεδα προσέγγισης:

Α. Την πολιτική συμμετοχή και πολιτική αντιπροσώπευση των γυναικών στις διαδικα-
σίες και τα όργανα λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, τα οποία αποτελούν δύο διαφορε-
τικές όψεις της συμμετοχής των γυναικών. Η πρώτη αφορά στη διαμόρφωση πολιτικής ατζέντας 
μέσω ποικίλων τρόπων συμμετοχής στην πολιτική ή τον συνδικαλισμό (π.χ. μέσω πολιτικών συζη-
τήσεων, δημόσιου διαλόγου, άσκησης πολιτικής πίεσης και lobbying). Η δεύτερη έχει να κάνει με 
τη διαδικασία μέσω της οποίας η άρθρωση μιας συγκεκριμένης πολιτικής ατζέντας αντιπροσω-
πεύεται σε θεσμούς λήψης αποφάσεων οι οποίοι χαράζουν πολιτική (π.χ. πολιτικά κόμματα, εκλεγ-
μένα σώματα όπως το κοινοβούλιο, τα δημοτικά συμβούλια των δήμων, τα διοικητικά συμβούλια 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τα ΔΣ των κοινωνικών εταίρων, κ.λπ.). 
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Β. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και τοπικών δράσεων για την ισότητα των 
φύλων και την ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο Ετήσιο Πρόγραμμα και στον Προ-
ϋπολογισμό του Δήμου. 

Γ. Την οργάνωση των  υπηρεσιών και των νομικών προσώπων των δήμων. 
Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σημασία με δεδομένο ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς η αριθ-

μητική αύξηση των γυναικών που ασχολούνται με τα κοινά ή κατέχουν θέσεις ευθύνης, αλλά κυρίως 
η αλλαγή στη δομή και το περιεχόμενο της πολιτικής. 

3.6. Προϋποθέσεις για την ένταξη της οπτικής του φύλου

Λόγω της στενής αλληλεξάρτησης ανάμεσα στην ένταξη της οπτικής του φύλου και την ύπαρξη 
ειδικών/ συγκεκριμένων πολιτικών για την ισότητα των φύλων, θα πρέπει πάντοτε να τονίζεται ότι 
η ένταξη της οπτικής του φύλου είναι μια στρατηγική. Δεν αντικαθιστά δηλαδή τις «παραδο-
σιακές» πολιτικές για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά τις συμπληρώνει. Η βασική 
διαφορά ανάμεσα στα δυο έγκειται στους εμπλεκόμενους / στις εμπλεκόμενες και τις πολιτικές 
που κάθε φορά επιλέγονται. 

Σημείο εκκίνησης των «παραδοσιακών» μορφών πολιτικών για την ισότητα των φύλων 
είναι ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που προκύπτει λόγω της έμφυλης ανισότητας. Στη συνέ-
χεια, αναπτύσσεται μια συγκεκριμένη πολιτική για την αντιμετώπισή του από τον αρμόδιο φορέα 
ή μηχανισμό. Από την άλλη, σημείο εκκίνησης για την ένταξη της οπτικής του φύλου είναι 
μια ήδη υφιστάμενη πολιτική. Στη συνέχεια, αναδιοργανώνεται η πολιτική διαδικασία έτσι ώστε 
οι συνήθως εμπλεκόμενοι/ νες να αποκτήσουν μια έμφυλη οπτική προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της ισότητας. Επίσης, επειδή η διαδικασία για την ένταξη της σκοπιάς του φύλου είναι μια 
βασική στρατηγική, απαιτείται χρόνος για την εφαρμογή της. Την ίδια στιγμή ωστόσο η στρατη-
γική αυτή μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αλλαγές που είναι βιώσιμες. Οι «παραδο-
σιακές» μορφές των πολιτικών για την ισότητα των φύλων από την άλλη, επιδρούν ταχύτερα, αλλά 
συνήθως περιορίζονται σε επιμέρους ή ειδικά πεδία πολιτικής. 

Οι φορείς και μηχανισμοί για την ισότητα των φύλων συσσωρεύοντας εμπειρία και γνώσεις, οι 
οποίες συνιστούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την έναρξη της διαδικασίας ένταξης της σκο-
πιάς του φύλου, διαδραματίζουν έναν εξαιρετικά σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο στη συνολικό-
τερη διαδικασία. Η ένταξη της σκοπιάς του φύλου οικοδομείται στη βάση της γνώσης και των πορι-
σμάτων ή προγενέστερων εμπειριών που έχουν αποκτηθεί μέσω της εφαρμογής πολιτικών για 
την ισότητα των φύλων, ενώ ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζεται ότι οι ειδικές πολιτικές 
για την ισότητα των φύλων δεν επαρκούν για να οδηγηθούμε σε μια κοινωνία που πραγμα-
τικά σέβεται την ισότητα. Το gender mainstreaming, από την άποψη αυτή, συνιστά το αμέσως 
επόμενο λογικό βήμα για την προώθηση και εμπέδωση της ισότητας των φύλων. Παρά ταύτα, δεν 
μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ή τόσο άμεσα, όσο οι συγκεκριμένες  πολιτικές. Γι’ αυτό 
το gender mainstreaming και οι συγκεκριμένες πολιτικές για την ισότητα των φύλων δεν 
συνιστούν απλώς διττές και συμπληρωματικές στρατηγικές, αλλά ένα είδος στρατηγικής 
«διπλής κατεύθυνσης». 

Οι αναγκαίες προϋποθέσεις ή οι συνθήκες που διευκολύνουν την ένταξη της οπτικής του φύλου, 
σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe, 2004: 18- 20) είναι οι εξής:
•	 Πολιτική βούληση
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•	 Συγκεκριμένες πολιτικές για την ισότητα των φύλων
•	 Στατιστικά στοιχεία
•	 Βαθειά γνώση των σχέσεων ανάμεσα στα φύλα
•	 Γνώση της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης και του τρόπου λειτουργίας τους
•	 Οικονομικοί πόροι και ανθρώπινο δυναμικό
•	 Συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Το πρώτο βήμα επομένως είναι να διαμορφώσουμε μια συνολικότερη εικόνα για το βαθμό στον 
οποίο ισχύουν ή υφίστανται οι αναγκαίες προϋποθέσεις και οι συνθήκες που ορίζουν ένα θετικό 
πλαίσιο για την ένταξη της οπτικής του φύλου (gender mainstreaming). Αν και δεν είναι αναγκαίο 
να ισχύει το σύνολο των προαναφερόμενων προϋποθέσεων για το σχεδιασμό, την υλοποίηση 
και παρακολούθηση ενός σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων, η πολιτική βούληση και 
δέσμευση υπέρ της ισότητας των φύλων σε ανώτατο θεσμικό ή διοικητικό επίπεδο συνι-
στά συνθήκη εκ των ων ουκ άνευ. 

4. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

4.1. Η πολιτικοποίηση της μέριμνας 

Στο πλαίσιο του γενικότερου προβληματισμού για την κοινωνική πολιτική έχει σημασία να ανα-
φερθούμε σε μια σχετικά νέα διάσταση των σύγχρονων φεμινιστικών κριτικών για το κράτος πρό-
νοιας η οποία αφορά την πολιτικοποίηση της μέριμνας (care) και αποκτά ενδιαφέρον στο πλαί-
σιο της βαθειάς κρίσης του κυρίαρχου υποδείγματος. Η Joan C. Tronto, αξιοποιώντας τη συμβολή 
της φεμινιστικής κριτικής στο κράτος πρόνοιας επιχειρεί να επεκτείνει τη χρήση της έννοιας 
της μέριμνας (care) στη σφαίρα της πολιτικής και της ηθικής,  ως απάντηση στο σύγχρονο 
πρόβλημα της διευρυνόμενης φτώχειας και των πολύπλευρων κοινωνικών της συνεπειών. 
H ιδέα της μέριμνας που εισάγει η Tronto (2011) είναι απαλλαγμένη από τις παραδοσιακές αντιλή-
ψεις που παρουσιάζουν την μέριμνα ως μια δραστηριότητα της ιδιωτικής σφαίρας, η προσφορά 
της οποίας συνιστά εγγενή τάση των γυναικών εν συνόλω. Αντίθετα, η Τronto συζητά για την μέρι-
μνα ως ένα πολιτικό πρόβλημα, υποστηρίζοντας την αναγκαία συνάρθρωση της πολιτικής με την 
ηθική, ενώ αμφισβητεί την διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού, χωρίς ωστόσο να εισηγείται 
την κατάργησή της.

Σύμφωνα με την Τronto, όσο η φροντίδα παραμένει δραστηριότητα και αξία δευτερεύουσα ή 
ήσσονος σημασίας, στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής κοινωνίας όπου «ο νικητής τα παίρνει όλα», 
η μέριμνα ενός ατόμου για την οικογένειά του θα τον καθιστά «εχθρό» των ίσων ευκαιριών. Αυτό 
συμβαίνει διότι συνήθως αναλογιζόμαστε τη μέριμνα με όρους οικείους και προσωπικούς και ερμη-
νεύουμε την αξία της μέριμνας στο πλαίσιο υφιστάμενων μοντέλων οικογενειακής φροντίδας. 

4.1.1. Πώς πρέπει να σκεφτούμε; 

Για να σκεφτούμε εναλλακτικά, θα πρέπει να κινηθούμε από το προσωπικό στο κοινωνικό επί-
πεδο. Για παράδειγμα, ενώ η μέριμνα είναι πολύτιμη για να κατανοήσουμε την κοινωνική εξουσία 
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μιας ομάδας, αρκεί να αναλογιστούμε κατά πόσον η ομάδα αυτή έχει τη δυνατότητα να επιβάλ-
λει τη εκτέλεση της φροντίδας σε άλλα άτομα. Η κατανομή της εργασίας που απαιτείται για τη 
φροντίδα ουσιαστικά αντανακλά την υφιστάμενη εξουσία. Δεν είναι απλώς θέμα μιας ανορ-
θολογικής παράδοσης η οποία έχει μετασχηματίσει την εργασία και τη φροντίδα. Η ιδιωτικοποί-
ηση της αναπαραγωγικής φροντίδας που έχει συνοδέψει τον ολοένα και πιο δημόσιο χαρακτήρα 
της παραγωγικής εργασίας αντανακλά επίσης τη σχετική κοινωνική εξουσία που έχουν διάφορες 
ομάδες προκειμένου να καταστήσουν τη συνεισφορά τους πιο πολύτιμη και αναγνωρισμένη. Για 
τους πιο ισχυρούς είναι πολλά αυτά που διακυβεύονται όταν οι ανάγκες τους για φροντίδα καλύ-
πτονται με όρους που είναι επωφελείς για τους ίδιους, ακόμα και όταν αυτό συνεπάγεται ότι οι 
ανάγκες για φροντίδα όσων τους παρέχουν υπηρεσίες, παραμελούνται. Σκεφτείτε για παράδειγμα 
την περίπτωση των μεταναστριών που παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας, συντήρησης των νοι-
κοκυριών, φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωμένων. Με άλλα λόγια όσοι έχουν εξουσία, μπο-
ρούν να επιβάλλουν την εργασία φροντίδας  σε άλλους: οι άνδρες στις γυναίκες, η ανώτερη τάξη 
στη κατώτερη, οι ελεύθεροι στους σκλάβους. Επίσης, η ίδια η φύση της φροντίδας είναι απαιτη-
τική και ανελαστική και καθόλου παραγωγική. Οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά αναγνω-
ρίζουν την εγγενή της αξία, αλλά η φροντίδα η ίδια ως εργασία, δεν συνταιριάζει με μια κοινωνία 
που δίνει αξία στην καινοτομία και στη συσσώρευση πλούτου.

Επίσης θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι στην πραγματικότητα το μοντέλο του αυτοσυντη-
ρούμενου άνδρα κουβαλητή δεν είναι παρά μια παραπλάνηση. Ενώ οι ενήλικοι εργαζόμενοι 
μπορεί να μην χρειάζονται τη συνδρομή ειδικών επαγγελματιών και φροντιστών, χρησιμοποιούν 
σε μεγάλο βαθμό τις υπηρεσίες φροντίδας (δηλαδή τη καθημερινή φροντίδα) άλλων ανθρώπων, 
προκειμένου οι πολυάσχολες ζωές τους να συνεχίσουν την πορεία τους. Όσο πιο μεγάλη είναι η 
ευμάρεια κάποιου, τόσο πιο πολύ εξαρτάται από άλλους και κυρίως άλλες, για την ικανοποίηση 
βασικών αναγκών φροντίδας (για βρώσιμη τροφή, καθαριότητα ρούχων, λειτουργικότητα κατοι-
κίας, κ.λπ.). Την ίδια στιγμή η εργασία φροντίδας είναι από τις πλέον χαμηλά αμειβόμενες και σχε-
δόν εντελώς αρρύθμιστη στο επίπεδο των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Και πράγ-
ματι, όσο πιο χαμηλό είναι το  εισοδηματικό επίπεδο κάποιου/ας τόσο πιο λίγοι είναι οι πόροι που 
έχει στη διάθεσή του/της για να καλύψει τις ανάγκες του/της σε φροντίδα. Μακροπρόθεσμα, φαί-
νεται ότι η μόνη λύση είναι να αναγνωρίσουμε την καθολική ανάγκη όλων για φροντίδα. Η 
φροντίδα δεν αφορά δηλαδή μόνο τους νέους, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. Όλοι 
χρειάζονται και χρησιμοποιούν την φροντίδα, όπως και όλοι, και κυρίως όλες, παρέχουν φροντίδα. 
Επομένως η εννοιολόγηση της μέριμνας όχι ως ιδιωτικού αγαθού, αλλά ως δημόσιας αξίας, η 
οποία θα στηρίζεται στις αξίες της ισότητας και της δικαιοσύνης, αλλά ταυτόχρονα θα λαμβάνει 
υπόψη τις πραγματικές υλικές ανάγκες των ανθρώπων, συνιστά προϋπόθεση προκειμένου η 
μέριμνα να καταστεί οργανωμένος πολιτικός θεσμός (Tronto 2011:335).

4.2.   Από τον υποχρεωτικό αλτρουισμό των γυναικών σε ένα σύγχρονο κράτος πρόνοιας

Για να αρθούν οι αντιφάσεις που προαναφέρθηκαν θα πρέπει οι παροχές και οι παρεμβάσεις 
του κράτους πρόνοιας να στηρίζουν τις γυναίκες και ως άτομα, σε εξατομικευμένη βάση, 
και ως κοινωνική ομάδα. Θα πρέπει δηλαδή οι άμεσες παροχές στις γυναίκες να συνδυάζονται 
με την εξασθένηση ή άμβλυνση των διαχωρισμών ανάμεσα στα φύλα.

Τα αιτήματα για περισσότερο κράτος πρόνοιας, δηλαδή για περισσότερες και καλύτερες δομές 
φροντίδας για τα παιδιά και άλλα εξαρτημένα μέλη της οικογένειας, και για μεγαλύτερες κοινωνι-
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κές δαπάνες για την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη βίας κατά των γυναικών, αποτελούν παρεμ-
βάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης, τα αιτήματα για καλύτερο κράτος πρόνοιας με την 
υποστήριξη νέων μορφών οικογένειας και κυρίως με την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας 
των φύλων, αφορούν μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη σταδιακή μακροπρόθεσμη αλλαγή των 
κοινωνικών προτύπων του φύλου (Στρατηγάκη 2007). Ταυτοχρόνως διατυπώνεται το αίτημα 
για τη μετάβαση από τον «υποχρεωτικό αλτρουισμό των γυναικών» (Στρατηγάκη 2007) σε ένα σύγ-
χρονο κράτος πρόνοιας, όπου θα λαμβάνονται υπόψη και θα τίθενται ως προϋποθέσεις τα εξής:
•	 Η ανάγκη για το σχεδιασμό και την υιοθέτηση καθολικών και οριζόντιων πολιτικών που 

στηρίζουν τα άτομα σε όλη την διάρκεια της ζωής τους (από τη γέννηση ως τον θάνατο, 
με διαφορετικούς τρόπους, μέτρα, προνοιακές και κοινωνικές πολιτικές) στη βάση των ατομι-
κών/ κοινωνικών δικαιωμάτων και όχι μόνο κατά τη διάρκεια κρίσεων ή διακοπών που έχουν να 
κάνουν με τη επαγγελματική ή προσωπική διαδρομή (κυρίως μέτρα πρόληψης της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού και όχι μόνο μέτρα καταπολέμησης των φαινομένων). Αυτό 
σημαίνει καθολικές πολιτικές σε συνδυασμό με ειδικά μέτρα, μέριμνες και πρόνοιες για 
τις κρίσεις ή τα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα (θετικές δράσεις για παράδειγμα παράλ-
ληλα με δράσεις mainstreaming για την κοινωνική ένταξη – διττές ή πολλαπλές στρατηγικές 
για μόνες γονείς, πολύτεκνες, άνεργες γυναίκες, αγρότισσες στο όριο της φτώχειας, θύματα 
βίας, μετανάστριες, Ρομά, κ.λπ.)

•	 Τα ερωτήματα και αιτήματα που τίθενται στο πλαίσιο μιας σύγχρονης φεμινιστικής προσέγγι-
σης και της οπτικής του φύλου τα οποία συναρθρώνονται αφενός με το ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα για αξιοπρεπή διαβίωση,  και αφετέρου με τις πολιτικές για την αυτονόμηση 
και την ανεξαρτησία των γυναικών  στη βάση της ιδιότητας του πολίτη (citizenship), των 
πολιτικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων.

4.3. Το κόστος της λιτότητας και οι επιπτώσεις στα δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων

Η κρίση στην Ευρωζώνη έχει οδηγήσει την ΕΕ στην αναζήτηση δημοσιονομικής πειθαρχίας μέσω 
της συντονισμένης εφαρμογής πολιτικών λιτότητας και δομικών μεταρρυθμίσεων στη αγορά, την απα-
σχόληση και το κράτος πρόνοιας. Οι πολιτικές αυτές έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που επιφέρει δυσανά-
λογες επιπτώσεις στη ζήτηση για την εργασία των γυναικών, αλλά και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες 
που ενισχύουν τις εργαζόμενες μητέρες, ενώ εντείνονται οι απαιτήσεις και πιέσεις προς τις γυναίκες 
προκειμένου να υποκαταστήσουν τις περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες και προνοιακές ενισχύσεις 
μέσω της άμισθης οικιακής εργασίας. Ταυτοχρόνως οι πολιτικές εφαρμόζονται χωρίς καμία απολύ-
τως αναφορά στην έννοια της διάστασης του φύλου υποδεικνύοντας την περιορισμένη εγχάραξη 
των δεσμεύσεων για την ισότητα των φύλων στις σχεδιαζόμενες πολιτικές, παρά τις διακηρύξεις για 
την αρχή της ισότητας των φύλων από τη ΕΕ από το 1995 και εντεύθεν (Karamessini & Rubery, 2013). 

Οι πολιτικές της λιτότητας στην Ευρώπη υπονομεύουν τα δικαιώματα των γυναικών, αναπα-
ράγουν τις υφιστάμενες έμφυλες ανισότητες, δημιουργούν νέες ανισότητες και παρεμποδίζουν τις 
όποιες προοπτικές για βιώσιμη και ισότιμη οικονομική πρόοδο στην Ευρώπη. Οι πρόσφατες περι-
κοπές στις δημόσιες δαπάνες των κρατών μελών της ΕΕ που έχουν επικυρωθεί από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, έχουν πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις για όσους έχουν αδύναμη φωνή και περιορι-
σμένη δυνατότητα συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων, δηλαδή για τις γυναίκες, τα παιδιά 
και τους ηλικιωμένους (European Women Lobby 2012:4). 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά όσα διακυβεύονται σε σχέση με τα δικαιώ-
ματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων σε τρεις τομείς: α) την εργασία και τις αμοιβές 
των γυναικών, β) τις περικοπές στις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες και τα κοινωνικά επιδόματα και 
γ) τον περιορισμό της χρηματοδότησης για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών (Euro-
pean Women Lobby 2012:4-14).

4.3.1. Εργασία και αμοιβές γυναικών 

Η μείωση της διαφοράς στα ποσοστά απασχόλησης ανδρών και γυναικών δεν ήταν ένδειξη 
της αυξανόμενης ισότητας των φύλων ή απόρροια της βελτίωσης της θέσης των γυναικών. Αντιθέ-
τως αντανακλούσε και αντανακλά την επιδεινούμενη κατάσταση απασχόλησης και για τις γυναί-
κες και για τους άνδρες και την οξύτερη επίπτωση στην απασχόληση των ανδρών πριν την κορύ-
φωση της κρίσης. Το χάσμα κλείνει λόγω της προς τα κάτω εξίσωσης και όχι λόγω της βελτίωσης 
στα ποσοστά απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας των γυναικών, ενώ η βαθειά ύφεση επηρε-
άζει εξαιρετικά αρνητικά την απασχόληση των γυναικών. Η κρίση έχει αναιρέσει ετών προόδους 
για την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και την ισότητα στην αμειβόμενη απα-
σχόληση, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών σε 12 κράτη μέλη 
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν μειωθεί σε ποσοστά χαμηλότερα - ή στην καλύτερη περί-
πτωση κοντά στα ποσοστά απασχόλησης του 2005. Οι μειώσεις των ποσοστών απασχόλησης των 
γυναικών είναι δύσκολο να ανατραπούν διότι πολλές γυναίκες έχουν αναγκαστεί να στραφούν από 
την έμμισθη στην άμισθη εργασία λόγω της κατάρρευσης των δημόσιων υπηρεσιών, της μείωσης 
του εισοδήματος των νοικοκυριών και επειδή οι σύγχρονες πολιτικές για την αγορά εργασίας επι-
κεντρώνονται στη μείωση της ανεργίας - των ανδρών κυρίως - και όχι στην αύξηση της ζήτησης 
εργασίας - των γυναικών. Από το 2010 οι γυναίκες επηρεάζονται από την ανεργία σε πολύ υψηλό-
τερα ποσοστά, ενώ οι στατιστικές δεν αναδεικνύουν το γεγονός ότι οι άνεργες γυναίκες ανήκουν 
στις ομάδες που κινδυνεύουν πολύ περισσότερο ή βιώνουν φτώχεια.

Επίσης, η ποιότητα εργασίας των γυναικών, η οποία ήδη είναι χαμηλή, επιδεινώνεται ακόμα 
περισσότερο λόγω της απώλειας θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα. Ολοένα και περισσότερες 
γυναίκες ωθούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, μένουν χωρίς κοινωνική ασφάλιση, χωρίς δυνα-
τότητα εξισορρόπησης της εργασιακής και οικογενειακής/ προσωπικής ζωής και χωρίς σύνταξη. 
Οι μειώσεις μισθών στο δημόσιο τομέα απειλούν να ανατρέψουν την όποια πρόοδο έχει σημειω-
θεί στην μείωση του έμφυλου χάσματος στις αμοιβές. 

Τέλος, το μοντέλο του άνδρα κουβαλητή χάνει έδαφος καθώς αυξάνουν τα ποσοστά απασχό-
λησης των γυναικών οι οποίες από δευτερεύουσες εργαζόμενες γίνονται είτε οι μοναδικές πηγές 
εισοδήματος του νοικοκυριού, είτε ισότιμες με τους άνδρες σε επίπεδο (χαμηλού ή πολύ χαμηλού) 
εισοδήματος. Δεν είναι ωστόσο δυνατόν να ειπωθεί κατά πόσον αυτό το γεγονός συνιστά μονι-
μότερη αλλαγή στις σχέσεις των φύλων ή προσωρινή επίπτωση της κρίσης (European Women 
Lobby 2012:4-7).

4.3.2. Περικοπές στις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες και τα κοινωνικά επιδόματα

Οι περικοπές στις κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας και την υγεία μπορεί να οδηγήσουν στο να 
καταστεί και πάλι η φροντίδα ιδιωτική υπόθεση (reprivatization) και στην επιστροφή σε παραδοσι-
ακούς έμφυλους ρόλους, διότι μεταφέρουν την ευθύνη της φροντίδας από την κοινωνία στα νοι-
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κοκυριά και πιο συγκεκριμένα στις γυναίκες. Τα άτομα με ευθύνες φροντίδας - κυρίως οι γυναίκες - 
εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν ή να μειώσουν την έμμισθη απασχόληση προκειμένου να ανα-
λάβουν την παροχή υπηρεσιών που δεν παρέχονται πλέον από το κράτος ή δεν είναι σε θέση να 
καλύψουν οικονομικά (μέσω της απεύθυνσης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς). 

Οι μειώσεις των μέτρων τα οποία εν δυνάμει συμβάλλουν στην ισότιμη κατανομή της φροντί-
δας μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως για παράδειγμα η μείωση ή και κατάργηση της αμειβόμε-
νης πατρικής άδειας, μπορεί να οδηγήσουν σε μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις για την ισό-
τητα των φύλων σε μια εποχή που η ζήτηση για άμισθη, ιδιωτική φροντίδα ολοένα και αυξάνεται. 
Οι μειώσεις των πληρωμών/ μεταβιβάσεων για μητρικές και πατρικές άδειες, επιδόματα τέκνων, 
καθώς και για οικογενειακά ή άλλα επιδόματα, επιφέρουν μόνιμη μείωση του εισοδήματος όλων 
των γυναικών που έχουν ευθύνες φροντίδας.

Η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών απειλείται και η φτώχεια τους οξύνεται διότι τα επι-
δόματα συνιστούν σημαντική πηγή εισοδήματος των γυναικών και διότι οι γυναίκες εξαρτώνται 
περισσότερο από ότι οι άνδρες από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Οι μόνες γονείς και οι γυναίκες συντα-
ξιούχοι συγκαταλέγονται ανάμεσα σε εκείνους που έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες όταν περικό-
πτονται επιδόματα και υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών έχουν μειωθεί 
σε πολλές χώρες, ενώ η κρίση χρησιμοποιείται ως αιτιολογία για να μην αυξηθούν και να μην βελ-
τιωθούν οι υφιστάμενες ανεπαρκείς υπηρεσίες και φορείς υποστήριξης των γυναικών (European 
Women Lobby 2012:8-12).

4.3.3. Περιορισμός της χρηματοδότησης για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των 
γυναικών  

Οι δημόσιοι φορείς και οι θεσμοί για την ισότητα των φύλων περιορίζονται σε επίπεδο θεσμικών 
αρμοδιοτήτων ή καταργούνται με πρόσχημα τη λιτότητα. Η αποσάθρωση των δημόσιων μηχανι-
σμών για την ισότητα των φύλων συνιστά καταστρατήγηση τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε επίπεδο 
διεθνών δεσμεύσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων.

Επίσης, οι περικοπές των χρηματοδοτήσεων για τις γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ υπονομεύ-
ουν τη κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και συμβάλλουν στη σιώπηση της φωνής 
των γυναικών στην κοινωνία. Οι ΜΚΟ που παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε γυναίκες, έχουν ανα-
γκαστεί να μειώσουν τις υπηρεσίες τους παρά το γεγονός ότι στο πλαίσιο της κρίσης έχει αυξηθεί 
δραματικά η ζήτηση για υπηρεσίες υποστήριξης και συνηγορίας. Οι μειώσεις στις κρατικές χρη-
ματοδοτήσεις για φορείς ισότητας των φύλων, προγράμματα και γυναικείες οργανώσεις, υποδει-
κνύουν ότι οι υποστηρικτικές πολιτικές και οι χρηματοδοτήσεις εκ μέρους των εθνικών κυβερνή-
σεων και της ΕΕ έχουν συνδεθεί με την απότομη πτώση του οικονομικού κύκλου και την αυξανό-
μενη λιτότητα. (European Women Lobby 2012:13-14).

4.4. Προτεραιότητες, διακυβεύματα και προτάσεις

4.4.1. Αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της λιτότητας στα δικαιώματα των 
γυναικών και την ισότητα των φύλων 

Για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της λιτότητας έχει αποφασιστική σημασία 
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να αποτιμηθούν οι κατά φύλο επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων περικοπών και κυρίως να αρθούν 
οι ανισότητες και να διορθωθούν οι ανισορροπίες όσο το δυνατόν ταχύτερα. Συγκεκριμένα, προ-
τείνονται τα εξής σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο (European Women Lobby 2012:15):  
•	 Διασφάλιση αποτελεσματικής λειτουργίας των κρατικών φορέων και θεσμών για την ισότητα 

των φύλων μέσω της αύξησης των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Η επένδυση 
στα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων δεν θα πρέπει να συνδέεται μόνο με 
την οικονομική ευημερία διότι σε εποχές κρίσης είναι πολύ πιο ουσιαστικής σημασίας η κατο-
χύρωση της ισότητας. 

•	 Στοχευμένα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής όσων ομάδων πληθυσμού πλήττο-
νται περισσότερο από τις περικοπές και τη λιτότητα, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών 
που είναι μονογονείς και συνταξιούχες. 

•	 Δέσμευση για μη περαιτέρω περικοπές που θα έχουν μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις και 
διάθεση έκτακτης χρηματοδότησης για την αντιστάθμιση των μέτρων που ήδη εφαρμόζο-
νται (π.χ. για τη διασφάλιση διαθέσιμων και οικονομικά προσιτών ή δωρεάν υπηρεσιών φρο-
ντίδας και υγείας).

•	 Διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν επιπλέον περικοπές των δημόσιων χρηματοδοτήσεων σε 
γυναίκειες οργανώσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας τους.

•	 Διασφάλιση ότι οι σχεδιαζόμενες απώλειες σε θέσεις εργασίας και μειώσεις μισθών στο δημό-
σιο τομέα δεν θα στοχεύσει ειδικά στους κλάδους όπου υπερεκπροσωπούνται οι γυναίκες και 
αντιστάθμιση των απολύσεων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και επανένταξης στην αγορά 
εργασίας για όσους και κυρίως όσες, χάνουν την εργασία τους. 

•	 Προστασία βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και δομών (π.χ. νηπιαγωγείων, καταφυγίων, ξενώ-
νων, κέντρων ημέρας, κ.λπ.) από τις περικοπές μέσω της απαίτησης οι τοπικές αρχές να διασφα-
λίσουν ένα επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

•	 Συλλογή και καταγραφή πληροφοριών προκειμένου να υπάρξει εκτίμηση των έμφυλων επι-
πτώσεων των προηγούμενων προϋπολογισμών και μεταρρυθμίσεων (οικονομικών και πολι-
τικών). Η εκτίμηση θα πρέπει να λάβει  υπόψη και τα εξατομικευμένα μέτρα και τις αθροιστικές 
τους επιπτώσεις και να αποτιμήσει τις επιπτώσεις σε άνδρες και γυναίκες γενικότερα, καθώς και 
τις επιπτώσεις σε ειδικές ομάδες πληθυσμού προκειμένου να αποτυπωθεί μια ολιστική εικόνα 
για τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και τις αποφάσεις για τους προϋπολογισμούς.

•	 Ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των γυναικών και της διάστασης της ισότητας των φύλων σε 
όλους τους τομείς των Ετήσιων Οικονομικών Πλαισίων 2014 -2020.

Ενώ σε μακροπρόθεσμη βάση προτείνονται τα εξής (European Women Lobby 2012:15-16):
•	 Δημιουργία ειδικού, μόνιμου συστήματος κατάρτισης των προϋπολογισμών με την οπτική του 

φύλου (gender budgeting) στα υπουργεία οικονομικών που θα συνεργάζονται με τους αρμό-
διους κρατικούς φορείς για την ισότητα των φύλων και με γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ. 

•	 Υποβολή όλων των προϋπολογιστικών και φορολογικών μέτρων σε εκτίμηση των επιπτώσεων 
κατά φύλο (gender impact assessment), μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται πλήρης αναδι-
ανεμητική ανάλυση προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον θα επηρεαστούν και με ποιον 
τρόπο γυναίκες, άνδρες και διαφορετικές ομάδες πληθυσμού. Η εκτίμηση των κατά φύλο επι-
πτώσεων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει προτάσεις για την άμβλυνση και εξάλειψη των ανι-
σότιμων επιπτώσεων.

•	 Διόρθωση προτεινόμενων προϋπολογισμών στο πλαίσιο της εκτίμησης των κατά φύλο επι-
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πτώσεων προκειμένου να διασφαλίζονται δίκαια και ισότιμα αποτελέσματα.
•	 Παραγωγή κατά φύλο δεδομένων και ποσοτικών στοιχείων και εφαρμογή της έμφυλης ανά-

λυσης με στόχο την παρακολούθηση των επιπτώσεων που έχουν οι φορολογικές και επιδομα-
τικές μεταρρυθμίσεις και σε άτομα και σε νοικοκυριά. 

4.4.2. Προτεραιότητες της φεμινιστικής θεώρησης και πολιτικής για το σύγχρονο 
μετανεωτερικό κράτος πρόνοιας

Τα σύγχρονα και σοβαρά διακυβεύματα της φεμινιστικής θεώρησης και πολιτικής σε ότι αφορά 
το σύγχρονο μετανεωτερικό κράτος πρόνοιας έχουν να κάνουν και με τις εξής προτεραιότητες:

Α. Πρόληψη και αντιμετώπιση της θηλυκοποίησης της φτώχειας (feminization of 
poverty)
Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα, οι γυναίκες παγκοσμίως αποτελούν την πλειοψηφία τόσο 

εκείνων βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, όσο και εκείνων που απειλούνται από τη 
φτώχεια. Στη χώρα μας, η κρίση πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες, ενώ οι έμφυλες διακρίσεις απο-
κτούν διαχρονικό χαρακτήρα. Είναι ενδεικτικό ότι εκτός από τα εξαιρετικά υψηλότερα ποσοστά 
ανεργίας των γυναικών, που σύμφωνα με την Eurostat τον Ιανουάριο του 2012 ανήλθε στο 25,6%, 
έναντι του 18,8% των ανδρών, ποσοστό που καταγράφει «υπερανεργία των γυναικών»,  οι γυναί-
κες ανήκουν στις ομάδες πληθυσμού που απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια8.  Επίσης, το 
ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι υψηλότερο στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, 20,9% και 
19.3%, αντίστοιχα, τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά με θήλυ μέλος απειλούνται από τη φτώχεια σε 
ποσοστό 27,7%, ενώ τα αντίστοιχα με άρρεν μέλος σε ποσοστό 26,3% (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2012: 4). Παρά τα 
μέτρα και τις πολιτικές η κατάσταση αυτή όχι μόνον δεν αμβλύνεται, αλλά αντιθέτως επιδεινώνε-
ται. Παλιότερα οι γυναίκες αποτελούσαν τον εφεδρικό στρατό,  σήμερα καλούνται να ενταχθούν 
σε επισφαλείς και περιθωριακές ή κοινωνικά απορριπτέες και απαξιωμένες θέσεις εργασίας. Ειδι-
κότερα πλήττονται: μόνες γονείς, αγρότισσες, άνεργες, μετανάστριες, γυναίκες με ευθύνες φρο-
ντίδας που δεν είναι σε θέση να βρουν απασχόληση, γυναίκες που εργάζονται με μερική απασχό-
ληση ή σε κλάδους και θέσεις επισφαλείς με χαμηλές αμοιβές και χωρίς ασφαλιστικά δικαιώματα, 
κ.λπ. Για την αντιμετώπιση της φτώχειας στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, απαιτείται πρωτί-
στως η διασφάλιση κατώτατου εγγυημένου εισοδήματος που θα διασφαλίζει αξιοπρεπή 
διαβίωση για το σύνολο των γυναικών (ανεξαρτήτως φυλής, ηλικίας, καταγωγής, εθνότητας, εργα-
σιακής κατάστασης, κ.λπ.). Αίτημα βεβαίως που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες,, αλλά το σύνολο των 
πολιτών και κατοίκων της χώρας, με δεδομένο ότι η αξιοπρεπής διαβίωση συνιστά αδιαπραγμά-
τευτο οικουμενικό δικαίωμα. Επίσης, απαιτούνται θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών που κιν-
δυνεύουν περισσότερο (προληπτικά μέτρα όχι απλώς μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας), 
καθώς και ένταξη της οπτικής του φύλου στο σύνολο των εθνικών και τοπικών πολιτικών 
(gender mainstreaming).

8. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ (2012:2) ο πληθυσμός που απειλείται από φτώχεια είναι κυρίως γυναίκες άνεργες (40,0%), 
μονογονεϊκά νοικοκυριά με τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί (33,4%), νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω (30,1%), 
νοικοκυριά με 3 ή περισσότερους ενήλικες με εξαρτώμενα παιδιά (29,3%), μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ (27,7%) και παι-
διά ηλικίας 0-17 ετών (23,0%).
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Β. Αυτονομία, ανεξαρτησία και ενδυνάμωση των γυναικών 
Η διασφάλιση της αυτόνομης δράσης, της ανεξαρτησίας (οικονομικής, κοινωνικής και πολι-

τικής) και η ενδυνάμωση των γυναικών θα πρέπει να συνιστούν προτεραιότητα των πολιτικών 
για την ένταξη του φύλου στο κράτος πρόνοιας ή το κοινωνικό κράτος. Αυτό σημαίνει ότι για να 
αρθούν οι ποικίλες και πολλαπλές διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες θα πρέπει να αναγνωρι-
στεί το δικαίωμά τους να κάνουν ελεύθερες επιλογές. Επομένως θα πρέπει να διασφαλιστεί στην 
πράξη η ισότητα ευκαιριών και η ίση αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών σε όλες τις λειτουργίες 
του κράτους πρόνοιας. Ως εκ τούτου, οι παροχές και παρεμβάσεις του κράτους πρόνοιας θα 
πρέπει να στηρίζουν τις γυναίκες και ως άτομα σε εξατομικευμένη βάση και ως κοινωνική 
κατηγορία ή ομάδα, ιδιαιτέρως αν πρόκειται για γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πλη-
θυσμού. Επίσης, οι άμεσες παροχές στις γυναίκες θα πρέπει να συνδυάζονται με την άμβλυνση 
των διαχωρισμών ανάμεσα στα φύλα, καθώς και την άρση των πολλαπλών διακρίσεων.

Γ. Δομές φροντίδας και μέριμνας για παιδιά και άλλα εξαρτημένη μέλη της οικογένειας
Η κοινωνική οργάνωση της μητρότητας και της φροντίδας των παιδιών ή το ερώτημα ποιος ή 

ποια φροντίζει τα παιδιά αποτελεί κεντρικό ζήτημα της αναδιάρθρωσης του κράτους πρόνοιας. 
Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται περισσότερες και καλύτερες δομές φροντίδας για παιδιά και άλλα 
εξαρτημένα μέλη της οικογένειας σε συνδυασμό με μια σειρά άλλα μέτρα ή παρεμβάσεις, όπως για 
παράδειγμα κοινωνικές δαπάνες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της φτώχειας και για την πρό-
ληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, υποστήριξη των νέων μορ-
φών οικογένειας καθώς και μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη σταδιακή και μακροπρόθεσμη 
αλλαγή των κοινωνικών προτύπων του φύλου. Απαιτείται ένα νέο μοντέλο κοινωνικής πολι-
τικής το οποίο θα αναγνωρίζει τη φροντίδα όχι μόνο ως οικονομικό μέγεθος, αλλά και ως 
στοιχείο κοινωνικής και προσωπικής ευημερίας. Στο πλαίσιο αυτού του νέου μοντέλου θα πρέ-
πει να αναδιοργανωθεί πλήρως ο κοινωνικός χρόνος και να ανατραπεί το αξιακό σύστημα με το 
οποίο απαξιώνεται η εργασία φροντίδας προς όφελος της μισθωτής εργασίας. Μόνο τότε οι πολι-
τικές δεν θα είναι απλώς φιλικές προς τις γυναίκες, αλλά φιλικές για την οικογένεια και την κοινω-
νία, και μόνο τότε θα μπορούν να θεωρηθούν ως κοινωνική επένδυση. 



50

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Ι. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ
Βουγιούκα Άννα (2008), Νέες κοινωνικές ανάγκες - Νέες προσεγγίσεις κοινωνικής πολιτικής. 

Συμμετοχή και Ενδυνάμωση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υποκειμένων. Κ.Π. EQUAL Α.Σ. 
ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ. Αθήνα: ΑΝΕΘ -ΕΕΤΑΑ Σεπτέμβριος 2008.

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ) (2012) Δελτίο Τύπου, Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών 
Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2010.  Πειραιάς, 3 / 1/ 2012

Κουραχάνης Νίκου (2012) (Αν)οικοδομώντας τον ρατσισμό της φτώχειας: Ο λόγος της κοινωνικής 
πολιτικής των νεοφιλελεύθερων καιρών, 30/12/2012, Ενθέματα http://enthemata.wordpress.
com/2012/12/30/nikos-k/#more-10465

Lister Ruth, (2007) «Το φύλο και η ανάλυση της κοινωνικής πολιτικής» στο Lewis G., Sh. 
Gewirtz & J. Glarke, Κοινωνική Πολιτική Μια άλλη προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg, 2007: 
44-60

Melucci Α., (2002) Κουλτούρες στο Παιχνίδι.  Διαφορές για να συμβιώσουμε. Αθήνα: Εκδόσεις 
Gutenberg.

Williams F., (2007) «Αρχές αναγνώρισης και σεβασμού στην πρόνοια», στο Lewis G., Sh. Gewirtz & 
J. Glarke, Κοινωνική Πολιτική Μια άλλη προσέγγιση, Αθήνα: Gutenberg, 2007: 417-433.

Πολάνυι Κάρλ (2007) Ο μεγάλος μετασχηματισμός: Οι πολιτικές και κοινωνικές απαρχές του καιρού 
μας. Αθήνα: Εκδόσεις Νησίδες.

Ροζανβαλόν Π., (2003) Το νέο Κοινωνικό ζήτημα. Επανεξετάζοντας το κράτος πρόνοιας. Αθήνα: 
Μεταίχμιο.

Στρατηγάκη Μαρία (2007) Το φύλο της κοινωνικής πολιτικής. Αθήνα: Μεταίχμιο
Tronto C. Joan (2011), Για μια πολιτική της μέριμνας (care) σ’ έναν ευάλωτο κόσμο. Αθήνα: Εκδόσεις 

Πόλις.
Τσουκαλάς Κ. (2000) Το υπό «απορρύθμισιν» κοινωνικό κράτος. Το Βήμα, 24/2/2000, σελ: Β40.

ΙΙ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ
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.

Derbyshire Helen (2002), Gender Manual: A Practical Guide for Development Policy Makers 
and Practitioners. Social Development Division, pg:33. Department for International 
Development (DFID) April 2002.

Esping-Andersen, Gosta (2009) Incomplete Revolution: Adapting Welfare States to Women’s New 
Roles. Cambridge: Polity Press.

Esping-Andersen Gosta, (1999), Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford: Oxford 
University Press.

European Women Lobby - EWL (2012) The price of austerity - The impact on women’s rights and 
gender equality in  Europe. Creative Commons, European Women’s Lobby October 2012.

Hobson Barbara (2006) The Evolution of the Women-friendly State: Opportunities and 
Constraints in the Swedish Welfare State in Razavi Sh., Sh. Hassim (eds) (2006) Gender and 



51

Social Policy in a Global Context: Uncovering the Gendered Structure of the «Social». Palgrave 
Macmillan, Basingstoke, 2006: 151 - 172.

Hobson, Barbara (1990) ‘No Exit No Voice – Women’s Economic Dependency and the Welfare 
State’. Acta Sociologia 33, 235–250.

Karamessini Maria & Jill Rubery (eds) (2013) Women and Austerity. The Economic Crisis and the 
Future for Gender  Equality. Routledge, London, forthcoming.

Korpi, W. and J. Palme (1998) ‘The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality: Welfare 
State Institutions, Inequality, and Poverty in the Western Countries’. American Sociological 
Review, Vol. 63, 661–87.

Lewis Jane and Susanna Giullari  (2006) The Adult-worker-model Family and Gender Equality: 
Principles to Enable the Valuing and Sharing of Care in Razavi Sh., Sh. Hassim (eds) (2006) 
Gender and Social Policy in a Global Context: Uncovering the Gendered Structure of the 
«Social».Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2006: 173 - 192.

Lister Ruth (1997) Citizenship: Feminist Perspectives. Basingstoke: Macmillan.
McCall, Leslie. «The Complexity of Intersectionality.» Journal of Women in Culture and 

Society, Vol. 30, No. 3, Spring 005, pp. 1771–1800. http://www.journals.uchicago.edu/doi/
pdf/10.1086/426800

Orloff, Ann Sholla (2002) Women’s Employment and Welfare Regimes: Globalization, Export 
Orientation and Social Policy in Europe and North America. SPD No.12, Geneva: UNRISD.

Orloff, Ann Sholla (1993) ‘Gender and the Social Rights of Citizenship: The Comparative Analysis 
of Gender Relations and Welfare States’. American Sociological Review, No. 58, 303–28.

Razavi Shahra, Shireen Hassim (eds) (2006) Gender and Social Policy in a Global Context: 
Uncovering the Gendered Structure of the «Social». Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2006.

Wilson Elizabeth, (1977), Women and the welfare state, London: Tavistock.



