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Οδηγός της Πρωτοβουλίας EQUAL για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου 

 
1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Γιατί συντάχθηκε ο παρών οδηγός; 
 
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου είναι ένα µέσο για την καλύτερη κατανόηση των αιτιών των 
ανισοτήτων µεταξύ γυναικών και ανδρών στις κοινωνίες µας και τη χάραξη κατάλληλων στρατηγικών 
για την αντιµετώπισή τους. Στόχος είναι η επίτευξη ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών.  
 
Η έννοια αυτή προκαλεί όµως σύγχυση σε πολλούς. Έχει επισηµανθεί ότι είναι υπερβολικά αόριστη 
και δύσκολα κατανοητή, ιδίως για τους µη αγγλόφωνους.  
 
Τι σηµαίνει πραγµατικά; Ποια οφέλη θα αποκοµίσω ως οργάνωση ή ακόµη και ως άτοµο; Μήπως 
πρόκειται για µια ακόµη διοικητική απαίτηση στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθώ; 
 
Ο παρών οδηγός έχει ως στόχο να παράσχει ορισµένες απαντήσεις στα ανωτέρω. Εξηγεί την 
ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε απλή γλώσσα και καταδεικνύει τα οφέλη που µπορεί να 
αποφέρει. Τονίζει επίσης ότι η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου είναι µια διαδικασία. 
 
 
Ο σύνδεσµος µε την κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL  
 
Ο παρών οδηγός συντάχθηκε µε βάση την κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL, λόγω του ότι η 
ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής πρωτοβουλίας, 
βάσει της οποίας αναζητούνται  νέοι τρόποι αντιµετώπισης των προβληµάτων που είναι κοινά στις 
διάφορες µορφές διακριτικής µεταχείρισης και ανισότητας. 
 
Σύµφωνα µε την κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL, η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου δεν είναι 
προαιρετική. ∆εν είναι κάτι που µπορούµε να προσθέσουµε στην αίτησή µας ώστε να την 
καταστήσουµε περισσότερο αποδεκτή, δηλώνοντας, για παράδειγµα, ότι «δεν προβαίνουµε σε 
διακρίσεις» ή «µεταχειριζόµαστε τον καθένα µε ίσο τρόπο» ή «υλοποιούµε ένα σχέδιο ισότητας, 
εποµένως αυτό δεν ισχύει για εµάς» ή «άνδρες και γυναίκες εργάζονται µαζί, εποµένως δεν χρειάζεται 
να εστιαζόµαστε στις ιδιαίτερες αντίστοιχες ανάγκες τους». 
 
Η έννοια αυτή πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για όλους τους εταίρους µιας Αναπτυξιακής 
Σύµπραξης, ανεξαρτήτως της επιλεγείσας προτεραιότητας, καθώς και για τους υπεύθυνους 
διαχείρισης του προγράµµατος EQUAL. 
 
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου δεν αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα που χρειάζεται να 
ληφθεί υπόψη κατά τον προγραµµατισµό ή τη λειτουργία µιας Αναπτυξιακής Σύµπραξης, όπως η 
οικονοµική αποδοτικότητα, η λογιστική, ο διακρατικός χαρακτήρας, η ενδυνάµωση, ο συντονισµός 
κ.ο.κ. Ο οδηγός καταδεικνύει πώς η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου είναι αναπόσπαστο µέρος 
όλων αυτών των πτυχών µιας Αναπτυξιακής Σύµπραξης.  
 
Είναι αδύνατο να ασχοληθείτε µε τις ανισότητες χωρίς να συµπεριλάβετε την έννοια της ενσωµάτωσης 
της διάστασης του φύλου. Είτε είστε συντονιστής είτε εταίρος, θα χρειαστεί να εξοικειωθείτε επαρκώς 
µε αυτή. 
 
Ως αποτέλεσµα θα εξοικονοµήσετε χρόνο και θα βελτιώσετε την ποιότητα, διότι θα µπορείτε να 
προσδιορίσετε καλύτερα τους στόχους της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης, τις δραστηριότητες και τα 
αποτελέσµατά της. 
 
 
 

- Εισαγωγή 1.1 - 
 

 
 



Οδηγός της Πρωτοβουλίας EQUAL για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου 

 
Για ποιον προορίζεται ο οδηγός; 
 
Ο οδηγός συντάχθηκε πρωταρχικά για όλους όσους συµµετέχουν στα εθνικά προγράµµατα EQUAL – 
Αναπτυξιακές Συµπράξεις, Εθνικές ∆οµές Στήριξης, ∆ιαχειριστικές Αρχές, αξιολογητές σε εθνικό 
επίπεδο και σε επίπεδο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, καθώς και επιτροπές παρακολούθησης, 
επιτροπές αξιολόγησης των προτάσεων και γνωµοδοτικές επιτροπές. 
 
Ωστόσο, µπορεί να είναι χρήσιµος σε όλα τα άτοµα ή οργανώσεις που ενδιαφέρονται να µάθουν 
περισσότερα για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και πώς αυτή µπορεί να εφαρµοστεί κατά 
τον προγραµµατισµό σχεδίων, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγησή τους. 

 
 
Πώς µπορώ να χρησιµοποιήσω τον παρόντα οδηγό; 
 
Ο παρών οδηγός έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να σας παρέχει όσο το δυνατό µεγαλύτερη 
ευελιξία. Περιλαµβάνει µια σειρά ενηµερωτικών σηµειωµάτων εκ των οποίων µπορείτε να επιλέξετε 
εκείνα που χρειάζεστε. ∆εν χρειάζεται να τα διαβάσετε µε τη σειρά ή όλα. 
 
Μπορεί να ταξινοµηθούν ως εξής: 

- Ενηµερωτικά σηµειώµατα που προορίζονται για όλους τους αναγνώστες και παρέχουν 
θεωρητικές και πρακτικές πληροφορίες για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς 
και πρακτικές ασκήσεις που θα ενισχύσουν την αποδοχή της ενσωµάτωσης της διάστασης 
του φύλου από την οργάνωση και τη σύµπραξή σας.  

- Ενηµερωτικά σηµειώµατα που απευθύνονται ιδιαίτερα στις Αναπτυξιακές Συµπράξεις.  
- Ενηµερωτικά σηµειώµατα που απευθύνονται ιδιαίτερα στις Εθνικές ∆οµές Στήριξης και τις 

∆ιαχειριστικές Αρχές.  
- Ενηµερωτικό Σηµείωµα που περιλαµβάνει παραδείγµατα Αναπτυξιακών Συµπράξεων  

EQUAL και έναν κατάλογο πηγών. 
 
Μην αποθαρρύνεστε από το έργο που σας περιµένει. Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου είναι 
µια διαδικασία. Ο οδηγός µπορεί να σας βοηθήσει να αρχίσετε και θα σας συνοδεύσει καθώς θα 
εξοικειώνεστε µε τη σχετική έννοια και το τεράστιο δυναµικό που περιλαµβάνει ώστε να καταστήσει 
την Αναπτυξιακή Σύµπραξή σας πιο αποτελεσµατική.  
 
 
Οι συντάκτες 
 
Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσµα των προσπαθειών της οµάδας εργασίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο της 
κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL και περιλαµβάνει εκπροσώπους των ∆ιαχειριστικών Αρχών και των 
Εθνικών ∆οµών Στήριξης από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα εκπαιδευτικό σεµινάριο, 
που πραγµατοποιήθηκε στη Βουδαπέστη τον Ιούλιο 2004, το οποίο φιλοξένησε η ουγγρική 
∆ιαχειριστική Αρχή και διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οµάδα εργασίας για την 
ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, παρείχε επίσης άφθονο υλικό για τον οδηγό. Ο οδηγός 
συντάχθηκε από τη Rebecca Franceskides.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Εισαγωγή 1.2 - 
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2  
ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 
 
Η ίση συµµετοχή γυναικών και ανδρών σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας είναι βασική για µια βιώσιµη 
ανάπτυξη και δηµοκρατία. Συµβολίζει επίσης το βαθµό πολιτικής ωριµότητας µιας κοινωνίας.  
 
Ωστόσο, αυτός ο φιλόδοξος στόχος απέχει πολύ από την πραγµατικότητα παρά τις ουσιαστικές 
προόδους των τελευταίων 40 ετών των οποίων ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η σχέση των γυναικών µε την αγορά εργασίας εξακολουθεί να επηρεάζεται έντονα από τους άνδρες είτε 
αυτοί είναι µέλη της οικογένειας, είτε εργοδότες ή ακόµη και χορηγοί πιστώσεων.   
 
Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να ευνοεί τους άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες και απηχεί και ενισχύει την 
αντίληψη που επικρατεί όσον αφορά τους ρόλους των ανδρών και των γυναικών στο σπίτι, εντείνοντας τις 
υφιστάµενες διαιρέσεις, παρότι είναι εµφανές ότι ο τρόπος ζωής της πλειοψηφίας των γυναικών, αλλά και 
πολλών ανδρών, δεν ανταποκρίνεται πλέον σε αυτές τις στενές αντιλήψεις. 
 
Για παράδειγµα, το αίτηµα για µεγαλύτερη ισορροπία µεταξύ της εργασίας και της οικογενειακής ζωής 
προέρχεται από γυναίκες και άνδρες, αλλά οι πολιτικές εναρµόνισης αυτών των δύο τοµέων 
εξακολουθούν να εστιάζονται ευρέως στη µητέρα. 
   
Το γεγονός ότι η θέση των γυναικών (και εποµένως και των ανδρών) δεν µεταβλήθηκε ανάγκασε τους 
υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και τους αρµόδιους στον τοµέα της ισότητας να αµφισβητήσουν τον 
αντίκτυπο των πολιτικών για τις ίσες ευκαιρίες. Αντελήφθησαν ότι οι δοµές και οι πρακτικές της κοινωνίας 
και η σχέση µεταξύ ανδρών και γυναικών χρειάζονταν ριζική αναθεώρηση, ώστε να εξαλειφθούν οι βαθιές 
και συχνά κρυφές αιτίες της ανισότητας. Ονόµασαν το µέσο αυτό «προσέγγιση της ενσωµάτωσης της 
διάστασης του φύλου».  
 
 
Θέτοντας υπό αµφισβήτηση την κυριαρχούσα τάση 
 
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου αναγνωρίζει ότι οι πρωτοβουλίες που προορίζονται ειδικά 
για γυναίκες που είναι συχνά στο περιθώριο της κοινωνίας, αν και απαραίτητες, δεν επαρκούν από 
µόνες τους για την επίτευξη µιας σηµαντικής αλλαγής. Παρότι πολλές είναι καινοτόµες και ωφελούν 
άµεσα τις γυναίκες που συµµετέχουν σε αυτές, ωστόσο, δεν επιδρούν επαρκώς στις υπηρεσίες ή την 
κατανοµή των πόρων των επικρατούσων πολιτικών και σχεδίων· εποµένως, συµβάλλουν σε µικρό 
βαθµό στη συρρίκνωση ή την εξάλειψη των ανισοτήτων µεταξύ ανδρών και γυναικών. 
 
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου θέτει υπό αµφισβήτηση αυτές τις πολιτικές και κατανοµές 
πόρων. Αναγνωρίζει το στενό συσχετισµό µεταξύ της σχετικά µειονεκτικής θέσης των γυναικών και της 
σχετικά πλεονεκτικής θέσης των ανδρών. Επικεντρώνεται στις κοινωνικές διαφορές µεταξύ γυναικών 
και ανδρών, οι οποίες είναι επίκτητες, µεταβαλλόµενες και ποικίλουν τόσο µεταξύ των διαφόρων 
πολιτισµών όσο και στο πλαίσιο του αυτού πολιτισµού. 

Για παράδειγµα, η άνιση χρήση του χρόνου από γυναίκες και άνδρες επηρεάζει άµεσα τα πρότυπα 
εργασίας και, τελικά, τις επιλογές στη ζωή τους. Τα τυπικά ανδρικά πρότυπα αµειβόµενης εργασίας – 
πλήρης και συνεχής απασχόληση καθόλη τη διάρκεια του επαγγελµατικού βίου – περιορίζουν το 
χρόνο που διαθέτουν οι άνδρες για την οικογένεια. Στην περίπτωση των γυναικών υπάρχει ευελιξία.  

 
Οι γυναίκες είναι εκείνες που µειώνουν τις ώρες εργασίας τους ή εγκαταλείπουν σταδιοδροµίες πλήρους 
απασχόλησης όταν οι οικογενειακές ανάγκες το επιβάλλουν. 
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Κατά συνέπεια, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία των ανέργων, των 
χαµηλόµισθων, των υπεύθυνων για την παροχή φροντίδας, κ.ο.κ. 
 