52

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Θελερίτη Μαρία

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Ισότητα των φύλων και τοπικές πολιτικές

H  Γ.Γ.Ι.Φ. επιχειρεί να εντάξει την οπτική του φύλου σε όλους τους τομείς των δημόσιων πολι-
τικών, αναγνωρίζοντας ότι το gender mainstreaming αποτελεί βασικό στόχο και ολοκληρωμένη 
στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σε αυτό το πλαίσιο όχι μόνο οι εθνικοί 
φορείς, αλλά και οι τοπικοί φορείς καλούνται να σχεδιάσουν πολιτικές που θα αποσκοπούν στη 
χάραξη, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών ισότητας έτσι ώστε άνδρες και γυναίκες να επωφε-
λούνται ισότιμα από όλες τις πολιτικές και δράσεις που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Δημιουρ-
γούνται εργαλεία, Πρότυπο Σύστημα Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) στις τοπικές πολιτι-
κές και οδηγός Εφαρμογής του ΣΕΙΦ για τους Δήμους, στοχεύοντας στη γεφύρωση του χάσματος  
μεταξύ του θεσμικού πλαισίου της ισότητας που δημιουργείται στους Δήμους με το Νόμο 3852/ 
2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτη» και της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών ισότητας στο 
τοπικό επίπεδο. 

Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί θεωρείται σημαντική η ενσωμάτωση πολιτικών ισό-
τητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση; 
•	 Η τοπική αυτοδιοίκηση με το νέο νόμο, αποκτά θεσμικά εργαλεία και αρμοδιότητες για την προ-

ώθηση της ισότητας και ταυτόχρονα για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. 
•	 Η  ενίσχυση της  αρχής της επικουρικότητας,  έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την πρακτική 

εφαρμογή του δικαιώματος της ισότητας των φύλων και εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα διακυ-
βέρνησης - κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Άλλωστε σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες (2006:6) «Αν θέλουμε να εξασφα-
λίσουμε μία κοινωνία βασισμένη στην ισότητα, επιβάλλεται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να 
λαμβάνουν πλήρως υπόψη τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές τους, στην οργάνωσή τους και στις 
πρακτικές τους. Και τόσο στον σημερινό όσο και στον κόσμο του αύριο, η πραγματική ισότητα των 
φύλων είναι αποφασιστικής σημασίας για την οικονομική και την κοινωνική μας επιτυχία – όχι μόνο 
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σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, αλλά και στις περιφέρειες, τις πόλεις και τις τοπικές μας κοινότητες.»
•	 Οι τοπικές αρχές, ως οι βαθμίδες διακυβέρνησης που βρίσκονται εγγύτερα στους πολίτες και 

τις πολίτισσες, φαίνεται να ενδείκνυνται ως  το καταλληλότερο πεδίο για την καταπολέμηση 
των ανισοτήτων, και την προώθηση μίας πραγματικά ισόνομης κοινωνίας. Αποτελούν δηλ από 
τη μια  προνομιακό  χώρο  πολιτικής συμμετοχής και άρα πιο προσβάσιμο  σε ομάδες της τοπι-
κής κοινωνίας, και από την άλλη αναδεικνύουν με ποιο εμφανές  τρόπο την έμφυλη  έννοια  
στη θεώρηση της δημοκρατίας (Κυριακίδου, 2006), επισημαίνοντας την αναπαραγωγή της 
ιεράρχησης των φύλων και στα τοπικά επίπεδα εξουσίας .

•	 Η συμμετοχή και  η εκπροσώπηση των φύλων στην τοπική αυτοδιοίκηση λόγω της  λειτουρ-
γίας  αποκεντρωμένων θεσμών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,  δεν σημαίνει ότι κινητοποιεί αυτό-
ματα τις περιθωριοποιημένες πολιτικά ομάδες, ούτε ότι ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους στα 
τοπικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Αυτή η διαπίστωση  μας οδηγεί  στην επανεξέταση των δια-
δικασιών διακυβέρνησης στο τοπικό επίπεδο, η οποία  μπορεί να οδηγήσει στον εμπλου-
τισμό της έννοιας «συμμετοχή από τη βάση» αλλά και στη δημιουργία συμμετοχικών 
θεσμών στο τοπικό επίπεδο όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για όλες τις ομάδες που απαρ-
τίζουν την τοπική κοινότητα. Γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της πιλοτικής 
εφαρμογής  με την προσπάθεια που καταβλήθηκε για την  ενεργοποίηση των θεσμικών οργά-
νων και φορέων για τη συμμετοχή της ευρύτερης κοινότητας και συνιστά ενδεχομένως παρά-
δειγμα καλής πρακτικής.

•	 Η ένταξη του φύλου στην ίδια την οργάνωση του Δήμου, στην οργάνωση της εργασίας, στη 
διαμόρφωση εργασιακών σχέσεων, στον σχεδιασμό της μισθολογικής πολιτικής, στη βελτί-
ωση της ποιότητας των υπηρεσιών και  την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων, θέτει  μια 
άλλη αντίληψη για τη διοίκηση και τη  διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού (οριζόντιο σύγ-
χρονο management/ διαχείριση και διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και ενεργή συμμε-
τοχή των εργαζομένων)  
Όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, η ένταξη της οπτικής του φύλου στο τοπικό επίπεδο 

αφορά τρία επίπεδα προσέγγισης: Ι) Την πολιτική  συμμετοχή και αντιπροσώπευση  των γυναι-
κών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. ΙΙ) Το σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση πολιτικών και τοπικών δράσεων, έτσι όπως αποτυπώνονται στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα και στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου και στον προϋπολογισμό του, ο οποίος 
συντάσσεται  κάθε χρόνο. ΙΙΙ) Την οργάνωση και λειτουργία  των  υπηρεσιών των Δήμ ων και 
των νομικών τους προσώπων.

Η οποιοδήποτε προσέγγιση για την ένταξη της οπτικής του φύλου  στις παραπάνω δομές, 
όργανα και τοπικές πολιτικές, με έμφαση στην κοινωνική πολιτική, θα πρέπει να λάβει υπόψη της:
•	 Το περιεχόμενο και τον στόχο του gender mainstreaming  (ένταξη ή ενσωμάτωση της διά-

στασης ή της οπτικής του φύλου σε όλες τις πολιτικές), του  gender impact assessment 
(εκτίμηση των κατά φύλο επιπτώσεων των πολιτικών) και των θετικών δράσεων (Βου-
γιούκα, 2012).

•	 Τις εξής δύο παραδοχές:   α) Αν η  ένταξη της οπτικής του  φύλου αποτελεί  στρατηγική και η 
εκτίμηση των κατά φύλο επιπτώσεων σημαντικό αναλυτικό εργαλείο που μας βοηθά να εκτι-
μήσουμε εάν μια υφιστάμενη πολιτική δράση αναπαράγει ή όχι διάκριση κατά των γυναικών 
με αρνητικές συνέπειες στην καθημερινή ζωή, τότε η εφαρμογή τους  προϋποθέτει να γνωρί-
ζουμε το τοπίο ή τις συνθήκες  στις οποίες θα κληθούμε να εντάξουμε την οπτική του 
φύλου. β) Αν η  ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές συνεπάγεται ότι «θα κινητο-
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ποιηθούν  οι γενικές πολιτικές και ειδικά μέτρα με σκοπό την επίτευξη στις ισότητας, λαμ-
βάνοντας υπόψη στο στάδιο του σχεδιασμού στις πιθανές επιπτώσεις στις στην αντίστοιχη 
κατάσταση ανδρών και γυναικών» (Βουγιούκα, 2012), αυτό σημαίνει ότι εξετάζονται συστη-
ματικά μέτρα και πολιτικές και λαμβάνονται υπόψη  οι πιθανές επιπτώσεις κατά τον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή αυτών των πολιτικών. 
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές συμπεραίνεται ότι οποιαδήποτε απόπειρα  ένταξης  της 

οπτικής του  φύλου στις τοπικές πολιτικές απαιτεί γνώση των βασικών εργαλείων χάραξης 
των πολιτικών στους Δήμους, καθώς επίσης και των  διαδικασιών  κατάρτισης και σχεδια-
σμού αυτών των πολιτικών. Εκτός από τη σημασία που έχει η ένταξη της διάστασης του φύλου 
στις τοπικές πολιτικές, σκόπιμο είναι να γίνει ιδιαίτερη μνεία στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. 
Αφενός λόγω του αντικειμένου του συγκεκριμένου προγράμματος και  των  ομάδων στόχων στις 
οποίες απευθύνεται, άρα και του συνόλου των παρεμβάσεων της πιλοτικής εφαρμογής, οι οποίες  
επικεντρώθηκαν στον κοινωνικό τομέα των Δήμων, και αφετέρου επειδή το μεγαλύτερο μέρος 
των πολιτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων στους Δήμους αναπτύσσονται στον 
τομέα της  κοινωνικής πολιτικής και ιδιαίτερα της φροντίδας, ως πολιτικές φιλικές προς τις γυναί-
κες, δημιουργώντας ερωτηματικά για το αν πρόκειται πράγματι για πολιτικές αφορούν την ισό-
τητα των φύλων ή την οικογένεια.     

2. ΘΕΣΜΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Η δεκαετία που πέρασε χαρακτηρίστηκε ως περίοδος μεταρρυθμίσεων για την τοπική αυτοδι-
οίκηση με τελευταία θεσμική τομή τον νόμο «Καλλικράτη», ο οποίος αναδιέταξε τις σχέσεις κεντρι-
κού και τοπικού κράτους με τη μείωση του αριθμού των Δήμων και των νομικών προσώπων και τη 
μεταφορά αρμοδιοτήτων  από  την Κεντρική διοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το τοπίο έτσι 
όπως διαμορφώνεται μετά τον Καλλικράτη θα μπορούσε να σκιαγραφηθεί με βάση τα χαρακτη-
ριστικά του τοπικού συστήματος διακυβέρνησης, του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή πολιτικών ισότητας των φύλων, του πλαισίου για την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, 
του τρόπου σχεδιασμού των πολιτικών και του προγραμματισμού των δράσεων, του προφίλ και 
των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και του ρόλου που διαδραματίζει η τοπική κοι-
νότητα για την ισότητα των φύλων. 

2.1. Το τοπικό σύστημα διακυβέρνησης 

Με τον Καλλικράτη το σύστημα διακυβέρνησης στους Δήμους εκτός από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, το οποίο διατηρεί κυρίαρχο ρόλο στη χάραξη πολιτικών, αλλά και στη λήψη αποφάσεων, 
και την  Οικονομική Επιτροπή, έτσι όπως μετονομάζεται η  Δημαρχιακή Επιτροπή, η οποία ανα-
βαθμίζεται και αναλαμβάνει  λειτουργίες  οικονομικού ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποί-
ησης του προϋπολογισμού, δημιουργούνται και νέες Επιτροπές: 
•	 Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούμενη από το δήμαρχο και τους αντιδημάρχους,  αποτε-

λεί το συλλογικό όργανο άσκησης, συντονισμού και λογοδοσίας της εκτελεστικής λειτουρ-
γίας του δήμου. 

•	 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην οποία συμμετέχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι από όλες τις 
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παρατάξεις, με αρμοδιότητες σε θέματα  πολεοδομικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα και 
αδειοδοτήσεις καταστημάτων και επιχειρήσεων. 

•	 Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, το οποίο 
γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμ-
ματα δράσης του δήμου (δηλαδή το Επιχειρησιακό και το Ετήσιο Πρόγραμμα). Η επιτροπή αυτή 
συγκροτείται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σε δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοί-
κων και αποτελείται από εκπροσώπους τοπικών εμπορικών, επαγγελματικών, αθλητικών και πολι-
τιστικών  συλλόγων και οργανώσεων, εκπροσώπους επιστημονικών φορέων, οργανώσεων εργα-
ζομένων και εργοδοτών, εθελοντικών οργανώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Επίσης, εκτός από τις παραπάνω Επιτροπές δημιουργείται  ένας νέος θεσμός, ο  Συμπαρα-

στάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, με  αρμοδιότητα  στη διατύπωση προτάσεων για τη 
βελτίωση της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με τους πολίτες, τόσο στο πλαίσιο της 
προβλεπόμενης ετήσιας έκθεσης, όσο και σε περιπτώσεις σημαντικών προβλημάτων κακοδιοί-
κησης, που εντοπίζει. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να συγκροτήσουν Δημοτικές 
Επιτροπές Ισότητας για την ανάπτυξη και την υλοποίηση πολιτικών για την ισότητα των φύλων 
(βλέπε στη συνέχεια αναλυτικότερα).  Τέλος συγκροτείται το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, 
ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ένταξη των μεταναστών στην τοπική κοινωνία, στο 
οποίο εκτός από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις κοινότη-
τες μεταναστών, καθώς και από κοινωνικούς φορείς που αναπτύσσουν δράση σχετική με τις ανά-
γκες και τα προβλήματα των μεταναστών.

 Παράλληλα με το Δήμο  λειτουργούν Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις:
•	 Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας 
•	 Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
•	 Κοινωφελείς Επιχειρήσεις
•	 Ανώνυμες Εταιρίες

Παρά την προσπάθεια δημιουργίας νέων θεσμών και επιτροπών με σκοπό την  αποκέντρωση 
στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων, φαίνεται ότι το δημαρχοκεντρικό μοντέλο άσκησης 
της εξουσίας παραμένει ισχυρό. Παρατηρούνται προβλήματα λειτουργίας στους νέους θεσμούς 
(Συμπαραστάτη του Δημότη, λόγω των αδιέξοδων ρυθμίσεων που προβλέπονται για τη λειτουρ-
γία του) ή στις Επιτροπές, όπως για παράδειγμα στην Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία λόγω του 
μεγάλου αριθμού των εκπρόσωπων και του τρόπου λειτουργίας της, δεν είναι σε θέση να εκπληρώ-
σει επαρκώς και αποτελεσματικά το ρόλο της. Εκτός από τα προβλήματα λειτουργίας ορισμένων 
θεσμικών οργάνων , εντοπίζεται συχνά  και η  μη ενεργοποίηση αλλων, όπως για παράδειγμα της 
Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα αφενός αλλαγών στο Τοπικό 
Σύστημα διακυβέρνησης και αφετέρου ανοίγματος του συστήματος στην κοινωνία. Στο πλαίσιο 
του ανοίγματος των νέων τοπικών θεσμών στην κοινωνία, η πολιτική συμμετοχή των γυναικών στα 
τοπικά κέντρα λήψης αποφάσεων αποκτά ιδιαίτερο νόημα και συνιστά ζήτημα αιχμής για την προ-
ώθηση της ισότητας των φύλων σε τοπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συμμετοχή των γυναικών στα τοπικά κέντρα λήψης αποφά-
σεων και συγκεκριμένα στα όργανα διοίκησης της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, αποτε-
λεί σημαντικό δείκτη για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο.  Στη χώρα μας και παρά 
την έλλειψη αναλυτικών ποσοτικών και π οιοτικών στοιχείων σε μακροχρόνια βάση, συνιστά κοινό 
τόπο ότι η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά είναι εξαιρετικά χαμηλή. Ενδεικτικά παρατίθεται ο 
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κάτωθι πίνακας όπου αποτυπώνεται η περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών σε διαδικασίες και 
όργανα λήψης αποφάσεων. 

Πίνακας 1. Συμμετοχή των γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού 
ανά Περιφέρεια της χώρας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΑΙΡΕΤΕΣ % ΑΙΡΕΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 660 66 10,00

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 668 105 15,72

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 745 85 11,41

ΑΤΤΙΚΗΣ 2.251 548 24,34

ΚΡΗΤΗΣ 656 92 14,02

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 228 40 17,54

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 750 108 14,40

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 595 72 12,10

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.286 217 16,87

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 363 57 15,70

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 784 83 10,59

ΗΠΕΙΡΟΥ 498 56 11,24

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 210 29 13,81

ΣΥΝΟΛΟ 9.694 1.558 14,40

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 16,07

Πηγή: ΥΠΕΣ/ ΓΓΙΦ (2010) Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητας των Φύλων 2010-2013 - Δράσεις για τις Περι-
φέρειες και τους Δήμους.

 
2.1.1. Τι ανέδειξε η πιλοτική εφαρμογή 

Η διαπίστωση παραμένει ίδια και με βάση τα στοιχεία που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της πιλο-
τικής εφαρμογής δηλ. ότι  η συμμετοχή των γυναικών είναι εξαιρετικά χαμηλή πλην ελαχίστων εξαι-
ρέσεων π.χ. στο Δήμο Βέροιας  σε σύνολο 34 μελών του ΔΣ , οι 7 είναι γυναίκες, η συμμετοχή των 
γυναικών στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Καρδίτσας είναι 14,7%, και στο δήμο Κορυ-
δαλλού 34%. Επίσης στο Δήμο Πατρέων αναφέρεται ότι η συμμετοχή των γυναικών ανέρχεται 
στο 40%,η οποία θεωρείται ισόρροπη συμμετοχή, αλλά δεν παρέχονται αναλυτικά στοιχεία για την 
κατά φύλο σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πολύ χαμηλή είναι επίσης και η συμμετοχή 
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των γυναικών αντιδημάρχων(14,28% στην Καρδίτσα). Ενδιαφέρον παρουσιάζει  το γεγονός ότι 
σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρονται οι ποσοστώσεις μεταξύ των δεσμεύσεων των Δήμων υπέρ 
της ισότητας των φύλων, αλλά αυτό δεν επεξηγείται περαιτέρω ούτε αποδεικνύεται πρακτικά.  

2.2. Το θεσμικό πλαίσιο για την σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών για την ισότητα 
των φύλων στους  Δήμους

2.2.1. Το θεσμικό πλαίσιο και οι μηχανισμοί για την ισότητα των φύλων

Τα θεσμικά εργαλεία για τη χάραξη και άσκηση πολιτικών ισότητας στους Δήμους  είναι αφε-
νός η Δημοτική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων και αφετέρου  η Υπηρεσιακή Μονάδα 
για την Ισότητα των Φύλων, η οποία συνήθως εντάσσεται στη διεύθυνση κοινωνικής πολικής 
και ισότητας των φύλων. 

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, ως αιρετό όργανο, στο οποίο συμμετέχουν αιρε-
τοί και αιρετές, υπηρεσιακά στελέχη της αρμόδιας για τις πολιτικές φύλου, Διεύθυνσης του Δήμου 
ή του ΝΠΔΔ, καθώς και εμπειρογνώμονες σε θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου, εισηγεί-
ται θέματα και δράσεις για την προώθηση της ισότητας στο Δήμο. Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες της 
Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 
•	 Εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό  Συμβούλιο,  για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας 

των φύλων σ’ όλους τους τομείς πολιτικών.
•	 Ευαισθητοποίηση/ ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων για θέματα ισότητας των 

φύλων με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, επι-
μορφωτικών προγραμμάτων. 

•	 Εντοπισμός και  προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προ-
κύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου στον τομέα της 
εργασίας, της παιδείας, της εκπαίδευσης, των οικογενειακών σχέσεων, της υγείας, της κοινω-
νικής ασφάλισης. 
Επιδίωξη της Επιτροπής είναι η μόνιμη και στενή συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή 

Ισότητας, τους Ο.Τ.Α. του Νομού, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, τους 
μαζικούς φορείς και τις Μ.Κ.Ο.

Η Διεύθυνση Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, το Τμήμα ή Γρα-
φείο Πολιτικών Ισότητας των Φύλων είναι η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα για το σχεδιασμό και 
την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών ισότητας των φύλων στους Δήμους.  Σχε-
διάζει,  εισηγείται και  μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και  μέτρων που  στοχεύουν στην 
ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσιακή 
Μονάδα Πολιτικών Ισότητας των Φύλων θα πρέπει να δραστηριοποιείται για τα κάτωθι: 
•	 Τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των 

παιδιών καθώς και τη δικτύωση και συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για την στήριξη 
δικτύου τοπικών δομών (Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών θυμά-
των βίας και των παιδιών τους) και υπηρεσιών για την αρωγή των θυμάτων βίας, καθώς και την 
πρόληψη και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών.

•	 Την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων με βάση το 
φύλο και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινής γνώμης για την άρση των 
στερεοτύπων λόγω φύλου.
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•	 Την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ιδιαίτερα για 
γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει συνεργασία με 
συναρμόδιους φορείς, μη κυβερνητικές και γυναικείες οργανώσεις για την ανάπτυξη δράσεων 
για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ΑμεΑ, άστεγους/ες κ.ά.) και ιδιαίτερα των κοινω-
νικά αποκλεισμένων γυναικών ή των γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 
(όπως π.χ. είναι οι μετανάστριες, οι πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο, οι γυναίκες με αναπηρία, οι 
φυλακισμένες και αποφυλακισμένες και γυναίκες μονογονείς, κ.α.).  

•	 Την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση 
και τη δικτύωση και συνεργασία με φορείς σχετιζόμενους με την αγορά εργασίας και την 
παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, με επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και 
γυναικείες οργανώσεις με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών, την ανταλλαγή απόψεων, 
την από κοινού εκπόνηση και προώθηση δράσεων.

•	 Την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την 
προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων και τη συνεργασία με τους αρμόδιους αιρε-
τούς και αιρετές και τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των δήμων (π.χ. ΠΕΔ, ΚΕΔΕ) με στόχο 
την παροχή ενημέρωσης, την ευαισθητοποίηση για τα ζητήματα της ίσης πολιτικής εκπροσώ-
πησης των γυναικών και την κινητοποίησή τους για στήριξη πολιτικών και δράσεων υπέρ της 
αύξησης των ποσοστών των γυναικών που συμμετέχουν σε διαδικασίες και όργανα λήψης 
αποφάσεων.

•	 Τη λήψη μέτρων για τη συμφιλίωση των επαγγελματικών και οικογενειακών/ιδιωτικών υπο-
χρεώσεων και το σχεδιασμό προγραμμάτων για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικο-
γενειακής ζωής, τη λειτουργία βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντί-
δας, παιδικών σταθμών, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών με ειδικές 
ανάγκες, κ.λπ.

Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι η Υπηρεσιακή Μονάδα Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 
έχει διττό ρόλο. Αφενός συμβουλευτικό, προς όλους/ες τους/τις κατοίκους του Δήμου, με έμφαση 
στις γυναίκες, και αφετέρου συντονιστικό, προς το εσωτερικό του Δήμου (υπηρεσίες και δομές) 
μέσα από την ένταξη της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στις τοπικές πολιτικές, με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση, την συμμετοχή στην εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικών, την παροχή 
ενημέρωσης και διάχυση της πληροφόρησης.

Η λειτουργία υπηρεσιακής μονάδας για τις πολιτικές ισότητας των φύλων σε συνεργασία με τη 
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας επιτρέπει την ανάπτυξη των εκάστοτε δημοτικών πολιτικών και προ-
γραμμάτων γύρω από ένα κομβικό σημείο,  το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως πόλος συντονι-
σμού, πληροφόρησης ενημέρωσης και δικτύωσης, αφενός καλύπτοντας ευρύτερους τομείς πολι-
τικής, προγράμματα και συναρμόδιους φορείς ή γυναικείες οργανώσεις, και αφετέρου επιτρέπο-
ντας την αποτελεσματική διασύνδεσή τους και ως εκ τούτου την εκπόνηση και υλοποίηση ολοκλη-
ρωμένων και οριζόντιων προγραμμάτων ή σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων καθώς επί-
σης και την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις τοπικές πολιτικές.

2.2.2. Τι ανέδειξε η πιλοτική εφαρμογή 

Η συγκρότηση Δημοτικής  Επιτροπής Ισότητας και η λειτουργία υπηρεσιακής μονάδας 
για την ισότητα των φύλων μαζί με τη δέσμευση σε ανώτατο θεσμικό ή διοικητικό επίπεδο, 
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φαίνεται ότι συνιστούν ένα από τα βασικά  τεκμήρια της πολιτικής βούλησης των Δήμων  υπέρ της 
ισότητας των Φύλων.  Αυτή η «εκ των ουκ άνευ» προϋπόθεση ισχύει, σε διαφορετικό βαθμό, για το 
σύνολο των οκτώ (8) δήμων που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή και τεκμηριώνεται μέσω 
των εξής δεδομένων:
•	 Τη σύσταση και λειτουργία υπηρεσιακής μονάδας για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του 

ΟΕΥ του δήμου (τμήματος ή γραφείου ισότητας των φύλων).
•	 Την λειτουργία ή απόφαση περί άμεση σύστασης και λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής για την 

Ισότητα των Φύλων.
•	 Την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.
•	 Την ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των στελεχών των δήμων που συμμετέχουν στην πιλο-

τική εφαρμογή της μεθοδολογίας για το gender mainstreaming μέσω της συμμετοχής τους στα 
(4) εργαστήρια του έργου.

•	 Τη στενή συνεργασία των στελεχών των δήμων με τους/ τις εμπειρογνώμονες του έργου προ-
κειμένου να αποτυπωθούν συστηματικά οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των ομάδων στό-
χων και να σχεδιαστεί ένα πλαίσιο παρεμβάσεων που θα ενσωματωθεί στις συνολικότερες κοι-
νωνικές πολιτικές των δήμων.

•	 Την απόφαση περί της υλοποίησης δράσεων για ομάδες γυναικών που αντιμετωπίζουν πολ-
λαπλές διακρίσεις (ΑμεΑ, ηλικιωμένες, Ρομά και μετανάστριες) και οι οποίες περιλαμβάνονται 
στις ομάδες - στόχους του έργου.

Στην πλειοψηφία τους οι Δήμοι διαθέτουν συνήθως Γραφείο Ισότητας ή ένα στέλεχος για 
θέματα ισότητας των φύλων, που εντάσσονται οργανικά στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 
και Ισότητας των Φύλων. Τις περισσότερες φορές ωστόσο το Γραφείο Ισότητας δεν είναι στελεχω-
μένο από συμβούλους ισότητας ή στελέχη που έχουν την  οπτική του φύλου ή σχετική εμπειρία και 
τεχνογνωσία σε θέματα ισότητας των φύλων. Από την άλλη, η Δημοτική  Επιτροπή Ισότητας συχνά 
είναι ανενεργή ή στην καλύτερη περίπτωση δεν έχει βρει το βηματισμό της στο πλαίσιο του δήμου. 

•	 Από τους 11 συμμετέχοντες Δήμους στο πρόγραμμα, Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας 
έχουν συσταθεί μόνο σε τρείς δήμους, Βόλου και Βέροιας και Συκεές, αλλά είναι ανενεργές. 

•	 Με αφορμή και το έργο Progress, πρόκειται άμεσα να συσταθούν Δημοτικές Επιτροπές Ισό-
τητας στους δήμους Κορυδαλλού, Καρδίτσας, Νεάπολης - Συκεών, Πάτρας και Αγίας Βαρβάρας.

Με βάση την περιγραφή του θεσμικού πλαισίου τα νέα θεσμικά όργανα των Δήμων που θα κλη-
θούν να σχεδιάσουν και συντονίσουν τις πολιτικές ισότητας είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Εκτε-
λεστική Επιτροπή, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, η Υπηρεσία Προγραμματισμού, η Διεύθυνση 
Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και το Γραφείο Ισότητας των Φύλων. Στο παρακάτω 
διάγραμμα απεικονίζεται το σύστημα λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του δήμου.
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Διάγραμμα 1. Σύστημα λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του δήμου

                                                
  

Με το παραπάνω διάγραμμα γίνεται σαφές ότι στο υφιστάμενο σύστημα λήψης των αποφά-
σεων των δήμων έχουν ενταχθεί τρία νέα επίπεδα ή όργανα της αυτοδιοίκησης, τα οποία μπορούν 
άμεσα να αξιοποιηθούν προς όφελος της ισότητας των φύλων: η δημοτική επιτροπή ισότητας, η 
διεύθυνση κοινωνικής πολιτικής και ισότητας των φύλων και το γραφείο ισότητας των φύλων. Από 
την άλλη, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των δήμων για την ισότητα των φύλων στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων συνιστούν νέα ή πρωτόγνωρα πεδία δράσης, καθώς και πεδία στα οποία δεν 
υπάρχει σχετική εμπειρία. Ιδιαιτέρως σε ότι αφορά στην ένταξη της οπτικής του φύλου, η οποία 
αποτελεί στόχο, αλλά και εργαλείο, των δημόσιων πολιτικών για την κατοχύρωση της ισότητας των 
φύλων και στο τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης, εκτός από την πολιτική βούληση και έμπρακτη 
δέσμευση, απαιτείται και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η δέσμευση των αιρετών (γυναι-
κών και ανδρών) και στελεχών που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των 
πολιτικών για την ισότητα των φύλων. Στην πράξη αυτό που παρατηρείται είναι ότι οι διαφο-
ρετικοί δήμοι δεν έχουν αναπτύξει επαρκώς τις ικανότητες του στελεχιακού τους δυναμικού στον 
τομέα της ένταξης της οπτικής του φύλου, με αποτέλεσμα μικρό μόνο μέρος των στελεχών να έχει 
το απαιτούμενο επίπεδο κατανόησης, τις απαιτούμενες δεξιότητες επιδεικνύοντας τη δέσμευση 
που απαιτείται προκειμένου να δράσει σε συνάφεια με τις πολιτικές για την ισότητα των φύλων. 

Επίσης είναι χαρακτηριστικό, ότι στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, μόνο σε μία περίπτωση 
αποτυπώνεται, με σαφήνεια και ακρίβεια, ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη η διαδρομή 
- διαδικασία από την υποβολή μιας πρότασης ως τη λήψη της σχετικής απόφασης  στο πλαί-
σιο του δήμου. Από την άλλη, σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρθηκαν τα συλλογικά όργανα 
του δήμου και οι επιτροπές που έχουν συσταθεί και είναι αρμόδιες για επιμέρους ζητήματα (π.χ. 
εκτελεστική επιτροπή, οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητας ζωής, κ.λπ.) και βεβαίως το Δημο-
τικό Συμβούλιο, αλλά δεν ήταν σαφής η διαδικασία που απαιτείται  για την ένταξη προτάσεων που 
προωθούν την ισότητα. 

Στην παραπάνω αδυναμία κατανόησης της διαδρομής για την υποβολή πρότασης  δε θα πρέπει 
να παραβλέπεται το γεγονός ότι ένα μέρος των στελεχών είναι εχθρικό απέναντι στην έννοια της 
έμφυλης ισότητας. Επίσης, τα στελέχη που είναι υπεύθυνα για την προώθηση των έμφυλων ζητη-
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μάτων συχνά, εκτός από την έλλειψη χρόνου και δεξιοτήτων για την άσκηση των ευθυνών τους, 
δεν έχουν στη διάθεσή τους, τούς απαιτούμενες πόρους (ανθρώπινους και οικονομικούς). Από 
την άποψη αυτή δεν είναι ρεαλιστικό να προσδοκά κανείς ότι η δέσμευση για την προώθηση της 
έμφυλης ισότητας, εκφρασμένη σε ντοκουμέντα και έγγραφα προγραμματισμού, θα εφαρμοστεί 
με επιτυχία χωρίς τους απαιτούμενους πόρους για τη δημιουργία μιας νέας οργανωσιακής κουλ-
τούρας, για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της κατανόησης της οπτικής του φύλου εκ μέρους 
των υπεύθυνων υπαλλήλων. Επιπλέον, η ένταξη της οπτικής του φύλου δεν συνιστά φάση ή στόχο 
που μπορεί  να πραγματοποιηθεί «αύθις και παραχρήμα», αλλά διαδικασία διαρκή, μακρόπνοη 
και επίπονη, η οποία περιλαμβάνει οργανωσιακές αλλαγές με πολιτικές και τεχνικές διαστάσεις. 

2.2.3. Οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο 

Οι πολιτικές που σχεδιάζονται για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο, στη συντριπτική 
πλειοψηφία των περιπτώσεων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ειδικές πολιτικές ή θετικές 
δράσεις. Σε γενικές  γραμμές οι πολιτικές  για την  ισότητα των φύλων στους δήμους τείνουν να επι-
κεντρώνονται  στο πεδίο της φροντίδας το οποίο στερεοτυπικά θεωρείται αποκλειστική ευθύνη 
των γυναικών, και όχι της οικογένειας, και ως εκ τούτου οι σχετικές δράσεις νοούνται ως δράσεις 
υπέρ της ισότητας των φύλων, εφόσον διευκολύνουν τις αποκλειστικά υπεύθυνες. Επιπλέον είναι 
δράσεις που ηθελημένα ή αθέλητα ενισχύουν την στερεοτυπική ταύτιση των γυναικών με τον ιδι-
ωτικό χώρο και το νοικοκυριό ή την οικογένεια. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν τη λειτουρ-
γία δομών και τη σύσταση φορέων για την φροντίδα και την υποστήριξη των εξαρτημένων μελών 
της οικογένειας (παιδιών, ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων), είτε για δράσεις που στοχεύουν 
στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, που σχεδιάζονται 
ή εφαρμόζονται με την ευκαιρία του εθνικού προγράμματος κατά της βίας κατά των γυναικών της 
ΓΓΙΦ, το οποίο υλοποιείται τα τελευταία 2 χρόνια. 

Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι δράσεις για την ισότητα των φύλων συχνά δεν συνι-
στούν προτεραιότητα του δήμου, ενώ τα όποια προγράμματα ή δράσεις σχεδιάζονται  και υλο-
ποιούνται στο πλαίσιο τρεχόντων συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων και πρωτοβουλιών, η αποτελεσματικότητα των οποίων εξαντλείται λίγο μετά την ολοκλή-
ρωση του προγράμματος. Η συνολικότερη προσέγγιση δηλαδή είναι αποσπασματική και χωρίς 
συνέχεια. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει μια μάλλον συγκεχυμένη ή ασαφής άποψη 
ως προς τον τρόπο με τον οποίο η ισότητα των φύλων μπορεί να πάρει σάρκα και οστά στις 
πολιτικές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους δήμους (Βουγιούκα 2012).  Η ισότητα 
των φύλων μπορεί να εστιάζεται στην υποστήριξη των γυναικών ώστε να συμμετέχουν στα κοινά 
(επιτροπές, δημοτικό συμβούλιο, άλλα όργανα του Δήμου), συχνά με γενικόλογες αναφορές στην 
ποσόστωση, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται σε ποιο επίπεδο ή για ποια όργανα και άλλοτε με την 
υποστήριξή τους για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή και στην κοινωνία (στις περιπτώσεις 
των κοινωνικά αποκλεισμένων γυναικών). Συνήθως η πολιτική βούληση ή δέσμευση της πολι-
τικής αρχής ταυτίζεται αποκλειστικά με το δικαίωμα συμμετοχής των γυναικών στα όργανα 
λήψης αποφάσεων και τις ποσοστώσεις υπέρ των γυναικών. Δεν είναι δηλαδή σαφές και κατα-
νοητό ότι η πολιτική δέσμευση αφορά τα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών στο εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι, στη συμμετοχή, τη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών, την ανάληψη δημόσιων αξι-
ωμάτων και την άσκηση δημόσιων λειτουργιών, την ισόρροπη αντιπροσώπευση σε όλα τα αιρετά 
και δημόσια όργανα λήψης αποφάσεων.
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Από την άλλη, αφενός επειδή η σχετική εμπειρία των δήμων στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων 
και μακρόπνοων προγραμμάτων για την ισότητα των φύλων είναι περιορισμένη, και αφετέρου 
επειδή η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων υπογράφηκε σχετικά πρόσφατα (τέλος 2011 
και 2012), φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα γίνει σαφές με ποιον τρόπο μπορεί ο δήμος να τεκμη-
ριώσει τον πολιτικό του ρόλο ως προς την ισότητα των φύλων.

2.2.4. Τι ανέδειξε η πιλοτική εφαρμογή

Ολοκληρώνοντας το θεσμικό πλαίσιο,  τους  υφιστάμενους μηχανισμούς  και τις πολιτικές για 
την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο, θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής :

•	 Εκτός από το δήμο Καρδίτσας (και πιο συγκεκριμένα το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας) και το 
δήμο Νεάπολης - Συκεών (και πιο συγκεκριμένα το Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ) σε εξειδικευμένα πεδία, 
κανένας από τους δήμους που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή δεν έχει εκπονή-
σει σχέδιο δράσης (action plan) για την ένταξη ισότητας των φύλων στις πολιτικές που 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι αυτό συνιστά μία 
από τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις 
Τοπικές Κοινωνίες. 

•	 Στην πλειοψηφία τους οι Δήμοι υλοποιούν θετικές ή εξειδικευμένες δράσεις για συγκεκριμένες 
ομάδες γυναικών. Φαίνεται δηλαδή πώς η ισότητα των φύλων είναι πιο κατανοητή όταν συν-
δέεται με ειδικά μέτρα για ειδικές ομάδες γυναικών ή για ειδικές περιπτώσεις ανισοτήτων και 
όχι όταν νοείται ως οριζόντια διάσταση που διατρέχει το σύνολο των σχεδιαζόμενων και υλο-
ποιούμενων πολιτικών. 

Προκύπτει με άλλα λόγια η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης η οποία θα διασφαλίσει 
τη διασύνδεση και άμεση συνάφεια της ισότητας των φύλων με τις διαφορετικές θεματικές πολι-
τικές των δήμων και κυρίως μιας προσέγγισης που θα εντάξει την οπτική του φύλου στον πολιτικό 
ρόλο των δήμων, στο ρόλο τους ως εργοδοτών και ως παρόχων υπηρεσιών.

2.3. Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής στους Δήμους

Οι ΟΤΑ πριν τον Καλλικράτη οργάνωναν  τις κοινωνικές τους υπηρεσίες  είτε μέσω της σύστα-
σης νομικών προσώπων (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,  δημοτικές επιχειρήσεις, αναπτυξιακές εταιρίες ή αστικές 
μη κερδοσκοπικές εταιρείες),  είτε μέσω της σύστασης κοινωνικής υπηρεσίας, η οποία λειτουρ-
γούσε στον εσωτερικό κορμό του δήμου. Η επιλογή της πρώτης ή της δεύτερης οργανωτικής μορ-
φής παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών κάθε ΟΤΑ εξαρτιόταν από τα πλεονεκτήματα και τα μει-
ονεκτήματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες σύστασης, την ευελιξία κατά την λειτουργία και τις 
χρηματοοικονομικές προϋποθέσεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ελάχιστοι Δήμοι λειτουργούσαν στο παρελθόν  κοινωνικές υπηρε-
σίες. Ο  τρόπος άσκησης της κοινωνικής πολιτικής πραγματοποιείτο με τη δημιουργία δομών που 
σχεδιάστηκαν  με αφορμή τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, εκτός των ΚΑΠΗ (τα οποία δημιουργή-
θηκαν μετά από πρωτοβουλίες των ΟΤΑ) και των  παιδικών σταθμών, που στην πλειοψηφία τους, 
παραχωρήθηκαν  από την  κεντρική διοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση με αυτόν τον τρόπο αναλάμ-
βανε στο χωρικό πλαίσιο της ευθύνης της να παρεμβαίνει στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, ενι-
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σχύοντας το ρόλο της και διευρύνοντας το φάσμα των υπηρεσιών της απευθυνόμενη και σε άλλες 
κατηγορίες πληθυσμού (εκτός από τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, στις οποίες «κατά παράδοση» 
απευθύνονται οι κοινωνικές πολιτικές και αντίστοιχες υπηρεσίες).

Οι  παραπάνω πολιτικές  χαρακτηρίζονταν   από ποικιλομορφία των παρεμβάσεων, οι οποίες 
αναπτύσσονται ανομοιόμορφα στις διαφορετικές περιοχές (δήμους, νομούς), χωρίς να λαμβά-
νονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες. Συνήθως αποτελούσαν προϊόν των 
ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, τις οποίες οι ΟΤΑ εκμεταλλεύονταν ως ευκαιρία άντλησης πόρων, 
επιχειρώντας να υλοποιήσουν δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. 

Οι δράσεις αυτές λειτουργούσαν  συμπληρωματικά προς τις εθνικές παρεμβάσεις και είχαν  
«συγκυριακό και αντανακλαστικό χαρακτήρα» (Κοντιάδης, Τσέκος, 2008) χωρίς να εντάσσονται 
σε ένα ευρύτερο τοπικό σχεδιασμό και δεν συνιστούσαν ολοκληρωμένο σύστημα παροχών που  
κάλυπτε συγκεκριμένο φάσμα αναγκών, οι οποίες  προέκυπταν  σε τοπικό επίπεδο. Τις περισσότε-
ρες φορές οι παρεμβάσεις είχαν χαρακτήρα παράλληλων «κατασταλτικών» δράσεων για την εξο-
μάλυνση των κατά καιρούς αναδυθέντων προβλημάτων και είχαν τη μορφή αυστηρά διακριτών 
προγραμμάτων, μέσω των οποίων δημιουργούνταν συλλογικές οργανωτικές μορφές και δίκτυα 
σύμπραξης, χωρίς ωστόσο να συγκροτούνται οι βάσεις για τη δημιουργία ενός συστήματος κοι-
νωνικών παρεμβάσεων στο τοπικό επίπεδο.

Ο ευκαιριακός χαρακτήρας της άσκησης κοινωνικής πολιτικής από την τοπική αυτοδιοίκηση 
είχε σαν αποτέλεσμα, εκτός της προσωρινότητας των δομών που παρείχαν υπηρεσίες και την προ-
σωρινότητα του ανθρώπινου δυναμικού  μιας και η πλειοψηφία του, απασχολούνταν με συμβά-
σεις ορισμένου χρόνου και έργου.

Στο παραπάνω περιβάλλον έρχεται ο Νόμος 3852/ 2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» που μεταξύ των άλλων 
επιχειρεί να οργανώσει την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, μέσω της συγ-
χώνευσης των δομών που παρείχαν κοινωνικές υπηρεσίες, σε ένα νομικό πρόσωπο Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας, Δημοσίου Δικαίου ή σε Κοινωφελή Επιχείρηση, δίνο-
ντας ταυτόχρονα υποχρεωτικό χαρακτήρα στη σύσταση της Κοινωνικής Υπηρεσίας, την οποία 
εντάσσει στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ). Κύριος γνώμονας της παραπάνω συγχώ-
νευσης είναι κυρίως η διασφάλιση οικονομιών  κλίμακας, η εξοικονόμηση πόρων, η κατάργηση 
των πολλαπλών οργάνων διοίκησης των δομών (αριθμό πρόεδρων και μελών ΔΣ) και όχι τόσο η 
συγκρότηση των βάσεων για τη δημιουργία ενός συστήματος άσκησης κοινωνικής πολι-
τικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Ο Καλλικράτης με τον παραπάνω τρόπο συγκεντρώνει την μέχρι σήμερα κοινωνική πολιτική 
του Δήμου σε δύο υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο να είναι εμφανής ο διακριτός ρόλος και η διαφορο-
ποίηση των αρμοδιοτήτων κάθε υπηρεσίας, παρά τις προσπάθειες αποσαφήνισης που επιχειρού-
νται μέσω των ΟΕΥ των υπηρεσιών αυτών, οι οποίοι, σε μια πρώτη ανάγνωση, φαίνεται να δίνουν 
το προβάδισμα του σχεδιασμού στην Κοινωνική Υπηρεσία. 

Η απόπειρα της διάκρισης των ρόλων στην οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών όπως φαίνε-
ται ότι δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο μοντέλο κοινωνικής παρέμβασης των ΟΤΑ, 
το οποίο στηρίζεται στην διάκριση μεταξύ των οργάνων που σχεδιάζουν και των οργάνων που 
υλοποιούν, δηλαδή παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες. Η χάραξη και η ευθύνη του σχεδιασμού της 
άσκησης κοινωνικής πολιτικής στους ΟΤΑ εξακολουθεί εντέλει να ανήκει στα πολιτικά πρόσωπα, 
τα οποία τις περισσότερες φορές λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελα-
τειακών τους σχέσεων, μιας και δεν υπάρχει διάγνωση των αναγκών βάση των οποίων σχεδιάζονται 
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οι πολιτικές. Αποτέλεσμα της ασαφούς διάκρισης είναι η αλληλοεπικάλυψη στην παροχή  υπηρε-
σιών και η έλλειψη συντονισμού των παρεμβάσεων, η όποια εντείνεται  από την ασάφεια που επι-
κρατεί στην κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης, Περιφέρειας και Δήμων.  

Στα παραπάνω προβλήματα προστίθενται και τα αντίστοιχα του ανθρώπινου δυναμικού, το 
οποίο συρρικνώθηκε σε μεγάλο βαθμό, λόγω της  μη ανανέωσης των συμβάσεων ορισμένου χρό-
νου και έργου, της απαγόρευσης των προσλήψεων και της αθρόας συνταξιοδότησης εργαζομέ-
νων -πολύ συχνά έμπειρων-  που συμπλήρωναν τις προϋποθέσεις εξόδου, λόγω του φόβου τους 
ότι θα συμπεριληφθούν στα μνημονιακά μέτρα. Συνέπεια των παραπάνω πολιτικών είναι να δημι-
ουργούνται ελλείψεις ιδιαίτερα στο επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο  στην 
πλειοψηφία του απασχολούνταν με συμβάσεις έργου, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και  
απεχώρησε μετά το πέρας  των συμβάσεων. Οι  απώλειες, ως προς το προσωπικό, στην καλύτερη 
περίπτωση δημιούργησε προβλήματα  ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών  ή  συρρίκνωσης 
των υπηρεσιών και στη χειρότερη περίπτωση κατάργηση αυτών καθαυτών των υπηρεσιών. Στα 
προβλήματα που ανέκυψαν αναφορικά με τη λειτουργία των δομών,  συμπεριλαμβάνεται και η 
έλλειψη διευθυντικών στελεχών, τα οποία θα αναλάμβαναν τον σχεδιασμό της άσκησης κοινωνι-
κής πολιτικής στους Δήμους, είτε στην Κοινωνική Υπηρεσία, είτε στα Νομικά Πρόσωπα. 

Τα ερωτήματα που εύλογα δημιουργούνται είναι κατά πόσον οι δομές κοινωνικού χαρακτήρα 
θα συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους απρόσκοπτα και να καλύπτουν τις ανάγκες της 
τοπικής κοινωνίας. Επιπρόσθετα αναμένεται όξυνση των προβλημάτων όσον αφορά τη λειτουργία 
των δομών και την παροχή υπηρεσιών με την ανάληψη των αρμοδιοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα 
της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που μεταβιβάζονται, μετά το 2013, από τους Δήμους των 
πρωτευουσών των Νομών στους άλλους Δήμους. 

Όξυνση επίσης αναμένεται και εξαιτίας  της κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα, η οποία φέρει  
την Τ.Α. αντιμέτωπη με μια σειρά προβλημάτων σχετικών με την επιβίωση των ίδιων των κατοίκων 
της. Στην κατεύθυνση αυτή οι Δήμοι καλούνται να παρέμβουν με τη δημιουργία δομών, οι όποιες 
συμβάλλουν στην ανακούφιση των πολιτών, όπως για παράδειγμα είναι τα κοινωνικά παντοπω-
λεία, τα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία κ.λπ. και παράλληλα να αντιμετωπίσουν την αύξηση των 
αναγκών που δημιουργούνται στις ήδη υφιστάμενες δομές φροντίδας, όπως είναι οι παιδικοί σταθ-
μοί, οι δομές φροντίδας για τα άτομα τρίτης ηλικίας κ.λπ., και ειδικά με δεδομένη την  περικοπή των 
πόρων από την Κεντρική Διοίκηση. Είναι εμφανές ότι η Τ.Α. καλείται σε αυτή τη συγκυρία να σχεδι-
άσει παρεμβάσεις  για τη στήριξη των πολιτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων που πλήττονται 
περισσότερο. Καλείται  ταυτόχρονα να καλύψει τις ανάγκες στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών 
από τη συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας, με παράλληλη συρρίκνωση  των ίδιων  πόρων της και 
του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτείται για την υλοποίηση των νέων μεταφερόμενων αρμοδι-
οτήτων.   Με αυτά τα δεδομένα είναι πιθανό να ανατραπούν οι πολιτικές, που ήδη έχει αναπτύξει, 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση στον τομέα της φροντίδας και των κοινωνικών παροχών και ενέχεται ο κίν-
δυνος της επιστροφής των γυναικών  σε παραδοσιακούς και έμφυλους ρόλους.  

 
2.4. Ο σχεδιασμός των πολιτικών και ο προγραμματισμός των δράσεων στους Δήμους 

Θεσμικό εργαλείο για τον σχεδιασμό της τοπικής ανάπτυξης αποτελεί το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα του Δήμου, το οποίο είναι  προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και 
οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά 
την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται.  Με άλλα λόγια, το Επιχειρη-
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σιακό Πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο συντάσσεται κάθε 5 έτη, αποτελεί ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ και πρέπει 
να είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου. Συνδέεται με το 
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου. Την κύρια 
ευθύνη της εκπόνησής του έχει η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,  η οποία συστήνει  
ομάδα έργου ή επιμέρους θεματικές ομάδες εργασίας, (π.χ. ομάδα εργασίας για το περιβάλλον και 
την ποιότητα ζωής, για την κοινωνική πολιτική, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλη-
τισμό, για την τοπική οικονομία και απασχόληση, για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και 
της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, κ.ο.κ.) και με βάση τις αρχικές κατευθύνσεις  της Δημοτι-
κής Αρχής, συντάσσει  το Ε.Π. σε 2 διακριτά στάδια, το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο, καθώς 
και τον προϋπολογισμό των δράσεων του.  

Με γνώμονα ότι το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  των Δήμων αποτελεί εργαλείο καθημερινής 
λειτουργίας των ΟΤΑ,  με  σκοπό την προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε 
εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και συνεκτι-
μώντας ότι στη διαδικασία σύνταξής του εμπλέκονται οι υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του 
Δήμου, είναι πλέον σαφές ότι η οριζόντια παρέμβαση της ένταξης της οπτικής του φύλου στις πολι-
τικές των Δήμων, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο της στρατηγικής, των αναπτυξιακών προτε-
ραιοτήτων και των σχεδίων δράσεων του Ε.Π. 

Η προηγηθείσα περιγραφή, αφενός των εργαλείων και του τρόπου σχεδιασμού των πολιτικών 
στους Δήμους, και αφετέρου της οριζόντιας διάστασης της οπτικής του φύλου και των πολιτικών 
για την ισότητα των φύλων, καθιστά σαφή την ανάγκη για την οργανωτική ένταξη της μονάδας 
για την ισότητα των φύλων στην Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, τη μεταφορά της 
δηλαδή από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. 

Η πρόταση για την οργανωτική αλλαγή και μετακίνηση της υπηρεσιακής μονάδας για την ισό-
τητα των φύλων, θα συμβάλλει επίσης και στο να γίνει κατανοητή η διαφορά ανάμεσα στην ένταξη 
της οπτικής του φύλου σε όλες τις πολιτικές που σχεδιάζει και εφαρμόζει ο δήμος (gender main-
streaming) και στην ύπαρξη ειδικών πολιτικών ή θετικών δράσεων (positive actions) υπέρ των γυναι-
κών.  Επιπλέον θα συμβάλλει στην κατανόηση ότι η ένταξη της οπτικής του φύλου δεν συνιστά μια 
αποσπασματική πολιτική ή πρακτική, όπως για παράδειγμα η υιοθέτηση ειδικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αντιθέτως, είναι ή οφείλει να είναι 
αναπόσπαστο μέρους των συνολικότερων πολιτικών, καθώς και του κύκλου ή συνεχούς πολιτικών 
(policy cycle, policy continuum) που απευθύνονται και στοχεύουν στην αντιμετώπιση του δομι-
κού χαρακτήρα της έμφυλης ανισότητας. Τέλος θα συμβάλλει καταλυτικά στην κατανόηση και την 
εμπέδωση ότι το gender mainstreaming και οι συγκεκριμένες πολιτικές για την ισότητα των φύλων 
(ειδικές ή θετικές δράσεις) δεν συνιστούν απλώς διττές και συμπληρωματικές στρατηγικές, αλλά 
ένα είδος στρατηγικής «διπλής κατεύθυνσης». 

2.4.1. Τι ανέδειξε η πιλοτική εφαρμογή 

Τα ζητήματα και οι ανάγκες που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής αναφο-
ρικά με τον τρόπο σχεδιασμού των πολιτικών και τον προγραμματισμό των δράσεων στους δήμους 
είναι τα εξής:

α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ένταξη της οπτικής του φύλου στη στρατηγική ανάπτυξης 
του δήμου, είναι αναγκαία η συμμετοχή της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στη συζήτηση 
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για το «Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο».
β) Είναι αναγκαίο να εισαχθούν διαδικασίες διαβούλευσης για τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, 

ανάλογες  με αυτές που εφαρμόζονται από την Επιτροπή Διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Δράσης και τον Προϋπολογισμό του δήμου.

γ) Είναι αναγκαίο να εκπονηθούν δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης της ένταξης της 
διάστασης του φύλου στους άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου οι οποίοι στη 
συνέχεια θα εφαρμοστούν πιλοτικά.

δ) Προκειμένου να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη πρόταση για την ένταξη της διάστασης του 
φύλου είτε στο Επιχειρησιακό/Ετήσιο Πρόγραμμα, είτε στον προϋπολογισμό του δήμου, είναι ανα-
γκαίο να διασφαλιστεί η ενεργητική συμμετοχή και συνεργασία του συνόλου των εμπλεκομένων 
στελεχών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της πιλο-
τικής εφαρμογής,  σε αρκετές περιπτώσεις προβλέφθηκε η συμμετοχή στελεχών από τις διοι-
κητικές και οικονομικές υπηρεσίες του δήμου, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι γνώσεις τους 
στη διαμόρφωση εισηγητικών προϋπολογισμών και γενικότερα της εφαρμογής νομοθετικών  πλαι-
σίων, καθώς και η συμμετοχή πολιτικών παραγόντων/ αιρετών για  την περαιτέρω υποστήριξη 
και ενδυνάμωση της πολιτικής βούλησης στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου και την ένταξη 
των σχεδιαζόμενων δράσεων για την ισότητα των φύλων στο Επιχειρησιακό σχέδιο και το Ετήσιο 
πρόγραμμα δράσης του δήμου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:

•	 Οι Δήμοι Αγίας Βαρβάρας, Κορυδαλλού και Βέροιας καθώς και το  νομικό πρόσωπο, ΝΠΔΔ 
του Δήμου Ιωαννιτών (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχο-
λικής Αγωγής), μέσω της Διεύθυνσης Παιδικής Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής, προώ-
θησαν τις διαδικασίες που αφορούν την κατάρτιση μέρους του Ε.Π. με την οπτική του φύλου. 

•	 Τα νομικά πρόσωπα Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και  Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου 
Βόλου - ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ που  συμμετέχουν  στο έργο Progress, μέσω των  Διευθύνσεων Παι-
δείας και  Πολιτισμού  προώθησαν και  συμφώνησαν την ένταξη δράσεων  με ομάδα αναφο-
ράς τις γυναίκες Ρομά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013 με τις αντίστοιχες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό. 

2.5. Το ανθρώπινο δυναμικό και ο ρόλος της τοπικής κοινότητας στην ισότητα των φύλων

Η αναγκαιότητα στελέχωσης των μονάδων ισότητας με εξειδικευμένο προσωπικό κρίνεται 
απαραίτητη, λόγω του ότι οι υπηρεσιακές μονάδες για την ισότητα των φύλων είναι νέες υπηρε-
σίες, αλλά και επειδή πρόκειται να υλοποιήσουν και μια σειρά μεταφερόμενες αρμοδιότητες. Παρά 
ταύτα οι σημερινές συνθήκες στην τοπική αυτοδιοίκηση, δύσκολα θα ικανοποιήσουν τα σχετικά 
αιτήματα. Συγχρόνως, η αδυναμία της Τ.Α. να προσδιορίσει το ρόλο της σε σχέση με τον τρόπο που η 
ισότητα των φύλων θα αποτυπωθεί στις πολιτικές της, εντείνεται από την περιορισμένη κατανόηση 
της  απαίτησης  υπόβαθρου εμπειρογνωμοσύνης για θέματα ισότητας και φύλου, ή της απαίτησης 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της προκειμένου να αναλάβει. Η αδυ-
ναμία αυτή αποτυπώνεται και στο βαθμό ευαισθητοποίησης των υπαλλήλων της και  στη  
συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στο σχεδιασμό των πολιτικών για την ισότητα.
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2.5.1. Τι ανέδειξε η πιλοτική εφαρμογή

•	 Ο βαθμός ευαισθητοποίησης των υπαλλήλων των δήμων είναι μάλλον χαμηλός ή 
μέτριος. Εξαίρεση αποτελούν τα στελέχη που εργάζονται σε δομές, γραφεία ή τμήματα ισό-
τητας, καθώς και κοινωνικές υπηρεσίες, τα οποία συχνά είναι πιο ευαισθητοποιημένα και πιο 
ενήμερα για τις διαφορετικές ανάγκες γυναικών και ανδρών, τις έμφυλες ανισότητες και την 
ανάγκη λήψης ειδικών ή θετικών μέτρων για την άμβλυνση ή άρση των ανισοτήτων.

Στο χαμηλό βαθμό ευαισθητοποίησης των υπαλλήλων συμβάλλει και το υφιστάμενο 
δημαρχοκεντρικό μοντέλο λήψης των αποφάσεων, το οποίο φαίνεται να αποθαρρύνει την 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών και αυτόνομων δράσεων στο πλαίσιο του δήμου.

•	 Ειδικότερα σε ότι αφορά την ευαισθητοποίηση των δημοτών και κατοίκων των δήμων 
σημειώνεται ότι επίσης είναι χαμηλή και αφορά κυρίως ζητήματα βίας κατά των γυναικών,  
λόγω της υλοποίησης των σχετικών προγραμμάτων από τη ΓΓΙΦ, καθώς και της υποστήρι-
ξης των ανέργων γυναικών (αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών, μεταναστριών, κ.λπ.) λόγω 
συναφών προγραμμάτων που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (π.χ. «Τοπικές Δράσεις Κοινωνι-
κής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες/ ΤΟΠ ΕΚΟ και Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρ-
μοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς (ΤΟΠΣΑ ).

Το ενδιαφέρον των πολιτών εστιάζεται δηλαδή σε ειδικά θέματα ή θέματα επικαιρότητας που 
κατά καιρούς απασχολούν τις τοπικές κοινότητες. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός δεν πραγ-
ματοποιείται συστηματική ενημέρωση και δραστηριοποίηση των κατοίκων εκ μέρους των 
δήμων και εν μέρει στην απουσία φεμινιστικών οργανώσεων και άλλων συλλογικοτήτων 
υποστήριξης των γυναικών (ΜΚΟ, ακτιβιστικών οργανώσεων βάσης, κ.λπ.). Θα πρέπει επιπλέον 
να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο βαθμός ευαισθητοποίησης των κατοίκων σε σχέση με 
τις πολλαπλές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν ειδικές ομάδες γυναικών (π.χ. Ρομά, ηλικιωμένες, 
κ.λπ.) είναι επίσης  εξαιρετικά χαμηλός. Εξαίρεση αποτελούν οι δήμοι οι οποίοι λειτουργούν δομές 
που υποστηρίζουν  τις γυναίκες με ειδικά προγράμματα και δράσεις (π.χ. Κέντρο Εργάνη στο Δήμο 
Νεάπολης- Συκεών  και Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας στο Δήμο Καρδίτσας).  

•	 Στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών καθώς και στο Δήμο Καρδίτσας, όπου λόγω της δραστηριοποίη-
σης των Κέντρων Εργάνη και του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, τόσο στην τοπική κοινωνία, όσο 
και στους χώρους εργασίας και της παράλληλης ανάδειξης του έργου αυτών από τις  δημοτικές 
αρχές, σημειώνεται ότι ο βαθμός ευαισθητοποίησης των κατοίκων είναι αρκετά υψηλός. 

•	 Επίσης, λόγω της υλοποίησης προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών και εργα-
ζομένων στους δήμους στα θέματα ενδοοικογενειακής βίας και προγραμμάτων για την πρό-
ληψη της βίας κατά των γυναικών, έχει αυξηθεί σημαντικά η ευαισθητοποίηση των εργαζομέ-
νων σε κοινωνικές υπηρεσίες. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί η σημασία που έχει για μια τοπική κοινωνία η 

ύπαρξη δομής της τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία υποστηρίζει τις γυναίκες με ειδικά προ-
γράμματα και δράσεις, καθώς και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που εν δυνάμει τουλάχιστον μπο-
ρούν να προκύψουν από τη λειτουργία και δράση αυτών των δομών για την ισότητα των φύλων σε 
τοπικό επίπεδο. Ο χαμηλός βαθμός ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας αντανακλάται  επί-
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σης  στη μειωμένη συμμετοχή των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, γυναικείων 
οργανώσεων και φορέων της τοπικής κοινωνίας με εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα ισότη-
τας των φύλων στα θεσμικά όργανα του δήμου (π.χ. στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, στην Επι-
τροπή Διαβούλευσης, κ.λπ.). Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί αφενός στενό-
τερη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και τους 
τοπικούς φορείς που υποστηρίζουν ή εκπροσωπούν γυναίκες και αφετέρου πιο  ενεργή  συμμε-
τοχή τους στις διαδικασίες διαβούλευσης για τα ζητήματα ισότητας των φύλων σε τοπικό επίπεδο. 

3. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η  πιλοτική εφαρμογή για την ένταξη της οπτικής του φύλου στις τοπικές πολιτικές και κυρίως 
στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, ανέδειξε την αναγκαιότητα αναφοράς στο θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και αποτίμησης των πολιτικών με γνώμονα την ισότητα 
των φύλων. Με τη σειρά της η διαδικασία αυτή οδήγησε σε διαπιστώσεις και συμπεράσματα για 
την ίδια τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης οποία   αποτελούν βασικές παραμέτρους για την 
ένταξη της οπτικής του φύλου στις πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Η πρώτη διαπίστωση αφορά το πρόγραμμα Καλλικράτης, το οποίο αναδιέταξε τις σχέσεις 
κεντρικού και τοπικού κράτους αναδιαρθρώνοντας την έννοια της «αντιπροσωπευτικότη-
τας». Λόγω της χωρικής πύκνωσης και της μετατόπισης της πλειοψηφίας ή σχεδόν όλων των λει-
τουργιών, στην έδρα του Δήμου, δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά για το κατά πόσο πρόκειται 
για μια διαδικασία αποκέντρωσης, άρα και μετατόπισης του κέντρου  βάρους της αντιπροσώ-
πευσης εγγύτερα στο τοπικό κράτος ή «αποκεντρωμένης συγκεντροποίησης» (Γεωργαντάς 
2012), η οποία ανοίγει θεωρητικά ζητήματα για τον ίδιο τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, ως  προνομιακού χώρου πολιτικής συμμετοχής, δημοκρατικών διαδικασιών από τη 
βάση (φυτώριο κοινοτισμού) και συμμετοχής των πολιτών στα τοπικά κέντρα λήψης απο-
φάσεων. Γεγονός που δημιουργεί αντίστοιχα ερωτήματα και ως προς την αντιπροσώπευση του 
φύλου στα αιρετά όργανα διοίκησης  - και τον εξαιρετικά χαμηλό  βαθμό συμμετοχής των γυναι-
κών στα Δημοτικά Συμβούλια και τις Επιτροπές του Δήμου.  Φαίνεται ότι τα μεγαλύτερα μεγέθη των 
Δήμων απομακρύνουν τις γυναίκες από τους «δρόμους» που τις οδηγούν στην υποψηφιότητα, η 
οποία σε μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα προσωπικών, φιλικών και οικογενειακών δεσμών που 
δημιουργούνται στο πεδίο, μέσω της συμμετοχής σε συλλόγους, κοινωνικούς και πολιτιστικούς 
φορείς, παρεμβάσεις σε επίπεδο γειτονιάς, ή της συμμετοχής σε κοινωνικά δίκτυα υποστήριξης 
μέσα στην κοινότητα, συμμετοχής που δυνητικά θα μπορούσε να μεταφραστεί και σε πολιτική 
δράση, μετατρέποντας παράλληλα τη διαδικασία της πολιτικής συμμετοχής με όρους αντίστοι-
χους με εκείνους της κεντρικής πολιτικής σκηνής, όπου υπερισχύει η πολιτική - κομματική ένταξη, 
η ένταξη δηλαδή σε έναν συγκεκριμένο πολιτικό φορέα.

Το γεγονός αυτό διαμορφώνει εκ νέου την πολιτική ατζέντα  φύλου σχετικά με  το  αίτημα περί 
της ισότητας των δύο φύλων και της αντιμετώπισης του δημοκρατικού ελλείμματος στην κοινω-
νία, το οποίο αποκτά ιδιαίτερο νόημα στην διαφαινόμενη «περιφερειοποίηση» της αντιπροσώπευ-
σης και της πολιτικής συμμετοχής στην  τοπική διακυβέρνηση, μιας και το παιχνίδι εξελίσσεται  από 
το τοπικό στο κεντρικό επίπεδο, με πολιτικούς όρους, οι οποίοι δεν καθορίζονται καν σε επίπεδο 
επιρροής της όποιας κομματικής βάσης, αλλά της δυνατότητας πρόσβασης στην πολιτική ηγεσία. 
Το ζήτημα που αναδεικνύεται  λοιπόν δεν αφορά  μόνο το δικαίωμα συμμετοχής των γυναικών με 
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ισότιμους όρους στα κοινά και στα κέντρα λήψης αποφάσεων και την επιτακτική ανάγκη διαμόρ-
φωσης/ σχεδιασμού πολιτικών που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των γυναικών  στις διαδικα-
σίες της τοπικής διακυβέρνησης, αλλά την ουσία της ίδιας της λειτουργίας της τοπικής διακυβέρνη-
σης, η οποία έτσι όπως διαμορφώνεται αποκλείει άλλους διαύλους που προέρχονται από την ίδια 
την τοπική κοινωνία και αποκλείει την επιβίωση ή ύπαρξη διαφορετικών μορφών συμμαχιών και 
δικτύων, που ενδέχεται να μετασχηματίζονται και να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη 
την ετερογένεια και τον τρόπο κατασκευής των πολιτικών υποκειμένων μέσα στα συμφραζόμενα 
του «τοπικού». Παράλληλα λοιπόν με την έμφυλη θεώρηση της δημοκρατίας, η οποία πρέπει να 
γίνει αντιληπτή και στο τοπικό επίπεδο, είναι αναγκαίο το τοπικό να αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος 
και να αποτελέσει τον προνομιακό χώρο πολιτικής συμμετοχής,  ως εξουσία εγγύτερη στον πολίτη 
και άρα προσβάσιμη σε ομάδες της τοπικής κοινωνίας. Αναγκαίο επίσης είναι να αποσαφηνιστεί 
ότι το ζητούμενο όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών δεν είναι απλώς η αριθμητική αύξηση 
των γυναικών που ασχολούνται με τα κοινά ή κατέχουν θέσεις ευθύνης, αλλά κυρίως η αλλαγή στη 
δομή και το περιεχόμενο της πολιτικής και στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης.  

Η δεύτερη διαπίστωση αφορά τον τρόπο λειτουργίας των ίδιων των πολιτικών οργάνων, 
του τρόπου λήψης των αποφάσεών τους και τις δυνατότητες συμμετοχής στη διαδικασία 
λήψης των αποφάσεων, καθώς και τη λειτουργία των αποκεντρωμένων θεσμών και τις δια-
δικασίες διακυβέρνησης στο τοπικό επίπεδο. 

Είναι εμφανή τα προβλήματα που εντοπίζονται σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών 
που προωθούν τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Αναδεικνύονται δύο σημαντικές διαστά-
σεις. Η πρώτη αφορά τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις  Επιτροπές, όπου, πλην ελα-
χίστων εξαιρέσεων «δεν υπάρχει εκπροσώπηση και φωνή της τοπικής κοινωνίας», εφόσον 
η τελευταία δεν συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης και σχεδιασμού άμεσα, είτε μέσω μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, είτε μέσω άλλων φορέων που διαθέτουν σχετική εμπειρία. Η δεύτερη  
αφορά τον τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών. Σε   γενικές γραμμές δεν αναλαμβάνονται συγκε-
κριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της συμμετοχής των γυναικών στις δια-
δικασίες κατάρτισης, είτε επειδή δεν έχουν συγκροτηθεί ακόμη οι Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας 
στο Δήμο, είτε λόγω της γενικότερης διαπίστωσης της ελλιπούς λειτουργίας των Δημοτικών Επι-
τροπών Διαβούλευσης 

Η τρίτη διαπίστωση  αφορά τις δυσκολίες της ένταξης των δράσεων, που προτάθηκαν κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής,  στο σχεδιασμό  του Ετήσιου και κατ’ επέκταση  
του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δυσκολίες αυτές ανέδειξαν με σχετικά εύγλωττο τρόπο τη 
συστημική αδυναμία της ίδιας της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό πολιτικών, όχι 
μόνο κατά την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού και του προγραμματισμού των δρά-
σεων, αλλά και στην εμπλοκή του συνόλου των αυτοδιοικητικών μονάδων (δημοτικές και 
τοπικές κοινοτήτες)  και των οργάνων διοίκησης των υπηρεσιών,  του υπηρεσιακού μηχα-
νισμού, των κοινωνικών εταίρων και των πολιτών, καθώς επίσης και των θεσμοθετημένων 
διαδικασιών  κατάρτισης και διαβούλευσης.  

Παρά την πρόβλεψη για τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας μέσω των διαδικασιών διαβούλευ-
σης,  το Ε.Π. καταρτίζεται με βάση τις προγραμματικές δηλώσεις των τοπικών αρχών και του περιο-
ρισμένου βάρους της εμπλοκής των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, αγνοώντας τις περισσότε-
ρες  φορές τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της τοπικής κοινωνίας. Η δε εμπλοκή των υπηρεσια-
κών παραγόντων αντανακλά τη διαμορφωμένη  αντίληψη στο εσωτερικό των ΟΤΑ (διοίκηση και 
υπηρεσίες) «ότι η κατάρτιση και η υλοποίηση  του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του 
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Ετήσιου Προγράμματος και Προϋπολογισμού, αποτελούν αντικείμενο μίας μικρής ομάδας 
στελεχών και όχι του συνόλου του οργανισμού» (Βάσσου 2012).

Στη συγκρότηση του Ε.Π, τις περισσότερες  φορές, φαίνεται να απουσιάζει η εμπλοκή ενός 
ευρύτερου υπηρεσιακού μηχανισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μικρή διάχυση της αξίας του 
προγραμματισμού στις υπηρεσίες και ως εκ τούτου άτομα με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα φύλου 
(με διαφορετικό βαθμό εμπλοκής και ευθύνης) να μην έχουν ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία 
αυτή, ενώ ταυτόχρονα  οι προτάσεις τους να «χάνονται στη διαδρομή». Η ανάγκη «ανοίγματος» 
των διαδικασιών του προγραμματισμού  και της καθιέρωσης  συμμετοχικών προϋπολογισμών  
είναι επιτακτική  και θα διευκολύνει την ένταξη της οπτικής του φύλου, μιας και η τελευταία συνι-
στά στρατηγική η οποία πρέπει να ενταχθεί στη συνολικότερη στρατηγική του Δήμου. Με άλλα 
λόγια, η ένταξη της οπτικής του φύλου θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος, ενώ τα στελέχη της μονάδας για την ισότητα των φύλων, θα πρέπει να συμ-
μετέχουν ως  μέλη της ομάδας έργου που είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος. 

Η πρόκληση που αναδύεται έχει να κάνει με τις διαδικασίες συμμετοχής. Με άλλα λόγια, θα 
πρέπει να προβλεφθούν οι ανάλογες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ενεργητικής συμ-
μετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οργάνων, φορέων και ατόμων στην εκπόνηση του 
σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων. Επίσης θα πρέπει τα μέλη της ομάδας έργου που 
θα αναλάβουν το σχεδιασμό και την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης, να είναι ενήμερα για 
τα θέματα ισότητας των φύλων και να ενημερώνονται συστηματικά για τις εξελίξεις στα 
θέματα φύλου, συμμετέχοντας σε σχετικά προγράμματα επιμόρφωσης ή κατάρτισης, αλλά 
και διαχέοντας τη γνώση τους στα άλλα στελέχη του δήμου, καθώς επίσης και σε αιρετούς και αιρε-
τές. Η ευαισθητοποίηση των αιρετών και στελεχών του δήμου, συνιστά μια ανάγκη η οποία μέχρι 
στιγμής έχει καλυφθεί μερικώς.

Η τέταρτη διάσταση αφορά την ιδιαιτερότητα του «τοπικού» η οποία  αναδρεικνύει δια-
φορετικά επίπεδα προετοιμασίας και ωριμότητας στο σχεδιασμό  των πολιτικών, αλλά και 
ποικιλομορφία στις παρεμβάσεις, είτε αυτές αφορούν τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, 
είτε αφορούν την προώθηση της ισότητας των φύλων.  Στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη 
στο σχεδιασμό πολιτικών που εκπονούνται κεντρικά και η εφαρμογή τους αφορά το  τοπικό επί-
πεδο. Για παράδειγμα, υπάρχουν Δήμοι που δεν έχουν καταρτίσει Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και 
δήμοι που έχουν ήδη εκπονήσει και το υλοποιούν. 

Παρά τις δυσκολίες που είχε η «πρωτιά» του εγχειρήματος  της ένταξης της οπτικής του φύλου 
στις τοπικές πολιτικές και ιδιαίτερα στην κοινωνική πολιτική καθώς και της χρονικής συγκυρίας 
(κρίση και ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών και στην τοπική αυτο-
διοίκηση), η προσπάθεια απέδωσε οφέλη και θετικά παραδείγματα σε ζητήματα φύλου και ισότη-
τας των φύλων στο πλαίσιο της τοπικής διακυβέρνησης, της άσκησης κοινωνικής πολιτικής, του 
σχεδιασμού πολιτικών και της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών. Επίσης αναδείχθηκαν 
πολλά υποσχόμενες πρακτικές που μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία μιας διαδρομής που 
απαιτεί χρόνο, ανατροπές και αλλαγές ακόμα στις συστημικές αδυναμίες του ιδίου του συστήμα-
τος της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να έχει επιτυχία το εγχείρημα για την ένταξη της οπτι-
κής του φύλου στις πολιτικές των δήμων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 
ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σκουλάς Μάνος 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ένταξη της διάστασης του φύλου στις τοπικές δημόσιες πολιτικές δεν αφορά απλά όπως ίσως 
πολλοί πιστεύουν μόνο στην αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων 
της Τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με τα εθνικά κέντρα. Παρόλο ότι είναι σημαντικό η ιεράρ-
χηση των φύλων να αποκτήσει μεγάλη θεσμοθετημένη δύναμη και στα τοπικά επίπεδα εξουσίας 
τα οποία δημιουργούν και  αναπαράγουν  θεσμούς που σχετίζονται με την ιεράρχηση των φύλων 
στην τοπική κοινότητα, εντούτοις η ένταξη της διάστασης του φύλου στις τοπικές δημόσιες πολιτι-
κές σημαίνει την στρατηγική ενσωμάτωσή του σε όλο το εύρος της δημόσιας πολιτικής όπως αυτή 
ασκείται σε τοπικό επίπεδο, με σαφή στόχευση και με γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνο-
χής της τοπικής κοινωνίας. Το γεγονός της συμμετοχής και  της εκπροσώπησης των φύλων στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνδυασμό με τον άλλο της στόχο, αυτόν δηλαδή της  παροχής αποτε-
λεσματικών και στοχευμένων υπηρεσιών στις συγκεκρι¬μένες ανάγκες και καταστάσεις ανδρών-
γυναικών στις τοπικές κοινωνίες και  τη διαπίστωση ότι, η λειτουργία αποκεντρωμένων θεσμών 
στο πλαίσιο της θεσμικής  από μόνη της  δεν κινητοποιεί αυτόματα τις ευάλωτες κοινωνικά ομά-
δες ούτε είναι αρκετή για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στα τοπικά κέντρα λήψης αποφά-
σεων,  μας οδηγούν στην επανεξέταση των διαδικασιών διακυβέρνησης στο τοπικό επίπεδο  και 
στην αναγκαιότητα ένταξης της διάστασης του φύλου στις παραπάνω διαδικασίες. Η ένταξη αυτή 
μπορεί να οδηγήσει στον εμπλουτισμό της έννοιας «από τη βάση συμμετοχή» αλλά και στη δημι-
ουργία συμμετοχικών θεσμών στο τοπικό επίπεδο όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά και για περισσό-
τερες ομάδες που απαρτίζουν την τοπική κοινότητα. Μπορεί επίσης να συμβάλλει στην σταδιακή 
εξάλειψη των ανισοτήτων του φύλου μέσω της διαχείρισης τοπικών  πόρων και υποδομών  καθώς 
και παρεχόμενων υπηρεσιών. Τέλος στην ίδια την οργάνωση του Δήμου, στην ικανότητά του ως 
διοικητική δομή, στη διαμόρφωση συμμετρικών σχέσεων με τις ομάδες του πληθυσμού που χρει-
άζονται στήριξη, στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και  την επαγγελματική εξέλιξη 
των εργαζομένων. Γιατί όπως αναφέρεται από ομάδα Ειδικών του Συμβουλίου της Ευρώπης, κάθε 
απόφαση που λαμβάνεται είναι πιθανό να έχει διαφορετικές επιπτώσεις στους εκπροσώπους του 
κάθε φύλου και άρα η ολοκληρωμένη προσέγγιση, προϋποθέτει ότι οι γυναίκες συμμετέχουν σε 
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όλα τα επίπεδα και τους τομείς καθώς και στη χάραξη και διαμόρφωση των πολιτικών σχεδιασμών.

Πρέπει να επισημανθεί ωστόσο ότι οι πολιτικές ένταξης του φύλου χρειάζονται ιδιαίτερη προ-
σοχή όταν αφορούν σε κοινωνικά μειονεκτούσες γυναίκες όπως είναι οι Γυναίκες Ρομά. Τότε ουσι-
αστικά μιλάμε για πολιτικές που θα κληθούν όχι μόνο να λειτουργήσουν γενικά προς όφελος  των 
κοινωνικά αδύναμων και ευπαθών ομάδων αλλά ειδικά επ’ ωφελεία συγκεκριμένων πληθυσμια-
κών ομάδων οι οποίες βιώνουν τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, στερεότυπες αντιλήψεις-στάσεις 
και προκαταλήψεις. Κατά συνέπεια οι όποιες πολιτικές ένταξης της διάστασης του φύλου σε κοι-
νωνικά μειονεκτούσες ομάδες θα πρέπει να έχουν διττό στόχο: Αφενός την καταπολέμηση φαινο-
μένων κοινωνικής απομόνωσης και περιθωριοποίησης και αφετέρου την δυνατότητα ουσιαστι-
κής ένταξής τους στον κοινωνικό ιστό προάγοντας έτσι την κοινωνική πολυπολιτισμικότητα και 
τον δημοκρατικό πλουραλισμό. Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο κάνει επιβεβλημένη την ανάπτυξη 
τοπικών πολιτικών που θα ενσωματώνουν την διάσταση του φύλου, και θα καταπολεμούν φαινό-
μενα κοινωνικού αποκλεισμού και διαιώνισης των στερεοτύπων είναι και η «οικονομική κρίση» η 
οποία απειλεί την συνοχή του κοινωνικού ιστού, ευνοεί φαινόμενα περιθωριοποίησης και καλλι-
εργεί την εύκολη στοχοποίηση κοινωνικών ομάδων. 

Οι γυναίκες Ρομά μειονεκτούν σε κάθε επίπεδο. Οι γυναίκες Ρομά υφίστανται ουσιαστικά, διπλή 
διάκριση: πρώτον, ως μέλη της μειονότητας των Ρομά, και δεύτερον, ως μέλη του ασθενούς φύλου, 
οι οποίες προκαλούνται από τα ευρέως διαδεδομένα στερεότυπα, γνωστά ως «έχθρα κατά των 
Τσιγγάνων». Αναλυτικότερα, η ομάδα αυτή αντιμετωπίζει μια σειρά κοινών προβλημάτων όπως: 
διακρίσεις στην εκπαίδευση, τόσο από το σχολείο όσο και από την κοινότητα,  διακρίσεις στην 
απασχόληση και διακρίσεις στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.  Παρότι αναγνωρίζο-
νται ολοένα και περισσότερο οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί των Ρομά, η κατά-
σταση δεν έχει βελτιωθεί παρά ελάχιστα. Οι πολλαπλές διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός 
των γυναικών Ρομά επιδεινώνουν τον κύκλο της φτώχιας μέσα στον οποίο γεννιούνται πολλές εξ 
αυτών και θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους. Όπως αναφέρεται και από αντίστοιχη έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών διάφορες εκθέσεις ανα-
δεικνύουν την πολυμορφία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες γυναίκες ανά-
λογα με την ηλικία τους, την οικογενειακή τους κατάσταση, τη θρησκεία και των ιδιαιτεροτήτων του 
πολιτισμού που επικρατούν στον πληθυσμό όπου ζουν ή την αστική ή αγροτική τους καταγωγή.  
Οι γυναίκες Ρομά βρίσκονται σήμερα σε ένα σταυροδρόμι ανάμεσα στον παραδοσιακό πολιτισμό 
και τη σύγχρονη νοοτροπία. Οι γυναίκες Ρομά έρχονται συστηματικά αντιμέτωπες με τις αξίες των 
οικογενειών τους και το πολιτισμικό άχθος της πατριαρχικής κοινωνίας σε συνδυασμό με ρατσιστι-
κές συμπεριφορές του συνόλου της κοινωνίας εις βάρος τους.

Για την πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας της «Ένταξης της Οπτικής του Φύλου» στα πλαί-
σια του ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRESS, με ομάδα στόχου «Γυναίκες Ρομά» επιλέχθηκαν ο 
Δήμος Καρδίτσας και ο Δήμος Βόλου.  Από το Δήμο Καρδίτσας συμμετείχε ως υπεύθυνη η Καίτη 
Βελεσιώτου, Διευθύντρια του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας και από το Δήμο Βόλου ο Νίκος Αντω-
νάκης, υπεύθυνος προγραμματισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόλου - ΚΕΚΠΑ – 
ΔΙΕΚ. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται επίσης, στην Κωνσταντίνα Νέζη, ψυχολόγο & ΦΠΨ, από το 
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Η συμβολή τους 
ήταν πολύτιμη και η συνεργασία μαζί τους άψογη σε όλο το διάστημα της πιλοτικής εφαρμογής 
του έργου. Χωρίς την συνεισφορά τους αλλά και την υποδειγματική τους εργασία, ο οδηγός θα 
παρέμενε απλά ένα «θεωρητικό κεφάλαιο» για τις Γυναίκες Ρομά και δεν θα αποκτούσε πραγμα-
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τική υπόσταση. Ενα μεγάλο ευχαριστώ για την συνεργασία τους, είναι το ελάχιστο που μπορώ να 
απευθύνω μέσα από το κείμενο του οδηγού αυτού.

Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν γίνεται αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας των δέκα 
(10) βημάτων για την Ένταξη της Οπτικής του Φύλου, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής και 
καταγράφονται τα συμπεράσματα, οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις που προέκυψαν από τη συνο-
λικότερη διαδικασία. Επίσης, τονίζονται προβλήματα που πιθανώς θα αντιμετωπιστούν και ανα-
δεικνύονται οι καλές πρακτικές.

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1. Οργάνωση και Προετοιμασία   

Για την ένταξη της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές απαιτείται σωστή οργάνωση και 
κατάλληλη προετοιμασία. Και οι δύο όροι συνθέτουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ξεκινά η διαδικα-
σία αλλά και η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του Δήμου σε ζητήματα που αφορούν τις πολι-
τικές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται για «ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες» όπως είναι οι γυναί-
κες Ρομά. Η καταγραφή της οργάνωσης στο εσωτερικό του Δήμου συνιστά ουσιαστικά έναν «οδικό 
χάρτη» ο οποίος αποτυπώνει περιεκτικά την «πολιτική» βούληση του Δήμου σχετικά με το ποιοί 
(σε επίπεδο αιρετών και στελεχών) και το πως (ανά τομέα ευθύνης) εμπλέκονται στην χάραξη και 
την υλοποίηση της «διαδικασίας» στο πλαίσιο του έργου. 

Για παράδειγμα οι Δήμοι Βόλου και Καρδίτσας, όπως αναδείχτηκε και στο πλαίσιο της πιλοτι-
κής εφαρμογής αποτελούν Δήμους με πολυετή εμπειρία σε θέματα χάραξης και υλοποίησης τοπι-
κών πολιτικών που αφορά τους Ρομά, με «γνώση» των αρχών «ένταξης» της συγκεκριμένης πληθυ-
σμιακής ομάδας όπως έχουν διατυπωθεί σε εθνικό και Ευρωπαΐκό επίπεδο αλλά και με πρωτοβου-
λίες και δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην εξάλειψη και καταπολέμηση των στερεοτύπων τα οποία 
συνήθως συνδέονται με την συγκεκριμένη ομάδα.  Ωστόσο όπως και σε πολλούς άλλους Δήμους 
που υλοποιούν πολιτικές για την συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα, αυτό που πρέπει να αναφερ-
θεί  είναι ότι οι πολιτικές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί μέχρι τώρα αφορούν κυρίως 
το σύνολο του πληθυσμού των τοπικών πληθυσμών Ρομά, χωρίς να είναι ορατή η διάσταση του 
φύλου σε αυτές. Ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν στο παρελ-
θόν και αφορούσαν τις γυναίκες Ρομά κυρίως μέσω των Ιατροκοινωνικών Κέντρων αλλά και με 
προγράμματα (εθνικά και Ευρωπαΐκά), τα οποία ανέλαβαν και υλοποίησαν και οι δύο Δήμοι.  Κατά 
συνέπεια η ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές των Δήμων για τις γυναίκες Ρομά, μπο-
ρεί και πρέπει να αποτελεί την φυσική συνέπεια της εμπειρίας και γνώσης η οποία έχει αποκτηθεί 
από Δήμους  που έχουν υλοποιήσει προγράμματα και σχέδια δράσης υπέρ του πληθυσμού των 
Ρομά, καθώς πλέον οι πολιτικές αυτές εξειδικεύονται προκειμένου να λάβουν υπόψη τους και την 
διάσταση του φύλου.  

Ωστόσο για να υπάρξει η επιδιωκόμενη εξειδίκευση για την ένταξη της οπτικής του φύλου, στο 
πλαίσιο της κατάλληλης προετοιμασίας και οργάνωσης, απαιτούνται κάποιες αναγκαίες πρου-
ποθέσεις και συνθήκες στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου. Τέτοιες προΰποθέ-
σεις είναι η δημιουργία ενός ισχυρού πλέγματος διασύνδεσης, στο εσωτερικό του Δήμου (Διευ-
θύνσεις και Υπηρεσίες), η διασύνδεση με φορείς ή ΜΚΟ σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας κα. Με τον 
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τρόπο αυτό η διαδικασία ένταξης της οπτικής του φύλου στις τοπικές πολιτικές,  θα έχει και σημα-
ντική εμβέλεια στην τοπική κοινωνία αλλά και εύρος στις επιπτώσεις της υπέρ των γυναικών Ρομά.

Για το Δήμο Καρδίτσας σε επίπεδο εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου, η προετοιμασία και 
οργάνωση στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, έχει ως αφετηρία το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, 
δηλαδή τον ίδιο το Δήμαρχο Καρδίτσας. Στη διαδικασία εμπλέκονται, το σύνολο σχεδόν των Διευ-
θύνσεων του Δήμου, όπως οι Διευθύνσεις Παιδείας και Πολιτισμού, η Διεύθυνση Πρόνοιας, η Διεύ-
θυνση  Προγραμματισμού μέσω του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού και Ισότητας, η Διεύθυνση 
Διοικητικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να υπάρξει και η 
ένταξη του ανάλογου προϋπολογισμού στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2013. Εμπλεκόμενοι ακόμη 
στην προετοιμασία και οργάνωση είναι η Αναπτυξιακή εταιρία του Δήμου Καρδίτσας, το Κέντρο 
Γυναικών Καρδίτσας (ΚΓΚ), Ιδιωτικά ΚΕΚ και η Κοινωνία των Πολιτών (ΜΚΟ) οι οποίοι στο παρελθόν 
έχουν συνεργαστεί με τον Δήμο Καρδίτσας και έχουν υλοποιήσει προγράμματα για τους Ρομά. Στις 
δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το Αναπτυξιακό Κέντρο Καρδίτσας και το Κέντρο 
Γυναικών Καρδίτσας, συνήθως συμμετέχει και γυναίκα ως διαμεσολαβήτρια, ο ρόλος της οποίας 
παραμένει σημαντικός στο πλαίσιο της προετοιμασίας και οργάνωσης καθώς η ίδια μπορεί λόγω 
της καταγωγής της (γυναίκα Ρομά) και της εκπαίδευσής της να λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας 
μεταφέροντας τις απόψεις των δύο πλευρών και να λειτουργεί υπέρ της εξομάλυνσης των όποιων 
διαφορών προκύπτουν. Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του έργου ο Δήμος Καρδίτσας, αξι-
οποίησε την εμπειρογνωμοσύνη στελέχους του με μακρόχρονη εμπειρίας σε θέματα γυναικών 
Ρομά.