Εκτιµώντας τη διαφορά 
 
Η βασική αιτία του προβλήµατος έγκειται στις κοινωνικές δοµές, τους θεσµούς, τις αξίες και απόψεις 
που δηµιουργούν και διαιωνίζουν την ανισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών. Το ερώτηµα δεν είναι 
πώς µπορούν να «προστεθούν» οι γυναίκες σε διάφορες διαδικασίες, αλλά πώς µπορούν να 
αναµορφωθούν οι σχετικές διαδικασίες προς τη δηµιουργία µιας βάσης για τη συµµετοχή των 
γυναικών και ανδρών. 

Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου αρχίζει µε µια ανάλυση της καθηµερινής ζωής των γυναικών 
και ανδρών. Καθιστά τις διαφορετικές ανάγκες και δυσκολίες τους εµφανείς, εξασφαλίζοντας ότι 
πολιτικές και πρακτικές δεν βασίζονται σε εσφαλµένες υποθέσεις και στερεότυπα. 

Καταδεικνύει επίσης ότι οι γυναίκες και οι άνδρες δεν είναι µια οµοιογενής οµάδα. Εκτός από το φύλο, 
τους χωρίζουν επίσης η θρησκεία, η εθνοτική καταγωγή, η εκπαίδευση, η µειονεξία, οι σεξουαλικές 
προτιµήσεις, η κοινωνική τάξη, κ.ο.κ., ενισχύοντας ή δηµιουργώντας περαιτέρω ανισότητες που 
πρέπει να αντιµετωπιστούν από την Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL.  

Για παράδειγµα, µια γυναίκα της µεσαίας τάξης µε πανεπιστηµιακή µόρφωση δεν ξεκινά από το ίδιο 
σηµείο αφετηρίας όπως µια γυναίκα της εργατικής τάξης, µε λίγα προσόντα, η οποία ανήκει επιπλέον 
σε µια εθνοτική µειονότητα. Αν και αµφότερες ενδέχεται να αντιµετωπίζουν διακρίσεις στο περιβάλλον 
της εργασίας, οι ανάγκες τους διαφέρουν. 

Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και τη διαχείριση προγραµµάτων µπορούν να εξασφαλίσουν 
καλύτερη επικέντρωση και πιο αποτελεσµατική επίδραση των πολιτικών και µεγαλύτερη ισότητα, εάν 
λάβουν υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις των γυναικών και των ανδρών. 
 
Ισότητα µπορεί να σηµαίνει ίση µεταχείριση όλων των κατηγοριών (για παράδειγµα, όσον αφορά τους 
µισθούς) και διαφορετική µεταχείριση των κατηγοριών, µε αναγνώριση των διαφορών τους (µητρότητα). 
 
Η ισότητα µπορεί να περιλαµβάνει την καθιέρωση ειδικών δράσεων για γυναίκες ή άνδρες, προς εξάλειψη 
των µόνιµων ανισοτήτων, ή την τροποποίηση των βασικών πολιτικών για την αντιµετώπιση µιας 
πολυµορφίας καταστάσεων. 
 
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου µπορεί να επιτρέψει την αναζήτηση µιας κοινής βάσης και να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες του καθενός, ως οµάδας και ως ατόµου, αποφεύγοντας µια αντίληψη του 
κόσµου που καθορίζεται µόνο από µια µονοµερή, κυρίαρχο νοοτροπία. 
  
Ένα µέρος του προβλήµατος είναι ότι η ισότητα συχνά θεωρείται ως ένας αγώνας µεταξύ µιας οµάδας, 
στην περίπτωση αυτή των ανδρών που εγκαταλείπουν εξουσία και πλεονεκτήµατα προς όφελος µιας 
άλλης οµάδας, στην περίπτωση αυτή των γυναικών. 
 