Σε επίπεδο προετοιμασίας και οργάνωσης η αφετηρία της «πολιτικής και διοικητικής διαδρο-
μής για την ένταξη του φύλου»-στο πλαίσιο του «οδικού χάρτη» που προαναφέρθηκε-, πρέπει να 
στηρίζεται σε δύο άξονες προκειμένου η προετοιμασία να είναι ολοκληρωμένη. Ο πρώτος αφορά 
την εμπλοκή του συνόλου του Δήμου ως πολιτική και διοικητική δομή  και ο δεύτερος αφορά στο 
ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας του και την εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων 
κυρίως από την Κοινωνία των Πολιτών. Για την «πολιτική διαδρομή» σημαντικό στοιχείο είναι ότι 
πρέπει να διατυπώνεται και να εκφράζεται η πολιτική βούληση στο ανώτατο δυνατό επίπεδο 
(Δήμαρχος)  και ακολούθως να διαχέεται σε όλο το εύρος των εσωτερικών δομών του Δήμου, 
ώστε να υπάρχει εμπλοκή όλων των αρμοδίων υπηρεσιών στο θέμα της ένταξης της οπτικής του 
φύλου στις πολιτικές που αφορούν τις γυναίκες Ρομά. 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και οργάνωσης δύο  σημαντικά στοιχεία τα οποία επίσης πρέπει 
να ληφθούν υπόψη είναι η Ευρωπαική Χάρτα Ισότητας των Φύλων την οποία πάρα πολλοί Δήμοι 
στην Ελλάδα έχουν υπογράψει όπως και ο Δήμος Καρδίτσας που συμμετείχε στην πιλοτική εφαρ-
μογή, και το δεύτερο αφορά στην δημιουργία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων η οποία πρέ-
πει όπως προβλέπεται θεσμικά και από τον Καλλικράτη να έχει συσταθεί και να λειτουργεί ήδη 
στο σύνολο των Δήμων της χώρας Και τα δύο στοιχεία βοηθούν ώστε η πολιτική βούληση να γίνει 
δέσμευση στο πλαίσιο των αρχών της Ευρωπαϊκής Χάρτας της Ισότητας των Φύλων και επίσης η 
Ισότητα να μπορέσει να αποκτήσει ένα οργανικό λειτουργικό χώρο στο εσωτερικό του Δήμου. 
Βέβαια στόχος είναι η Δημοτική Επιτροπή όχι μόνο να εμπλακεί στο κομμάτι των γενικότερων πολι-
τικών ισότητας σε όλο το εύρος του Δήμου αλλά να υπάρξουν και διακριτές δράσεις για την προ-
ώθηση της Ισότητας στις γυναίκες Ρομά κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής.

Για το Δήμο Βόλου η προετοιμασία και οργάνωση έχει ως εξής:
Κομβικό ρόλο διαδραματίζει η Αντιδημαρχία Κοινωνικών Θεμάτων, Παιδείας και Πολιτισμού η 

οποία εποπτεύει την Διεύθυνση Πρόνοιας στην οποία εντάσσεται το τμήμα Ισότητας. Η ίδια Αντι-
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δημαρχία έχει στην εποπτεία της την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, η οποία λειτουργεί και στην 
οποία υπάρχει στέλεχος του Δήμου που παρακολουθεί τα θέματα Ισότητας. Η Αντιδημαρχία (μέσω 
του αρμόδιου Αντιδημάρχου) υπέγραψε την Ευρωπαική Χάρτα Ισότητας των Φύλων και η Διευ-
θυνση Πρόνοιας συμμετείχε στις συναντήσεις εργασίας για την οριστικοποίηση της δράσης.  Η 
Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου που εποπτεύει το επιχειρησιακό σχέδιο και εισηγείται 
το ετήσιο πρόγραμμα δράσης έχει εντάξει τη δαπάνη για την μικρή πιλοτική εφαρμογή που προ-
τάθηκε και η οποία ήδη έχει ψηφισθεί. Κατά συνέπεια στον Δήμο Βόλου, το θέμα της Ισότητας των 
Φύλων αποτελεί πλέον απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς έχει ενταχθεί στο ετήσιο Σχέ-
διο Δράσης και επίσης έχει εγκριθεί κονδύλι στον προυπολογισμό του Δήμου. Μέσα στον γενικό-
τερο προγραμματισμό για την Ισότητα των Φύλων περιλαμβάνεται και η ομάδα στόχος δηλαδή 
οι γυναίκες Ρομά. Στην προετοιμασία και οργάνωση, ο Δήμος Βόλου αξιοποίησε την εμπειρογνω-
μοσύνη των στελεχών του σε θέματα Ρομά, καθώς γνώριζαν λόγω της μακρόχρονης ενασχόλη-
σής τους, τόσο το ίδιο το «τοπίο» της τοπικής αυτδιοίκησης όσο και τον γενικότερο πληθυσμό των 
Ρομά (καθώς και των γυναικών Ρομά) μεταφέροντας και καταθέτοντας την εμπειρία τους από «το 
πεδίο» αλλά και την επιστημοσύνη και εξειδίκευση την οποία διαθέτουν.

       
1.2. Καθορισμός του οράματος και της στρατηγικής

Α. Ατζέντα για την δημιουργία φύλου

Πρωταρχικός στόχος και θεμέλιο της στρατηγικής για τη δημιουργία ατζέντας φύλου σε κάθε 
Δήμο παραμένει η ανάπτυξη της «ικανότητάς» του πολιτικά και διοικητικά, για την ισότιμη πρό-
σβαση ανδρών και γυναικών στον επιχειρησιακό του σχεδιασμό, την κοινωνική του πολιτική και 
τον προγραμματισμό των δράσεων του, με ιδαίτερη στόχευση στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 
τόσο προς όφελος της ομάδας στόχου (γυναίκες Ρομά) όσο και των γυναικών ευρύτερα. Όραμα 
του πρέπει να είναι η χωρίς αποκλεισμούς κοινωνική ενίσχυση όλων των πολιτών τόσο στην βάση 
του φύλου όσο και στην βάση των «ιδιαίτερων χαρακτηριστικών» τα οποία μπορεί ή «απειλούν» να 
θέσουν συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων στο «περιθώριο» της κοινωνίας όπως για παράδειγμα οι 
γυναίκες Ρομά. Για παράδειγμα στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογήςτου έργου για τους Δήμους 
Καρδίτσας και Βόλου η στρατηγική  για την δημιουργία ατζέντας φύλου διατυπώνεται ως εξής:

Στρατηγικός σκοπός της δημιουργίας ατζέντας φύλου παραμένει η ανάπτυξη της ικανό-
τητας των Δήμων ως πολιτική και διοικητική δομή για την ισότιμη πρόσβαση ανδρών και γυναι-
κών σε όλες τις κοινωνικές δομές και τις υπηρεσίες των Δήμων με ιδαίτερη στόχευση στις ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες. Το όραμά τους όπως αποτυπώθηκε και διατυπώθηκε στο πλαίσιο της πιλοτικής 
εφαρμογής είναι η κοινωνική συνοχή με ενίσχυση όλων των πολιτών τόσο στην βάση του φύλου 
όσο και στην βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τα οποία «απειλούν» να θέσουν συγκεκριμένες 
ομάδες ανθρώπων στο «περιθώριο» της κοινωνίας όπως για παράδειγμα οι γυναίκες Ρομά. Ειδικό-
τερα για τον Δήμο Καρδίτσας η ένταξη της ατζέντας του φύλου στην πολιτική την οποία χαράσσει 
και υλοποιεί για τις γυναίκες Ρομά, αφορά στη διαμόρφωση τον σχεδιασμό και τον προγραμματι-
σμό δράσεων προκειμένου οι γυναίκες Ρομά να αποκτήσουν πρόσβαση στα εξής πεδία:
•	 Στην Πληροφορία
•	 Στις Υπηρεσίες του Δήμου
•	 Στην Κοινωνική ζωή της πόλης
•	 Στην Εκπαίδευση
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•	 Στην Υγεία και την Πρόνοια

Καθώς η έννοια του φύλου διατρέχει οριζόντια τα πεδία τα οποία επιλέχθησαν για την δημι-
ουργία ατζέντας φύλου από τους Δήμους Καρδίτσας και Βόλου, στην υπό διαμόρφωση προσέγ-
γιση για την ένταξη της διάστασης του φύλου, λήφθηκε υπόψη η«ιδιαιτερότητα» της συγκεκριμέ-
νης πληθυσμιακής ομάδας των Ρομά, η οποία κυρίως συνίσταται στις σημαντικές δυσκολίες που 
βιώνει η συγκεκριμένη ομάδα σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο, όπου συνήθως 
τα στερεότυπα και οι αντιλήψεις λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την  κάθε προσπάθεια «έντα-
ξης» της ομάδας.

Αυτό που έχει καταγραφεί σε μελέτες, έρευνες και αναλύσεις, είναι ότι συνολικά για τον πλη-
θυσμό Ρομά διαπιστώνεται ένα ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο κοινωνικής ενσωμάτωσης, που χαρα-
κτηρίζεται από υψηλό επίπεδο αναλφαβητισμού, κακές συνθήκες υγιεινής, προβλήματα αστικο-
δημοτικής κατάστασης κ.α. Ο γυναικείος πληθυσμός μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιμετωπίζει ακόμα 
περισσότερα προβλήματα που επιδεινώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής του καθώς  καλεί-
ται να αντιμετωπίσει μια σειρά σημαντικών ζητημάτων τα οποία πέρα από την επιβάρυνση που 
τους προκαλούν οι ιδιαιτερότητες της κοινότητά τους, τις αγγίζουν προσωπικά. Συγκεκριμένα  για 
τις γυναίκες Ρομά η μεγαλύτερη δυσκολία που υπάρχει αφορά στην έλλειψη σωστής ενημέρω-
σης για τα δικαιώματά τους, ενώ το ίδιο ισχύει ότι δεν έχουν γνώση για το που μπορούν να απευ-
θυνθούν σε δομές του Δήμου τους για ζητήματα που τιςς αφορούν (προνοιακά επιδόματα, υγεία, 
απασχόληση κα). Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι παρατηρείται δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες 
του Δήμου όχι μόνοι λογω «άγνοιας» αλλά κυρίως γιατί πολλές φορές, παρατηρείται υστέρηση σε 
ανθρώπινο δυναμικό ευαισθητοποιημένο και ενημερωμένο για την ομάδα στόχο.  Το αποτέλεσμα 
είναι ότι οι γυναίκες Ρομά νιώθουν απομονωμένες και βιώνουν διαρκώς φαινόμενα αποκλεισμού. 
Οι κύριοι παράγοντες που επηρρεάζουν την χάραξη της στρατηγικής για τις γυναίκες Ρομά είναι 
δύο: Η πρώτη αφορά στις ιδιαιτερότητες της κοινότητας (πολιτισμικές, κοινωνικές) και η δεύτερη 
η παρούσα οικονομική συγκυρία η οποία ευνοεί φαινόμενα αποκλεισμού και κοινωνικής αποδό-
μησης,  θέτοντας στο «περιθώριο» ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Για τον λόγο αυτό η ανάγκη υποστήριξης και ενίσχυσης αυτών των ομάδων είναι ιδιαίτερα 
σημαντική. Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής:

Ο Δήμος Καρδίτσας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη η οποία προκύπτει από τα ζητήματα αυτά 
για τον σχεδιασμό πολιτικών που θα λαμβάνουν υπόψη τους τη διάσταση του φύλου, στοχεύει στο 
να αναλάβει σαφείς πρωτοβουλίες για την οριζόντια ένταξη της οπτικής του φύλου στις πολιτικές 
του Δήμου, προκειμένου να υπάρξει η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διόρθωση των «ατελειών» που 
υπάρχουν και επηρρεάζουν την σχέση μεταξύ Δήμου (ως διοικητική δομή) και της ομάδας στό-
χου. Παράλληλα όμως στοχεύει στο να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου, με 
σαφή στόχευση πολιτικής τις γυναίκες Ρομά, όπου η πρόσβαση στην πληροφορία και την γνώση 
θα είναι ουσιαστική και όπου οι δράσεις που θα χαράσσονται για τον γενικότερο πληθυσμό Ρομά  
θα λαμβάνουν υπόψη τους την διάσταση του φύλου.

Για το Δήμο Βόλου αντίστοιχα η δημιουργία ατζέντας φύλου, στο πλαίσιο των πολιτικών που 
σχεδιάζει και υλοποιεί, αφορά τόσο στην πρόσβαση των γυναικών Ρομά του Δήμου στις δομές και 
υπηρεσίες του, όσο και στην ενίσχυση της θέσης της ομάδας στόχου στο πλαίσιο των γενικότε-
ρων πολιτικών ισότητας του Δήμου για την διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην απασχόληση 
γυναικών από ευπαθείς πληθυσμιακά ομάδες μέσω αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών υποδοχής 
και εξυπηρέτησης των Διευθύνσεων-Τομέων-Επιτροπών του Δήμου. Για την χάραξη της στρατη-
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γικής απαιτείται η καταγραφή των περιπτώσεων εκείνων στις οποίες κυριαρχεί η διάσταση φύλου 
καθώς και η καταγραφή των διαδικασιών κάλυψης των κενών στη Διεύθυνση Πρόνοιας. Επιπλέον 
ο Δήμος Βόλου στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής επικεντρώθηκε στη διασφάλιση της ισότι-
μης πρόσβασης στην απασχόληση, γυναικών που προέρχονται από ευπαθείς πληθυσμιακά ομά-
δες, μέσω αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών υποδοχής και εξυπηρέτησης του Δήμου. Ο λόγος της 
στόχευσης αυτής ήταν ότι  οι γυναίκες που προέρχονται από ευπαθείς πληθυσμιακά ομάδες βιώ-
νουν διπλό ή και τριπλό αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Μία από τις αιτίες είναι η μικρότερη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες του ΟΤΑ/ΟΑΕΔ κτλπ από τις γυναίκεςπου ανήκουν σε αυτές τις ομάδες.. 
Σε αρκετές περιπτώσεις επίσης, οι γυναίκες των ομάδων αυτών είναι αναλφάβητες, δεν έχουν 
εμπειρία επαφών με δημόσιες υπηρεσίες ή έχουν δυσχέρειες λήψης απόφασης λόγω πατριαρχι-
κών συνηθειών της οικογένειάς τους. Αυτό διαφοροποιεί την επιτυχή ή μη εξυπηρέτηση αυτών 
των γυναικών σε σχέση με τους άνδρες της ίδια κατηγορίας ενώ στην παρούσα οικονομική συγκυ-
ρία η έλλειψη αυτή «αναγκάζει» τις γυναίκες αυτές να βιώνουν εκτός από τις άλλες μορφές απο-
κλεισμού, αδυναμία πρόσβασης σε «πόρους» οι οποίοι θα τις βοηθούσαν να ξεπεράσουν ζητή-
ματα φτώχειας και περιθωροποίησης.

 Ωστόσο αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική 
ένταξη της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές στο πλαίσιο της «κατανόησης» απαιτείται 
μία ευρύτερη «κινητοποίηση» δυνάμεων προκειμένου όχι μόνο να αναζητηθούν αλλά και να αξι-
οποιηθούν θεσμικοί φορείς, οργανώσεις, η Κοινωνία των Πολιτών και άλλοι οι οποίοι θα μπορούν 
να συμβάλλουν στην ένταξη της Ισότητας των Φύλων στις πολιτικές των Δήμων.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής αλλά και ευρύτερα ο Δήμος Βόλου σκοπεύει να:
•	 Εντοπίσει γυναικείες οργανώσεις, συλλόγους και άλλους φορείς που συμπεριλαμβάνουν στους 

στόχους τους την ισότητα ανδρών γυναικών ή άτυπων ενεργών ομάδων.
•	 Αναζητήσει τις κατάλληλες υπηρεσίες στην δημόσια διοίκηση οι οποίοι ασχολούνται με θέματα  

προώθησης της Ισότητας των Φύλων.
•	 Αξιοποιήσει εμπειρογνώμονες, ιδιώτες, πανεπιστημιακούς ή πρόσωπα κοινής αποδοχής που 

ασχολούνται συστηματικά με το θέμα.
•	 Συνεργαστεί με την ΓΓΙΦ τον κατεξοχήν θεσμικό φορέα για ζητήματα ισότητας στην Ελλάδα.
•	 Συμπράξει με άλλους Δήμους  για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας τόσο σε «πολιτικό επίπεδο» 

όσο και στο διοικητικό επίπεδο (υπηρεσίες των ΟΤΑ/Δημοτ. Επιχειρήσεων με αντίστοιχη εξει-
δίκευση.

•	 Αξιοποιήσει το διαδίκτυο (ιστοσελίδες π.x. www.anthropos.gr) 

Β. Ποιοί ήταν οι στόχοι;

Η διατύπωση του στρατηγικού σκοπού  της ένταξης της οπτικής του φύλου στις πολιτικές που 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται για τις γυναίκες Ρομά, προϋποθέτει τη  διασφάλιση της όσο το  
δυνατόν μεγαλύτερης εκπαιδευτικής, κοινωνικής, οικονομικής και εργασιακής ενσωμάτωσης τους 
στην τοπική κοινωνία. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη τόσο η διακριτότητα του φύλου όσο και 
ο σχεδιασμός εξειδικευμένων δράσεων στο πλαίσιο της Ισότητας των Φύλων που να περιλαμβά-
νουν τις γυναίκες Ρομά:

Στο πλαίσιο του γενικότερου αυτού σκοπού οι επιμέρους στόχοι οι οποίοι τέθηκαν και από τους 
δύο Δήμους, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής ήταν:

Διασφάλιση της ίδιας παροχής υπηρεσίας για άνδρες-γυναίκες ευπαθών κατηγοριών παρέχο-
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ντας ενισχυτική υποστήριξη σε γυναίκες (και άνδρες) με δυσκολίες κατανόησης των διαδικασιών.
Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση αιρετών και εργαζομένων στο Δήμο. 

•	 Υλοποίηση θετικών δράσεων υπέρ γυναικών Ρομά.
•	 Ευαισθητοποίηση ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τις γυναίκες Ρομά.
•	 Αναγνώριση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της ομάδας στόχου με τεκμηρίωση 

αξιόπιστων ποσοτικών αλλά και ποιοτικών δεδομέν ων. 
•	 Καταγραφή των δυνατοτήτων που προσδίδει το θεσμικό πλαίσιο σε τοπικό, εθνικό και ευρω-

παικό επίπεδο.
•	 Ανάδειξη  και αξιοποίηση καλών πρακτικών αναφορικά με τις γυναίκες  ρομά τόσο σε εθνικό 

όσο και σε ευρωπαικό επίπεδο.
•	 Συντονισμός και  διασύνδεση όλων των σχετικών δομών που διαθέτει ο Δήμος σε επίπεδο κοι-

νωνικών παροχών, των Επιτροπών οι οποίες εμπλέκονται στην κοινωνική πολιτική των Δήμων 
αλλά και τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.
Οι στόχοι όταν τίθενται στο πλαίσιο της στρατηγικής πρέπει να λειτουργούν στην κατεύθυνση 

της «διόρθωσης» των αδυναμιών και ελλείψεων που υπάρχουν στον Δήμο, και που αφορούν περισ-
σότερο τις γενικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει στο σύνολο των κατοίκων με έμφαση στις ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες και στις οποίες θα πρέπει να ενταχθεί η διάσταση του φύλου. Η διόρθωση των 
ελλείψεων αυτών  θα έχει ως στόχο την βελτίωση και ενίσχυση της  πολιτικής και διοικητικής δομής 
του Δήμου. Μακροπρόθεσμα οι στόχοι αυτοί θεωρούνται πρώτιστα διαμορφωτικοί  καθώς σκο-
πεύουν στην συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των στελεχών/υπαλλήλων του Δήμου, προ-
κειμένου να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν σωστά τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες αυτών των 
ομάδων και να λειτουργούν προς όφελός τους χωρίς αποκλεισμούς και στερεότυπα. Στο πλαίσιο 
της πιλοτικής εφαρμογής σαφής στόχευση είναι μακροπρόθεσμα, η ευρύτερη πολιτική και κοι-
νωνική δέσμευση σε τοπικό επίπεδο για την αλλαγή ή το μετασχηματισμό θεσμών, συμπε-
ριφορών, νοοτροπιών ή άλλων παραγότων που δεν ευνοούν την Ισότητα των Φύλων, στο 
πλαίσιο των γενικότερων προκαταλήψεων και στερεοτύπων που αντιμετωπίζει συνολικά 
η ομάδα του πληθυσμού Ρομά. 

Και για τους δύο Δήμους, η αλλαγή μέσω στόχων η οποία επιδιώκεται  θα επέλθει με την διαρκή 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα εκπαίδευσης, την ελεύθερη πρό-
σβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και παραμονή σ’ αυτές, την υλοποίηση θετικών δρά-
σεων υπέρ των γυναικών Ρομά, την κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων στους Δήμους 
αλλά  και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τις γυναίκες Ρομά. Δημι-
ουργείται έτσι μέσω των στόχων που τίθενται ένα σφιχτοδεμένο πλέγμα μέσα στο οποίο τόσο ο 
Δήμος, όσο και οι τοπικές κοινωνίες αλλά και οι γυναίκες Ρομά θα μπορούν να λειτουργήσουν ώστε 
τελικά να υπάρξουν σαφή αποτελέσματα. 

1.3. Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Α. Εσωτερικό του Δήμου

Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης είναι απαραίτητη για να εκτιμηθεί ο  βαθμός στον 
οποίο οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, θεωρούνται ότι είναι ενταγμένες στον Δήμο ή αν παρατη-
ρούνται φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού, ρατσισμού και ξενοφοβίας. Επίσης είναι απαραίτητη 
προκειμένου να ιεραρχηθούν και να αξιολογηθούν οι τομείς που χρήζουν άμεσης παρέμβασης. 
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Κατά πόσον δηλαδή οι γυναίκες Ρομά και οι ανάγκες τους, έχουν ληφθεί υπόψη στη χάραξη  των 
πολιτικών που ο Δήμος σχεδιάζει και υλοποιεί και κατά πόσο έχουν επίσης συμπεριληφθεί στον 
επιχειρησιακό σχεδιασμό του ακόμη και στην βάση του γενικότερου σχεδιασμού του Δήμου για 
ειδικές πληθυσμιακές ομάδες. Για να χαρτογραφηθεί επακριβώς η κατάσταση όπως αυτή επικρα-
τεί στον Δήμο, θα πρέπει σαφώς να οριοθετηθεί το πλαίσιο  μέσα στο οποίο η διάσταση του φύλου 
γίνεται αντιληπτή τόσο στο εσωτερικό του Δήμου, όσο και αναφορικά με την ομάδα στόχο και τις 
τοπικές πολιτικές οι οποίες αφορούν την συγκεκριμένη ομάδα. 

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής η αφετηρία της περιγραφής της υφιστάμενης κατάστα-
σης έχει ως εξής:

Στο Δήμο Καρδίτσας, αποτυπώθηκε αναλυτικά το οργανόγραμμα του και οι δομές του. Αυτό 
που γίνεται σαφές από την ανάλυση του οργανογράμματος είναι ότι ότι για τα θέματα Ισότητας 
των Φύλων αλλά και ειδικότερα για τα θέματα της ομάδας στόχου, εμπλέκεται το σύνολο σχεδόν 
των Διευθύνσεων (όπως αναφέρθηκε στο στάδιο της προετοιμασίας και οργάνωσης της πιλοτι-
κής εφαρμογής) αλλά και πολλές επιτροπές οι οποίες έχουν συσταθεί και λειτουργούν στο Δήμο 
όπως: η Οικονομική Επιτροπή, η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η Εκτελεστική Επιτροπή, η Επιτροπή 
Διαβούλευσης, η Επιτροπή κρίσης αυθαιρέτων της Δ/νσης Πολεοδομίας, η  Επιτροπή του Δήμου 
που αφορά το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, η Επιτροπή του Δήμου που αφορά το υπαίθριο πλανό-
διο εμπόριο, η Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2011, η Επιτροπή Παιδείας 
του Δήμου και η Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής. 

Στο Δήμο Βόλου η «διαδρομή» η οποία ακολουθείται στο εσωτερικό του Δήμου για την ένταξη 
της οπτικής του φύλου, συνοπτικά είναι η εξής: Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και 
Πολιτισμού, Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων και 
Δημόσιας Υγείας,Τομέας Ισότητας. Αντίστοιχα όπως και στον Δήμο Καρδίτσας, υπάρχουν οι εξής 
Επιτροπές και Ομάδες: Δημοτική Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, Ομαδα Εργασίας για 
την εφαρμογή του Πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων στην Αυτοδιοίκηση 
Ά και Β ́  βαθμού.

Ενα σημαντικό έλλειμμα το οποίο παρατηρείται σε πολλούς Δήμους αφορά στην απουσία 
στοιχείων για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό τους, από πλευράς φύλου και ισότητας. Απουσιάζουν 
δηλαδή τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα έδιναν μία συνολική εικόνα της θέσης των εργαζομένων 
γυναικών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο εργασιακό περιβάλλον του Δήμου, της 
ποσόστωσης αντρών και γυναικών αν δηλαδή οι γυναίκες και οι άντρες μετέχουν ισότιμα κ.α. Επί-
σης δεν υπάρχει καταγραφή των απόψεων των εργαζομένων (αντρών και γυναικών) σε σχέση με 
τις ανάγκες κατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους,  ενώ επίσης δεν διατυπώνονται 
προτάσεις ή συμπεράσματα για το πως η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει ή να βελτιωθεί. Κατά 
συνέπεια  εκτός και αν οι Δήμοι αλλάξουν την εικόνα αυτή, δεν μπορούν να διατυπωθούν προτά-
σεις ούτε συμπεράσματα για το πως μπορούν να βελτιωθούν κάποια ζητήματα ή αν μπορούν οι 
Δήμοι να αλλάξουν προσέγγιση αναφορικά με την ένταξη της οπτικής του φύλου στην οργάνωση 
και λειτουργία τους. Ενα δεύτερο στοιχείο στο οποίο παρουσιάζεται έλλειμμα είναι ότι δεν υπάρ-
χουν δεδομένα για το πως η κοινωνική πολιτική των Δήμων επηρεάζει εξειδικευμένα τις ευπα-
θείς κοινωνικά ομάδες και ειδικότερα τις γυναίκες Ρομά αν αυτές υπάρχουν εντός των ορίων τους.

Για παράδειγμα και στο Δήμο Καρδίτσας και στο Δήμο Βόλου παρόλο που υλοποιούνται 
δράσεις υπέρ του συνόλου του πληθυσμού των Ρομά, και επίσης κατά καιρούς πραγματοποιού-
νται δράσεις υπέρ των γυναικών Ρομά δεν υπάρχει συγκεκριμένη αποτύπωση (μεθοδολογία, ποσο-
τικά και ποιοτικά δεδομένα), για το πως η κοινωνική πολιτική και οι κοινωνικές παρεμβάσεις επηρ-
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ρεάζουν την συγκεκριμένη ομάδα στόχο. Διαπιστώνεται έτσι ένα σημαντικό κενό το οποίο πρέ-
πει να καλυφθεί προκειμένου να υπάρξει η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. Αυτό που αξί-
ζει να επισημανθεί είναι ότι ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και για τους δύο Δήμους 
κυρίως τα Νομικά τους Πρόσωπα όπως για παράδειγμα η Αναπτυξιακή Καρδίτσας, το Κέντρο Στή-
ριξης Ρομά του Δήμου Βόλου, το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας κ.α. Οι δομές αυτές έχουν επιτελέ-
σει σημαντικό και ουσιαστικό έργο, στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο έχει 
σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία. Εντούτοις, η γνώση αυτή δεν φαίνεται να διαχέεται ευρύ-
τερα στην τοπική κοινωνία και επίσης δεν φαίνεται να έχει συμβάλλει στην ένταξη της διάστασης 
του φύλου στους ίδιους τους Δήμους αναφορικά με την ομάδα στόχο. 

Τέτοια παραδείγματα δράσεων και κοινωνικών παρεμβάσεων για το Δήμο Βόλου είναι οι εξής:
•	 Τετραήμερο κιν/φικό αφιέρωμα με θέμα τη «Βία κατά των Γυναικών» με παράλληλη διορ-

γάνωση ενημερωτικών στρογγυλών τραπεζών με εξειδικευμένους ομιλητές, σε  συνεργασία 
με την  Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων.

•	 Δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης με παράλληλη νομική υπο-
στήριξη σε θέματα που αφορούν ενδο-οικογενειακές σχέσεις.

•	 Δράση με δωρεάν εξετάσεις για τη πρόληψη της οστεοπόρωσης σε συνεργασία με την 
Ελληνικό Σύλλογο Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση ,στην οποία συμμετείχαν περί-
που 400 γυναίκες.  

•	 Συνέχιση της παροχής επιδόματος μητέρων απροστάτευτων παιδιών.
•	 Δράσεις υπέρ μητέρων που υλοποιούνται από τις Δημοτικές επιχειρήσεις (π.χ. προγράμματα 

κΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Παιδικοί Σταθμοί χρηματοδοτούμενοι από το ΕΣΠΑ).
•	 «Στέκι Γυναικών» Ρομά στο Κέντρο Στήριξης Ρομά Αλιβερίου.
•	 Διακρατικό πρόγραμμα ROM-UP! με έναν από τους βασικούς στόχους τη δικτύωση των 

γυναικών Ρομά στην Ευρώπη. 
•	 Συνέχιση της λειτουργίας των έργων ΕΣΠΑ για τις μητέρες (ΚΔΑΠ, κτλ).
•	 Πρόγραμμα ROM-ACT για τους Ρομά και ειδικά για τις γυναίκες Ρομά με μη ακαδημαϊκό προ-

φίλ.
Δράσεις οι οποίες προγραμματίζονται ακόμη αφορούν στα ακόλουθα:
•	 Έναρξη λειτουργίας έργου ΕΣΠΑ (Κέντρα Στήριξης Ρομά) μέσω των οποίων θα χρηματοδοτη-

θούν ενέργειες προώθησης της απασχόλησης των Ρομά με έμφαση στις γυναίκες και στόχο 
την κοινωνική οικονομία.

•	 Έναρξη δράσεων για την Απασχόληση του έργου ΤΟΠ-ΕΚΟ Βόλου. Μια από τις δράσεις αφορά 
τη δημιουργία κοινωνικού συνεταιρισμού για την ανακύκλωση και ομάδα στόχο 15 γυναίκες 
Ρομά.

•	 Δημιουργία Ξενώνα για Κακοποιημένες Γυναίκες σε συνεργασία με την Γ.Γ.Ι.Φ. 

Για το Δήμο Καρδίτσας αντίστοιχα, δεν υπάρχουν ειδικές πληροφορίες για την εφαρμογή 
της κοινωνικής πολιτικής στις γυναίκες Ρομά. Υπάρχουν στοιχεία για την επιδοματική πολιτική- η 
οποία είναι κοινή σ’ όλη τη χώρα- και εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου. Στοι-
χεία υπάρχουν και τη φοίτηση των κοριτσιών Ρομά, στην πρωτοβάθμια κυρίως εκπαίδευση. Ελά-
χιστα είναι τα κορίτσια που συνεχίζουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ωστόσο έχουν πραγμα-
τοποιηθεί δράσεις οι οποίες αφορούν την κοινωνική πολιτική του Δήμου, κυρίως μέσω των Ιατρο-
κοινωνικών Κέντρων αλλά και δράσεων τις οποίες αναπτύσει και στηρίζει η Αναπτυξιακή Εταιρία 
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του Δήμου Καρδίτσας. Παρεμβάσεις έχουν γινει και από το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Καρδίτσας,  το 
οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του το 2008. Ο φορέας υλοποίησης του Ιατροκοινωνικού Κέντρου 
Καρδίτσας είναι η Αναπτυξιακή Καρδίτσας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. η οποία είχε και 
την ευθύνη ως τελικός δικαιούχος για την γενικότερη επίβλεψη/συντονισμό του προγράμματος 
μέσω του τμήματος κοινωνικών δράσεων σε στενή συνεργασία με το Δήμο Καρδίτσας. Το Ιατρο-
κοινωνικό Κέντρο είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Η αποτελε-
σματικότητα της λειτουργίας του Ιατροκοινωνικού Κέντρου Καρδίτσας στηρίχθηκε στους ακό-
λουθους βασικούς άξονες: 
•	 Την καταγραφή των αναγκών του πληθυσμού στόχου. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε 

από 12/9/2008-10/11/2008 από τα στελέχη του Ιατροκοινωνικου Κέντρου καταγραφή του πλη-
θυσμού, που διέμενε την συγκεκριμένη χρονική περίοδο στον οικισμό Μαύρικα. Από την επε-
ξεργασία των στοιχείων της καταγραφής διαπιστώθηκε ότι οι οικογένειες που διαβιούν στη 
συγκεκριμένη περιοχή ανέρχονται στις 135 ενώ ο συνολικός αριθμός των Τσιγγάνων του οικι-
σμού ανέρχεται στα 623 άτομα. (Είναι σαφές, ότι τα στοιχεία αυτά μεταβάλλονται λόγω της κινη-
τικότητας του πληθυσμού). Η μεθοδολογία για τη συγκέντρωση των στοιχείων βασίστηκε στην 
συμπλήρωση ερωτηματολογίου (με κατ’ οίκων επισκέψεις), το οποίο ήταν προσαρμοσμένο 
στα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της ομάδας στόχου. 

•	 Την κατάρτιση σχεδίου δράσης/στρατηγικής για την αντιμετώπιση των αναγκών – προβλημά-
των του Τσιγγάνικου πληθυσμού.  Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση/επίλυση των αναγκών 
του πληθυσμού-στόχου, στηρίχθηκε στον σχεδιασμό οργανωμένου Προγράμματος Δράσης. 
Το Πρόγραμμα Δράσης είχε ως στόχο την αποτύπωση των προβλημάτων και την  εμπλοκή 
των τοπικών, κατά κύριο λόγο, φορέων οι οποίοι ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με την ομάδα 
των Ρομά.

Στο Δήμο Καρδίτσας οι παρεμβάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα είναι: 
•	 Επιδοματική πολιτική Πρόνοιας.
•	 Υποστήριξη του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας. 
•	 Πρόγραμμα ενσωμάτωσης τσιγγανοπαίδων στα δημοτικά σχολεία της πόλης.
•	 Υλοποίηση προγράμματος στο πλαίσιο ΤΟΠ_ΕΚΟ με τίτλο «Εντός».

Β. Η Ομάδα Στόχος

Όπως έχει ήδη αναφερθεί υπάρχει ένα γενικότερο έλλειμμα αναφορικά με την γνώση των ανα-
γκών αλλά και του προφίλ των γυναικών Ρομά. Παρόλο που πάρα πολλοί Δήμοι πραγματοποιούν 
προγράμματα υπέρ του συνόλου του πληθυσμού των Ρομά, είτε μέσω τοπικών Σχεδίων Δράσης 
είτε μέσω του Εθνικού Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου για τους Ρομά εντούτοις δεν φαίνε-
ται να υπάρχει η «ορατότητα» της διάστασης του φύλου για τις δράσεις υπέρ των γυναικών Ρομά.

Στο Δήμο Βόλου, οι δομές του Δήμου παρέχουν και διευκολύνουν συνολικά την πρόσβαση του 
πληθυσμού Ρομά σε υπηρεσίες φροντίδας, κοινωνικής πρόνοιας και υγείας. Αξίζει να επισημανθεί 
ότι ειδικότερα για την ομάδα στόχο και στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής αποτυπώθηκε ότι:
•	 Οι γυναίκες Ρομά της περιοχής αποτελούν την πλειοψηφία των πελατών της Κοινωνικής Υπη-

ρεσίας, των Κέντρων στήριξης Ρομά και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας.
•	 Εντοπίζονται δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση αιτημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας για 

λόγους που οφείλονται σε ιδιαιτερότητες της ομάδας (αναλφαβητισμός, ιδιαίτερες συνθήκες 
που προκύπτουν από το πατριαρχικό πλαίσιο λειτουργία στης ομάδας.



84

•	 Εντοπίζονται δυσχέρειες στην πρόσβαση εξαιτίας στερεοτύπων από τους μη Ρομά/υπαλλή-
λους για την ομάδα συνολικά και για τις γυναίκες της ομάδας στόχος ειδικότερα.
Τα ζητήματα τα οποία κύρια απασχολούν την ομάδα στόχο, αφορούν κυρίως, στην έλλειψη 

ενημέρωσης, την απασχόληση, την υγεία, την οικογένεια, την στέγαση. Τα ζητήματα αυτά αφο-
ρούν το σύνολο του πληθυσμού των Ρομά αλλά και ειδικότερα τις γυναίκες Ρομά. Στο πλαίσιο της 
πιλοτικής εφαρμογής αναφορικά με την γνώση για την ομάδα στόχο, ο Δήμος Βόλου αποτύπωσε 
την ότι γνωρίζει την εθνική νομοθεσία η οποία αφορά την Ισότητα των Φύλων, όπως και τις αντί-
στοιχες συνθήκες και ψηφίσματα (Συνθήκη του Άμστερνταμ, Ψηφίσματα Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου Οδηγίες). Τέλος για το Δήμο Βόλου, αξίζει να σημειωθεί ότι αναπτύσσονται τοπικά Σχέδια Δρά-
σης (2010-2015), τα οποία στοχεύουν στην στήριξη της απασχόλησης για τον πληθυσμό Ρομά και 
τα οποία λαμβάνουν υπόψη την διάσταση του φύλου.

Στο Δήμο Καρδίτσας αντίστοιχα δεν υπάρχουν ειδικές πληροφορίες για την εφαρμογή της 
κοινωνικής πολιτικής στις γυναίκες Ρομά. Επί μέρους στοιχεία υπάρχουν για την επιδοματική πολι-
τική- η οποία είναι κοινή σ’ όλη τη χώρα- και εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου.  
Στοιχεία υπάρχουν για την φοίτηση των κοριτσιών Ρομά, στην πρωτοβάθμια κυρίως εκπαίδευση. 
Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι ελάχιστα είναι τα κορίτσια που συνεχίζουν στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Αναφέρθηκαν ήδη οι δράσεις τις οποίες πραγματοποιούν δομές εκτός Δήμου, ωστόσο 
και εδώ όπως και στο Δήμο Βόλου, υπάρχει η γνώση της εθνικής νομοθεσίας, των ψηφισμάτων και 
των οδηγιών τα οποία ωστόσο δεν φαίνεται να έχουν ενσωματωθεί στην λειτουργία του Δήμου 

 
Γ. Υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με την ομάδα στόχο και τις τοπικές πολιτικές

Αποτελεί πάγια αρχή ότι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ξεκινά πρώτιστα με τη 
συλλογή των δεδομένων, ώστε να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις για τις διαφορές οι οποίες 
παρατηρούνται σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο όσον αφορά τις ευπα-
θείς κοινωνικά ομάδες από τα υπόλοιπα τμήματα του πληθυσμού. Η συλλογή δεδομένων αφορά 
κυρίως τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου (του Δήμου ως Οργανι-
σμού). Εκτός από τα ποσοτικά δεδομένα τα ποιοτικά στοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς 
επιτρέπουν να γίνουν αντιληπτές και κατανοητές οι ανάγκες και οι ελλείψεις της ομάδας στόχου, 
προκειμένου να σχεδιαστούν στρατηγικά στοχευμένες δράσεις υπέρ των γυναικών Ρομά τόσο 
στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών ένταξης  του πληθυσμού Ρομά, των Ευρωπαικών αρχών έντα-
ξης για τους Ρομά αλλά και στον γενικότερο σχεδιασμό του Δήμου για την ένταξη της οπτικής του 
φύλου στις πολιτικές του. 

Έτσι για παράδειγμα στους Δήμους Βόλου και Καρδίτσα στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμο-
γής από την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν τις γυναίκες Ρομά, προκύπτει ότι τα ζητήματα 
τα οποία απασχολούν την συγκεκριμένη ομάδα είναι κυρίως θέματα που αφορούν σε σημαντικούς 
τομείς και πεδία όπως η πρόνοιακή πολιτική των Δήμων (επιδοματική πολιτική), η υγεία, η εκπαί-
δευση, η απασχόληση, η στέγαση. Τα ζητήματα αυτά ταυτοποιούνται ως ζητήματα που άπτονται 
της εθνικής πολιτικής για την ένταξη των  Ρομά και τα οποία  αφορούν στην γενικότερη στήριξη και 
ενδυνάμωση της γυναίκας  Ρομά, η οποία λόγω φύλου και καταγωγής, μπορεί να υφίσταται πολλα-
πλές διακρίσεις, αποκλεισμό, βία κ.α.  

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο το οποίο προέκυψε από την πιλοτική εφαρμογή και για το Δήμο 
Βόλου και για το Δήμο Καρδίτσας, είναι ότι πολλές από τις πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν για την 
ομάδα στόχο αλλά και για τον πληθυσμό Ρομά, προέρχονται από την λειτουργία των Ιατροκοινω-
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νικών κέντρων, από τα Νομικά Προσωπα των Δήμων και από άλλες δομές, οι οποίες  έχουν πραγ-
ματοποιήσει σημαντική εργασία στους δύο Δήμους. 

Έτσι για παράδειγμα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καρδίτσας, (Άξονας 2: «ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ») υπάρχουν οι παρακάτω δείκτες:
•	 Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων.
•	 Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που δημιουργούνται, αναβαθμίζονται, επε-

κτείνονται, συντηρούνται.
•	 Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας/ Σύνολο του πληθυσμού.
•	 Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων / Σύνολο του Πληθυσμού.
•	 Αριθμός Πολιτιστικών εγκαταστάσεων και υποδομών που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, 

συντηρούνται.
•	 Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των ευκαιριών που πραγματοποιήθηκαν (κατ’ 

έτος).
Οι δείκτες αυτοί ωστόσο δεν είναι ειδικοί δείκτες (για γυναίκες Ρομά). Επίσης δεν φαίνεται να 

υπάρχουν έρευνες σχετικές με γυναίκες Ρομά όπως δεν έχουν αναπτυχθεί ειδικές δράσεις για τις 
γυναίκες Ρομά από ΜΚΟ. Στην βάση της αρχής της εταιρικότητας ο Δήμος Βόλου αναπτύσει σημα-
ντικές δράσεις με την Κοινωνία των Πολιτών. Τέτοιες οργανώσεις είναι ο Σύλλογος Μονογονεϊκών 
Οικογενειών,ο Κοινωνικός Ξενώνας «Ελληνικής Μέριμνας». 

Τέλος και για τους δύο Δήμους δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για χορηγίες αναφορικά με 
την ομάδα στόχο

1.4. Επιλογή τομέων δράσης & προτεραιοτήτων

Οι τομείς οι οποίοι επιλέγονται πρέπει να στηρίζονται σε σαφή μεθοδολογικά κριτήρια καθώς 
ασκούν επίδραση άμεση η έμμεση στη  ζωή των γυναικών και ανδρών. Εδώ θα πρέπει να επιση-
μανθεί ότι τα κριτήρια επιλογής των τομέων πρέπει να βασίζονται σε δύο κύριους πυλώνες. Ο 
πρώτος αφορά στην οπτική του φύλου και την κατεύθυνση της ουσιαστικής ισότητας και ο δεύ-
τερος στα ειδικά κριτήρια ένταξης που ισχύουν – στην βάση της έρευνας, των θεσμικών οργά-
νων και των πολιτικών- για την ένταξη της ομάδας στόχος/γυναίκες Ρομά. Ειδικότερα, σε αυτό το 
σημείο αναπτύσσονται μεθοδολογίες, κριτήρια και δείκτες για το σύνολο των πεδίων και 
επίπεδων πολιτικής που υλοποιεί ο Δήμος. Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι τομείς ασκούν επί-
δραση άμεση ή έμμεση στη ζωή των γυναικών και ανδρών, ακόμα και αυτοί που εκ πρώτης όψεως 
μοιάζουν δευτερεύοντες, ή ουδέτεροι, η επιλογή των τομέων παρέμβασης συχνά είναι εξαιρε-
τικά δύσκολη.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, οι τομείς οι οποίοι επιλέχθηκαν προέκυψαν μέσα από 
τους τομείς οι οποίοι θεωρούνται πιο «ευαίσθητοι» (όπως ορίστηκαν από τη Συνδιάσκεψη του Πεκί-
νου) αλλά και από τομείς /πεδία που αποτελούν προτεραιότητα στα θεματικά πεδία δημόσιας πολι-
τικής ως εξειδικευμένες πολιτικές (πχ. απασχόληση, έμφυλη βία). Επιλέχθησαν ακόμη τομείς στους 
οποίους οι Δήμοι Βόλου και Καρδίτσας, έχουν εμπειρία στην προώθηση της ισότητας των φύλων, 
όπως για παράδειγμα στον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, στη δημι-
ουργία κέντρων φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, στην πληροφόρηση των γυναι-
κών, στην υποστήριξη δομών Ισότητας των Φύλων, καθώς επίσης και στους τομείς όπου η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση έχει αρμοδιότητες. 

Κατά συνέπεια και οι δύο Δήμοι συμφώνησαν στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής ότι 
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οι τομείς/πεδία τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για την ομάδα στόχο και τα οποία επιλέχθη-
καν αφορούν στα ακόλουθα:
•	 Διευκόλυνση προσβασιμότητας σε υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας.
•	 Πληροφόρηση της ομάδας στόχου και των Στελεχών του Δήμου που παρέχουν υπηρεσίες.
•	 Μείωση της Ενδοοικογενειακής βίας.
•	 Εξαναγκαστικοί -Πρόωροι Γάμοι.
•	 Συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις έξω από την Κοινότητα των Ρομά.
•	 Απασχόληση.
•	 Πολλαπλές διακρίσεις.
•	 Πρόσβαση στην Εκπαίδευση (η ομάδα στόχος υστερεί στην εκπαίδευση σε σχέση με την ομάδα 

στο σύνολό της).
•	 Διασφάλιση δημοκρατικών αρχών  και διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στον Δήμο.
•	 Προώθηση της αλληλεγγύης.
•	 Εμπόδια εξαιτίας στερεοτύπων από τις υπηρεσίες & την ομάδα στόχο.
•	 Διασφάλιση/Έλλειψη πληροφόρησης.