Η πραγµατική πρόκληση είναι να καταδείξουµε ότι όλοι µπορούν να επωφεληθούν από µια πιο ίση 
κοινωνία που βασίζεται στην αναγνώριση της διαφοράς και αντιµετωπίζει και σέβεται τις ατοµικές και 
οµαδικές ανάγκες. 
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∆ύο προσεγγίσεις υπό εξέταση 
 
Μια προσέγγιση που εστιάζεται στη γυναίκα θεωρεί την έλλειψη συµµετοχής των γυναικών ως 
πρόβληµα 
Επίκεντρο: οι γυναίκες 
Πρόβληµα: ο αποκλεισµός των γυναικών  
Στόχος: µια πιο αποτελεσµατική και ουσιαστική ανάπτυξη 
Λύση: η ενσωµάτωση των γυναικών στις υφιστάµενες δοµές 
Στρατηγικές: σχέδια που προορίζονται µόνο για γυναίκες, αύξηση της παραγωγικότητας των γυναικών, 
εισόδηµα και ικανότητα χειρισµού του νοικοκυριού 
 
Μια προσέγγιση που εστιάζεται στο φύλο έχει ως επίκεντρο τους ανθρώπους 
Επίκεντρο: οι σχέσεις µεταξύ γυναικών και ανδρών 
Πρόβληµα: οι άνισες σχέσεις που παρεµποδίζουν µια ισότιµη ανάπτυξη και την πλήρη συµµετοχή των 
γυναικών και ανδρών 
Στόχος: µια ισότιµη ανάπτυξη µε γυναίκες και άνδρες να µοιράζονται την ευθύνη της λήψης αποφάσεων, 
την εξουσία, τις ευκαιρίες και τους πόρους 
Λύση: η µεταβολή των άνισων σχέσεων και δοµών· η ενδυνάµωση των µειονεκτούντων ατόµων και των 
γυναικών 
Στρατηγικές: προσδιορισµός και αντιµετώπιση πρακτικών και στρατηγικών αναγκών των γυναικών και 
ανδρών για βελτίωση της κατάστασής τους 
 
Πηγή: Gender Analysis and Gender Planning Training Module for UNDP staff:      
http://www.undp.or/gender/tools.htm 
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ – ΜΙΑ 
ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
 
 
 
Η έννοια 
 
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου:  

• δεν είναι ένα θέµα που αφορά µόνο τις γυναίκες· 
• δεν έχει µόνο σχέση µε τη βελτίωση της πρόσβασης ή την εξισορρόπηση των στατιστικών· 
• δεν είναι η παρουσίαση καλογραµµένων  δηλώσεων· 
• δεν είναι η επίρριψη ευθυνών σε οποιονδήποτε για τις υφιστάµενες ανισότητες· 
• δεν συνεπάγεται την ανάληψη δράσης εκ µέρους των γυναικών µόνο· 
• δεν είναι προς όφελος µόνο των γυναικών· 
• δεν σηµαίνει κατάργηση ή αντικατάσταση πολιτικών και σχεδίων ειδικά για το φύλο που 

απευθύνονται, είτε σε γυναίκες είτε σε άνδρες. 
 
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου: 

• αποβλέπει στη µείωση της φτώχειας, την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και την 
ενίσχυση της ιδιότητας του πολίτη· 

• είναι µια δυναµική διαδικασία προς αντιµετώπιση των ανισοτήτων που µπορούν να 
οδηγήσουν και οδηγούν στη διακριτική µεταχείριση και των δύο φύλων· 

• έχει ως στόχο σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές πολιτικές που αποφέρουν σηµαντικούς 
πόρους· 

• έχει νόηµα από οικονοµική άποψη, διότι εξασφαλίζει την απασχόληση τόσο των γυναικών όσο 
και των ανδρών, χρησιµοποιώντας έτσι το 100% του παραγωγικού εργατικού δυναµικού· 

• αποτελεί ένα περαιτέρω βήµα προς την αναζήτηση ισότητας· 
• αναγνωρίζει ότι το φύλο είναι ένας από τους βασικότερους οργανωτικούς παράγοντες στην 

κοινωνία και επηρεάζει τις ζωές µας από τη στιγµή της γέννησής µας· 
• προϋποθέτει την αναγνώριση των προσωπικοτήτων των ανδρών και γυναικών· 
• αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορές στις ζωές των ανδρών και γυναικών και ότι, εποµένως, οι 

ανάγκες, οι εµπειρίες και οι προτεραιότητές τους διαφέρουν· 
• προϋποθέτει µια βούληση για καθιέρωση µιας ισορροπηµένης κατανοµής των ευθυνών 

µεταξύ γυναικών και ανδρών·  
• χρειάζεται µια αποφασιστική πολιτική δράση και υποστήριξη µε σαφείς δείκτες και στόχους· 
• δεν πραγµατοποιείται αµέσως, αλλά είναι µια συνεχής διαδικασία. 