 
Αξίζει να επισημανθεί ότι για το Δήμο Βόλου οι τομείς αυτοί συνιστούν επίσης μέρος των ορι-

ζόντιων παρεμβάσεων στους τομείς που θέτει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

1.5. Εκτίμηση των κατά φύλο επιπτώσεων των πολιτικών (Gender Impact Assessment) 

Η εκτίμηση των κατά φύλο επιπτώσεων συνιστά ένα εργαλείο ή τεχνική για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων 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 στους οποίους/ στις οποίες απευθύνονται ή αφορούν (άμεσα 
ή έμμεσα) οι πολιτικές αυτές. Συχνά χρησιμοποιείται και ως ένα εργαλείο παρακολούθησης, επα-
νασχεδιασμού, on going (συνεχιζόμενης) ή ex post (εκ των υστέρων) αξιολόγησης, θέτοντας κρι-
τήρια αποτίμησης των επιπτώσεων των πολιτικών ως προς το φύλο. Με αυτό τον τρόπο μπορούν 
να ελεγχθούν οι ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών ως προς:
– τη συμμετοχή (π.χ. ποσοστιαία κατανομή ανδρών-γυναικών στην ομάδα-στόχο της προτεινό-

μενης πολιτικής ή παρέμβασης, εκπροσώπηση των δύο φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, 
κ.λπ.),

– 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).
– και πώς μπορούν οι ισχύουσες εθνικές και τοπικές πολιτικές να συμβάλουν στην προώθηση 

της ισότητας των φύλων.

1.5.1. Φάση της χάραξης και του σχεδιασμού των πολιτικών 

Η διαδικασία της προσέγγισης των επιπτώσεων σε θέματα ένταξης φύλου στις τοπικές πολιτι-
κές είναι πολύ σημαντική καθώς έτσι μπορεί να γίνει με «ασφάλεια» η εκτίμηση των σχεδιαζόμε-
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νων δράσεων και των επιπτώσεών τους προς όφελος της ομάδας στόχου.  Ενα βασικό εργαλείο 
και σημείο εκκίνησης παραμένει ο Ευρωπαικός Χάρτης Ισότητας  ο οποίος συνιστά  ένα  χρήσιμο 
εργαλείο για το σχεδιασμό συγκεκριμένων στρατηγικά στοχευμένων δράσεων που προωθούν την 
Ισότητα των Φύλων στην τοπική κοινωνία. Στην  βάση του Χάρτη αλλά και με υποστηρικτικό εργα-
λείο την ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την ένταξη της οπτικής του φύλου, οι διαδικασίες σχεδι-
ασμού αποσκοπούν στην χάραξη, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών ισότητας, έτσι ώστε 
άνδρες και γυναίκες να επωφελούνται ισότιμα από όλες τις πολιτικές και δράσεις, σε όλα 
τα επίπεδα και στάδια της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής.  

Για τους Δήμους Καρδίτσας και Βόλου η διαδικασία της προσέγγισης των επιπτώσεων σε 
θέματα ένταξης φύλου στις τοπικές πολιτικές ακολουθεί μία «κοινή διαδρομή». Αξίζει να σημειω-
θεί ότι οι διαδικασίες σχεδιασμού και στους δύο Δήμους, αποσκοπούν στην χάραξη, εφαρμογή 
και αξιολόγηση πολιτικών ισότητας, έτσι ώστε άνδρες και γυναίκες της γενικότερης πληθυσμια-
κής ομάδας Ρομά να επωφελούνται ισότιμα από όλες τις πολιτικές και τις δράσεις, σε όλα τα επί-
πεδα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής των Δήμων και της τοπικής κοινωνίας. Στην 
διαδικασία των επιπτώσεων σε θέματα φύλου,  συμμετέχουν τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων 
Καρδίτσας και Βόλου (Αναπτυξιακή Δήμου Καρδίτσας και Κοινωφελής Δήμου Βόλου), τα 
οποία έχουν σημαντική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων για την πλη-
θυσμιακή ομάδα Ρομά, καθώς και στην ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων για την αξιολόγηση 
των δράσεων αυτών.

Ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο λαμβάνεται υπόψη στην διαδικασία του σχεδιασμού και για 
τους δύο Δήμους, είναι η καταπολέμηση των στερεοτύπων και του αποκλεισμού τον οποίο βιώ-
νει στο σύνολό της η ομάδα στόχος. Επιπλέον στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής οι διαδικασίες 
σχεδιασμού αποσκοπούν στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση πολιτικών προς τις γυναί-
κες ρομά στην βάση των «αρχών ένταξης» όπως έχουν διατυπωθεί σε ευρωπαικό και εθνικό επί-
πεδο για τον πληθυσμό ρομά και οι οποίες ακολουθούνται στο ΟΠΔ το οποίο έχει εκπονηθεί και 
υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο και από το οποίο προκύπτουν οι εθνικές πολιτικές που σχεδιάζο-
νται και υλοποιούνται.

Οι διευθύνσεις προγραμματισμού των  δύο Δήμων στηρίζουν & συντονίζουν τη δημιουργία 
επιχειρησιακών σχεδίων τα οποία και συμπεριλαμβάνουν τις επι μέρους δράσεις για την ισότητα 
των φύλων και για την ομάδα στόχο.

Η διαβούλευση είναι πολύ σημαντικό εργαλείο και πρέπει να χρησιμοποιείται από όλους τους 
Δήμους, όταν αποφασίζουν να εντάξουν την διάσταση του φύλου και ιδιαίτερα για τις ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες στις πολιτικές τους. Σημαντική είναι ακόμη και η δημιουργία δικτύου συνεργα-
σίας με την Κοινωνία των Πολιτών..

Ωστόσο και για τους δύο Δήμους, ακολουθείται πάντα διαδικασία διαβούλευσης η οποία αφορά 
στην:
•	 Εσωτερική Διαβούλευση μεταξύ των διευθύνσεων.
•	 Εσωτερική Διαβούλευση και με τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
•	 Διαβούλευση με εκπροσώπους δημόσιου, ιδιωτικού, κοινωνικού και αυτοδιοικητικού τομέα.
•	 Συζήτηση έγκριση από την Πλειοψηφούσα Ομάδα.
•	 Συζήτηση-έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή.
•	 Εισήγηση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι γενικότερες κατευθύνσεις των δύο Δήμων όπως και για πολλούς άλλους Δήμους της χώρας, 
ακολουθούν το πρότυπο του επιχειρησιακού σχεδιασμού το οποίο εκπονήθηκε από την Ελληνική 
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Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Στο πλαίσιο αυτό οι κατευθύνσεις  σχεδια-
σμού των Δήμων Βόλου και Καρδίτσας περιλαμβάνουν άξονες για την ανάπτυξη/περιβάλλον, την 
απασχόληση, την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και τη βελτίωση των υποδομών.

 Κοινό στοιχείο στον σχεδιασμό και για τους δύο Δήμους είναι ότι στο πλαίσιο της πιλοτι-
κής εφαρμογής δεν διαπιστώθηκαν να υπάρχουν συστήματα και διαδικασίες που να επιτρέπουν 
την αξιολόγηση αναγκών των γυναικών ώστε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό.

Οι πολιτικές προτεραιότητες και στους δύο Δήμους όπως φάνηκε στο πλαίσιο της πιλοτικής 
εφαρμογής καθορίζονται από τις εξής παραμέτρους:
•	 Την επάρκεια η μη πόρων –την προσβασιμότητα σε χρηματοδοτήσεις.
•	 Τις εισηγήσεις και τις ωριμάνσεις έργων από τον υπηρεσιακό μηχανισμό.
•	 Τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών όπως εκφράζονται μέσα από τον δημόσιο διάλογο στα 

ΜΜΕ.
Για τα συστήματα τα οποία έχει αναπτύξει ο κάθε Δήμος και τα οποία να επιτρέπουν στους/στις 

υπευθύνους/ες χάραξης πολιτικών να αξιολογήσουν τις δαπάνες τους σε σχέση με τις κατά φύλο 
επιπτώσεις τους ο Δήμος Βόλου δήλωσε έγινε επίδειξη συστήματος παρακολούθησης κοινωνικών 
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (real-time) από το Δήμο του Goteborg/Σουηδία. Το σύστημα 
ωστόσο παραμένει ακόμη ανεφάρμοστο. Στο Δήμο Βόλου γίνεται προσπάθεια δημιουργίας ERP 
συστήματος, το οποίο είναι ακόμη στη φάση διασφάλισης πόρων και επιλογή συστημάτων. 

Επισημαίνεται ότι ενώ ο Δήμος Βόλου έχει αποτυπώσει το προφίλ της ομάδας στόχου (κυρίως 
με ερωτηματολόγια και με προσωπικές συνεντεύξεις), ο Δήμος Καρδίτσας δεν έχει αναπτύξει 
κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία που να επιτρέπει την αξιολόγηση των αναγκών των γυναικών 
Ρομά ώστε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό. Αυτό το οποίο στοχεύεται μέσα στο πλαίσιο της 
πιλοτικής εφαρμογής της σχεδιαζόμενης δράσης δηλαδή με την συμφωνία συνεργασίας των δύο 
Δήμων, είναι η ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας και ο επακριβής καθορισμός δεικτών προ-
κειμένου να χαρτογραφούνται και να αποτυπώνονται επακριβώς οι ανάγκες των γυναικών  ρομά 
καθώς και να αξιολογούνται οι επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων δράσεων λαμβάνοντας υπόψη την 
οπτική του φύλου. 

1.5.2. Τα τέσσερα (4) βήματα για την εκτίμηση των κατά φύλο επιπτώσεων (gender 
impact assessment-G.I.A.)

Βήματα 1-4

Η εκτίμηση των επιπτώσεων με την οπτική του φύλου δίνει τη δυνατότητα σε όσους/ όσες σχε-
διάζουν και υλοποιούν πολιτικές,  να λαμβάνουν υπόψιν τις διαφορετικές ανάγκες, τα χαρακτηρι-
στικά και τις συμπεριφορές ανδρών και γυναικών στα οποία απευθύνονται ή αφορούν (άμεσα ή 
έμμεσα) οι πολιτικές αυτές.  Χρησιμοποιείται ευρύτατα στη νομοθεσία, σε πολιτικές και προ-
γράμματα, σχέδια δράσεις, προϋπολογισμούς, εκθέσεις και υφιστάμενες πολιτικές ή παρε-
χόμενες υπηρεσίες. 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον σχεδιασμό των πολιτικών και 
την αποτίμηση των δράσεων οι οποίες σχεδιάζον και υλοποιούνται. Αποκτά δε ιδιαίτερη αξία όταν 
αφορά σε σημαντικές πολιτικές όπως η μεταναστευτική η οποία έχει ως στόχο την ένταξη των μετα-
ναστών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της θέσης της γυναίκας μετα-
νάστριας στον τοπικό δημόσιο χώρο.
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Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής η σχεδιαζόμενη δράση που θα αποτιμηθεί είναι 
η εξής:

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών 
μεταξύ των Δήμων Βόλου και Καρδίτσας για την ανάπτυξη τοπικών Σχεδίων Δράσης που προω-
θούν την ισότητα των φύλων με ιδιαίτερη στόχευση τις γυναίκες Ρομά (Δημιουργία Συμφώνου). 
Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας προβλέπεται η Δημιουργία Τοπικών Σχεδίων (ένα Τοπικό 
Σχέδιο για κάθε πόλη) καθώς και η ενσωμάτωση συγκεκριμένων δράσεων και προϋπολογισμών 
στα ετήσια προγράμματα των Δήμων (δράσεις, ποσά). Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής: Στό-
χος υπήρξε η βελτίωση της προσβασιμότητας των γυναικών Ρομά στις υπηρεσίες Κοινωνικής Φρο-
ντίδας των Δήμων. Η σχεδιαζόμενη δράση λαμβάνει υπόψη της λόγω και της εμπειρίας που διαθέ-
τουν οι δύο Δήμοι, τις ανάγκες που υπάρχουν για εξειδικευμένο σχεδιασμό με εργαλεία τα οποία 
θα είναι ικανά να παράσχουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα για τις σχεδιαζόμενες πολιτικές 
αναφορικά με τις γυναίκες Ρομά.  

Τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία τα οποία επηρεάζουν την δράση αφορούν τα αποτελέσματα 
παλιότερων παρεμβάσεων και πολιτικών τα οποία ωστόσο καλύπτουν το σύνολο της πληθυσμια-
κής ομάδας Ρομά και κάποιες μόνο αποσπασματικές δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό έχει διαπιστωθεί:
•	 Ελλιπής πρόσβαση των γυναικών Ρομά στην εκπαίδευση (η πλειοψηφία των κοριτσιών 

δεν πηγαίνει σχολείο ή έως την Τρίτη δημοτικού σε αντίθεση με τα αγόρια Ρομά. Συνέπεια του 
γεγονότος αυτού είναι η μειωμένη πρόσβαση των γυναικών Ρομά σε πληροφόρηση, κανονι-
σμούς, δικαιώματα κτλπ των υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης των Δήμων.

•	 Ελλειψη πρόσβασης της ομάδας στόχου σε δομές των Δήμων η οποία οφείλεται σε στερε-
ότυπα των στελεχών των Δήμων τα οποία αναπαράγονται για τους/τις εξυπηρετούμενου/ες 
αυτής της κατηγορίας.

•	 Οι «εκτιμήσεις» γονέων και δασκάλων, οι οποίοι θέτουν ως στόχο για τα κορίτσια να «παρα-
κολουθήσουν τουλάχιστον 2-3 τάξεις του δημοτικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του 
αναλφαβητισμού στα κορίτσια και τις ενήλικες γυναίκες .

•	 Ποσοτικά στοιχεία- μέτρηση βασισμένη στην ποσότητα.Καταγράφονται και εξετάζονται 
ποσοτικά στοιχεία που αφορούν μια σειρά παραμέτρους π.χ. ο αριθμός αιτήσεων κατά φύλο, 
ο τελικός αριθμός συμμετεχόντων και διαρροής κατά φύλο, η συμμετοχή ως προς τις παρεχό-
μενες υπηρεσίες,  κατά φύλο κ.λπ.  

•	 Διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των πολιτών Ρομά που απευθύνεται στις κοινωνικές Υπη-
ρεσίες είναι γυναίκες (περίπου 80%).

•	 Ελάχιστα είναι τα κορίτσια προσχολικής αγωγής. Τα ¾ των μαθητών προσχολικής αγωγής 
είναι αγόρια (στοιχεία 2010).

•	 Μόνο το 1/16 των παιδιών που έχουν εγγραφεί στο γυμνάσιο είναι κορίτσια (στοιχεία 2010).
Κάθε  σχεδιαζόμενη δράση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις επιπτώσεις οι οποίες θα προκύ-

ψουν.Έτσι για τους δύο Δήμους οι επιπτώσεις οι οποίες αναμένεται να υπροκύψουν  αφορούν τόσο 
την ομάδα στόχο όσο και τους ίδιους τους Δήμους ως διοικητικές δομές.  

Γενικά διαπιστώνεται έλλειψη αυτοπεποίθησης της ομάδας στόχου, λόγω άγνοιας των δικαι-
ωμάτων τους σε σχέση με τους Δήμους,  ελλιπής ενημέρωση, ανισότιμη πρόσβαση σε υπηρε-
σίες, προβλήματα υγείας, κ.λπ. τα οποία έχουν διαπιστωθεί αναλογικά τόσο σε σχέση με τον συνο-
λικό πληθυσμό Ρομά,  αλλά όσο και με βάση το φύλο ως υποσύνολο του γενικότερου πληθυσμού 
Ρομά. Αντίστοιχα στους Δήμους παρατηρείται αναπαραγωγή των στερεοτύπων κατά της ομάδας 
στόχου, έλλειψη γνώσης για τις ανάγκες της ομάδας στόχου, έλλειψη ειδικών δεξιοτήτων για την 
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σωστή αντιμετώπιση της ομάδας στόχου και για την διευκόλυνση της πρόσβασής της στις δομές 
των Δήμων.

Με την εκπαίδευση και ενημέρωση των στελεχών των Δήμων αλλά και με την αντίστοιχη πλη-
ροφόρηση της ομάδας στόχου, οι επιπτώσεις οι οποίες αναμένεται να προκύψουν είναι προς όφε-
λος τόσο της ομάδας στόχου όσο και των ίδιων των Δήμων και των υπηρεσιών τους. Ειδικά για την 
ομάδα στόχο αναμένεται να ενισχυθεί η «αυτοπεποίθησή» της για να διεκδικήσει την ισότιμη πρό-
σβαση σε σχέση με τις δομές των Δήμων και τα δικαιώματά τους. Σημαντικό κρίνεται ακόμη να 
αποκτήσουν πρόβαση στην γνώση και την πληροφόρηση  σχετικά με το τι συμβαίνει στο εσωτε-
ρικό του Δήμου και που μπορούν να απευθυνθούν για τα αιτήματά τους. Αντίστοιχα για τις υπηρε-
σίες οι επιπτώσεις αναμένεται να λειτουργήσουν κατά της ανατροφοδότησης των στερεοτύπων 
για τον ρόλο των γυναικών Ρομά.

Στο πλαίσιο της δράσης οι δείκτες οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για να μετρηθεί η επιτυχία 
της δράσης είναι οι εξής:

Ποσοτικοί δείκτες: 
•	 Αριθμός γυναικών/υπαλλήλων που εκπαιδεύθηκαν.
•	 Αριθμός ανδρών και γυναικών ωφελουμένων των παρεχόμενων υπηρεσιών,  κ.λπ.
•	 Βελτίωση του αριθμού των ωφελουμένων γυναικών που διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις τους/

αιτήματά τους.
•	 Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των αιτημάτων τους.

Ποιοτικοί δείκτες: 
•	 Βελτίωση του δείκτη αυτοεκτίμησης ως προς τις υπηρεσίες των γυναικών Ρομά.
•	 Βελτίωση του δείκτης εμπιστοσύνης προς τις υπηρεσίες των γυναικών Ρομά.
•	 Βελτίωση του δείκτη δυσκολίας εξυπηρέτησης περιπτώσεων αιτημάτων γυναικών Ρομά.

Αυτό το οποίο επιδιώκεται να επιτευχθεί μέσω των στόχων που έχουν τεθεί είναι τα εξής:
•	 Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των αιτημάτων.
•	 Αύξηση των υποθέσεων που κλείνουν επιτυχώς.
•	 Μείωση του αριθμού των γυναικών που απευθύνονται στα Κέντρα Στήριξης Ρομά για υποστή-

ριξη στην πρόσβαση στις υπηρεσίες.

1.6. Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης ή Παρέμβασης

Μετά την εκτίμηση των κατά φύλο επιπτώσεων ή και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
από την εφαρμογή των πολιτικών του Δήμου, σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα δράσης ή μια παρέμ-
βαση, μέσω των οποίων πραγματοποιείται η καταγραφή του σκοπού, των στόχων, των δεικτών, 
των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, της ομάδας στόχου και των  επωφελουμένων, του αναμενό-
μενου οφέλους για την ομάδα στόχο, των προβλεπόμενων δράσεων, του σχεδιασμού του προϋ-
πολογισμού, της κατάρτισης/αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, του χρονοδιαγράμματος 
και των υπεύθυνων. Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών καταδεικνύει αυτό που είναι επιθυ-
μητό να επιτευχθεί και των τομέων στους οποίους δίνεται προτεραιότητα, προκειμένου να λαμβά-
νεται υπόψη η διάσταση του φύλου και να προωθείται η ισότητα των φύλων.

 Ως επιχειρησιακό σχέδιο  ή σχέδιο δράσης, ορίζεται ένα κείμενο συμπεφωνημένων αρχών 
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και ρόλων το οποίο λειτουργεί στην βάση της στρατηγικής και των στόχων που έχουν τεθεί για την 
εκπόνησή του. Το επιχειρησιακό σχέδιο κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό γιατί λειτουργεί ως πλαί-
σιο αναφοράς, συγκροτημένων και στοχευμένων δράσεων, επιτρέπει την παρακολούθηση εφαρ-
μογής των δράσεών του Δήμου προς τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και επι πλέον μπορεί να λει-
τουργήσει ως εργαλείο αναζήτησης χρηματοδοτικών πόρων. Στα περισσότερα Επιχειρησιακά Σχέ-
δια των Δήμων τα οποία έχουν ήδη εκπονηθεί οι αναφορές στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες είναι 
πολύ γενική και χωρίς καμία εξειδίκευση. Ενδεικτικά η λέξη Ρομά εμφανίζεται σε πολλά επιχειρη-
σιακά σχέδια ως «ειδική πληθυσμιακή ομάδα» χωρίς όμως περαιτέρω εξειδίκευση των στόχων σε 
τοπικό επίπεδο. Επίσης σε όλα τα επιχειρησιακά σχέδια τονίζεται  η ανάγκη για ενίσχυση της κοι-
νωνικής συνοχής και συμπερίληψης αλλά χωρίς σαφής αναφορά των δράσεων ή και του τρόπου 
με τον οποίο θα επιτευχθεί. 

Τα προαπαιτούμενα για την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου που αφορούν στις ευπα-
θείς κοινωνικά ομάδες είναι τα ακόλουθα: 

Εξειδίκευση των Μέτρων και των Στόχων σε Δράσεις.
Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου δράσης και ποιες υπηρεσίες του Δήμου μπορεί να αφορά.
Ποιος έχει την ευθύνη της υλοποίησής του ή ποιοί είναι οι σημαντικοί παίκτες (Key Players)στην 

υλοποίησή του.
Το επιχειρησιακό σχέδιο αναφέρεται τόσο σε δράσεις ευρύτερης ανάπτυξης του Δήμου όσο 

και σε δράσεις εσωτερικής ανάπτυξης. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε δράσεις Κοινωνικής Πολι-
τικής με Αναπτυξιακή Στόχευση. Ετσι στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής το σχέδιο δράσης το 
οποίο έχει συγκεκριμένα βήματα διαρθρώνεται ως εξής:

1.6.1.  Σκοπός

Το Σχέδιο Δράσης αφορά στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Καρδί-
τσας και Βόλου με στρατηγικό σκοπό την ολιστική προσέγγιση από πλευράς των δύο Δήμων των 
αναγκών της ομάδας στόχου. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών και των ελλεί-
ψεων της ομάδας στόχου με την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους δύο Δήμους 
προκειμένου να γίνουν ορατές οι επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης δράσης τόσο προς όφελος τόσο 
των γυναικών Ρομά, όσο και του ίδιου του Δήμου αλλά κυρίως προς όφελος των τοπικών κοινω-
νιών. Η ολιστική αυτή προσέγγιση στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης δράσης βασίζεται πάνω σε τρεις 
κύριους άξονες: 
•	 Ενίσχυση της ικανότητας και διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών Ρομά σε υπη-

ρεσίες κοινωνικής υποστήριξης και στις δομές των Δήμων.
•	 Βελτίωση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης όπως αποτυπώνεται στην οργάνωση και λει-

τουργία των δύο Δήμων στη διαχείριση των αναγκών ευπαθών Ομάδων που να περιλαμβά-
νουν την διάσταση του φύλου.

•	 Δημιουργία Τοπικού σχεδίου δράσης για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά με ενσωματω-
μένη την προοπτική του φύλου.
Πάνω στους στρατηγικούς αυτούς άξονες και στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της σχεδι-

αζόμενης δράσης τέθηκαν οι εξής στόχοι: 
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1.6.2. Στόχοι

•	 Η διακήρυξη στα δημοτικά συμβούλια των πόλεων Βόλου και Καρδίτσας της πολιτικής πρόθε-
σης βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ για τους Ρομά, η ανταλλαγή εμπειριών και 
καλών πρακτικών και η αναγνώριση ως διακριτής αναγκαιότητας της λήψης μέτρων για την 
διασφάλιση της προσβασιμότητας των γυναικών Ρομά προς τις υπηρεσίες των δήμων).

•	 Η δυνατότητα των γυναικών Ρομά αλλά και του γενικότερου πληθυσμού Ρομά να διεκπεραι-
ώνουν τις αιτήσεις τους με δικές τουςς δυνάμεις.

•	 Μείωση των σημείων επαφής με τις υπηρεσίες για την διεκπεραίωση ενός αιτήματος.
•	 Η αξιολόγηση και η αποτίμηση της δέσμης ενεργειών που προτείνεται από πλευράς επιπτώ-

σεων που θα λαμβάνει υπόψη την διάσταση του φύλου. 
•	 Η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για τους Ρομά της περιοχής.

1.6.3. Δείκτες

Προτεινόμενοι δείκτες στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής είναι οι εξής:

Ποσοτικοί Δείκτες (ενδεικτικά)
•	 Χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα των γυναικών Ρομά.
•	 Αριθμός υποστηρικτικών ενεργειών που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης.
•	 Τοπικά Σχέδια Δράσης/Οδηγοί υπηρεσιών.
•	 Κοινά Ψηφίσματα για το θέμα που ενσωματώνουν αρχές για την ισότητα και την ισότιμη πρό-

σβαση

Ποιοτικοί (ενδεικτικά)
•	 Αξιολόγηση υπηρεσιών με 5βαθμη κλίμακα.
•	 Αξιολόγηση δυσκολίας περιστατικών με 5βαθμη κλίμακα.
•	 Διαφοροποίηση είδους/κατηγορίας αιτημάτων από τις γυναίκες ωφελούμενες ως προς τους 

άνδρες ωφελούμενους.

1.6.4. Αναμενόμενα Αποτελέσματα

•	 Βελτίωση της ικανότητας και της υπευθυνότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως προς το σχε-
διασμό κοινωνικών και άλλων πολιτικών για ειδικές ομάδες γυναικών όπως οι γυναίκες Ρομά. 

•	 Βελτίωση της εικόνας των γυναικών Ρομά από τις υπηρεσίες και την κοινότητα στην οποία ανή-
κουν με την καταπολέμηση των στερεοτύπων καθώς και παγιωμένων αντιλήψεων και στά-
σεων για την ομάδα στόχο.

•	 Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των δύο Δήμων με μείωση του χρόνου ανταπόκρισης 
στα αιτήματα που υποβάλλονται από την ομάδα στόχο.

•	 Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των δύο  Δήμων με αύξηση των αιτημάτων της ομάδας 
στόχου που εξυπηρετούνται και διεκπαιρεώνονται. 

•	 Εξεύρεση πόρων για την βελτίωση των υπηρεσιών.
•	 Υπογράμμιση της αξίας των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιω-
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μάτων που προωθούν την ισότητα των φύλων.
•	 Ανάδειξη του ρόλου του Δήμου ως «ενεργού πολίτη» μέσω της δραστηριοποίησης της Κοινω-

νίας των Πολιτών.

1.6.5. Ομάδες στόχοι/ Επωφελούμενοι & Επωφελούμενες

•	 Οι Ρομά εν γένει που απευθύνονται στις υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης των δύο Δήμων.
•	 Οι γυναίκες Ρομά ειδικότερα που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των αιτούντων Ρομά.
•	 Τα στελέχη και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών των δύο Δήμων που παρέχουν κοινωνική υπο-

στήριξη στους Ρομά.

1.6.6.   Αναμενόμενο όφελος για την Ομάδα-Στόχο

•	 Βελτίωση της ποιότητας ζωής.
•	 Βελτίωση των συνθηκών παραγωγής υπηρεσιών από τους διοικητικούς μηχανισμούς.  
•	 Βελτίωση της εικόνας των Ρομά από τις υπηρεσίες και άρση των στερεοτύπων-αντιλήψεων 

που υπάρχουν. 
•	 Βελτίωση της προσβασιμότητας των ωφελουμένων γυναικών Ρομά προς τις υπηρεσίες.
•	 Δικαιοσύνη και ισότητα με την προβολή και στήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών  να ζουν 

και υπάρχουν σε συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και ίσων ευκαιριών.
•	 Διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών Ρομά συνολικά σε υπηρεσίες πληροφόρησης και 

υποστήριξης.
•	 Ενδυνάμωση της ομάδας στόχου και διαμόρφωση «θετικής ταυτότητας» της γυναίκας Ρομά η 

οποία πλέον θα μπορεί να νιώθει ότι μπορεί να βρει στήριξη, συμβουλευτική και ενδυνάμωση 
μέσα από τις δομές των δύο Δήμων.

1.6.7. Προβλεπόμενες Δράσεις

Οι προβλεπόμενες δράσεις απευθύνονται στις γυναίκες Ρομά και αφορούν:
•	 Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για τις γυναίκες Ρομά που απευθύνεται στις υπηρεσίες και 

το ευρύ κοινό.
•	 Επιμόρφωση στελεχών και υπαλλήλων σε θέματα διαχείρισης αιτημάτων ευπαθών ομάδων 

(τι προβλέπεται, ποιες είναι οι κοινοτικές οδηγίες, δεδικασμένο και συστάσεις συνηγόρου του 
πολίτη, ρόλοι και θέση της γυναίκας στην κοινωνία των Ρομά).

•	 Εκπαίδευση γυναικών Ρομά από τα Κέντρα Στήριξης Ρομά στην επαφή με τις υπηρεσίες (σημείο 
αναφοράς το Στέκι Γυναικών Δήμου Βόλου, role playing, ενδυνάμωση από τη διαμεσολαβή-
τρια του Κέντρου Στήριξης Ρομά). Η διαδικασία είναι ανοικτή και για τους άνδρες Ρομά εφό-
σον το επιθυμούν.

•	 Περιοδική αποτίμηση και αξιολόγηση της ενέργειας και προτάσεις για τυχόν διορθώσεις με 
συμμετοχή υπηρεσιών και εκπροσώπων των ωφελουμένων.

•	 Η Δημιουργία Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ρομά που διατρέχεται από 
τη διάσταση του φύλου.
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1.6.8. Σχεδιασμός Προΰπολογισμού – Κατάρτιση/ Αξιοποίηση χρηματοδοτικών 
εργαλείων

Για τον σχεδιασμό του προυπολογισμού από τους  Δήμους Βόλου και Καρδίτσας έχουν δια-
σφαλισθεί πόροι από το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των Δήμων για τον σχεδιασμό και την υλοποί-
ηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την ομάδα στόχο. Έχουν ακόμη διασφαλι-
σθεί πόροι από το ΕΣΠΑ για τη λειτουργία των Κέντρων στήριξης Ρομά από 1/1/2013 που θα παρέ-
χει συμπληρωματική υποστήριξη. Έχει διασφαλισθεί η χρηματοδότηση ενεργειών (Πρόγραμμα 
ROM ACT) διαβούλευσης υπηρεσιών για θέματα Ρομά με έμφαση στην εκπαίδευση ιδιαίτερα των 
κοριτσιών Ρομά. Αξιοποίηση του πιλοτικού ΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τους Ρομά (Πόλεις 
Βόλου & Καρδίτσα). Ίδιοι Πόροι ΟΤΑ. Δυνατότητες επιμόρφωσης με πόρους της κεντρικής διοίκη-
σης. ΕΣΠΑ (προγράμματα διοικητικής μεταρρύθμισης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού, κτλ) –
Κέντρα Στήριξης Ρομά. Πιλοτικό πρόγραμμα  της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τους Ρομά. Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, π.χ. προγράμματα όπως το Life Long Learning και το Grundvig).

1.6.9. Χρονοδιάγραμμα

Α Φάση (1/2013-12/2013). Καταγραφές- δημοσιότητα, ευαισθητοποίηση- οργάνωση σεμινα-
ρίων για τους υπαλλήλους-υποστηρικτικές λειτουργίες από τα Κέντρα Στήριξης Ρομά με έμφαση 
στην εκμάθηση της αυτοεξυπηρέτησης – Σχέδιο Δράσης.

Β Φάση (1/2014-12/2015). Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης στο οποίο υπάρχει 
ενσωματωμένη η διάσταση του φύλου.

1.6.10. Υπεύθυνοι/Υπεύθυνες

•	 Υπεύθυνοι για το σχεδιασμό του σχεδίου δράσης,  στο Δήμο Καρδίτσας είναι η  Διεύθυνση Προ-
γραμματισμού, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας/Διεύθυνση Πρόνοια το Κέντρο Γυναι-
κών Καρδίτσας καθώς και Κοινωφελείς η άλλες επιχειρήσεις του ΟΤΑ που λειτουργούν Κέντρα 
Στήριξης Ρομά. Οι υπεύθυνοι θα δίνουν τις κατευθύνσεις για την εκτέλεση του σχεδίου δράσης 
και θα παρακολουθούν την εξέλιξή του.

•	 Για το Δήμο Βόλου αντίστοιχα υπεύθυνοι είναι, η Διεύθυνση Προγραμματισμού, η Αντιδημαρ-
χία Κοινωνικής Προστασίας/Διεύθυνση Πρόνοιας καθώς και κοινωφελείς η άλλες επιχειρήσεις 
του ΟΤΑ που λειτουργούν Κέντρα Στήριξης Ρομά.
Αντίστοιχα στο Δήμο Βόλου η διαδικασία της παρακολούθησης έχει ως εξής: 

1.6.11. Υπεύθυνος/ Υπεύθυνη

Ανάθεση της παρακολούθησης της εφαρμογής στην Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Βόλου. 
Συντονιστής των εργασιών Παρακολούθησης μπορεί να είναι ο Αντιδήμαρχος Κ.Θ.Π.Π. ο οποίος 
αναφέρει τα αποτελέσματα στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου

1.7. Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης
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Η υλοποίηση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων πολιτικής είναι δυνατό να επιτευχθεί με ποι-
κίλους τρόπους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι γνωστή και σαφής η διαδικασία που πρέ-
πει να ακολουθηθεί εντός του δήμου για την αποδοχή της πρότασης που υποβάλλεται σχετικά με 
την ένταξη της οπτικής του φύλου γεγονός που απαιτεί τη διατύπωση και υλοποίηση συγκεκριμέ-
νων ενεργειών οι οποίες κινούνται τόσο στον άξονα της πολιτικής απόφασης του Δήμου, όσο και 
στον άξονα της διοικητικής διαδρομής στον εσωτερικό του Δήμου. Οι ενέργειες πρέπει να είναι 
πολύ συγκεκριμένες και να «μετουσιώνουν» ουσιαστικά το σχέδιο δράσης από κείμενο αρχών και 
κατευθύνσεων σε υλοποιήσιμη ενέργεια. 

Η υλοποίηση της σχεδιαζόμενης παρέμβασης πολιτικής στους Δήμους Καρδίτσας και Βόλου 
αφορά στην δημιουργία ενός «Συμφώνου Συνεργασίας» μεταξύ των Δήμων Καρδίτσας και 
Βόλου, με αντικείμενο  την ανάπτυξη δράσεων για τη χάραξη πολιτικών που αφορούν στην ένταξη 
της διάστασης του φύλου, με έμφαση στην ευπαθή κοινωνική ομάδα των γυναικών Ρομά, είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί αφού ακολουθηθούν οι παρακάτω ενέργειες:
– Δημιουργία του Συμφώνου Συνεργασίας,  για το οποίο θα πρέπει να προηγηθεί η ακόλουθη 

διαδικασία:
– Ένταξη του Πρωτόκολλου Συνεργασίας στις Αρμόδιες Αντιδημαρχίες και στις Δημοτικές Επι-

τροπές, Ισότητας Φύλων, της οποίας ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την οπτική του φύλου, 
αποτελεί σαφή κατεύθυνση, της πολιτικής της χάραξης του κάθε Δήμου.

– Σύγκλιση των Δημοτικών Συμβουλίων των δύο Δήμων προκειμένου να ψηφιστεί το συγκεκρι-
μένο Σύμφωνο ώστε να υπάρξει πολιτική απόφαση.

– Μετά τη συμφωνία των δύο μερών και την από κοινού υπογραφή του Συμφώνου Συνεργα-
σίας πραγματοποιείται η παρουσίασή του στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ενημέρωση των 
μελών του και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Δήμου, της Αντιδημαρχίας αλλά και 
σε άλλους διαδικτυακούς χώρους (π.χ. ιστοσελίδες συλλόγων μεταναστών, γυναικείων 
ΜΚΟ κ.α).

1.8. Παρακολούθηση και προσδιορισμός δεικτών παρακολούθησης 

Αν και ο χρόνος που διήρκεσε η πιλοτική εφαρμογή δεν επέτρεψε την παρακολούθηση της 
εκπλήρωσης των σκοπών και των στόχων και της διαδικασίας εφαρμογής, οι δύο δήμοι έχουν προσ-
διορίσει δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης και έχουν εκπονήσει σχέδιο διάχυσης αποτελε-
σμάτων και δράσεων δημοσιότητας για την παρακολούθηση των δράσεων. Η παρακολούθηση της 
εφαρμογής του σχεδίου δράσης ή της παρέμβασης πραγματοποιείται σε δύο διαφορετικά επίπεδα. 
Το ένα επίπεδο αφορά την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των σκοπών και των στόχων, ενώ το 
δεύτερο αφορά την παρακολούθηση της διαδικασίας εφαρμογής. Και τα δύο επίπεδα απαιτούν 
τον καθορισμό στόχων και την ανάπτυξη δεικτών που μετρούν την πρόοδο επίτευξης των στόχων.

Η διαδικασία της παρακολούθησης κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική καθώς επιτρέπει την 
συνεχή αποτύπωση της εξέλιξης της δράσης κυρίως από πλευράς στόχευσης και επίτευξης των 
αποτελεσμάτων. Επίσης είναι σημαντική καθώς: 
•	 Επιτρέπει τον εντοπισμό των ελλείψεων, των αναγκών και των κενών που παρουσιάζονται στη 

διαδικασία της υλοποίησης της δράσης προκειμένου να υπάρξει ανάλογη προσαρμογή. 
•	 Βοηθά στη διατύπωση προτάσεων για την κάλυψή τους. 
•	 Συμβάλλει στη βελτίωση του σχεδίου δράσης, μέσα από την αναπροσαρμογή των στόχων εκεί-

νων που συναντούν προβλήματα στην εφαρμογή τους. 
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Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης για το Δήμο Καρδίτσας τα βήματα τα 
οποία προβλέπονται έχουν ως εξής:

1.8.1. Υπεύθυνος/ Υπεύθυνη 

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του σχεδίου δράσης, είναι οι /η Αρμόδιος/α 
Αντιδήμαρχος, Στέλεχος του Δήμου Καρδίτσας, Στέλεχος του Κέντρου Γυναικών (που θα ορισθούν 
για το σκοπό αυτό). Επισημαίνεται ότι λόγω προβλημάτων λειτουργίας των ΟΤΑ κατά την διάρκεια 
υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής δεν κατέστη δυνατόν να ονομαστικοποιηθούν οι υπεύθυ-
νοι από πλευράς Δήμου που θα παρακολουθούν την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Σε κάθε περί-
πτωση ωστόσο, οι υπεύθυνοι θα δίνουν τις κατευθύνσεις για την εκτέλεση του σχεδίου δράσης και 
θα παρακολουθούν την εξέλιξή του.

1.8.2. Συμμετοχή συναφών φορέων και εμπειρογνωμώνων

Συναφείς φορείς που αναμένεται να συμμετάσχουν είναι οι εξής:
•	 Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας.
•	 Ιατροκοινωνικό Κέντρο. 
•	 Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.
•	 Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας Δήμου Καρδίτσας.
•	 Διεύθυνση προγραμματισμού.
•	 Εμπειρογνώμονες. 
•	

1.8.3. Χρονοδιάγραμμα

Από 1ο /2013 έως 12ο/2013.

1.8.4. Εργαλεία

Τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν προκειμένου να καταγραφούν οι παρατηρήσεις για την 
παρακολούθηση του σχεδίου δράσης είναι:
•	 Ερωτηματολόγια.
•	 Στατιστικά στοιχεία και δείκτες. Δείκτες μετρήσιμοι και ποιοτικοί, συγκρίσιμοι στο χρόνο, αντι-

προσωπευτικοί. Δείκτες καταλόγου ελέγχου. Δείκτες που βασίζονται σε στατιστικές και απαι-
τούν συγκεκριμένες μορφές συλλογής δεδομένων. 

•	 Καταγραφές στοιχείων/εκθέσεις.
•	 Χρόνος απόκρισης στα αιτήματα (Βάση: Μ.Ο. τωρινής κατάστασης).
•	 Αριθμός υποστηρικτικών ενεργειών που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης.
•	 Τοπικά Σχέδια Δράσης/Οδηγοί υπηρεσιών.
•	 Κοινά Ψηφίσματα για το θέμα που ενσωματώνουν αρχές για την ισότητα και την ισότιμη πρό-

σβαση.

1.8.5. Μηχανισμοί
Αναφορικά με τον έλεγχο της προόδου του σχεδίου δράσης, οι μηχανισμοί που προβλέπονται 
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να αναπτυχθούν είναι οι εξής:
•	 Περιοδικές εκθέσεις και αναφορές.
•	 Σύγκληση των Συμβουλίων των δύο Δήμων για ενημέρωση και αξιολόγηση της εξέλιξης του 

σχεδίου δράσης.
•	 Συχνές συναντήσεις με άτομα της ομάδας στόχος.
•	 Δημιουργία - μέσω διαδικτύου - συστήματος διαχείρισης αιτημάτων πολιτών και ενδυνάμωση 

διαλόγου με τις γυναικείες οργανώσεις και τις ΜΚΟ. 
•	 Συνεδρίες. 
•	 Εκθέσεις.
•	 Συμμετοχή ενδιάμεσου-διαμεσολαβητή από την ομάδα Ρομά.

Όπως και στον Δήμο Καρδίτσας έτσι και στον Δήμο Βόλου η διαδικασία της παρακολού-
θησης περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

1. Υπεύθυνος/Υπεύθυνη
Ανάθεση της παρακολούθησης της εφαρμογής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου 

Βόλου. Συντονιστής των εργασιών παρακολούθησης μπορεί να είναι ο Αντιδήμαρχος Κ.Θ.Π.Π. ο 
οποίος αναφέρει τα αποτελέσματα στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Συμμετοχή συναφών φορέων και εμπειρογνωμώνων
Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί 

να  συμπεριλάβει:
•	 Υπηρεσιακά στελέχη από τη Δ/νση Προγραμματισμού, 
•	 Τη Δ/νση Οικονομικού.
•	 Στελέχη από τα Κέντρα Στήριξης Ρομά.
•	 Εκπροσώπους γυναικείων οργανώσεων και οργανώσεων Ρομά.
•	 Πιθανόν εμπειρογνώμονα/νισσα, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που να διαθέ-

τει την ανάλογη επάρκεια. 

3. Χρονοδιάγραμμα
•	 Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 (πιλοτική εφαρμογή στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου 

Βόλου).
•	 Τρεις τουλάχιστον μήνες μετά την λήξη της υλοποίησης για έλεγχο και αποτίμηση της διάρκειας 

των βελτιώσεων που πραγματοποιήθηκαν.

4. Εργαλεία
•	 Ο Δήμος Βόλου και η Κοινωφελής διαθέτουν πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ/ISO για τη διαχειριστική 

επάρκεια των υπηρεσιών του στην υλοποίηση έργων.
•	  Στα πλαίσια αυτού του συστήματος ποιότητας, προβλέπονται έντυπα και διαδικασίες για την 

παρακολούθηση έργων
•	 Έντυπα και τροποποιήσεις που προτείνονται γι αυτή την ενέργεια:

– Προσθήκη Πεδίου για το Φύλο στα έντυπα των υπηρεσιών του Δήμου Βόλου ώστε να είναι 
δυνατή η αποτίμηση ενεργειών στο μέλλον με βάση το Φύλο/με δυναμικό τρόπο

– Ερωτηματολόγιο στάσεων και αντιλήψεων για Έντυπο αξιολόγησης των Υπηρεσιών («ικα-
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νοποίησης πελατών» πριν –και μετά τη δράση
– το Φύλο/την ομάδα γυναικών Ρομά που απευθύνεται στους υπαλλήλους με σκοπό τον εντο-

πισμό των κενών ενημέρωσης, επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Δήμου.

5. Μηχανισμοί
•	 Τριμηνιαία επιτροπή παρακολούθησης.
•	 Έκθεση τριμήνου.
•	 Τελική Έκθεση παρουσίασης των αποτελεσμάτων προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
•	 Δύο τουλάχιστον ενημερωτικές συναντήσεις των Αντιδημάρχων Βόλου-Καρδίτσας για την πρό-

οδο της αμοιβαίας μεταφοράς επιτυχημένων εμπειριών.
  

1.9. Αξιολόγηση και προσδιορισμός δεικτών αξιολόγησης

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία παρακολούθησης, δηλαδή η παρακολούθηση των δράσεων 
και παρεμβάσεων που υλοποιούνται βάσει του Δικτύου Συνεργασίας, ακολουθεί η αξιολόγησή του. 
Αυτό το στάδιο συμβάλλει στην ανάπτυξη καλών πρακτικών και στη διαμόρφωση προτάσεων με 
απώτερο στόχο τη βελτίωση παρόμοιων μελλοντικών πρωτοβουλιών. Τα τρία επίπεδα αξιολόγη-
σης περιλαμβάνουν τα εξής: 
1. Αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων. 
2.  Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων. 
3. Αξιολόγηση της διαδικασίας που σχεδιάστηκε και ακολουθήθηκε. 

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής για το Δήμο Καρδίτσας η αξιολόγηση έχει ως εξής:

1. Κριτήρια αξιολόγησης
•	 Η αρμόδια Αντιδημαρχία και οι λοιποί «εμπλεκόμενοι» φορείς ή διευθύνσεις  είναι αυτοί που 

θέτουν τα κριτήρια για την υλοποίηση της δράσης κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Τα κρι-
τήρια τα οποία τίθενται: 

•	 Δίνεται προτεραιότητα στους τομείς:
α) Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης.
β) Διασφάλισης ίσης πρόσβασης.
γ) Άρσης στερεοτύπων.

2. Φορείς Αξιολόγησης
•	 Τα στοιχεία παρέχονται από την αρμόδια Αντιδημαρχία. Οι φορείς που διαθέτουν την απαραί-

τητη τεχνογνωσία- ΚΓΚ, ΑΝΚΑ, ΙΑΚ- επεξεργάζονται μαζί με εμπειρογνώμονα φύλου το υλικό 
που θα έχει συλλεχθεί κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της δράσης.

3. Υπεύθυνος/Υπεύθυνη
Την ευθύνη της διενέργειας όλης της αξιολόγησης την έχει η αρμόδια Αντιδημαρχία.
Επικουρικά την ευθύνη έχουν
•	 Κέντρο	Γυναικών	Καρδίτσας.
•	 Ιατροκοινωνικό	Κέντρο	.
•	 Δημοτική	Επιτροπή	Ισότητας	των	Φύλων.
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•	 Διεύθυνση	Κοινωνικών	Πολιτικών	και	Δημόσιας	Υγείας	Δήμου	Καρδίτσας.
•	 Διεύθυνση	προγραμματισμού.

4. Χρονοδιάγραμμα 
Η αξιολόγηση του σχεδίου δράσης θα γίνει το Ά  τρίμηνο του 2014.

5. Εργαλεία
Τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν προκειμένου να καταγραφούν οι παρατηρήσεις για την αξι-

ολόγηση του σχεδίου δράσης είναι:
•	 Ερωτηματολόγια.
•	 Στατιστικά στοιχεία και δείκτες. Δείκτες μετρήσιμοι και ποιοτικοί, συγκρίσιμοι στο χρόνο, αντι-

προσωπευτικοί. Δείκτες καταλόγου ελέγχου. Δείκτες που βασίζονται σε στατιστικές και απαι-
τούν συγκεκριμένες μορφές συλλογής δεδομένων. 

•	 Καταγραφές στοιχείων/ εκθέσεις.
•	 Δείκτες (ποσοτικοί και ποιοτικοί).
•	 Εκθέσεις.

Για το Δήμο Βόλου αντίστοιχα η αξιολόγηση έχει ως εξής:

1. Κριτήρια αξιολόγησης
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης τα κριτήρια τα οποία τίθενται για την υλοποίηση της δρά-

σης:
•	 Επιτρέπουν τον εντοπισμό των εμποδίων και των κενών στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης. 
•	 Βοηθούν στη διατύπωση προτάσεων για την κάλυψή τους. 
•	 Συμβάλλουν στη βελτίωση του σχεδίου δράσης μέσα από την αναπροσαρμογή του στην περί-

πτωση που υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή του. 
•	 Συμβάλλουν στην ανατροφοδότηση μεταξύ των στελεχών που υλοποιούν το Σχέδιο Δράσης 

και της ομάδας στόχου.

2. Φορείς Αξιολόγησης
Η Δημοτική Επιτροπή Ίσοτητας θα πρέπει να κεφαλαιοποιήσει την εμπειρία και τις παρατηρή-

σεις που θα παραχθούν από το έργο. Ο υπηρεσιακός μηχανισμός επίσης θα πρέπει να κεφαλαιο-
ποιήσει γνώσεις και εμπειρίες στην κατεύθυνση της Ισότητας των Φύλων, ώστε να μπορεί να προ-
τείνει και να εξελίσσεται με τη λογική της ενσωμάτωσης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές προς 
αυτή την κατεύθυνση. Τέλος όλοι οι εμπλεκόμενοι (Δήμος) θα πρέπει να καταθέσουν την άποψή 
τους για  το πως αντιλαμβάνονται/αξιολογούν την εφαρμογή. Η αποτύπωση λοιπόν των φορέων 
αξιολόγησης έχει ως εξής:

Με τη συμμετοχή  όλων των εμπλεκομένων στη διευρυμένη επιτροπή παρακολούθησης.
•	 Με ανάθεση εξωτερικής αξιολόγησης.
•	 Από τις υπηρεσίες του ΟΤΑ (Δνση Πρόνοιας).
•	 Επικουρικά η Κοινωφελής του Δήμου Βόλου με δειγματοληψία ωφελούμενων ως προς την αξι-

ολόγηση των υπηρεσιών.



100

3. Υπεύθυνος/Υπεύθυνη
Η υπάλληλος/στέλεχος της αντιδημαρχίας Κοινωνικών Θεμάτων με ρόλο στην προώθηση της 

Ισότητας των Φύλων στο Δήμο Βόλου.

4. Χρονοδιάγραμμα
Τρίμηνη αποτίμηση προόδου από την Επιτροπή  Παρακολούθησης. Μετά την ολοκλήρωση 

του ετήσιου προγράμματος, μία φορά κάθε τρεις μήνες (Συνολικά: 15 μήνες).

5. Εργαλεία
Τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν προκειμένου να καταγραφούν οι παρατηρήσεις για την αξι-

ολόγηση του σχεδίου δράσης είναι:
– Ερωτηματολόγια (δομημένα, ημιδομημένα, ανοιχτού-κλειστού τύπου ερωτήσεις).
– Στατιστικά στοιχεία και δείκτες (μετρήσιμοι και ποιοτικοί, συγκρίσιμοι στο χρόνο και αντιπρο-

σωπευτικοί). 
– Καταγραφές στοιχείων/εκθέσεις. 

1.10. Διάχυση 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. Κατά την πιλοτική εφαρμογή, δεν αναπτύχθηκαν δράσεις δημοσιότητας ωστόσο δια-
τυπώθηκε ένα σαφές πλαίσιο για τη δημοσιότητα της σχεδιαζόμενης δράσης και για τη διάχυση 
της γνώσης και των επιπτώσεων που θα προκύψουν από αυτή.

Έτσι για το Δήμο Καρδίτσας, υπέυθυνος για τη δημοσιότητα της δράσης ορίζεται στέλεχος 
του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας σε συνεργασία με στέλεχος του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού 
και Ισότητας του Δήμου Καρδίτσας. Οι δε δράσεις δημοοσιότητα περιλαμβάνουν τα εξής:
•	 Ημερίδες, θεματικές συναντήσεις ή άλλες εκδηλώσεις. 
•	 Δελτία τύπου/ανακοινώσεις.
•	 Ανάδειξη καλών πρακτικών.
•	 Συνεντεύξεις στα τοπικά ΜΜΕ (έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση).
•	 Παραγωγή ενημερωτικού υλικού (νόμοι, μελέτες κ.τ.λ.)
•	 Ενημέρωση αρμοδίων φορέων και αναλυτική περιγραφή των δράσεων του Σχεδίου Δράσης.
•	 Ενημέρωση στελεχών του Δήμου και αναλυτική περιγραφή των δράσεων του Σχεδίου Δράσης.
•	 Ενημέρωση των άμεσα ωφελούμενων (μετανάστριες που έχουν υποστεί βία).
•	 Ενημέρωση της τοπικής κοινότητας (φορέων, οργανώσεων, ΜΚΟ κ.τ.λ.).
•	 Ημερίδα ενημέρωσης για το ευρύ κοινό της πόλης
•	 Θεματικές συναντήσεις ευαισθητοποίησης εμπειρογνωμόνων με στελέχη του Δήμου. 
•	 Παραγωγή έντυπου υλικού.
•	 Παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού. 
•	 Συνέντευξη τύπου.
•	 Ραδιοφωνικό spot.
•	 Διατήρηση στήλης στον Τοπικό Τύπο με θέματα που αναφέρονται σε γυναίκες Ρομά με σκοπό 

την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
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•	 Ανάδειξη καλών πρακτικών με τη συμμετοχή των γυναικών Ρομά.
•	 Εύχρηστο εγχειρίδιο το οποίο θα περιλαμβάνει τις πλέον απαραίτητες πληροφορίες για τις 

γυναίκες Ρομά.

Αντίστοιχα για το Δήμο Βόλου υπεύθυνος ορίζεται υπηρεσιακό στέλεχος της Αντιδημαρχίας 
για την Ισότητα των Φύλων. Οι δράσεις δημοσιότητας του Δήμου Βόλου για το συγκεκριμένο σχέ-
διο δράσης  αφορούν σε:

Εκδηλώσεις
•	 Συναντήσεις της ad hoc επιτροπής Παρακολούθησης.
•	 Παρουσίαση αποτελεσμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου.

Παραγωγή Έντυπου και Ηλεκτρονικού Υλικού
•	 Δημιουργία σελίδας στον Ιστότοπο του Δήμου και της Κοινωφελούς για θέματα Ισότητας με 

αναφορές και παραπομπές στην Νομοθεσία, τις τυχόν καλές πρακτικές, κτλπ.
•	 Δελτία τύπου(τουλάχιστον  4).
•	 Τέσσερις Εκθέσεις προόδου.
•	 Εγχειρίδιο με απλοποιημένα στοιχεία νομοθεσίας για την Ισότητα των Φύλων και την προσβα-

σιμότητα που απευθύνεται στους υπαλλήλους.
•	 Φυλλάδιο με το οποίο προωθούνται θετικές εικόνες για τις γυναίκες Ρομά.

ΜΜΕ
•	 Ικανός αριθμός Συνεντεύξεων στα τοπικά ΜΜΕ (Αντιδημαρχία Κοινωνικών Θεμάτων-Παιδείας-

Πολιτισμού).

Άλλες δράσεις Δημοσιότητας και Διάχυσης της Πληροφορίας
•	 Παρουσίαση καλών πρακτικών σε επίπεδο ΟΤΑ από την Ελλάδα και την ΕΕ για θέματα προώ-

θησης της Ισότητας των Φύλων και της διευκόλυνσης της προσβασιμότητας (Κοινωφελής Επι-
χείρηση του Δ.Β./Κέντρα Στήριξης Ρομά).

•	 Δημοσιοποίηση εκθέσεων ποιότητας.
•	 Ενημερωτικό υλικό.
•	 Ενδιάμεση έκθεση Έργου.
•	 Τελική Έκθεση Έργου.
•	 Έκθεση Στάσεων και αντιλήψεων των υπηρεσιών για τις γυναίκες Ρομά (Αντιδημαρχία).
•	 Έκθεση Αξιολόγησης των υπηρεσιών από τις γυναίκες Ρομά (Στέκι Γυναικών του Κέντρου Στή-

ριξης Ρομά Αλιβερίου).

Εξειδίκευση Δράσεων Δημοσιότητας
Α) Ενημέρωση Αρμοδίων Οργάνων Δήμου

•	 Προκαταρκτικές ενέργειες. Συσκέψεις στελεχών στη φάση υλοποίησης της πρότασης.
•	 Ηλεκτρονική ενημέρωση με email και αναρτήσεις του διαθέσιμου υλικού στην Ιστοσελίδα του 

Δήμου/Κοινωφελούς.
•	 Ενημέρωση (εισήγηση και εκθέσεις) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
•	 Εργασίες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.
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Β) Ενημέρωση Στελεχών Δήμου
•	 Ενημέρωση με email για το πρόγραμμα (Δνσεις Δήμου Βόλου, Κοινωφελής Επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-

ΔΙΕΚ, ΝΠΔΔ ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, Αναπτυξιακή Εταιρία ΑΝΕΒΟ).
•	 Συνάντηση εργασίας Δ/ντών Δήμου και Νομικών Προσώπων. Ενημέρωση για το πρόγραμμα, 

την Ευρωπαική Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων που υπέγραψε ο Δήμος, τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν και την ενθάρρυνση να δουν το όλο θέμα με στρατηγική στόχευση και όχι ως 
αποσπασματική δράση/έργο.

Γ) Ενημέρωση Τοπικών Δημοτικών Κοινοτήτων
•	 Κατάρτιση λίστας αποδεκτών (email) για την ενημέρωση. 
•	 Αιρετών και όσων λαμβάνουν αποφάσεις.
•	 Φορέων που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
•	 Opinion leaders της Κοινότητας των Ρομά (τρεις σύλλογοι τοπικά).

Δ) Ενημέρωση άμεσα ωφελούμενων
•	 Ενημέρωση των τριών συλλόγων της Περιοχής (ξεχωριστά στον κάθε ένα).
•	 Ενημέρωση συμμετεχόντων γυναικών του Στεκιού Γυναικών του Αλιβερίου.
•	 Διαθέσιμη ενημέρωση (leaflet) των (κυρίως) εγγράμματων ωφελούμενων των υπηρεσιών κοι-

νωνικής φροντίδας.

Ε) Ενημέρωση τοπικής κοινωνίας
•	 Ενημέρωση για την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου και Καρδί-

τσας για την ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικών με θέματα Ισότητας-προσβασιμότητας 
των γυναικών Ρομά σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Προϋπολογισμός
•	 Ο Προϋπολογισμός της δημοσιότητας είναι 5.000 Ευρώ το οποίο θα εκταμιευτεί από το ετή-

σιο πρόγραμμα δράσης 2013 για την προώθηση της ισότητας και την ευαισθητοποίησης. Επι-
πλέον υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης έως ποσού 1.000 Ευρώ από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 
«Κέντρα Στήριξης Ρομά» (2013).

2. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

2.1. Διαπιστώσεις και συμπεράσματα

Η διαδικασία αποτύπωσης της πολιτικής βούλησης και της μεθοδολογίας των δέκα (10) βημά-
των για την ένταξη της διάστασης του φύλου, αναφορικά με τις γυναίκες με αναπηρία, στους 
δήμους υπήρξε μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, με αρκετές διαπιστώσεις και προτάσεις που θα μπο-
ρούσαν να έχουν αξία είτε στο επίπεδο οργάνωσης, είτε στο επίπεδο της μεθοδολογίας, είτε στις 
δράσεις ή/και τις πολιτικές των δήμων, με τελικό αποδέκτη τις γυναίκες Ρομά.

Αυτό που αναδείχτηκε στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής είναι αφενός η πολιτική βούληση 
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των δύο Δήμων να προχωρήσουν σε στοχευμένες πολιτικές οι οποίες ξεπερνούν τα όρια των Δήμων 
τους και αγγίζουν μεγαλύτερες γεωγραφικές ενότητες (Περιφέρεια Θεσσαλίας) καθώς και η γνώση 
και η εμπειρία των δύο Δήμων για το σύνολο του πληθυσμού των Ρομά που υπάρχουν στην γεω-
γραφική τους περιοχή. ΟΙ δράσεις τις οποίες έχουν αναπτύξει στο παρελθόν τους επιτρέπει βαθιά 
γνώση και κατανόηση των ζητημάτων που αφορούν τις συγκεκριμένες ομάδας αλλά και γνώση 
των αρχών ένταξης που αφορούν στην γενικότερη πληθυσμιακή ομάδα των Ρομά.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής ακόμη τέθηκε η βάση ώστε η γνώση αυτή και να απο-
τελέσει κοινό σημείο αναφοράς των δύο Δήμων με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας, 
αλλά και να εξειδικευτεί το Σύμφωνο αυτό στο πλαίσιο μίας σαφούς στρατηγικής και στόχων οι 
οποίοι έχουν ως αφετηρία την εκπαίδευση και ενημέρωση πρώτιστα των στελεχών, των υπαλλή-
λων και των αιρετών των Δήμων καταπολεμώντας έτσι την παθογένεια η οποία προαναφέρθηκε. 

Οι γυναίκες Ρομά, συνιστούν μία δυναμική πληθυσμιακή ομάδα, η οποία ωστόσο δεν προσεγ-
γίζεται ικανοποιητικά σε επίπεδο δράσεων ή και στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο. Από την προη-
γηθείσα ανάλυση γίνεται αντιληπτό ότι πρώτος και κύριος στόχος των πολιτικών σε τοπικό επί-
πεδο για τις γυναίκες Ρομά θα πρέπει να είναι επιδιώκεται η επίτευξη της απόλαυσης των ατομικών 
και πολιτικών δικαιωμάτων με ισότιμους όρους, ως ενεργών μελών της κοινωνίας και επομένως, 
η ουσιαστική και πρακτική κοινωνικοποίησή τους. Αυτό γίνεται «ευκολότερα» σε τοπικό επίπεδο 
ως το εγγύτερο σημείο διοίκησης προς τον πολίτη. Κατά την επιμέρους θεώρηση της ουσιαστικής 
και ενεργού κοινωνικοποίησής τους, επιδιώκεται και διασφαλίζεται αντίστοιχα, η απόλαυση αξι-
οπρεπών συνθηκών διαβίωσης κατά τα ελαχίστως νοούμενα πρότυπα και επιταγές, η ανεμπόδι-
στη πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά και τις υπηρεσίες και η ισότιμη συμμετοχή στις πολιτειακές 
δομές και θεσμούς, καταλήγοντας, έτσι, στην επιδιωκόμενη ισότιμη ενσωμάτωση και ένταξη της 
ομάδας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και στην εξάλειψη των συνιστωσών εκείνων που συνδρά-
μουν στην εκδήλωση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και ανέχειας. Από την ανάπτυξη των 
παραμέτρων που συνθέτουν τα ζητήματα που απασχολούν την ομάδα στόχος, γίνεται αντιληπτή 
η (ανάγκη) εξειδίκευσης της στρατηγικής ένταξης των γυναικών Ρομά, σε τομεακές πολιτικές προ-
τεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με τα σημαντικότερα από τα προβλήματα που αφορούν ή οδη-
γούν στον κοινωνικό και πολιτειακό αποκλεισμό που βιώνουν οι γυναίκες Ρομά και ταυτόχρονα 
επιχειρούν την άρση του αποκλεισμού ανά τομέα πολιτικής προτεραιότητας. Ένα πρώτο σημα-
ντικό βήμα σε τοπικό επίπεδο είναι η αντίληψη των στρατηγικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο των 
προσπάθειών που καταβάλει ο Δήμος για σωστό προγραμματισμό και ανάπτυξη καθώς και μία 
δίκαιη και ισότιμη κοινωνική πολιτική  στην βάση συστημικής, και (συστηματικής) προσέγγισης 
του ζητήματος, όπου με τον όρο «συστημική» εκφράζεται εν συντομία η διατομεακή και πολυτο-
μεακή προσέγγιση των εκδηλώσεων του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Ενα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο αναδείχτηκε από την πιλοτική εφαρμογή είναι ότι οι 
γυναίκες Ρομά, αν εμπλακούν ενεργά στις διαδικασίες ένταξης (στη βάση της αρχής της αμοιβαι-
ότητας με το δήμο), τότε οι πολιτικές που θα σχεδιαστούν θα λάβουν υπόψη τους τις ανάγκες τους 
και τα αιτήματά τους ώστε τελικά να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή οφέλεια γι’αυτές. Συνήθως 

Στο σύγχρονο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον είναι σημαντικό λοιπόν ότι στο πλαίσιο ης πιλο-
τικής εφαρμογής αναδείχτηκε η διάσταση του φύλου στις πολιτικές που αφορούν τους Ρομά οι 
οποίοι βιώνουν βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και στερεότυπα. Είναι επίσης σημαντικό ότι αυτό που 
έγινε αντιληπτό στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής είναι ότι πρέπει να αλλάξει η στάση και η 
αντίληψη του ίδιου του Δήμου, ως φορέα έκφρασης των πολιτικών για την κοινωνική ενίσχυση και 
συνοχή. Ετσι πετυχαίνει όχι μόνο την ένταξη των ομάδων αυτών λαμβάνοντας υπόψη την διάσταση 
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του φύλου, αλλά και την ενίσχυση – συνοχή της τοπικής κοινωνίας, ενδυναμώνοντας τις ομάδες 
αυτές και χτυπώντας τα αίτια του κοινωνικού αποκλεισμού και των στερεοτύπων. 

2.2. Προτάσεις
Απ’ όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η βούληση και η χάραξη πολιτικής για τις Γυναίκες 

Ρομά είναι πολύ σημαντική. Η έννοια της ένταξης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη συγκεκριμένη 
ομάδα στόχο καθώς υφίσταται πολλαπλές διακρίσεις και βρίσκεται κυριολεκτικά στο περιθώριο. 
Από την πιλοτική εφαρμογή αναδείχτηκαν τα προβλήματα αλλά και αναδείχτηκε η προσπάθεια 
την οποία επιτελούν τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων και τα στελέχη τους. Σίγουρα αυτό που ανα-
δείχτηκε επίσης είναι η «τραγική» κατάσταση των γυναικών Ρομά οι οποίες αντιμετωπίζουν πολ-
λαπλές διακρίσεις και αποκλεισμούς (και λόγω φύλου και λόγω καταγωγής)  ενώ τις απασχολούν 
σημαντικά επί μέρους ζητήματα όπως είναι η στέγαση, η υγεία, η απασχόληση, η εκπαίδευση.  Στο 
πλαίσιο αυτό αναδείχτηκε ο  καθοριστικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία, όταν υπάρ-
χει και διατυπώνεται η απαραίτητη πολιτική βούληση  μπορεί να αναπτύξει μορφές ένταξης των 
γυναικών Ρομά τόσο στο πλαίσιο των κοινωνικών πολιτικών της, όσο και στην βάση των γενικών 
αρχών ένταξης του πληθυσμού των Ρομά (που απορρέουν από το εθνικό και από το Ευρωπαΐκό 
πλαίσιο αναφοράς), οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπο αλλά και να συμβάλουν 
προς «όφελος όλων» τόσο δηλαδή προς όφελος των Γυναικών Μεταναστριών, του Δήμου αλλά 
και της τοπικής κοινωνίας. 

Τα αποτελέσματα του έργου ανέδειξαν σημαντικά θέματα που αφορούν στις γυναίκες Ρομά 
κυρίως τόσο όσον αφορά την έμφυλη διάσταση του «πολλαπλού αποκλεισμού» που βιώνει η 
συγκεκριμένη ομάδα όσο και τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν στις πολιτικές ένταξης των 
Ρομά  σε τοπικό επίπεδο. Οι προτάσεις που αφορούν τις Γυναίκες Ρομά  άπτονται των εξής δια-
στάσεων: Α) Ανάπτυξη της Πολιτικής και Διοικητικής ικανότητας των Δήμων Β) Της δημιουργίας 
μεθοδολογικών εργαλείων για το προφίλ των Γυναικών Ρομά (βάσεις δεδομένων, ποσοτικά, ποιο-
τικά στοιχεία) Γ) της ευαισθητοποίησης των στελεχών των Δήμων αλλά και της τοπικής κοινωνίας 
Δ) της δικτύωσης και της συνεργασίας με θεσμικούς φορείς, ΟΤΑ και την Κοινωνία των Πολιτών Ε) 
Των παρεμβάσεων σε τομείς που αφορούν την γυναίκα Ρομά αλλά και σε τομείς που συμβάλλουν 
στην ένταξη των γυναικών Ρομά στην τοπική κοινωνία ΣΤ) Εκπαίδευση σε θέματα Φύλου και πολι-
τικών ένταξης των γυναικών Ρομά. 

Α) Η ανάπτυξη της πολιτικής και διοικητικής ικανότητας των Δήμων
Η  ανάπτυξη της πολιτικής ικανότητας των Δήμων ξεκινά πρώτιστα από την πολιτική βούληση 

σε επίπεδο αιρετών στελεχών αλλά και της Δημοτικής αρχής, η συμβολή της οποίας στην ανά-
πτυξη των πολιτικών ένταξης της ομάδας στόχου είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αναδεικνύει την 
πολιτική απόφαση του δήμου να σχεδιάσει και να υλοποιήσει πολιτικές προς όφελος των γυναι-
κών Ρομά.  Αποτελεί το σημείο αφετηρίας καθώς η βούληση μετουσιώνεται σε «απόφαση» και η 
απόφαση σε διοικητική διαδρομή καθώς διαχέεται στο εσωτερικό του Δήμου με αντίκτυπο και 
στην τοπική κοινωνία. Σημαντικό στοιχεία είναι η διοικητική ικανότητα των δήμων η ανάπτυξη 
της οποίας είναι επιβεβλημένη προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της ομάδας στόχου. 
Ενα σημαντικό στοιχείο το οποίο προέκυψε από την πιλοτική εφαρμογή είναι η οργάνωση των 
δομών του Δήμου, προκειμένου να ωφελείται η ομάδα στόχος αλλά και οι γυναίκες Ρομά να γνω-
ρίζουν που πρέπει να απευθυνθούν για την κάλυψη των αναγκών τους. Για το λόγο αυτό χρειάζε-
ται η εκπόνηση  ενός «οδικού χάρτη» που θα αποτυπώνει αναλυτικά  τη διαδρομή η οποία ακο-
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λουθείται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου, προκειμένου οι δράσεις να απο-
τελέσουν ζωτικό και ουσιαστικό τμήμα της πολιτικής του Δήμου αλλά να ενεργοποιήσουν τους 
μηχανισμούς εκείνους οι οποίοι θα επιτρέψουν να γίνει διάχυση της γνώσης και της πληροφόρη-
σης στην τοπική κοινωνία. Σημαντικό είναι επίσης όπως αναδείχτηκε και στο πλαίσιο της πιλοτικής 
εφαρμογής η δημιουργία μίας ισχυρής τοπικής ομάδας από το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα 
η οποία θα μπορεί να προάγει τα θέματα των γυναικών Ρομά στην βάση της χαρτογράφησης των 
αναγκών τους, των ελλειμάτων τα οποία υπάρχουν και θα καταγράφει τις αδυναμίες από πλευράς 
Δήμου κυρίως σε ζητήματα προσβασιμότητας των γυναικών Ρομά στις υπηρεσίες του.Τα τοπικά 
σχέδια δράσης όπως προαναφέρθηκε λειτουργούν επίσης στην κατεύθυνση αυτή καθώςσυμβάλ-
λουν στην χάραξη και υλοποίηση στρατηγικών δράσεων οι οποίες «εμπλέκουν» όλους τους σημα-
ντικούς «παίκτες» σε τοπικό επίπεδο, αναδεικνύει την πολιτική και δοικητική ικανότητα των Δήμων 
ενώ συνδυάζει το πλαίσιο αρχών ένταξης των γυναικών Ρομά σε εθνικό και Ευρωπαΐκό επίπεδο με 
τις επιμέρους τοπικές πολιτικές.

Β) Μεθοδολογικά εργαλεία
Ενα σημαντικό στοιχείο το οποίο απαιτείται στην χάραξη των μεταναστευτικών πολιτικών σε 

τοπικό επίπεδο είναι η αξιοποίηση μεθοδολογικών εργαλείων τα οποία θα δώσουν μία σαφή εικόνα 
για την ομάδα στόχο. Απαιτούνται βάσεις δεδομένων με ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα τα οποία 
θα αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα της ομάδας στόχος όχι μόνο από αριθμητικής άποψης αλλά και 
από πλευράς ποιοτικών στοιχείων (ικανοτήτων, δεξιοτήτων, γνώσεων και ζητημάτων που τις απα-
σχολούν), προκειμένου οι σχεδιαζόμενες δράσεις να είναι στοχευμένες και εξειδικευμένες ώστε 
να  λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τα στοιχεία που χρειάζονται για να χαρα-
χθούν πολιτικές υπέρ των γυναικών Ρομά στην βάση τεκμηριωμένων στοιχείων. Τα μεθοδολογικά 
εργαλεία θα βοηθήσουν επίσης στην αποφυγή γενικεύσεων που αοφορούν στην ομάδα στόχο (π.χ. 
ανάλυση αναγκών, ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες Ρομά), ενώ θα βοηθήσουν ώστε οι πολι-
τικές σε τοπικό επίπεδο να εναρμονιστούν με τις εθνικές και Ευρωπαΐκές πολιτικές. 

Γ) Ευαισθητοποίηση στελεχών Δήμου και της Τοπικής Κοινωνίας
Η ευαισθητοποίηση τόσο του συνόλου των στελεχών του Δήμου (και όχι μόνο όσων εξειδικευ-

μένα ασχολούνται με τα θέματα Μετανάστευσης ή και Ισότητας των Φύλων), συνιστά αναγκαία 
πρΰπόθεση και συνθήκη προκειμένου να υπάρξει διάχυση της πολιτικής απόφασης για την ένταξη 
της οπτικής του φύλου στις πολιτικές που σχεδιάζει και υλοποιεί ο Δήμος, ώστε η «πολιτική δια-
δρομή» να γίνει και «διοικητική διαδρομή» και οι Γυναίκες Ρομά να επωφεληθούν από τις διοικητι-
κές δομές του δήμου και τις κοινωνικές πολιτικές του. Η ευαισθητοποίηση  βοηθά ακόμη στην ενδυ-
νάμωση των Γυναικών  Ρομά καθώς αποκτούν πρόσβαση στην πληροφόρηση για το τι επιτελεί ο 
Δήμος και πως μπορούν να ωφεληθούν με συνέπεια να μην νιώθουν αποκομένες και εξαρτώμενες 
από άλλους αλλά να λειτουργήσουν αυτόνομα στην βάση των αναγκών τους και των δυνατοτή-
των τους. Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας είναι επίσης πολύ σημαντική καθώς οι δημό-
τες πληροφορούνται, ενημερώνονται και «εκπαιδεύονται» για τις δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος 
γίνονται «κοινωνοί της γνώσης» που προκύπτει από τις δράσεις αυτές και έτσι προάγεται η κοινω-
νική συνοχή και ενδυνάμωση. 

Δ) Δικτύωση και Συνεργασία 
Η δημιουργία ισχυρών δικτύων συνεργασίας όπως αναδείχτηκε στο πλαίσιο της πιλοτικής 
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εφαρμογής είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι συμπράξεις σε επίπεδο Δήμων δημιουργούν ένα νέο 
πεδίο συνεργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση όπου οι καλές πρακτικές ανταλλάσσονται όπως 
και η τεχνογνωσία την οποία διαθέτει ο ένας Δήμος μπορεί να αποτελέσει εργαλείο πολιτικών σε 
κάποιον άλλο Δήμο. Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των δήμων μπορεί να συμ-
βάλλει αποτελεσματικά ώστε η διάγνωση των διαφορετικών αναγκών και ελλείψεων να αποτε-
λέσει αντικείμενο ανάπτυξης και εξειδίκευσης στις επιμέρους στρατηγικές προτεραιότητες, τους, 
σε μεγαλύτερη «χωρική κλίμακα» και με μεγαλύτερη οφέλη για τις γυναίκες Ρομά.Η συνεργασία 
με την Κοινωνία των Πολιτών είναι ιδιαίτερα σημαντική σε τοπικό επίεδο καθώς μεγιστοποιείται ο 
βαθμός οφέλειας των σχεδιαζόμενων δράσεων, αναπτύσσονται πρωτοβουλίες, ευαισθητοποιού-
νται μεγαλύτερα τμήματα του τοπικού πληθυσμού και αναδεικνύεται ο Δήμος ως «ενεργός πολί-
της» όπου συσπειρώνει την τοπική κοινωνία στο σύνολό της. Τέλος η συνεργασία με θεσμικούς 
φορείς κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική καθώς  οι Δήμοι αποκτούν πρόσβαση αφενός στην γνώση 
για τις πολιτικές που χαράσσονται σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε Ευρωπαΐκό επίπεδο ενώ μπορούν 
πληροφορηθούν και για δράσεις οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται κεντρικά (σε επίπεδο 
κεντρικής διακυβέρνησης)  και οι οποίες μπορούν να «μεταφερθούν τοπικά». Η διαβούλευση με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις και τα σχέδια δράσης να 
λάβουν υπόψη τους όλες τις παραμέτρους για να υπάρξουν μεγαλύτερες και πιο σημαντικές επι-
πτώσεις υπέρ των γυναικών Ρομά.

Ε) Τομείς Παρεμβάσεων (Ένταξη της Οπτικής του Φύλου και Τομείς δράσης ένταξης 
πληθυσμού Ρομά)
Όπως αναδείχθηκε από την πιλοτική εφαρμογή τα επιλεχθέντα πεδία για τον σχεδιασμό και 

την υλοποίηση των δράσεων υπέρ των γυναικών Ρομά είναι όχι μόνο συμβατά με τις αρχές του 
Πεκίνου (βλ. Παράρτημα-Μεθοδολογία 10 Βημάτων-Τομείς Παρέμβασης) όπως έχουν διατυπω-
θεί αλλά συνιστούν και επίκαιρα πεδία, στο θέμα της διασύνδεσης φύλου και τοπικών πολιτικών. 
Οι τομείς οι οποίοι εντάσσονται στις αρχές ένταξης του πληθυσμού Ρομά (στέγαση, απασχόληση, 
υγεία, εκπαίδευση κ.α.) με την κατάλληλη σύζευξη με τους τομείς παρεμβάσεων  για την ένταξη της 
οπτικής του φύλου  μπορούν να λειτουργήσουν όχι απλά θετικά αλλά και με σημαντικές επιπτώ-
σεις προς όφελος της ομάδας στόχου. Το ζήτημα για παράδειγμα του υψηλού ποσοστού αναλφα-
βητισμού των γυναικών Ρομά, τις αποκλείει από την πρόσβαση και γνώση σε δομές και υπηρεσίες 
του δήμου ενώ τις οδηγεί σε «εξάρτηση» από άλλους και χωρίς τη δική τους συμμετοχή. Σε αυτούς 
τους τομείς στους οποίους δίνει έμφαση η ΕΕ πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχξουν οι στοχευμένες 
παρεμβάσεις από πλευράς δήμων  

ΣΤ) Εκπαίδευση σε θέματα Φύλου και πολιτικών ένταξης για τις γυναίκες Ρομά
Η εμπειρία της πιλοτικής εφαρμογής ανέδειξε την εκπαίδευση ως σημείο κλειδί για την αναγνώ-

ριση, την κατανόηση και την αντιμετώπιση των αναγκών των γυναικών Ρομά. Ξεφεύγοντας από 
τη στενή έννοια του όρου αναφερόμαστε στην εκπαίδευση που μπορούν να λάβουν οι φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανώσεις, οι δομές και τα άτομα που απευθύνονται σε Γυναίκες Ρομά. 
Η συστηματική επιμόρφωση των στελεχών των δήμων, και ιδιαίτερα στελεχών που βρίσκονται 
στα νευραλγικά πόστα σχεδιασμού πολιτικής, σε θέματα που αφορούν την οπτική του φύλου και 
της πολιτικής που σχεδιάζεται για τους Ρομά είναι σημαντική. Άλλωστε η εκπαίδευση συνιστά ένα 
σημαντικό βήμα στην «ευαισθητοποίηση» που αναφέρθηκε παραπάνω καθώς μέσω της «κατανό-
ησης» η οποία επιτυγχάνεται από την εκπαίδευση τα στελέχη αποκτούν τις ικανότητες εκείνες που 
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θα τους επιτρέπουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πολιτικές με βάση την γνώση που έχει απο-
κτηθεί. Η εκπαίδευση αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν στην οπτική του φύλου ενταχθεί και η εκπαί-
δευση για τις πολιτικές των Ρομά (βασικές αρχές ένταξης, μεθοδολογικά εργαλεία, καλές πρακτι-
κές από άλλες χώρες κα.).

Συμπερασματικά και βάση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής, οφείλουμε να αντι-
ληφθούμε και να παραδεχτούμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία 
μπορεί να λειτουργήσει «θετικά» υπέρ των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, να δημιουργήσει «μοντέλα 
ένταξης» για τις Γυναίκες Ρομά τα οποία να λειτουργήσουν ως πρότυπα και σε «υπερτοπικό» επί-
πεδο και κυρίως να στηρίξει την τοπική κοινωνία στην βάση ρεαλιστικών πολιτικών με σαφείς και 
μετρήσιμους στόχους προς όφελος όλων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ (GENDER BUDGETING)

Βασιλική Βάσσου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Η αναγκαιότητα  της κατά φύλο ανάλυσης των δημόσιων προϋπολογισμών 

Ο δημόσιος προϋπολογισμός είναι μια πολιτική δήλωση, που αντικατοπτρίζει κοινωνικές 
και οικονομικές προτεραιότητες οποιουδήποτε επιπέδου διακυβέρνησης (εθνικό, περιφερειακό, 
τοπικό), καθώς και την εκπλήρωση των πολιτικών δεσμεύσεων, με χρηματοοικονομικούς όρους, 
σε συγκεκριμένα προγράμματα και πολιτικές. Παρά το γεγονός ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί 
φαίνεται να είναι ουδέτεροι από άποψη φύλου, οι δημόσιες δαπάνες και η είσπραξη των εσόδων 
έχουν διαφορετικές επιπτώσεις σε γυναίκες και άνδρες. Η προσέγγιση που αντιμετωπίζει τις γυναί-
κες ως «προβληματικές» στο πλαίσιο μιας κυβερνητικής ή τοπικής πολιτικής, όπου η επιτυχία υπο-
λογίζεται με τον αριθμό των γυναικών που συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα, είναι από τη σύλ-
ληψή της θεμελιακά αδύναμη. Ειδικά τα προγράμματα για γυναίκες που παρέχουν (μόνο) ένα πλαί-
σιο πρόνοιας ή στήριξης σε ένα συγκεκριμένο τομέα, δεν είναι επαρκή.

Η κατά φύλο ανάλυση του προϋπολογισμού υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να λογοδοτούν για 
τις δεσμεύσεις τους για την ισότητα των φύλων και να συνδέουν τις δεσμεύσεις αυτές με την κατα-
νομή, τη χρήση και την παραγωγή των δημόσιων πόρων.

Για την επιτυχημένη υλοποίηση του gender budgeting απαιτείται δημόσια πολιτική δέσμευση 
για την επίτευξη της ισότητας γυναικών και ανδρών. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι αρμόδιοι για τον σχε-
διασμό και την υλοποίηση πολιτικών πρέπει να προωθήσουν την πολιτική και θεσμική εκπροσώ-
πηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα, να υποστηρίξουν την ευρύτερη παρουσία των γυναικών 
σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, να ανα-
πτύξουν την ευαισθησία και να εντείνουν την προσοχή της κοινής γνώμης σχετικά με τις ίσες ευκαι-
ρίες και την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Προάγοντας την ισότητα των φύλων και υλοποιώντας πολιτικές στο πλαίσιο του gender 
budgeting, οι δημοτικοί προϋπολογισμοί μπορούν να επιτύχουν σημαντικούς πολιτικούς στό-
χους, όπως:
•	 Ισότητα: δίκαιες και ισορροπημένες δημοσιονομικές πολιτικές με απώτερο στόχο τον περιορι-

σμό των ανισοτήτων και την προαγωγή ίσων ευκαιριών βάσει των διαφορετικών ρόλων γυναι-
κών και ανδρών στην οικονομία και την  τοπική κοινωνία.

•	 Αποδοτικότητα: αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, υψηλότερη ποιότητα και αποτε-
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λεσματικότητα των δημοτικών υπηρεσιών ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες των πολιτών 
και των δύο φύλων.

•	 Διαφάνεια: καλύτερη κατανόηση των δημόσιων εσόδων και εξόδων από τους πολίτες, και 
επομένως μεγαλύτερη διαφάνεια και απόδοση ευθυνών όσον αφορά τις δημοτικές υπηρεσίες.

Επιπλέον ο «Προϋπολογισμός με την οπτική του φύλου»:
•	 Αρχίζει με την ανάλυση του αντίκτυπου του προϋπολογισμού στις γυναίκες και στους άνδρες 

και συνεχίζει με την ένταξη του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού.
•	 Είναι ένας τρόπος επίσπευσης της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές.
•	 Σημαίνει ανθρωποκεντρική κατάρτιση προϋπολογισμών.
•	 Σημαίνει ενδελεχή εξέταση των αποτελεσμάτων των προϋπολογισμών.
•	 Επιτρέπει καλύτερη στόχευση και συνεπώς καλύτερη κατανομή των δημόσιων δαπανών.
•	 Απαιτεί τη συμμετοχή μιας ευρύτερης ομάδας ενδιαφερομένων μερών και συνεπώς βαθαίνει 

τις δημοκρατικές διαδικασίες.

1.2. Μεθοδολογική προσέγγιση του Gender Budgeting

Η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές υιοθετήθηκε στην Παγκόσμια Διά-
σκεψη του Πεκίνου το 1995 ως η στρατηγική μέσω της οποίας θα πραγματοποιούνταν η ισότητα 
των φύλων.  Ωστόσο η διαμόρφωση μιας στρατηγικής αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα διότι η κάθε 
πολιτική καθίσταται ανίσχυρη αν δεν υπάρχει συνειδητή και συστηματική παρακολούθησή της 
και δεν συνοδεύεται από τους απαραίτητους πόρους. 

Συνοπτικά, η απλούστερη μεθοδολογία για την εκπόνηση Προϋπολογισμού με την 
οπτική του Φύλου, περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε  (5) βήματα:

1ο βήμα: Ανάλυση του προϋπολογισμού με την οπτική του φύλου ώστε να οριστεί ο 
διαφορετικός αντίκτυπος του προϋπολογισμού στις γυναίκες και τους άνδρες

Σε αυτό το βήμα, καταδεικνύεται το γεγονός, ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες επηρεάζο-
νται με διαφορετικό τρόπο από τους τοπικούς προϋπολογισμούς. Αυτό γιατί, σε κάθε περίπτωση το 
«τελικό προϊόν» των τοπικών προϋπολογισμών είναι υπηρεσίες, μεταφορές κονδυλίων και άλλων 
πόρων στους κατοίκους του Δήμου.  Έτσι, το πρώτο επίπεδο της ανάλυσης είναι η κατά φύλο κατα-
γραφή των τελικών χρηστών ή των αποδεκτών των διαφόρων κονδυλίων που περιλαμβάνει ο προ-
ϋπολογισμός. Αυτή η ανάλυση θα αναδείξει:
•	 το βαθμό στον οποίο ο προϋπολογισμός ικανοποιεί τις ανάγκες των αποδεκτών/αποδεκτριών 

κατά φύλο,
•	 τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν μέλη των ομάδων-στόχων που δεν έχουν πρόσβαση σε συγκε-

κριμένες δημοτικές  υπηρεσίες,
•	 το βαθμό στον οποίο ο προϋπολογισμός έχει μειώσει, επιδεινώσει ή έχει αφήσει αμετάβλητες 

υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων,
•	 τη σχέση ή, τις περισσότερες φορές, τη διάσταση μεταξύ των εξαγγελθέντων πολιτικών –ιδιαι-

τέρα των πολιτικών για την ισότητα των φύλων– και των δημοσιονομικών αποφάσεων.
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2ο βήμα: Αναδιάρθρωση των τοπικών πολιτικών και ανακατανομή των πόρων για να 
επιτευχθεί η ισότητα
Στόχος αυτής της φάσης είναι η αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού, ώστε να λάβει υπόψη 

το φύλο. Έτσι:
•	 Όπου η ανάλυση (1ο βήμα) καταδεικνύει ότι οι πόροι του προϋπολογισμού δεν έχουν κατανε-

μηθεί με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη του την οπτική του φύλου, απαιτείται ανταπόκριση από 
πλευράς του προϋπολογισμού, προκειμένου να αντιμετωπίζει αυτήν την ανισότητα. 

•	 Οπουδήποτε η κατανομή πόρων του προϋπολογισμού, δε συνάδει με τις εθνικές και περιφερει-
ακές πολιτικές που προάγουν την ισότητα των φύλων, τότε απαιτείται ευθυγράμμιση. 

•	 Από τη στιγμή που γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει διαφορετικός αντίκτυπος στις γυναίκες και 
στους άνδρες, πρέπει να ενσωματωθεί η οπτική του φύλου ως κατηγορία ανάλυσης εντός των 
τοπικών δημοσιονομικών διαδικασιών. 

•	 Σε ορισμένες περιπτώσεις, αναδιάρθρωση ενός προϋπολογισμού, μπορεί να σημαίνει ανάληψη 
θετικών δράσεων, ακόμα και μια προσωρινή επιπρόσθετη δαπάνη που να στοχεύει στην επί-
λυση συγκεκριμένου προβλήματος.