 
 
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σηµαίνει: 

• ότι οι διαφορές µεταξύ γυναικών και ανδρών ουδέποτε χρησιµοποιούνται ως λόγος για την 
καθιέρωση διακρίσεων· 

• µια ριζική επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας των αγορών εργασίας και του αντίκτυπού τους 
στην απασχόληση των γυναικών και ανδρών· 

• µακράς διάρκειας µεταβολές στην κοινωνία, ριζική αλλαγή των ρόλων των γονέων και των 
οικογενειακών δοµών και της οργάνωσης της εργασίας, του χρόνου, καθώς και  των θεσµικών 
πρακτικών· 
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• αναµόρφωση της επικρατούσας τάσης, αντί της προσθήκης δραστηριοτήτων για 
περιθωριοποιηµένες γυναίκες· 

• µια σύµπραξη µεταξύ γυναικών και ανδρών που εξασφαλίζει ότι και τα δύο φύλα συµµετέχουν 
πλήρως στην εξέλιξη της κοινωνίας και επωφελούνται εξίσου από τους πόρους της· 

• αντιµετώπιση των βασικών αιτιών της ανισότητας µε την ανάληψη επανορθωτικών µέτρων·  
• εγγύηση ότι οι πρωτοβουλίες δεν καλύπτουν µόνο τις διαφορές φύλου αλλά επιδιώκουν και τη 

µείωση των ανισοτήτων µεταξύ των φύλων· 
• υποβολή του κατάλληλου ερωτήµατος για να διαπιστωθεί πού θα διατεθούν καλύτερα οι 

περιορισµένοι πόροι· 
• ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στους άνδρες και στο ρόλο τους για τη δηµιουργία 

µιας πιο ίσης κοινωνίας. 
 
 
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου καλύπτει 

• το σχεδιασµό πολιτικών 
• τη λήψη αποφάσεων 
• την πρόσβαση σε πόρους 
• τις διαδικασίες και πρακτικές 
• τη µεθοδολογία 
• την υλοποίηση 
• την παρακολούθηση και αξιολόγηση 

 
 
 
Όροι 
 
Βιολογικό φύλο (Sex): η βιολογική διαφορά ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες που είναι γενικού 
χαρακτήρα. 
 
Κοινωνικό φύλο (Gender): οι κοινωνικές διαφορές ή οι ρόλοι που ανατίθενται σε γυναίκες και άνδρες 
που γίνονται αντιληπτοί καθώς οι άνθρωποι µεγαλώνουν, αλλάζουν µε τον καιρό και εξαρτώνται από 
τον πολιτισµό, την εθνοτική προέλευση, τη θρησκεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική τάξη και το 
γεωγραφικό, οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο ζούµε. Αυτά τα πρότυπα συµπεριφοράς 
θέτουν τους κανόνες και επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά µας, εκτός από το βιολογικό µας φύλο. Για 
παράδειγµα, ενώ µόνο οι γυναίκες µπορούν να φέρουν στον κόσµο ένα παιδί (όπως αυτό καθορίζεται 
βιολογικώς), η βιολογία δεν καθορίζει ποιος θα ανατρέφει τα παιδιά (συµπεριφορά που καθορίζεται 
από το φύλο) ή θα αναλαµβάνει τις οικιακές ευθύνες. Εποµένως, το κοινωνικό φύλο περιλαµβάνει το 
σύνολο των ιδιοτήτων και συµπεριφορών, που αναµένουν οι κοινωνίες από τους άνδρες και τις 
γυναίκες, και διαµορφώνει την κοινωνική ταυτότητά τους. Η ταυτότητα αυτή διαφέρει από πολιτισµό σε 
πολιτισµό και ανάλογα µε τις ιστορικές περιόδους. 
 
Ισότητα των φύλων: οι διαφορετικές συµπεριφορές, προσδοκίες και ανάγκες των γυναικών και 
ανδρών εκτιµούνται και ενθαρρύνονται µε ίσο τρόπο και δεν οδηγούν σε διαφορετικές καταστάσεις 
που ενισχύουν τις ανισότητες. 
 