3ο βήμα: Συστηματική προσπάθεια για την ένταξη της οπτικής του φύλου σε όλες τις 
διαδικασίες κατάρτισης, υλοποίησης και αξιολόγησης του  προϋπολογισμού

Η ένταξη της οπτικής του φύλου δεν είναι διαδικασία που πραγματοποιείται μία φορά. Περι-
λαμβάνει ανάλυση και συνεχείς προσαρμογές του προϋπολογισμού, προκειμένου να λαμβάνο-
νται υπόψη οι εξελισσόμενες ανάγκες των ανδρών και των γυναικών, των αγοριών και των κορι-
τσιών. Αυτές οι προσαρμογές μπορεί να γίνονται τόσο στο σύνολο, όσο και σε συγκεκριμένα κον-
δύλια του προϋπολογισμού. Ο συνεχής έλεγχος της ένταξης της οπτικής  του φύλου στις διαδικα-
σίες κατάρτισης, υλοποίησης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού μπορεί να γίνεται με την 
χρήση μιας σειράς κριτηρίων που μπορεί να είναι:
•	 Αποτελεσματικότητα και αξιολόγηση προηγούμενων τοπικών πολιτικών  για την ισότητα των 

φύλων.
•	 Εθνικοί στόχοι για την ισότητα των φύλων σε  συγκεκριμένους δημοτικούς τομείς /υπηρεσίες.
•	 Κατάρτιση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού του ΟΤΑ, για θέματα που σχετίζονται με το 

φύλο.
•	 Μηχανισμοί πληροφόρησης και κατανόησης των αποτελεσμάτων όσον αφορά στην πρόοδο 

της επίτευξης του στόχου της ισότητας των φύλων.
•	 Δημιουργία δεικτών για όλα τα στάδια της διαδικασίας, ευθυγραμμισμένων με την ένταξη της 

οπτικής  του φύλου.

4ο βήμα: Έλεγχος αν οι πόροι δαπανήθηκαν με βάση τον προγραμματισμό 

Το βήμα αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο των οικονομικών επιδόσεων, αλλά  και τα «παραδο-
τέα» κάθε κωδικού του προϋπολογισμού, τα οποία πρέπει να αναλύονται  κατά φύλο. Μερικά από  
τα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί η διαδικασία  είναι:
•	 Εμφανίστηκαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, επιπλέον ανάγκες σε θέματα φύλου 

οι οποίες δεν καλύπτονται καθόλου ή δεν καλύπτονται ικανοποιητικά ;
•	 Υπάρχει δυνατότητα παρεμβάσεων / τροποποιήσεων στον προϋπολογισμό προκειμένου αυτός 
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να έχει καλυτέρα αποτελέσματα όσον αφορά την ισότητα των φύλων;
•	 Υπάρχουν ανάγκες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και των στελεχών του 

Δήμου έτσι ώστε η ένταξη της οπτικής του φύλου στην κατάρτιση των προϋπολογισμών να 
γίνει πιο αποτελεσματική ;

•	 Έχουν δαπανηθεί όλοι οι σχετικοί πόροι, που προβλέπονται σε κάθε κονδύλι του προϋπολογι-
σμού; Εάν όχι, ποιο είναι το ποσοστό που δεν έχει δαπανηθεί και γιατί;

•	 Εάν χρειαστούν επιπλέον  πόροι από πού μπορούν να εξευρεθούν;
•	 Μπορεί να ανιχνευθεί σε κάθε κονδύλι του δημοτικού προϋπολογισμού η συμβολή του στην 

ισότητα των φύλων;

5ο βήμα: Εκτίμηση επιπτώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού με τη διάσταση του 
φύλου

Στόχος αυτού του βήματος είναι να καταδειχτεί, εάν οι αλλαγές στην κατανομή του προϋπο-
λογισμού έφεραν καλύτερα αποτελέσματα σε ότι αφορά την ισότητα των φύλων. Για το λόγο αυτό 
γίνεται σύγκριση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της εφαρμογής του προϋπολογισμού με βάση 
το φύλο σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση έτσι όπως έχει καταγραφεί στο 1ο βήμα. Τα ερω-
τήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι τα παρακάτω:
•	 Σε ένα συγκεκριμένο στάδιο υλοποίησης του δημοτικού προϋπολογισμού, μήπως χρειάζο-

νται επιπλέον πόροι, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε γυναίκες και άνδρες να έχουν πρόσβαση 
σε ένα πρόγραμμα / υπηρεσία / δραστηριότητα, στο οποίο η συμμετοχή τους είναι δυσανά-
λογα χαμηλή;

•	 Για ποιο λόγο κάποια από τα μέλη της κοινότητας, εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε 
κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΟΤΑ;

•	 Η (κάθε φορά) κατανομή των πόρων συνάδει με το μέγεθος της ομάδας-στόχου; 
•	 Πώς εξελίσσεται, αυτή η κατανομή των πόρων σχετικών με την ισότητα, εντός του χρονικού 

διαστήματος υλοποίησης του προϋπολογισμού;  
•	 Υπάρχουν δείκτες παρακολούθησης των σχετικών στόχων ; 

Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία:
1. Πραγματοποιείται  καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των γυναικών και των 

ανδρών, κοριτσιών και αγοριών, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες ενός ΟΤΑ. 
2. Εξετάζονται οι πολιτικές και  τα προγράμματα  του ΟΤΑ, σε κάθε τομέα δραστηριότη-

τάς του, προκειμένου να καταγραφούν οι ανισότητες στην παροχή υπηρεσιών για κάθε 
ομάδα. 

3. Εξετάζεται  ο προϋπολογισμός για να φανεί αν έχουν διατεθεί αρκετοί πόροι για την απο-
τελεσματική εφαρμογή της οπτικής του  φύλου  στις διάφορες πολιτικές, υπηρεσίες  και 
προγράμματα του Δήμου.

4. Παρακολουθείται εάν αυτοί οι πόροι έχουν δαπανηθεί και  ποιοί /ποιες έχουν επωφελη-
θεί από αυτούς. 

5. Επανεξετάζεται κάθε φορά η υφιστάμενη κατάσταση, προκειμένου να φανεί αν ο προϋ-
πολογισμός και οι σχετικοί κωδικοί που τον αποτελούν, συντέλεσε σε βελτιώσεις σε ό, τι 
είχε αρχικά περιγραφεί στο πρώτο βήμα.
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1.3. Διεθνής Εμπειρία στην κατάρτιση δημόσιων προϋπολογισμών με την οπτική του 
φύλου 

Διεθνώς, ομάδες οικονομολόγων εισήγαγαν μια σειρά από εργαλεία για την ανάλυση των προ-
ϋπολογισμών με την οπτική του φύλου. Τα εργαλεία παρέχουν γενικές μεθοδολογίες και η εφαρ-
μογή τους μπορεί να παράσχει χρήσιμα στοιχεία στους διαμορφωτές της πολιτικής, αλλά και στή-
ριξη στα αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών για μια πιο δίκαιη κατανομή των δημόσιων πόρων και 
μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων των γυναικών. Οι μεθοδολογίες αυτές αποτέ-
λεσαν την κινητήριο δύναμη για αυξημένη δυναμική γύρω από το gender budgeting.

1.3.1. Διεθνή Παραδείγματα

Αυστραλία
H καθιέρωση Προϋπολογισμών με Αναφορά στις Γυναίκες, οι οποίοι καταρτίστηκαν σε διαφο-

ρετικά επίπεδα διακυβέρνησης κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990, αντιπροσωπεύουν τις πρώ-
τες προσπάθειες για κατάρτιση προϋπολογισμών με την οπτική του φύλου. Από τότε το συγκεκρι-
μένο μοντέλο εισήχθη και σε άλλες χώρες. 

Αυστρία
Η Ισότητα των Φύλων είναι καλά εδραιωμένη στην Αυστριακή νομοθεσία. Το άρθρο 7 του  

Συντάγματος υποχρεώνει την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τις Περιφέρειες και την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση να διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών. Το 2009 ο ομοσπονδιακός προϋ-
πολογισμός για πρώτη φορά εισάγει την παράμετρο του φύλου βάσει του συγκεκριμένου άρθρου. 

Βέλγιο
Ο Νόμος για την Ένταξη της Διάστασης του Φύλου, εισήχθη στο Βέλγιο το 2001 με σκοπό τη 

συστηματική ένταξη της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση δημόσιων προϋπολογισμών. Στο 
νόμο προβλέπεται ότι κάθε υπουργείο έχει την υποχρέωση να καταγράφει λεπτομερώς τις δαπά-
νες του για δράσεις που στοχεύουν στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Παράλληλα, απαι-
τείται ο σαφής καθορισμός των  στρατηγικών στόχων για την ισότητα των φύλων και η  επιλογή 
δράσεων κατά προτεραιότητα στην αρχή της θητείας της εκάστοτε κυβέρνησης. Επίσης, το «υπό-
μνημα για το φύλο» («gender»), το οποίο ορίζει η νέα νομοθεσία, αποτελεί μια μορφή καθιέρωσης 
προϋπολογισμού με αναφορά στις  γυναίκες.

Γαλλία
Στη Γαλλία, το διοικητικό έγγραφο «Jaune budgetaire» καταρτίστηκε για πρώτη φορά το 2000 

και αποτελεί παράρτημα του ετήσιου προϋπολογισμού, το  οποίο παρουσιάζει μια ανάλυση των 
επιπτώσεων του  προϋπολογισμού στους άνδρες και στις γυναίκες. 

Ισπανία
Το Άρθρο 15 του Συντάγματος 3/2007, το οποίο αναφέρεται στη λήψη αποτελεσματικών 

μέτρων για την ισότητα των  φύλων, δηλώνει ότι «οι κυβερνήσεις οφείλουν να ενσωματώσουν 
ενεργά την αρχή της ισότητας με την υιοθέτηση και την εφαρμογή της στη νομοθεσία, τις δημό-
σιες πολιτικές που υλοποιούνται μέσω του προϋπολογισμού  σε όλους τις δραστηριότητές τους». 
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Επιπλέον  το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και το Παρατηρητήριο Ισότητας, αποφάσισαν τη 
δημιουργία μια νέας Στατιστικής ομάδας, της οποίας στόχος είναι να ερευνήσει τον τρόπο με τον 
οποίο θα πρέπει να τροποποιηθούν οι τρέχουσες στατιστικές, πέραν του απλού διαχωρισμού τους 
βάσει του φύλου.

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GENDER BUDGETING ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ 

2.1. Προϋποθέσεις για την επιτυχημένη ένταξη της οπτικής του φύλου στους 
προϋπολογισμούς των ΟΤΑ Α’ Βαθμού

Προϋπόθεση 1η: Ανάληψη Πολιτικής Ευθύνης 
Η πολιτική ευθύνη που αναλαμβάνουν οι αιρετοί /ες της τοπικής αυτοδιοίκησης με την εισα-

γωγή της διαδικασίας του Gender Budgeting είναι ότι με τις δικές τους δυνάμεις και με συγκεκρι-
μένους οικονομικούς πόρους, θα προασπίσουν και θα εμβαθύνουν το δικαίωμα στην ισότητα των 
φύλων που αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της δημοκρατίας. Η εν λόγω πολιτική ευθύνη είναι 
σημαντικό να μεταφραστεί σε δράση και πρόοδο όσον αφορά την ισότητα των φύλων σε όλες τις 
πολιτικές. Γι’ αυτό απαιτείται γνώση και κατανόηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη δημι-
ουργία των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, καθώς και των μηχανισμών και των μέσων για την εξά-
λειψή τους. 

Προϋπόθεση 2η: Δημόσια Δέσμευση για Ισότητα των Φύλων
Η πραγματική υιοθέτηση ενός μοντέλου ανάπτυξης μιας τοπικής κοινωνίας και ενός Δήμου 

που ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου, πρέπει να αναδεικνύεται συνεχώς και σε κάθε πτυχή 
δραστηριότητας της Δημοτικής Αρχής. Με πρωτοβουλία των εκλεγμένων οργάνων πρέπει να υπο-
στηρίζεται η ισότητα σε όλους τους τομείς, να εξηγούνται οι επιπτώσεις της δέσμευσης αυτής σε 
όσους και όσες εμπλέκονται, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιακών παραγόντων, των εθελο-
ντών και των εθελοντριών, των εταίρων, των ενδιαφερόμενων φορέων και των συμμετεχόντων.

Προϋπόθεση 3η: Διαβούλευση και Συνεργασία για την προώθηση της Ισότητας των 
Φύλων

Ο εντοπισμός, η επικοινωνία και η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αποτε-
λεί ουσιαστικό κομμάτι της προώθησης της ισότητας στις δημοτικές πολιτικές και κατ’ επέκταση 
στην κατανομή των πόρων του δημοτικού προϋπολογισμού με την οπτική του φύλου. Στην πράξη 
υπάρχουν δύο είδη συνεργασιών: τα δίκτυα και οι εταιρικές σχέσεις. Τα δίκτυα αποτελούν ευρύ-
τερη μορφή συνεργασίας (από πλευράς συμμετεχόντων, όρων, αντικειμένου) σε σχέση με την εται-
ρική σχέση. Μπορεί να έχουν τυπική ή άτυπη μορφή και η βάση τους είναι το αμοιβαίο ενδιαφέ-
ρον των μελών τους. Πολλές φορές τα δίκτυα αποτελούν, ένα μέσο για την επικοινωνία, την ανά-
πτυξη στενότερων επαφών και εντέλει δημιουργίας αισθήματος «μιας κοινότητας» στον πληθυ-
σμό της περιοχής. Σε πολλές περιπτώσεις και κυρίως επειδή κοινοτικά προγράμματα και χρημα-
τοδοτήσεις το θέτουν ως προϋπόθεση, συστήνονται εταιρικές σχέσεις. Αυτές μπορεί να προκύ-
πτουν από προϋπάρχοντα δίκτυα. Σημαντική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία 
των δικτύων είναι η αναγνώριση τους και η διασφάλιση καθορισμένου χώρου δράσης εντός του 
πολιτικού και διοικητικού πλαισίου, ώστε να επιτυγχάνεται συνεργασία μεταξύ εθνικού, περιφε-
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ρειακού και τοπικού επιπέδου.
Προϋπόθεση 4η: Χρηστή Διοίκηση και Διαβούλευση
Η «καθολική πρόσβαση», οι «ίσες ευκαιρίες» και η «δημοκρατία» αποτελούν τις λέξεις κλειδιά σε 

όλες τις τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης. Είναι αναγκαίο να γίνουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα της 
διακυβέρνησης ώστε να έλθουν οι Δήμοι πιο κοντά στους πολίτες βασιζόμενοι στις αρχές της χρη-
στής διακυβέρνησης επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και διαφάνεια. Η καλή διακυβέρνηση εδρά-
ζεται σε πέντε (5) σωρευτικές αρχές: 

Διαφάνεια: Οι Δήμοι είναι σημαντικό να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στη διαφάνεια και την 
κοινοποίηση των αποφάσεών τους στους δημότες και στις δημότισσες.

Συμμετοχή: οι πολίτες είναι αναγκαίο να κληθούν να συμμετάσχουν πιο συστηματικά στην 
εκπόνηση και την υλοποίηση των πολιτικών των Δήμων.

Ευθύνη: πρέπει να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του κάθε συντελεστή στη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων. Κάθε εμπλεκόμενος συντελεστής πρέπει, στη συνέχεια, να αναλαμβάνει το ρόλο που 
του αναλογεί.

Αποτελεσματικότητα: οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται στο κατάλληλο επίπεδο και την 
κατάλληλη στιγμή και να παράγουν τα απαιτούμενα αποτελέσματα.

Συνοχή: οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι Δήμοι παρουσιάζουν πολύ μεγάλη διαφοροποίηση 
και απαιτείται συνεχής προσπάθεια για να εξασφαλίζεται η συνοχή τους.

Προϋπόθεση 5η : Αξιολόγηση για την ισότητα των φύλων
Οι ανισότητες των φύλων συνήθως δε λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 

δράσεων των Δήμων. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί η ύπαρξη στα-
τιστικών αναφορικά με το φύλο με ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό ορισμένες 
από τις μεθόδους, οι οποίες συχνά χρησιμοποιούνται είναι οι στατιστικές κατά φύλο, η συγκριτική 
αξιολόγηση (benchmarking), η αξιολόγηση του αντίκτυπου της έμφυλης διάστασης και η ανάλυση 
φύλου. Η συλλογή και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων αποτελεί το θεμέλιο της στρατηγικής 
ένταξης της ισότητας στις πολιτικές (gender mainstreaming), καθώς δεν είναι εφικτή η χάραξη 
οποιασδήποτε πολιτικής και η αντίστοιχη κατανομή πόρων, δίχως την καταγραφή των υπαρχό-
ντων δεδομένων, αναγκών και προβλημάτων κατά φύλο. 

2.2. Ένταξη της Οπτικής του Φύλου στην κατάρτιση και εκτέλεση του Ετήσιου 
Προϋπολογισμού στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού 

Όπως προαναφέρθηκε, διεθνώς δεν έχει διαμορφωθεί μία συγκεκριμένη πρακτική σε σχέση 
με το Gender Budgeting. Αφενός υπάρχουν βασικές μεθοδολογίες και οπτικές σε σχέση με το τι 
λειτουργίες  και ποιους στόχους πρέπει να εξυπηρετεί ένας δημόσιος προϋπολογισμός που λαμβά-
νει υπόψη του την οπτική του φύλου, και αφετέρου τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί είναι προ-
σαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του δημόσιου τομέα κάθε χώρας. 

Η αναγκαιότητα να διαμορφωθεί ένα εργαλείο - οδηγός  για την εφαρμογή του gender budgeting 
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, δεν πρέπει να αποπροσανατολίζει και να δημι-
ουργεί αντιδράσεις με την πολυπλοκότητά του στα στελέχη των Δήμων που θα κληθούν να υποστηρί-
ξουν την διαδικασία ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου στον Δημοτικό Προϋπολογισμό. 

Δεδομένης αυτής της πραγματικότητας το Εργαλείο Κατάρτισης Προϋπολογισμού των Δήμων 
στην Ελλάδα, απαιτείται να είναι : 
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•	 απλό και εφαρμόσιμο, 
•	 συμβατό με τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διαδι-

κασίες κατάρτισης - εκτέλεσης - αξιολόγησης των Προϋπολογισμών, 
•	 εναρμονισμένο με τις υφιστάμενες διαδικασίες σχεδιασμού και προγραμματισμού σε επίπεδο 

ΟΤΑ Α’ Βαθμού (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης κλπ.),
•	 μετρήσιμο ως προς τα αποτελέσματα που παράγει και, επόμενα, να στηρίζεται σε συγκεκριμέ-

νους δείκτες ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου.
Παράλληλα, οι βασικές αρχές που πρέπει να ενσωματώνει ένα εργαλείο για την κατάρ-

τιση – εκτέλεση του Προϋπολογισμού με την οπτική του φύλου (Gender Budgeting) ορί-
ζουν ότι:

Ο προϋπολογισμός με την οπτική του φύλου:
•	 Δεν πραγματοποιείται «εφάπαξ», αλλά είναι μια συνεχής διαδικασία. 
•	 Απαιτεί μια αποφασιστική πολιτική δράση και υποστήριξη με σαφείς δείκτες και στόχους.
•	 Δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τις γυναίκες και δεν σημαίνει κατάρτιση χωριστών προϋπο-

λογισμών για τις γυναίκες.
•	 Σημαίνει ότι αναγνωρίζεται η ύπαρξη διαφορών στις ζωές των ανδρών και γυναικών και ότι οι 

ανάγκες, οι εμπειρίες και οι προτεραιότητές τους διαφέρουν.
•	 Δεν αφορά  μόνο τη βελτίωση της πρόσβασης ή την εξισορρόπηση των στατιστικών.
•	 Έχει σαν στόχο, να επηρεάσει τους δημοτικούς προϋπολογισμούς ώστε να μην είναι ουδέτεροι 

και κυρίως αρνητικοί, σε σχέση με το φύλο.
Σημειώνεται ότι η φύση του σχεδίου είναι αρκετά φιλόδοξη. Απαιτεί σημαντικές αλλαγές στον 

τρόπο σκέψης και δράσης. Προϋποθέτει άνοιγμα της διαδικασίας κατάρτισης των δημόσιων προ-
ϋπολογισμών και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
σε μια ευρύτερη ομάδα ενδιαφερομένων μερών.  Απαιτεί επανασχεδιασμό των προτεραιοτήτων 
στα ζητήματα της ισότητας, καθιστά αναγκαίο το συγκερασμό των πολιτικών δεσμεύσεων με την 
ανακατανομή των πόρων, καθώς και αλλαγή του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνονται και υλο-
ποιούνται οι προϋπολογισμοί σε τοπικό επίπεδο.

2.3. Θεσμικό Πλαίσιο κατάρτισης και εκτέλεσης του Ετήσιου Προϋπολογισμού των 
Δήμων

Με βάση το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»», τα θέματα κατάρτισης και εκτέλεσης του Ετήσιου Προ-
ϋπολογισμού των Δήμων διέπονται από το άρθρο 266 «Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και 
θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων». 

Συγκεκριμένα με την παράγραφο 1 θεσπίζεται ότι:

«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα (ΕΠ), το οποίο εξειδικεύεται κατ΄ έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολο-
γισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ), το οποίο 
αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται σε αυτό, ως παράρτημα».
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Προκειμένου να είναι πλήρως αποσαφηνισμένες οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τους 
Δήμους, παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικότερες ισχύουσες διατάξεις:

Όργανα και διαδικασίες κατάρτισης και παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμ-
μάτων των ΟΤΑ Α’ βαθμού:

i. Το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 (ΦΕΚ 221/Α/2007) ορίζει τα όργανα και τη διαδικασία 
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
ΟΤΑ α’ βαθμού, όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα 89/2011 (ΦΕΚ 213/Α/ 29-09-2011). 

ii. Η υπ’ αρίθμ. 18183/2-11-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 534/Β/13-4-2007) περιγράφει το 
περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ 
αρίθμ. 5694/2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 382/Β/11-3-2011).

Διαδικασίες και κανόνες κατάρτισης του Ετήσιου Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού: 
i. Για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού απαιτείται η έκδοση ΚΥΑ (Οικονομικών και 

ΥΠΕΣ), με την οποία δίδονται οδηγίες για τη κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογι-
σμού (άρθρο 175, π. 4 του ΔΚΚ). 

ii. Για το ρόλο της Εκτελεστικής Επιτροπής στη σύνταξη του προϋπολογισμού ισχύουν τα 
άρθρα 63, παρ. δ’ και 266, π. 4 του Ν.3852/10.

iii. Για το ρόλο της Οικονομικής Επιτροπής στη σύνταξη του προϋπολογισμού ισχύει η παρ. 
1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10.

iv. Για το ρόλο του συμβουλίου της Δημοτικής και Τοπικής Κοινότητας στη σύνταξη του προ-
ϋπολογισμού αναφέρεται το άρθρο 86, π. 2 του Ν.3852/10.

v. Με τις παραγράφους 1 & 3 του άρθρου 86 του Ν.3852/10 καθορίζεται το σύνολο της δια-
δικασίας εμπλοκής των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στη κατάρτιση του προϋ-
πολογισμού.

vi. Με τις παραγράφους 1 - 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/10 καθορίζεται το σύνολο της δια-
δικασίας προγραμματισμού και κατάρτισης προϋπολογισμού για τους Δήμους.

vii. Για τη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ισχύει η Υ.Α. 18183/07, με τις τροπο-
ποιήσεις που έγιναν  με την Υ.Α. 5694/11.

viii. Οι διαδικασίες κατάρτισης του ετήσιου προγραμματισμού και προϋπολογισμού ξεκινούν 
στο β’ εξάμηνο του έτους και ολοκληρώνονται εντός τη προθεσμίας που προβλέπει το 
άρθρο 159 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Ετήσιος Προϋπολογισμός εξαρτάται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα (ΕΠ) και, κυρίως, από το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ). Στη βάση αυτή, είναι σκό-
πιμο: α) να προταθούν τα κομβικά σημεία στην κατάρτιση του ΕΠ όσον αφορά την ένταξη της  οπτι-
κής του φύλου και β) να διαμορφωθούν προτάσεις για την ένταξη της οπτικής του φύλου στον Ετή-
σιο Προϋπολογισμό των Δήμων σε απόλυτη σχέση και συνάφεια με το ΕΠΔ. 
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2.4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Δήμων

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που συντάσσεται κάθε πέντε έτη και μπορεί να αναθεωρηθεί 
κάθε δύο,  αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοι-
κητικής ικανότητας του ΟΤΑ και πρέπει να είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας 
και διοίκησης του Δήμου. Επιπρόσθετα, το Ε.Π.:
•	 Υλοποιείται μέσω του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών προσώπων 

του. 
•	 Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων. 
•	 Τίθεται σε διαβούλευση.
•	 Ενεργοποιεί διαδημοτικές και διαβαθμιδικές συνεργασίες.
•	 Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης. 

Το Ε.Π. αποτελείται από δύο μέρη που συντάσσονται σε δύο διακριτά στάδια. Το πρώτο μέρος 
είναι το «Στρατηγικό Σχέδιο» και περιλαμβάνει :
•	 Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης στην περιοχή του Δήμου.
•	 Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 
•	 Στρατηγική του Δήμου και αναπτυξιακές προτεραιότητες. 

Το δεύτερο μέρος είναι το «Επιχειρησιακό Σχέδιο και Οικονομικός Προγραμματισμός» και 
περιλαμβάνει τα Σχέδια Δράσης ανά άξονα αναπτυξιακής προτεραιότητας έτσι όπως προέκυψαν 
από το σύνολο των διαδικασιών για το Στρατηγικό Σχέδιο (φυσικό περιβάλλον και ποιότητα ζωής, 
κοινωνική πολιτική – παιδεία – πολιτισμός και αθλητισμός, τοπική οικονομία και απασχόληση, βελ-
τίωση της διοικητικής ικανότητας του δήμου), καθώς και τον προγραμματισμό των οικονομικών 
πόρων για την προώθηση και υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης.

2.4.1. Ένταξη της οπτικής του Φύλου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των ΟΤΑ 

Ο θεσμικός και ουσιαστικός χαρακτήρας του Ε.Π. για την ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη και 
τη συνολική δράση του Δήμου, επιχειρησιακή και διοικητική,  καθώς και οι θεσμοθετημένες δια-
δικασίες κατάρτισης και διαβούλευσης που προσδίδουν ιδιαίτερο βάρος στην εμπλοκή όλων των 
αυτοδιοικητικών μονάδων (δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων), των οργάνων διοίκησης, των υπη-
ρεσιών, των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων, οδηγούν στην αναγκαιότητα της ένταξη της οπτι-
κής του φύλου στην Στρατηγική, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα Σχέδια Δράσης του ΕΠ.

Ενδεικτικές ενέργειες:
•	 Χρήση στατιστικών κατά φύλο και ανάλυση κατά φύλο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη 

ποιοτικών και ποσοτικών στατιστικών στοιχείων αναφορικά με το φύλο και την υφιστάμενη 
κατάσταση, στην ενότητα «Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης στην περι-
οχή του Δήμου» του «Στρατηγικού Σχεδίου». Υπεύθυνες για την εργασία αυτή είναι οι Δ/νσεις 
«Προγραμματισμού και Ανάπτυξης» και «Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότη-
τας» του Δήμου. 

•	 Αποτύπωση στη «Στρατηγική και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου» καθώς και στο 
«Επιχειρησιακό Σχέδιο» της βασικής αρχής «Δημόσια Δέσμευση για Ισότητα των Φύλων» με 
συγκεκριμένους στόχους και αντίστοιχα Μέτρα και Σχέδια Δράσης. Ευθύνη για την τήρηση της 
βασικής αρχής έχει αφενός η Εκτελεστική Επιτροπή τόσο με τις κατευθύνσεις που θα δώσει 
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προς τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες, την υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης – 
αρμόδια για το ΕΠ, τις υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής και τα Νομικά Πρόσωπα, όσο και με τις 
αποφάσεις για την εισήγηση του ΕΠ στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφετέρου το Δημοτικό Συμβού-
λιο που συζητά και λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις για το ΕΠ. 

•	 Συζήτηση της πρότασης για το «Στρατηγικό Σχέδιο» και από την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας 
(ΔΕ Ισότητας) κατ΄ αντιστοιχία της διαδικασίας που προβλέπεται για την υποχρεωτική εμπλοκή 
της Επιτροπής Διαβούλευσης πριν τη δημοσιοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου για δημόσια 
διαβούλευση. Πρόβλεψη για δημοσιοποίηση των παρατηρήσεων και προτάσεων της  ΔΕ Ισό-
τητας επί του Στρατηγικού Σχεδίου.

•	 Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διαδικασία της υποχρεωτικής Δημόσιας Διαβούλευσης για το 
«Στρατηγικό Σχέδιο» σε ενέργειες υποστήριξης και ενθάρρυνσης των γυναικών καθώς και κάθε 
τοπικού φορέα με γνώσεις και δράση στην οπτική του φύλου να συμμετέχουν και να καταθέ-
σουν απόψεις και προτάσεις. Τήρηση των προϋποθέσεων και ενεργειών που έχει υιοθετήσει 
και εφαρμόζει ο κάθε Δήμος στο πλαίσιο της βασικής αρχής «Συνεργασία με εταίρους για την 
προώθηση της Ισότητας των Φύλων».

•	 Χρήση της μεθόδου αξιολόγηση αντίκτυπου της έμφυλης διάστασης στην κατάρτιση των Σχε-
δίων Δράσης των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Σχεδίου και στον Οικονομικό 
Προγραμματισμό. Σε πρώτη φάση, με βάση το επίπεδο γνώσης και εμπειρίας, προτείνεται αυτή 
η διαδικασία να εφαρμοστεί αρχικά για τους Άξονες «Κοινωνική πολιτική – παιδεία – πολιτισμός 
και αθλητισμός» και «Τοπική οικονομία και απασχόληση». 
Σημειώνεται, πως οι συγκεκριμένες ενδεικτικές ενέργειες, μπορούν να εφαρμοστούν στην 

κατάρτιση του ΕΠ της επόμενης αυτοδιοικητικής περιόδου, αφού πολλοί Δήμοι έχουν ολοκλη-
ρώσει το ΕΠ. 

2.5. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) και Ετήσιος Προϋπολογισμός  

Με βάση το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»», τα θέματα κατάρτισης και εκτέλεσης του Ετήσιου Προϋπολο-
γισμού των Δήμων διέπονται από το άρθρο 266 «Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα 
οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων». Συνοπτικά το «κύκλωμα» περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

Στάδιο Σύντομη Περιγραφή Περίοδος

Α Διαδικασία κατάρτισης και διαβούλευσης Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης, Προϋπολογισμού, 
Τεχνικού Προγράμματος

Σεπτέμβριος - Νοέμβριος

Β Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, 
Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος

Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Γ Εκτέλεση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, 
Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και 
Αναμορφώσεις

Ιανουάριος - Δεκέμβριος

Δ Αξιολόγηση – Απολογιστικές Εκθέσεις Ανά 3μηνο
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Με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, η διοίκηση ενός Δήμου δεσμεύεται για τις δράσεις, ενέρ-
γειες, πράξεις που θα υλοποιήσει ως εξειδίκευση του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, 
στον χρονικό ορίζοντα ενός έτους. Διαμορφώνεται και ψηφίζεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
τρέχοντος έτους και ισχύει για το επόμενο.  

Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός των Δήμων αποτελεί οικονομικό πρόγραμμα εσόδων και 
δαπανών. Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού γίνεται παράλληλα με την κατάρτιση του  Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος. Για να περιλαμβάνεται στον Προϋπο-
λογισμό μία δαπάνη πρέπει να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη πρόβλεψη ανά υπηρεσιακή μονάδα 
του ΕΠΔ.  Στη συνέχεια, αναφέρονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται, βάσει θεσμικού πλαι-
σίου,  κατά την κατάρτιση του ΕΠΔ και τη σύνταξη του Προϋπολογισμού από τους Δήμους, προ-
κειμένου να συσχετισθούν κατάλληλα με τις προτάσεις για την ένταξη της οπτικής του Φύλου σε 
όλα τα στάδια.

2.5.1. Διαδικασία κατάρτισης και διαβούλευσης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, 
Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος

Οι προγραμματικές αυτές διαδικασίες πραγματοποιούνται παράλληλα, σε 2 φάσεις: Η πρώτη 
φάση ολοκληρώνεται στις 30/9 κάθε έτους (Υ.Α. 5694/2011) και περιλαμβάνει τη σύνταξη του προ-
σχεδίου του Ε.Π.Δ., του Προϋπολογισμού και τη διαδικασία διαβούλευσης. Η δεύτερη φάση ολο-
κληρώνεται στις 30/11 και περιλαμβάνει την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος και του Προϋ-
πολογισμού.

Διαδικασία Κατάρτισης
Τα τρία πρώτα βήματα της διαδικασίας αφορούν τις Δημοτικές Κοινότητες (έδρες πρώην 

δήμων και πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά) και τις Τοπικές Κοινό-
τητες (πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα Καποδιστριακών Δήμων). Οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότη-
τες εμπλέκονται με διαφορετικό τρόπο στην διαδικασία κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος 
και του Ε.Π.Δ., απ’ ότι στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού. Ενώ στο Προϋπολογισμό η εμπλοκή 
γίνεται μόνο εάν τους έχουν μεταβιβαστεί αποφασιστικές αρμοδιότητες από το Δημοτικό Συμβού-
λιο, στο τεχνικό και στο Ε.Π.Δ. εμπλέκονται υποχρεωτικά.

Για τη σύνταξη του  Ε.Π.Δ. και του τεχνικού προγράμματος απαιτείται η διαμόρφωση προτά-
σεων από το συμβούλιο της Κοινότητας και η υποβολή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου 
(άρθρο 86, παρ. 4-5 του Ν.3852/10). Στη συνεδρίαση αυτή καλούνται και οι τοπικοί φορείς της περι-
φέρειας της Κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. 

Με τα παρακάτω έξι (6) βήματα ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του Προϋπολογισμού και του 
Ε.Π.Δ., ώστε να προχωρήσει ο Δήμος στη δεύτερη φάση που περιλαμβάνει την ψήφιση Προϋπο-
λογισμού, Ε.Π.Δ. και Τεχνικού Προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο.

1ο βήμα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται το ανώτατο 
ύψος της δαπάνης ανά αρμοδιότητα που έχει μεταβιβαστεί στις Τοπικές και 
Δημοτικές Κοινότητες (έως 30/6).
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2ο βήμα Απόφαση των συμβουλίων των Κοινοτήτων για το προϋπολογισμό των αρμο-
διοτήτων που τους έχουν μεταβιβαστεί και υποβολή της στην Εκτελεστική Επι-
τροπή (έως 31/8).

3ο βήμα Συζήτηση στα συμβούλια των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος που αφορούν τις Κοι-
νότητες και υποβολή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή (έως 30/8).

4ο βήμα Συζήτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή των προτάσεων των υπηρεσιών για τον 
Προϋπολογισμό και το Ε.Π.Δ., και για το Τεχνικό Πρόγραμμα. Η συζήτηση αυτών 
των θεμάτων πρέπει να είναι ξεχωριστή ανά τομέα και να ολοκληρώνεται σε 
χρόνους που να παίρνουν υπόψη τις καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων 
βημάτων.

5ο βήμα Διαβούλευση για τον Προϋπολογισμό, Τεχνικό Πρόγραμμα και Ε.Π.Δ. μέσω της 
Επιτροπής Διαβούλευσης (τυπικά έως 30/9, αλλά χρειάζεται να ολοκληρώνεται 
νωρίτερα προκειμένου να έχει ουσιαστικό χαρακτήρα η διαδικασία σε σχέση 
με το έκτο και τελευταίο βήμα προετοιμασίας).

6ο βήμα Συζήτηση του Προϋπολογισμού και του Ε.Π.Δ. στην Οικονομική Επιτροπή και  
ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο (έως 30/9).

Διαδικασία διαβούλευσης
Η διαβούλευση στους τομείς προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και Ε.Π.Δ. περιλαμβά-

νει διαφορετικές διαδικασίες, οι οποίες μπορούν να ενοποιηθούν. Όσον αφορά τον Προϋπολογι-
σμό, η διάταξη του άρθρου 76, παρ. 3 του Ν.3852/10 ορίζει την υποβολή προτάσεων από την Επι-
τροπή Διαβούλευσης προς το Δήμο πριν τη κατάρτιση του προσχεδίου, ενώ για το τεχνικό πρό-
γραμμα και το Ε.Π.Δ. η π. 2α του άρθρου 76 του Ν.3852/10 προβλέπει γνωμοδότηση της Επιτρο-
πής Διαβούλευσης επί του προσχεδίου. Η παραπάνω διαφορά μεταξύ προτάσεων και γνωμοδότη-
σης, προσδιορίζει και το χαρακτήρα της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης. Στη μεν υπο-
βολή προτάσεων προς το Δήμο δεν απαιτείται να προϋπάρχει ολοκληρωμένο κείμενο Προϋπο-
λογισμού, ενώ στο τεχνικό και Ε.Π.Δ. η γνωμοδότηση επιβάλλει την ύπαρξη προσχεδίου τεχνικού 
προγράμματος και Ε.Π.Δ., το οποίο έχει εγκρίνει η Εκτελεστική Επιτροπή. Επί της ουσίας πρέπει να 
υπάρχει εισήγηση για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, ώστε να μπορέσει να τοποθε-
τηθεί, μόνο που στην περίπτωση του Προϋπολογισμού δεν είναι υποχρεωτική η προέγκριση του 
κειμένου από όργανο διοίκησης.

2.5.2. Ένταξη της οπτικής του Φύλου στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον 
Προϋπολογισμό 

Από την προηγούμενη αναφορά στις διαδικασίες, προκύπτει ότι η εφαρμογή του Gender 
Budgeting πρέπει να αφορά όχι μόνον την κατάρτιση του Προϋπολογισμού αλλά και του 
Ε.Π.Δ.  Ειδικά όσον αφορά το πρώτο επίπεδο οργάνωσης των νέων Δήμων, τις Κοινότητες, ανε-
ξάρτητα αν τους έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες ώστε να διαμορφώνουν προϋπολογισμό, επι-
σημαίνεται ο σημαντικός ρόλος τους στη συζήτηση και υποβολή προτάσεων για το ΕΠΔ και το 
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τεχνικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες. Αυτό πρακτικά σημαί-
νει ότι το ζήτημα της ένταξης της οπτικής του Φύλου στις τοπικές πολιτικές και στον Προϋπολογι-
σμό ενός Δήμου, μέσα από κατάλληλα μέτρα, υπάρχει η δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε πραγ-
ματικές ιδιαιτερότητες της κάθε τοπικής κοινωνίας (δημοτικές κοινότητες μητροπολιτικών δήμων 
και αστικών συγκροτημάτων, μικρότεροι οικισμοί, χωριά) και να μην χάνεται στη γενικότητα του 
συνόλου του Δήμου.

Ως ενδεικτικά μέτρα για την Ένταξη της Οπτικής του Φύλου στο Ε.Π.Δ. και τον Προϋπολογι-
σμό προτείνονται:
•	 Η τεχνική υποστήριξη προς τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες για να παρακολουθούν την 

εξέλιξη και τις μεταβολές των ποιοτικών και ποσοτικών στατιστικών στοιχείων αναφορικά με 
το φύλο και την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή τους. Υπεύθυνες οι Δ/νσεις «Ανάπτυξης 
και Προγραμματισμού» και «Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων» με γνώμονα τους 
διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους και τις τοπικές συνθήκες. 

•	 Υποστηρικτικό υλικό για τη συζήτηση στα συμβούλια των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων 
του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και με την οπτική του φύλου. Υπεύθυνη, κυρίως, η Εκτε-
λεστική Επιτροπή με την υποστήριξη των πιο πάνω Δ/νσεων.

•	 Εισαγωγή διαδικασιών διαβούλευσης και για τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, ανάλογων με τις 
εφαρμοζόμενες από την Επιτροπή Διαβούλευσης για το ΕΠΔ και τον Προϋπολογισμό.

•	 Διάρθρωση του ΕΠΔ και με την οπτική του φύλου.
•	 Παρακολούθηση του ΕΠΔ και του Προϋπολογισμού και με την οπτική του φύλου.
•	 Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΕΠΔ και της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (απολογισμός 

εξαμήνου κατ΄ έτος) και με την οπτική του φύλου.
  
2.5.3. Δράσεις που ενσωματώνουν την  Οπτική του Φύλου στο ΕΠ και το ΕΠΔ

Το βασικό ερώτημα που τίθεται τόσο για την κατάρτιση του πενταετούς Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος όσο και του ΕΠΔ και, κατά συνέπεια, του Προϋπολογισμού είναι ποιες λειτουργίες, ενέρ-
γειες, δραστηριότητες και επενδύσεις ενσωματώνουν την διάσταση του φύλου ή προωθούν την 
ισότητα των δύο φύλων. Ο «Οδηγός Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων 
στις Τοπικές Κοινωνίες» που εκπονήθηκε από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και απο-
τελεί εργαλείο εξειδίκευσης της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοι-
νωνίες», περιγράφει ένα ευρύ κατάλογο δράσεων που δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στις κοι-
νωνικές / προνοιακές πολιτικές και αρμοδιότητες των ΟΤΑ. 

Η επιλογή δράσεων και πρωτοβουλιών και η χρηματοδότηση αυτών μέσω του δημοτικού προ-
ϋπολογισμού, απαιτεί προγενέστερη μελέτη των φαινόμενων έμφυλης ανισότητας που διαπερ-
νούν τη τοπική κοινωνία, εργασία που μπορεί και πρέπει να γίνεται κατά τη διαδικασία κατάρτισης 
του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στον Οδηγό Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοι-
νωνίες (Μάρη, Μπίρμπας 2011)9, παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις, ενέργειες και πρωτοβου-

9. Μάρη, Ε. – Μπίρμπας, Δ. (2011) Οδηγός Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, Γενική 
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Αθήνα. 
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λίες που λαμβάνουν υπόψη την διάσταση του φύλου ή προωθούν την ισότητα των φύλων (θετικές 
δράσεις). Σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες ανάπτυξης κάθε τοπικής κοινωνίας, 
μπορούν να αποτελούν Σχέδια Δράσης του ΕΠ και στη συνέχεια δράσεις εξειδίκευσής στο ΕΠΔ.  

 
2.6. Διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού  των 
ΟΤΑ που θα το υλοποιήσει και οι δημοτικές υπηρεσίες προγραμματίζουν τις δράσεις για την υλο-
ποίηση των οποίων ευθύνονται. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ενός Δήμου περιλαμβάνει ετήσια 
προγράμματα όλων των διοικητικών μονάδων (Διευθύνσεων, Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, Αυτο-
τελών Τμημάτων) που συγκροτούν τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών. Από την άλλη, στον 
Προϋπολογισμό των ΟΤΑ, στο σκέλος των Δαπανών, διακρίνονται οι ακόλουθες ομάδες:
•	 Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
•	 Επενδύσεις
•	 Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
•	 Αποθεματικό

Οι παραπάνω ομάδες στο κείμενο του Προϋπολογισμού αναφέρονται ως «Κεφάλαια». Έτσι: 
•	 στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ περιλαμβάνονται οι λειτουργικές δαπάνες, 
•	 στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’,  οι Επενδύσεις, 
•	 στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’,  οι πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών, λοιπές αποδόσεις και προ-

βλέψεις 
•	 στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’,  το αποθεματικό.

Οι δαπάνες παρακολουθούνται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία. Για το λόγο αυτό, 
οι κωδικοί αριθμοί των Κεφαλαίων Α’ (Λειτουργικές δαπάνες) και Β’ (Επενδύσεις) επαναλαμβάνο-
νται σε κάθε μία από τις Υπηρεσίες, οι οποίες κατονομάζονται στον Προϋπολογισμό. 

•	 Διάκριση των Υπηρεσιών
Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του Προϋπολογισμού χαρακτηρίζονται με 

ένα διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής: 
00  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
10  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
15  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
25  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
30  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
35  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
40  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
45  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 
50  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
70  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προκειμένου να διατηρηθεί η βασική εκδοχή της διάρθρωσης των Ετησίων Προγραμμάτων 

Δράσης που εκπονούν οι Διευθύνσεις των ΟΤΑ, στο Παράρτημα ΙΙ παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό 
έντυπο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης μιας δημοτικής Διεύθυνσης, που ενσωματώνει την 
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οπτική του φύλου. Το έντυπο περιλαμβάνει τα εξής τρία μέρη:
Α) πίνακες με τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης,
Β)  πίνακες με τον προγραμματισμό των επενδύσεων της Διεύθυνσης,
Γ) κείμενο με τη συνοπτική τεκμηρίωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Διεύθυνσης.
Για να είναι σαφής η συσχέτιση των δαπανών του Προϋπολογισμού και των δράσεων του ΕΠΔ, 

στους πίνακες αναφέρονται οι κωδικοί αριθμοί (Κ.Α.) του Προϋπολογισμού των λειτουργικών και 
των επενδυτικών δαπανών της Διεύθυνσης.