Σχέσεις µεταξύ των φύλων: η αλληλεξάρτηση µεταξύ γυναικών και ανδρών. Αυτό υπονοεί ότι οι 
αλλαγές για τις γυναίκες προϋποθέτουν αλλαγές για τους άνδρες και αντίστροφα. 
 
‘Mainstream’ – Επικράτηση νέων πρακτικών, δηµιουργία νέων πολιτικών: οι κύριες, 
επικρατούσες ιδέες, στάσεις, πρακτικές ή τάσεις. Στο πλαίσιό της γίνονται επιλογές και λαµβάνονται 
αποφάσεις που καθορίζουν τις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές επιλογές. Στο πλαίσιό της 
εκτυλίσσονται γεγονότα. Η δηµιουργία νέων πολιτικών καθορίζει ποιος λαµβάνει τι και παρέχει ένα 
σκεπτικό για την κατανοµή των πόρων και των ευκαιριών. 
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Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου: στόχος της είναι να συµπεριληφθεί η ισότητα των φύλων 
σε αυτή την κυριαρχούσα (mainstream) τάση της κοινωνίας, ώστε γυναίκες και άνδρες να αποκοµίζουν 
τα ίδια οφέλη. Περιλαµβάνει την εξέταση κάθε σταδίου µιας πολιτικής – σχεδιασµός, υλοποίηση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση – για την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών. 
 
Ανάλυση/εκτίµηση των επιπτώσεων ανάλογα µε το φύλο: εξετάζονται πολιτικές και πρακτικές 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι έχουν εξίσου ωφέλιµες συνέπειες για τις γυναίκες και τους άνδρες. 
Εντοπίζεται η ύπαρξη και προσδιορίζεται η έκταση των διαφορών µεταξύ γυναικών και ανδρών, όπως 
και οι επιπτώσεις των διαφορών αυτών σε συγκεκριµένους τοµείς πολιτικής. Αξιολογούνται πολιτικές 
και πρακτικές από την άποψη της διαφορετικής επίδρασης που έχουν στις γυναίκες και τους άνδρες 
προς εξάλειψη των διακρίσεων και διασφάλιση της ισότητας. Για την πραγµατοποίηση της ανάλυσης 
αυτής, χρειάζονται στατιστικές και δείκτες ανά φύλο. 
 
Ειδική/θετική δράση: ευνοεί ιδιαίτερες οµάδες γυναικών ή ανδρών και είναι απαραίτητη πέραν των 
πολιτικών σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου για την εξάλειψη των εντοπιζόµενων 
ανισοτήτων και την αντιµετώπιση ιδιαίτερα δύσκολων προβληµάτων. 
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ΤΥΠΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου δεν προϋποθέτει τον περιoρισµό των πρoσπαθειών 
πρoώθησης της ισότητας στηv εφαρµoγή συγκεκριµέvωv µέτρωv υπέρ τωv γυvαικώv, αλλά την 
κιvητoπoίηση τωv γεvικώv εvεργειώv και πoλιτικώv ειδικότερα µε στόχο την επίτευξη της ισότητας, 
λαµβάνοντας ενεργώς και σαφώς υπόψη κατά τη φάση του προγραµµατισµού τα πιθαvά απoτελέσµατά 
τους στις αvτίστoιχες καταστάσεις τωv γυvαικώv και τωv αvδρώv (θέµατα σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες 
του φύλου). Αυτό συνεπάγεται τη συστηµατική εξέταση τωv εvεργειώv και πoλιτικώv και τoν 
υπολογισµό αυτών των πιθαvών απoτελεσµάτων κατά τov πρoσδιoρισµό και τηv εφαρµoγή τoυς.  