  
2.7. Παρακολούθηση των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης και του Gender Budgeting 

Το βήμα αυτό σχετίζεται με την παρακολούθηση  και αξιολόγηση του Ετήσιου Προγράμμα-
τος Δράσης, του Προϋπολογισμού και του Gender Budgeting, σε σχέση με την επίτευξη και την 
πρόοδο υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί για την προώθηση της ισότητας των φύλων, για 
τον εντοπισμό καθυστερήσεων ή αστοχιών και την εισήγηση για λήψη αποφάσεων και υλοποίη-
σης ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των 
ΟΤΑ, η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Ετή-
σιου Προγράμματος είναι αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την υποστήριξη της Υπη-
ρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Το μέρος που αφορά την ένταξη της οπτικής του φύλου 
στις δημοτικές πολιτικές προτείνεται να είναι αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής με την υπο-
στήριξη της Υπηρεσίας Πολιτικών Ισότητας και της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. 

Με βάση τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δρά-
σης και στον Προϋπολογισμό, η Υπηρεσία Πολιτικών Ισότητας10:
•	 καταρτίζει συγκεντρωτικό πίνακα λειτουργιών, ενεργειών και επενδύσεων όλων των Διευθύν-

σεων11που ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου στις δημοτικές πολιτικές, 
•	 παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, 
•	 παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων 
•	 παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών των δεικτών

2.8. Αξιολόγηση του Gender Budgeting 

Η Υπηρεσία Πολιτικών Ισότητας συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου και των Νομι-
κών Προσώπων, την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας καθώς και τα συμβούλια των Δημοτικών ή/και 
Τοπικών κοινοτήτων και συντάσσει α) την ενδιάμεση και β) την τελική έκθεση αξιολόγησης

Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης προτείνεται να συντάσσεται με την ολοκλήρωση του  απο-
λογισμού εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Αποτελεί απα-

10. Υπηρεσία Πολιτικών Ισότητας (άρθρο 97 Ν. 3852/2010): Η αρμόδια Οργανική Μονάδα που προβλέπεται στον ΟΕΥ και έχει την αρμο-
διότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτικών ισότητας και κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό (δημοτικό) επίπεδο. Εναλλακτικά, 
στο άρθρο 103 Ν. 3852/2010, προβλέπεται  ότι κάθε Δήμος μπορεί να έχει έως δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), ένα 
για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού 
και περιβάλλοντος.

11. Βλέπε σημεία Α1.α, Α2.α και Β2 του εντύπου παρουσίασης του Ετησίου Προγράμματος Δράσης όλων των Διευθύνσεων του ΟΤΑ 
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ραίτητο μέρος του υποστηρικτικού υλικού προς τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες για τη συζή-
τηση και την υποβολή προτάσεων στο ΕΠΔ του επόμενου έτους καθώς και προς κάθε υπηρεσία ή/
και Νομικό Πρόσωπο που εκτελούν δράσεις, ενέργειες, προγράμματα, προμήθειες κλπ, τα οποία 
έχουν αναφορά στην προώθηση της ισότητας των φύλων. 

Η τελική έκθεση αξιολόγησης προτείνεται να συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο του τρέ-
χοντος έτους.

Η αξιολόγηση, ενδιάμεση και τελική, περιλαμβάνει:
•	 αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στόχων
•	 αξιολόγηση της πορείας  υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των δράσεων 
•	 αξιολόγηση της πορείας  υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου 
•	 εκτίμηση των τιμών των δεικτών
•	 εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δράσεων 

Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση των δράσεων που ενσωματώνουν τη διάσταση 
του φύλου στις δημοτικές πολιτικές είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται δείκτες αποτελεσματικό-
τητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων με βάση τα αποτελέσματα 
των δράσεων και δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις 
εκροές των δράσεων.

2.8.1. Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης μπο-
ρεί να γίνεται μέσω της χρήσης Δεικτών Παρακολούθησης. Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιο-
λόγησης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

Δείκτες εισροών 
Οι Δείκτες εισροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δρά-

σης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρο-
νικό διάστημα. Ο πλέον συνήθης δείκτης εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης, 
οι οποίες στην αρχή κάθε έτους πρέπει να προϋπολογίζονται και να αποτυπώνονται στον οικονο-
μικό προϋπολογισμό του ΟΤΑ. 

Δείκτες εκροών
Οι Δείκτες Εκροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δρά-

σης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διά-
στημα. Οι εκροές είναι τα αποτελέσματα της λειτουργίας του Δήμου, τα οποία  στην αρχή κάθε 
έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης 
του Δήμου (επιχειρησιακοί στόχοι). 

Δείκτες αποτελέσματος
Για την παρακολούθηση των στόχων του Προγράμματος αξιοποιούνται δείκτες αποτελέσμα-

τος, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Προγράμματος. Οι 
δείκτες αποτελέσματος είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δύο ποσοτικών 
μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης 
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της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Χρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων 
του Προγράμματος προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους. 

Η Υπηρεσία Πολιτικών Ισότητας και η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του εκά-
στοτε Δήμου,  είναι αρμόδια για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης και αξι-
ολόγησης της υλοποίησης του gender mainstreaming και του gender budgeting.   Για την υπο-
στήριξη των στελεχών των ΟΤΑ στη διαδικασία κατάρτισης δεικτών παρακολούθησης και αξιο-
λόγησης, στο Παράρτημα ΙΙΙ παρουσιάζονται ενδεικτικοί δείκτες ανά άξονα / τομέα πολιτικής . 

2.8.2 Αριθμοδείκτες Αξιολόγησης Οικονομικών Καταστάσεων Δήμων

Η Υπουργική Απόφαση 74712/2010(ΦΕΚ.Β’2043/30.12.2010) καθορίζει στο άρθρο 6 αριθμοδεί-
κτες αξιολόγησης για τις ανάγκες αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων ενός Δήμου. Οι προτει-
νόμενες αναλύσεις βασίζονται σε αυτούς τους «επίσημους» αριθμοδείκτες, προσαρμοσμένοι στο 
πλαίσιο της ένταξης της οπτικής του φύλου στους προϋπολογισμούς.

Αριθμοδείκτες εσόδων 
Η ΥΑ ορίζει στην ομάδα δεικτών ένα ευρύ κατάλογο που παρουσιάζει την ποσοστιαία συμμε-

τοχή κάθε κατηγορίας και υποκατηγορίας εσόδων στα συνολικά έσοδα �. Αντ’ αυτής της  περίπλο-
κης διαδικασίας, στους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν, παρουσιάζονται στοχευμένοι αριθμοδεί-
κτες που μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο στην ανάλυση.
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Πίνακας 1. Στοχευμένοι Αριθμοδείκτες Εσόδων

Περιγραφή Βασικός Τύπος Τύπος  Gender 
Budgeting

Συνολικά έσοδα ανά 
κάτοικο: όσο υψηλότερος, 
τόσα περισσότερα έσοδα 
μπορεί να διαθέσει ο 
δήμος ανά κάτοικο για να 
υλοποιήσει τις πολιτικές του

(0+1+2+3+4+5)/Πληθυσμός ΟΤΑ

Προσαρμογή των 
τύπων σε κατά 
φύλο ανάλυση  με 
βάση τη σύνθεση 
του πληθυσμού 
(% ανδρών / 
γυναικών)

Ίδια έσοδα ανά κάτοικο 
(Δείκτης Επιβάρυνσης 
Δημοτών): εκφράζει το 
ποσό που επιβαρύνει κάθε 
δημότη κατά μέσο όρο η 
είσπραξη των ίδιων εσόδων

(0(-06)+1(-12-13)+21+2211+
321+3221)/Πληθυσμός ΟΤΑ

Ανταποδοτικά έσοδα 
ανά κάτοικο: εκφράζει το 
ποσό των ανταποδοτικών 
εσόδων και δικαιωμάτων 
που επιβαρύνει κάθε 
δημότη

(03+047+053+2111+2112+2113+21
14+ 2116+3211+3212 +3214+3216)/
Πληθυσμός ΟΤΑ.

Επιχορηγήσεις ανά 
κάτοικο: Εκφράζει το ποσό 
των επιχορηγήσεων που 
λαμβάνει ανά κάτοικο ο 
δήμος από την κεντρική 
διοίκηση

(06+12+13)/Πληθυσμός ΟΤΑ.

Φόροι & τέλη ανά 
κάτοικο : δείχνει το ποσό 
των φόρων και των τελών 
που επιβαρύνονται κατά 
μέσο όσο οι δημότες, 
όσο μεγαλύτερος, τόσο 
περισσότερο επιθετική 
είναι η φορολογική πολιτική 
του δήμου

(0122+03+044+045+046(-0463)
+047+051+0715+2111+2112+2113
+2114+2115+2116+2118 +(2119 
όσα είναι σχετικά) 
+3211+3212+3213+3214+3215+3216+
(3219 όσα είναι σχετικά)/Πληθυσμός 
ΟΤΑ.
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Πίνακας 2. Παράδειγμα διάρθρωσης Αριθμοδεικτών Εσόδων

Σύνολο  € Πληθυσμός 
ΟΤΑ

Άνδρες Γυναίκες Αναλογία 
ανά κάτοικο

Συμμετοχή 
Ανδρών

Συμμετοχή 
Γυναικών

(1) (2) (3) (4) (5)=(1):(2)

Συνολικά 
έσοδα ανά 
κάτοικο

24.000.000 
€

50.000 € 22.000 € 28.000 € 480,00 € 211,20 € 268,80 €

Ίδια 
έσοδα ανά 
κάτοικο 

6.000.000 € 50.000 € 22.000 € 28.000 € 120,00 € 52,80 € 67,20 €

Ανταπο-
δοτικά 
έσοδα ανά 
κάτοικο

3.000.000 € 50.000 € 22.000 € 28.000 € 60,00 € 26,40 € 33,60 €

Επιχορη-
γήσεις ανά 
κάτοικο

12.000.000 
€

50.000 € 22.000 € 28.000 € 240,00 € 105,60 € 134,40 €

Φόροι & 
τέλη ανά 
κάτοικο

3.000.000 € 50.000 € 22.000 € 28.000 € 60,00 € 26,40 € 33,60 €

Αριθμοδείκτες εξόδων 
Η ΥΑ ορίζει ότι αυτή η ομάδα δεικτών παρουσιάζει την ποσοστιαία συμμετοχή κάθε κατηγορίας 

και υποκατηγορίας εξόδων στα συνολικά έξοδα 12 , καθώς και ανά υπηρεσία. Αντ’ αυτής της  περί-
πλοκης διαδικασίας, στους Πίνακες 3 και 4 που ακολουθούν, παρουσιάζονται στοχευμένοι αριθ-
μοδείκτες που μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο στην ανάλυση.

12. «Ενταλθέντα έξοδα».
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Πίνακας 3. Στοχευμένοι Αριθμοδείκτες Εξόδων

Βασικός Τύπος Τύπος  Gender Budgeting

Συνολικά έξοδα : όσο υψηλότερος, τόσο 
περισσότερους πόρους ανά κάτοικο 
αφιερώνει ο δήμος για την δράση του

[6+7+8(-85)] / Πληθυσμός ΟΤΑ (6+7) του Ετησίου Προγράμματος 
Δράσης Ισότητας/(6+7) του 
Ετησίου Προγράμματος ΟΤΑ

Έξοδα χρήσης : δείχνει το ποσό ανά 
δημότη που απαιτείται για την λειτουργία 
του δήμου-παροχή υπηρεσιών-εφαρμογή 
πολιτικών, όταν είναι υψηλός μπορεί να 
οφείλεται είτε σε αύξηση των δράσεων, 
είτε σε αύξηση του κόστους για την 
παροχή υπηρεσιών 

(6) / Πληθυσμός ΟΤΑ. (6) του Ετησίου Προγράμματος 
Δράσης Ισότητας/(6) του Ετησίου 
Προγράμματος ΟΤΑ

Επενδύσεις : δείχνει το ποσό ανά δημότη 
για επενδύσεις, όσο μεγαλύτερος, τόσο 
περισσότεροι πόροι αφιερώνονται για 
βελτίωση (ή και την διατήρηση) των 
δράσεων του δήμου 

(7)/Πληθυσμός ΟΤΑ. (7) του Ετησίου Προγράμματος 
Δράσης Ισότητας/(7) του Ετησίου 
Προγράμματος ΟΤΑ

Πίνακας 4. Παράδειγμα διάρθρωσης Αριθμοδεικτών Εξόδων

Ετήσιο Πρόγραμμα 
Δράσης - Προϋπολογισμός

Ετήσιο Πρόγραμμα 
Δράσης / 
Προϋπολογισμός που 
λαμβάνουν υπόψη την 
οπτική του φύλου

Ετήσιο Πρόγραμμα 
Δράσης / Προϋπολογισμός 
που λαμβάνουν υπόψη 
την οπτική του φύλου

Συνολικά έξοδα 24.000.000 € 3.500.000 € 14,58%

Έξοδα χρήσης 12.200.000 € 2.600.000 € 21,31%

Επενδύσεις 11.800.000 € 900.000 € 7,63%

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GENDER BUDGETING

Στο πλαίσιο του  έργου Progress, υλοποιήθηκε Πιλοτική Εφαρμογή του Εργαλείου Gender 
Budgeting  καθώς κρίθηκε απαραίτητο να διαπιστωθεί ο βαθμός επεκτασιμότητας της παραχθεί-
σας μεθοδολογίας σε ένα ευρύτερο πεδίο και να διαπιστωθούν αδυναμίες ή ελλείψεις του εργα-
λείου κατάρτισης προϋπολογισμού με την Οπτική του Φύλου.

3.1. Η Υφιστάμενη κατάσταση στους ΟΤΑ 

Η Πιλοτική Εφαρμογή της εμπειρογνωμοσύνης GB έλαβε χώρα μέσα σε πρωτόγνωρες συνθή-
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κες οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης τόσο για τη χώρα συνολικά, όσο και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση ειδικότερα. Στη διαδικασία έλαβε μέρος το σύνολο των συμμετεχόντων ΟΤΑ, καθώς 
κρίθηκε απαραίτητο να διαπιστωθεί ο βαθμός επεκτασιμότητας της παραχθείσας μεθοδολογίας 
σε ένα ευρύτερο πεδίο και να διαπιστωθούν αδυναμίες ή ελλείψεις του εργαλείου κατάρτισης προ-
ϋπολογισμού με την Οπτική του Φύλου.

Έχοντας υπόψη το χρονικό διάστημα υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής και του αντίστοιχου 
σταδίου στο «κύκλωμα» του προϋπολογισμού, επιλέχθηκε η εφαρμογή του εργαλείου να αφορά 
την «Διαδικασία κατάρτισης και διαβούλευσης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, Προϋπολογισμού, 
Τεχνικού Προγράμματος» και εξετάστηκαν σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες ΟΤΑ  τα κομ-
βικά σημεία στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όσον αφορά την Ενσωμάτωση 
της Οπτικής Διάστασης του Φύλου. 

Έτσι, σε συνεργασία με τα στελέχη των ΟΤΑ αποφασίστηκε η διαδικασία του Gender Budgeting, 
στην πιλοτική εφαρμογή, να αφορά συγκεκριμένες Διευθύνσεις ή Τμήματα ή Αυτοτελή Γραφεία 
των ΟΤΑ και η αποτύπωση του Gender Budgeting, να πραγματοποιηθεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα 
Δράσης 2013 συγκεκριμένων οργανωτικών μονάδων ανάλογα με τον Ο.Ε.Υ. του κάθε Δήμου, καθώς 
αυτό βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τον Ετήσιο Προϋπολογισμό. 

3.2.  Εξέταση του βαθμού ωριμότητας των συμμετεχόντων ΟΤΑ για την Εφαρμογή του 
εργαλείου Gender Budgeting

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, συντάχθηκε Λίστα Ελέγχου με την οποία εξετάστηκε ο 
βαθμός Ενσωμάτωσης της Διάστασης του Φύλου κατά τη διαδικασία κατάρτισης, εκτέλεσης, παρα-
κολούθησης  και αξιολόγησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Προϋπολογισμού, όλων 
των συμμετεχόντων ΟΤΑ. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν παρουσιάζονται με βάση τις διαδι-
κασίες κατάρτισης του ΕΠ, τις διαδικασίες κατάρτισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του 
Ετήσιου Προϋπολογισμού, τους στόχους του προϋπολογισμού, την παρακολούθηση και την υλο-
ποίηση καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης.

Διαδικασίες κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

•	 Στις διαδικασίες κατάρτισης δεν συμμετέχουν άμεσα ΜΚΟ ή άλλοι φορείς με σχετική εμπειρία 
εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο διαπιστώνεται ελλιπής λειτουργία των 
Δημοτικών Επιτροπών Διαβούλευσης. 

•	 Σε υπηρεσιακό επίπεδο, στη συγκρότηση του Ε.Π, συνήθως απουσιάζει η εμπλοκή ενός ευρύ-
τερου υπηρεσιακού μηχανισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μικρή διάχυση της αξίας του 
προγραμματισμού στις υπηρεσίες και ως εκ τούτου άτομα με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα 
φύλου (με διαφορετικό βαθμό εμπλοκής και ευθύνης) να μην έχουν ενεργή συμμετοχή.

•	 Δεν αναλαμβάνονται συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της συμμετο-
χής των γυναικών στις διαδικασίες κατάρτισης κι αυτό είτε γιατί δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη Δημο-
τική Επιτροπή Ισότητας στο Δήμο, είτε γιατί δεν υπάρχουν ενεργές οργανώσεις, είτε τέλος γιατί δεν 
εξετάστηκε η παράμετρος της ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών και των φορέων της κοι-
νωνίας των πολιτών, των γυναικείων οργανώσεων κλπ. στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. 

•	 Σε σχέση με την Στρατηγική και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου συνήθως δεν εξει-
δικεύεται σε Στόχους και Μέτρα η προώθηση της Ισότητας των Φύλων.
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Διαδικασίες κατάρτισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Ετήσιου 
Προϋπολογισμού

•	 Το ΕΠΔ και ο προϋπολογισμός, δεν βασίζονται σε συγκεκριμένη ανάλυση της κατάστασης των 
διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών.

•	 Σε επιμέρους δράσεις του Ετήσιου Προγράμματος, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των γυναι-
κών, όπως αυτές διατυπώνονται, εκφράζονται και καταγράφονται από τις δημοτικές υπηρεσίες 
με τις οποίες συνεργάζονται για ειδικά θέματα (π.χ. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί).

•	 Κατά τη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Ετήσιο Προϋπολογισμό δεν συνεδρι-
άζει η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, είτε γιατί δεν υφίσταται είτε γιατί δεν είναι υποχρεωτική 
θεσμικά.

Στόχοι του προϋπολογισμού

•	 Γενικά ισχύει ότι ο Προϋπολογισμός και το ΕΠΔ θέτουν συγκεκριμένους και μετρήσιμους στό-
χους σε ένα ευρύτερο πεδίο αλλά δεν θέτουν συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους για 
την ίση ενδυνάμωση γυναικών και ανδρών.

Παρακολούθηση – Υλοποίηση 

•	 Υπάρχουν καθιερωμένες διαδικασίες εκθέσεων και αναφορών τυπικής παρακολούθησης της 
υλοποίησης  του προϋπολογισμού  και του ετήσιου προγράμματος δράσης σύμφωνα με το 
θεσμικό πλαίσιο. Δεν υπάρχουν αντίστοιχες διαδικασίες ώστε να εντοπιστούν τυχόν αδυνα-
μίες σε σχέση με την εφαρμογή της ένταξης της διάστασης του φύλου, αναμενόμενο εύρημα 
βάσει της συνολικής καθυστέρησης στην ένταξη της οπτικής του φύλου στις τοπικές πολιτικές.

•	
Διαδικασίες Αξιολόγησης

•	 Οι υφιστάμενες διαδικασίες αξιολόγησης του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού (γενικά) είναι 
εμπειρικές και  στηρίζονται στην εκτιμήσεις των αιρετών και στελεχών. Δεν εφαρμόζεται ακόμη 
κάποια συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό σε σχέση 
με το Gender Mainstreaming και τις πολιτικές ισότητας. 

•	 Δεδομένου ότι δεν τίθενται μετρήσιμοι δείκτες παρακολούθησης – αξιολόγησης σε γενικό επί-
πεδο, δεν υπάρχουν ανάλογοι σε σχέση με σχέση με το Gender Mainstreaming και τις πολιτι-
κές ισότητας.

3.3.  Ενέργειες που προτάθηκαν στους συμμετέχοντες ΟΤΑ

Ένταξη της Οπτικής του Φύλου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Δήμων

Στους ΟΤΑ που δεν είχαν ολοκληρώσει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, προτάθηκαν τα εξής : 
•	 Στατιστικές διαχωρισμού του φύλου και ανάλυση κατά φύλο προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ύπαρξη ποιοτικών και ποσοτικών στατιστικών στοιχείων αναφορικά με το φύλο και την υφι-
στάμενη κατάσταση. 

•	 Αποτύπωση στη «Στρατηγική και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου» καθώς και στο 
«Επιχειρησιακό Σχέδιο» της βασικής αρχής «Δημόσια Δέσμευση για Ισότητα των Φύλων» με 
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συγκεκριμένους στόχους και αντίστοιχα Μέτρα και Σχέδια Δράσης.
•	 Συζήτηση της πρότασης για το «Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο» και από την Δημο-

τική Επιτροπή Ισότητας.
•	 Ενέργειες υποστήριξης και ενθάρρυνσης των γυναικών καθώς και κάθε τοπικού φορέα με γνώ-

σεις και δράση στην οπτική του φύλου να συμμετέχουν και να καταθέσουν απόψεις και προ-
τάσεις.

•	 Αξιολόγηση αντίκτυπου της έμφυλης διάστασης στην κατάρτιση των Σχεδίων Δράσης των 
Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Σχεδίου και στον Οικονομικό Προγραμματισμό, 
αρχικά για τους Άξονες «Κοινωνική πολιτική – παιδεία – πολιτισμός και αθλητισμός» και «Τοπική 
οικονομία και απασχόληση». 

  
Ένταξη της Οπτικής του Φύλου στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο 
Προϋπολογισμό

  
Σε συνάφεια με τις διαδικασίες που ακολουθούνται, βάσει θεσμικού πλαισίου, κατά την κατάρ-
τιση του ΕΠΔ και τη σύνταξη του Προϋπολογισμού από τους Δήμους, σε όλους τους συμμετέχο-
ντες ΟΤΑ, προτάθηκαν : 
•	 Εισαγωγή διαδικασιών διαβούλευσης και για τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, ανάλογων με τις 

εφαρμοζόμενες από την Επιτροπή Διαβούλευσης για το ΕΠΔ και τον Προϋπολογισμό.
•	 Διάρθρωση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2013 συγκεκριμένων οργανωτικών μονάδων, 

ανάλογα με τον Ο.Ε.Υ. του κάθε Δήμου 
•	 Πιλοτική χρήση Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. 
 

Δεδομένης της χρονικής περιόδου υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής, τα Ετήσια Προγράμ-
ματα Δράσης 2013 που αναπτύχθηκαν, αποτέλεσαν «Εισηγήσεις των συμμετεχόντων στελε-
χών για την ενσωμάτωση ενεργειών ισότητας στο Ε.Π.Δ. 2013», καθώς το ΕΠΔ και Προϋπολο-
γισμός εγκρίθηκαν από τα θεσμικά όργανα (Οικονομική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο κλπ.) περί 
τα τέλη Δεκεμβρίου και αρχές Ιανουαρίου.

3.4. Αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής

Ως προς τα μετρήσιμα αποτελέσματα, στο τέλος της Πιλοτικής Εφαρμογής, καταγράφη-
καν τα εξής :
•	 Οι Δήμοι Αγίας Βαρβάρας, Κορυδαλλού και Βέροιας προχώρησαν τις διαδικασίες που αφορούν 

την κατάρτιση μέρους του Ε.Π.Δ. με την οπτική του Φύλου. Τα ολοκληρωμένα ΕΠΔ για συγκεκρι-
μένες υπηρεσίες των τριών αναφερόμενων ΟΤΑ αποτέλεσαν εισηγήσεις των υπηρεσιών προς 
τα θεσμικά όργανα (Οικονομική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο κλπ.) προκειμένου να συμπε-
ριληφθούν στο ΕΠΔ 2013 και στον Προϋπολογισμό. 

•	 Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του 
Δήμου Ιωαννιτών», προχώρησε τις διαδικασίες που αφορούν την κατάρτιση του Ε.Π.Δ. με την 
οπτική του Φύλου. Το ΕΠΔ αποτέλεσε εισήγηση προς τα θεσμικά όργανα (Διοικητικό Συμβού-
λιου, Δημοτικό Συμβούλιο κλπ.).

•	 Το ΝΠΔΔ «Κοινωνική Αντίληψη Προσχολικής Ηλικίας και Αθλητισμού του Δήμου 
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Βέροιας», προχώρησε τις διαδικασίες που αφορούν την κατάρτιση μέρους του Ε.Π.Δ. με την 
οπτική του Φύλου. Το ΕΠΔ αποτέλεσε εισήγηση προς τα θεσμικά όργανα (Διοικητικό Συμβού-
λιου, Δημοτικό Συμβούλιο κλπ.).

•	 Το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, προώθησε και συμφώνησε την ένταξη δράσεων, με 
ομάδα αναφοράς τις Γυναίκες Ρομά, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013 της Διεύθυνσης Παι-
δείας και Πολιτισμού (Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού και Ισότητας) του Δήμου Καρδίτσας, με τις 
αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό. 

•	 Στο Δήμο Βόλου, συμφωνήθηκε η ένταξη δράσεων με ομάδα αναφοράς τις Γυναίκες Ρομά 
στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013 της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Πολι-
τισμού με τις αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό.  

•	 Στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής, αποφασίστηκε η κατά φύλο παρακολούθηση των περιστα-
τικών στο Κέντρο Εργοθεραπείας, στην Κοινωνική Υπηρεσία, στο Κέντρο Οικογενειακής Προ-
στασίας και στο Κέντρο Ενημέρωσης και Έρευνας για τις Εξαρτήσεις (ΚΕΝΕΕ). Αυτή η πρακτική 
θα βοηθήσει στη συνέχεια να αξιολογηθούν η κατά φύλο επιπτώσεις του διατιθέμενου προϋ-
πολογισμού για τη λειτουργία των αναφερόμενων υπηρεσιών. 

3.5. Διαπιστώσεις  και Συμπεράσματα 

Η προώθηση του Gender Budgeting, πιλοτικά, στους συμμετέχοντες δήμους, ήταν γνωστό ότι 
θα αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα. Πιο αναλυτικά :
•	 Η διαμορφωμένη αντίληψη στο εσωτερικό των ΟΤΑ, ότι η κατάρτιση και εκτέλεση του ετή-

σιου προϋπολογισμού, αποτελεί αντικείμενο μία μικρής ομάδας στελεχών και όχι του σύνολο 
του οργανισμού. Σε αυτό το πεδίο, μέσω της πιλοτικής εφαρμογής και του εργαλείου GB, δόθηκε 
έμφαση στην ανάγκη ενεργούς συμμετοχής του συνόλου των υπηρεσιών στις διαδικασίες κατάρτι-
σης και εκτέλεσης του ΕΠΔ και του Προϋπολογισμού.

•	 Σημαντική παράμετρο αποτελούν τα διαφορετικά επίπεδα προετοιμασία και ωριμότητας των 
διαδικασιών κατάρτισης του Ε.Π.Δ. και του Προϋπολογισμού σε κάθε δήμο. Επίσης, ο ρόλος και 
η θέση στο δήμο του κάθε στελέχους που συμμετείχε  στο πρόγραμμα και η δυνατότητα συνερ-
γασίας και πρόσβασης στις υπηρεσίες και τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με τον Προγραμ-
ματισμό στον κάθε δήμο.  Σε αυτό το επίπεδο, στις περιπτώσεις στελεχών με λιγότερη εμπειρία 
στις διαδικασίες κατάρτισης ΕΠΔ και προϋπολογισμού, δόθηκαν κατευθύνσεις σχετικά με τις δια-
δικασίες που ακολουθούνται, ποιες υπηρεσίες είναι αρμόδιες για κάθε στάδιο στο «κύκλωμα» του 
ΕΠΔ και του Προϋπολογισμού και τον τρόπο παρέμβασης του κάθε στελέχους στη διαδικασία αυτή.

•	 Η σημαντική υστέρηση στους πόρους της ΤΑ, έχει ως αποτέλεσμα, η κατάρτιση των προϋπολο-
γισμών και των ΕΠΔ να περιλαμβάνει τα «απαραιτήτως αναγκαία». Αυτή ασφαλώς η άποψη, δεν 
είναι ορθή αλλά είναι η επικρατούσα. Συνολικά από το έργο Progress και από την πιλοτική εφαρ-
μογή του GB, αναδείχθηκε ότι «σε μια εποχή που αίρονται ή καταργούνται συλλήβδην τα δικαιώματα 
των πολιτών, των εργαζομένων, των αποδεκτών των κοινωνικών υπηρεσιών και κυρίως των κοινωνι-
κών δικαιωμάτων, έχει ακόμα μεγαλύτερη πολιτική σημασία η ανάδειξη των έμφυλων ανισοτήτων». 
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων και δράσεων, με σαφή δέσμευση 
των δημοτικών αρχών στους προϋπολογισμούς και στα ΕΠΔ, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

•	 Δεδομένου ότι τόσο τα σχέδια δράσης για τις ομάδες στόχους του έργου Progress όσο και οι 
υφιστάμενες πολιτικές των ΟΤΑ, στην πλειοψηφία τους αποτελούν στην θετικές δράσεις (δρά-
σεις για την ισότητα των φύλων), θεωρήθηκε σκόπιμο στο προτεινόμενο έντυπο του ΕΠΔ, να απο-
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τυπώνονται μαζί με τις δράσεις, λειτουργίες ή ενέργειες που λαμβάνουν υπόψη τους τη διάσταση 
του φύλου κατά το σχεδιασμό.

Με άλλα λόγια η Πιλοτική Εφαρμογή ανέδειξε :
•	 Την ανάγκη ισχυρής «Πολιτικής Δέσμευσης» ως βασικής προϋπόθεσης.
•	 Την ανάγκη «ανοίγματος» και εμπέδωσης των διαδικασιών προγραμματισμού και σχεδιασμού 

σε όλο τον οργανισμό ενός ΟΤΑ (δημοτικές κοινότητες, υπηρεσίες, ΝΠΔΔ).
•	 Την ανάγκη ευρύτερης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και της συστηματικής καταγρα-

φής των αναγκών με βάση την έμφυλη διάσταση.
•	 Την ανάγκη κατάρτισης των στελεχών των ΟΤΑ σε ζητήματα φύλου, gender mainstreaming 

και gender budgeting.
•	 Τις δυνατότητες που υπάρχουν ακόμα και στο τρέχον αρνητικό περιβάλλον για προγραμμα-

τισμό και σχεδιασμό πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας, επόμενα και στις ανάγκες με βάση 
την έμφυλη διάσταση.

Τα θετικά στοιχεία της πιλοτικής εφαρμογής, ως προς τα στελέχη που συμμετείχαν :
•	 Η κατανόηση της διαφοράς «θετική δράση για την ισότητα» και «δράση που ενσωματώνει τη 

διάσταση του φύλου».
•	 Η κατανόηση για βαθύτερη εμπλοκή στις διαδικασίες προγραμματισμού και στις διαδικασίες 

κατάρτισης ΕΠΔ και Προϋπολογισμού.
•	 Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση του Gender Budgeting στο εσωτερικό των ΟΤΑ.
•	 Η αποδοχή της αναγκαιότητας τήρησης στατιστικών και ποιοτικών στοιχείων κατά φύλο, προ-

κειμένου να εφαρμοστεί η παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών σε επίπεδο δρά-
σεων και προϋπολογισμών .

Τα θετικά στοιχεία της πιλοτικής εφαρμογής, για τους ΟΤΑ που συμμετείχαν :
•	 Η προώθηση της σύστασης Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας σε Δήμους, όπου δεν είχε ήδη 

συγκροτηθεί. Η κατανόηση των απαραίτητων και αναγκαίων σταδίων εμπλοκής τους όσον 
αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης του δήμου.

•	 Η, έστω και μερικώς, ανάληψη πρωτοβουλιών για τήρηση δεικτών αξιολόγησης των επιπτώ-
σεων του προϋπολογισμών και των ΕΠΔ σε γυναίκες και άνδρες.
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Διεύθυνση: Λ. Σχιστού 1, Σκαραμαγκάς Αττικής
Τηλέφωνο: 210 5573604-210 5573605, Fax: 210 
5573497
Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.)
Διεύθυνση: Ζαχάρωφ 1, Αμπελόκηποι
Τηλέφωνο: 210 6427982- 210 6440159, Fax: 210 
6440803
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής 
Αθήνας (Θ.Χ.Π.Δ.Α.)
Διεύθυνση: Στρ.Σιμ. Θεολόγου 11, Χαϊδάρι
Τηλέφωνο: 210 5572927-210 5575553 , Fax: 210 
5572924
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολι-
κής Αττικής (Θ.Χ.Π.Α.Α.)
Διεύθυνση: Λ. Βουλιαγμένης – Ελ. Βενιζέλου, 

Ελληνικό
Τηλέφωνο: 210 8942822- 210 9644312, Fax: 210 
9642399
«ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ίδρυμα για το παιδί
Διεύθυνση: Ν. Μάκρη Α 17
Τηλέφωνο: 2294096013-2294091206, Fax: 
2294091407
«ΔΑΜΑΡΙΣ» Κέντρο Αποκατάστασης 
Δυσπροσάρμοστων Ατόμων
Διεύθυνση: Λυκαβηττού 10, Άνοιξη
Τηλέφωνο: 210 8141736-210 6217649, Fax: 210 
8141736
Εταιρία Προστασίας Σπαστικών «ΠΟΡΤΑ 
ΑΝΟΙΧΤΗ»
Διεύθυνση: Μαρίνου Γερουλάνου 117, Αργυ-
ρούπολη
Τηλέφωνο: 210 9622290, Fax: 210 9644330
Κέντρο Προστασίας Παιδιών με Ειδικές Ανά-
γκες
Διεύθυνση: Β. Μελά 1, Χολαργός
Τηλέφωνο: 210 6511432, Fax: 210 6518719
«Η ΧΑΡΑ» Κέντρο Ειδικών Ατόμων
Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 90, Παλλήνη
Τηλέφωνο: 210 6666702, Fax: 210 6030619
«ΕΓΝΥΑ» Στέγη Ειδικής Θεραπευτικής Αγω-
γής της Ένωσης Γονέων Νοητικά
Υστερούντων Ατόμων
Διεύθυνση: Θ. Σοφούλη, Κυτέζα- Λαγονήσι

ΙΔΡΥΜΑΤΑ / ΦΟΡΕΙΣ
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Τηλέφωνο: 210 6208650, 22910 72160, 22910 
70280, Fax: 22910 70522
«ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ» Κέντρο Αποκατάστασης 
Σπαστικών Παιδιών του Ιδρύματος
Κοινωνικής Εργασίας
Διεύθυνση: Πλούτωνος & Ηροδότου 1, Μετα-
μόρφωση Αττικής
Τηλέφωνο: 210 2826913, Fax: 210 2812762
«ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής
Διεύθυνση: Μεσολογγίου 5, Ν. Πεντέλη Αττικής
Τηλέφωνο: 210 8044812- 210 6138150 , Fax: 210 
8031196
Ίδρυμα Πρόνοιας και Εκπαίδευσης Κωφών & 
Βαρήκοων Ελλάδος 
(έχει και οικοτροφείο)
Διεύθυνση: Μαβίλη 8, Δροσιά Αττικής
Τηλέφωνο: 210 8211825, Fax: 210 8131139
Πανελλήνια Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων 
Ατόμων Παιδιών Νοητικά Υστερούντων
Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 92, Χαλάνδρι
Τηλέφωνο: 210 6859328, Fax: 210 6846843
«ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ» Ίδρυμα Απροσάρμοστων 
Παιδιών
Διεύθυνση: Πεντέλης 58, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 8020301-210 8023572, Fax: 210 
8050433
ΕΛΕΠΑΑΠ
Διεύθυνση: Κόνωνος 16, Παγκράτι
Τηλέφωνο: 210 7233860- 210 7215303, Fax: 210 
7228380
«ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Ίδρυμα Προστασίας Απρο-
σάρμοστων Παιδιών
Διεύθυνση: Κοιμήσεως Θεοτόκου 2, Ίλιον
Τηλέφωνο: 210 2311007- 210 2314345 – 210 
2311070
«ΕΣΕΕΠΑ» Εστία Ειδικής Επαγγελματικής 
Αγωγής
Διεύθυνση: Σ. Νικολακοπούλου 13, Ν. Ψυχικό
Τηλέφωνο: 210 6713149, Fax: 210 6748084
ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση: Αθηνάς 17, Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210 9415222, Fax: 210 9415271
«ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ Κέντρο Προσαρμο-
γής Σπαστικών Παιδιών του Συλλόγου

Γονέων & Κηδεμόνων Νοητικώς Υστερού-
ντων Παιδιών
Διεύθυνση: Αργυρουπόλεως 40, Αργυρούπολη
Τηλέφωνο: 210 9910753
«ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ» Σύλλογος Φίλων των 
Τυφλών ή Λασκαρίδειος Στέγη 
(έχει οικοτροφείο και δέχεται μόνο γυναίκες)
Διεύθυνση: Βασιλέως Αλεξάνδρου 14, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 2108020776- 210 8027240, Fax: 210 
6127334
Α΄ Μονάδα Ειδικής Θεραπευτικής Αγωγής 
του Συλλόγου Γονέων – Κηδεμόνων
και φίλων των Αυτιστικών Παιδιών «ΣΟΣ»
Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 227, Ν. Μάκρη Αττι-
κής
Τηλέφωνο: 229428310, Fax: 210 9358783
«ΑΡΓΩ» Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
ΑΜΕΑ του Σωματείου Γονέων
Ναυτικών
Διεύθυνση: Κ. Μαυρομιχάλη 23 & Σαλαμίνος, 
Πειραιάς.
Τηλέφωνο: 210 4208879- 210 4819462
«ΕΡΜΗΣ» Κέντρο Προεπαγγελματικής 
Κατάρτισης ΑμεΑ
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 20, Ελληνικό
Τηλέφωνο: 210 9631086- 210 9623535
Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών 
Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.)
Διεύθυνση: Αθηνάς 2, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3216550, Fax: 210 3216549
Ναρκομανείς Ανώνυμοι Ν.Α. (σύλλογος) - 
Ομάδες Υποστήριξης
1. Κεντρικό - Tηλέφωνο: 210 3474777
2. Κτίριο Ερυθρού Σταυρού - Διεύθυνση: 3ης 
Σεπτεμβρίου 21, Αθήνα
3. Μονάδα Ν. Ηρακλείου - Διεύθυνση: Σαλαμί-
νος & Ελευσινίων 7, Ν. Ηράκλειο
Ανώμυμοι Αλκοολικοί Α.Α.
1. Ομάδα Αθηνών
Διεύθυνση: Ερατοσθένους 13, Παγκράτι, Tηλέ-
φωνο: 210 7011977
2. Ομάδα Γαλήνη
Διεύθυνση: Πειραιάς, Tηλέφωνο: 210 4311437
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ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι-
κού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ παρέ-
χονται από τα:
•	Κέντρα	προώθησης	στην	απασχόληση	(ΚΠΑ)

•	Γραφεία	Ειδικών	Κοινωνικών	Ομάδων	(Γρα-
φεία ΕΚΟ)
•	Τοπικές	Υπηρεσίες	ΟΑΕΔ	(όπου	δεν	υπάρχουν	
ΚΠΑ)

Νοσοκομεία - Κέντρα ΠΡΟ / 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αιγινήτειο Νοσοκομείο Αθήνας- Ενήλικες με 
Ψυχικές Διαταραχές
Κέντρο Προεπαγγελματικής/Επαγγελματικής 
Εργασίας
Σωρανού του Εφεσίου 2
Διεύθυνση: Παπάγου 156 69
Τηλέφωνο: 210 6512732, 6516923
Επαγγελματικά Εργαστήρια Ξυλογλυπτικής, 
Δέρματος, Βιβλιοδεσίας, Η/Υ, Σφραγιδοποιίας, 
Κοπτικής-Ραπτικής
Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βυρω-
να-Καισαριανής (Αιγινήτειο)
Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Γραμματειακό, Ραπτικής, Δέρματος, Μπαμπού
Διεύθυνση: Φορμίωνος 150, Βύρωνας 161 21
Τηλέφωνο: 210 7289220
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α.)
•	Κέντρο	Προεπαγγελματικής	Κατάρτισης	
(στο χώρο του νοσοκομείου)
Χειροτεχνία, Ταπητουργία, Υφαντουργία, Αγρο-
τική Καλλιέργεια, Τυπογραφία, Μουσικοθε-
ραπεία, Πλεκτική, Κοπτική-Ραπτική, Καλών 
Τεχνών, Διόρθωσης/κατασκευής υποδημάτων
Διεύθυνση: Λ. Αθηνών, Χαϊδάρι 124 62
Τηλέφωνο: 210 5811701-9
•	Κέντρο	Προεπαγγελματικής	Κατάρτισης	
Δυτικής Αττικής
Γραμματειακό, Η/Υ, γραφομηχανές, Οικοκυρική, 
Πλεκτική, Ξυλουργείο
Διεύθυνση: Τερπάνδου & Καλλιμάχου 5, Περι-
στέρι 121 31
Τηλέφωνο: 210 5139710
Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Π.Ν.Α.)- 
(Ν.Π.Δ.Δ.)

•	Κέντρο	Προ	&	Επαγγελματικής	Κατάρτισης
Κηπουρική, Υδραυλική, Κοπτική-Ραπτική, Πλε-
κτική, Κομμωτική, Ζωγραφική, Οπτικοακου-
στικό Εργαστήρι, Γυμναστήριο
Διεύθυνση: Διασταύρωση Ραφήνας, Ραφήνα 
Αττικής
Τηλέφωνο: 210 8231144
Αιγινήτειο- Εργαστήρια Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης
Διεύθυνση: Ανδριανουπόλεως 47, Καισαριανή 
16 121
Τηλέφωνο: 210 7650330
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οικο-
γενειών για την Ψυχική Υγεία (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.)
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιού-
πολη
Tηλέφωνο: 210 9948098
Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την 
Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.)
Διεύθυνση: Δήλου 3, Βύρωνος
Tηλέφωνο: 210 7640277
Πανελλήνια Ένωση για την Ψυχοκοινωνική 
Αποκατάσταση & την Επαγγελματική
Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ)
Διεύθυνση: Χαρίσσης 6, Αθήνα
Tηλέφωνο/Fax: 210 8818946
Δ.Υ.Ψ.Α. Δικαιώματα-Υποχρεώσεις των 
Ψυχικά Ασθενών
Tηλέφωνο: 210 5696689
Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο χώρο 
της Ψυχικής Υγείας
Tηλέφωνο: 6949 500133
Καλειδοσκόπιο, Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία
Διεύθυνση: Σόλωνος 140, Αθήνα
Tηλέφωνο: 210 3818300
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ΞΕΝΩΝΕΣ

Ξενώνας Σ.Ο.Ψ.Υ.
Διεύθυνση: Έδρα Δήλου 3, Βύρωνας
Tηλέφωνο: 210 7640277
Ξενώνας Φιλοξενίας Εφήβων
Διεύθυνση: Παιδικά Χωριά SOS, Λοκριδός 10, 
Χαλάνδρι
Tηλέφωνο: 210 7013271
Ξενώνας Βραχείας Παραμονής
Διεύθυνση: Γ.Ν. Ευαγγελισμός, Μάρνης 40, 
Αθήνα
Tηλέφωνο: 210 5220266, 210 5220339
Ξενώνας Εφήβων ‘Ίρις’
Διεύθυνση: Νυμφών 2 και Δάσους, Χαλάνδρι
Tηλέφωνο: 210 6856373
Ξενώνας ‘Η Θέτις’ (25-50 ετών)
Διεύθυνση: Καλύμνου 5 & Αμυκλών, Κάτω 
Χαλάνδρι
Tηλέφωνο: 210 6727601
Πρότυπη Οικία ‘Οδυσσέας’ (ενήλικες)
Διεύθυνση: Φιλίππου 35Β, Χαλάνδρι
Tηλέφωνο: 210 6399189

Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστα-
σης Πεντέλης για ηλικιωμένα άτομα
Διεύθυνση: Αναστασίου Σκούφου 6, Πεντέλη
Tηλέφωνο: 210 8047548
Οικοτροφείο ‘Αθηνά’ ΠΕΨΑΕΕ
Διεύθυνση: Κιλκίς 8, Κορυδαλλός
Tηλέφωνο: 210 4968988
Fax: 210 4968988
Ε-mail: oikotrofeiopepsaee@yahoo.gr
Ξενώνας Αιγινήτειου Νοσοκομείου
Διεύθυνση: Σούτσου 44, Αθήνα
Tηλέφωνο: 210 6463553
Ξενώνας Μακράς Παραμονής Αιγινήτειου 
Νοσοκομείου
Διεύθυνση: Πουλίου, Αμπελόκηποι
Tηλέφωνο: 210 6469689
Μονάδα Φιλοξενίας Ηλικιωμένων & Χρονίως 
Πάσχοντων
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 13, Μελίσσια
Tηλέφωνο: 210 8042708, 210 8032133