Ο συστηµατικός υπoλoγισµός τωv διαφoρώv µεταξύ τωv συvθηκώv, καταστάσεωv και αvαγκώv τωv 
γυvαικώv και τωv αvδρώv στo σύvoλo τωv κoιvoτικώv πoλιτικώv και δράσεωv είvαι το βασικό 
χαρακτηριστικό της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου πoυ υιοθέτησε η Επιτρoπή. ∆εv πρόκειται 
απλώς για να καταστούν τα κoιvoτικά πρoγράµµατα ή πόροι πιο προσιτοί στις γυναίκες, αλλά µάλλον 
για κιvητoπoίηση τωv voµικώv µέσων και oικovoµικώv πόρων και τωv ικαvoτήτωv αvάλυσης και 
οργάνωσης της Κoιvότητας για vα εισαχθεί σε όλoυς τoυς τoµείς η επιδίωξη της oικoδόµησης 
ισoρρoπηµέvωv σχέσεωv µεταξύ τωv γυvαικώv και τωv αvδρώv. Ως πρoς αυτό, είναι απαραίτητo και 
σηµαvτικό vα θεµελιωθεί η πoλιτική της ισότητας µεταξύ γυvαικώv και αvδρώv σε µια σoβαρή 
στατιστική αvάλυση της κατάστασης τωv γυvαικώv και αvδρώv στoυς διάφορoυς τoµείς της ζωής και 
τωv αλλαγώv πoυ λαµβάνουν χώρα στις κoιvωvίες.  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανακοίνωση: «Ενσωµάτωση της ισότητας των ευκαιριών µεταξύ των γυναικών 
και των ανδρών στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και στόχων» (COM(96)67τελικό). Σε 
ηλεκτρονική µορφή διατίθεται µόνο στα γαλλικά. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html 

Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου είναι η (ανα)διοργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και 
αξιολόγηση πολιτικών διαδικασιών, ώστε να ενσωµατωθεί µια προοπτική ισότητας των φύλων σε όλες 
τις πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα και στάδια, από τους φορείς που συµµετέχουν συνήθως στη χάραξη 
πολιτικής. 
 
Συµβούλιο της Ευρώπης. Gender mainstreaming: conceptual framework, methodology and 
presentation of good practices. Strasbourg. 1998. 
 
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/02._Gender_mainstreaming/100_EG-S-
MS(1998)2rev.asp#TopOfPage 
 
 
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου είναι: η διαδικασία εκτίµησης των συνεπειών για τις γυναίκες 
και τους άνδρες κάθε προγραµµατισµένης δράσης, συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθεσίας, των 
πολιτικών ή προγραµµάτων σε οποιοδήποτε τοµέα και σε όλα τα επίπεδα. Είναι µια στρατηγική που 
καθιστά τις φροντίδες και τις εµπειρίες των ανδρών καθώς και των γυναικών αναπόσπαστο µέρος του 
σχεδιασµού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των πολιτικών και 
προγραµµάτων σε όλους τους πολιτικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς τοµείς, ώστε γυναίκες και 
άνδρες να αποκοµίζουν τα ίδια οφέλη και να µην διαιωνίζεται η ανισότητα. Απώτερος στόχος είναι η 
επίτευξη της ισότητας των φύλων. 
 
Ηνωµένα Έθνη. ECOSOC (Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο), 1997. 

http://www.un.org/documents/ecosoc/docs/1997/e1997-66.htm 

 

- Ορισµοί 4.1 – 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΦΥΛΟΥ 
 
 
Για πολλά χρόνια θεωρείτο δεδοµένο ότι η ισότητα ήταν κυρίως ένα γυναικείο ζήτηµα. Την υπόθεση αυτή 
έκαναν οι πολιτικοί, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και ακόµη και οι ίδιες οι γυναίκες.   
 
 
Η δεκαετία του ’70 – Η περίοδος των ατοµικών δικαιωµάτων 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) άρχισε να διανύει τη µακρά πορεία προς την επίτευξη ισότητας µεταξύ 
γυναικών και ανδρών κατά τη δεκαετία του ’70, αν και η ισότητα των µισθών είχε ήδη προβλεφθεί στη 
Συνθήκη της Ρώµης από 1957. 
 
Το αίτηµα της ίσης µεταχείρισης κυριάρχησε την εποχή εκείνη, η οποία ασχολήθηκε µε το δικαίωµα της 
ισότητας του ατόµου.  
 
Το 1975 εγκρίθηκε η πρώτη κοινοτική οδηγία για την ισότητα, αντικείµενο της οποίας ήταν η ισότητα των 
αµοιβών.  
 
Σύντοµα ακολούθησε µια οδηγία για την ίση µεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, 
την κατάρτιση, την προαγωγή και τις συνθήκες εργασίας (1976). Το 2002 ενισχύθηκε και επεκτάθηκε η 
νοµοθεσία του 1976 ώστε να συµπεριλάβει µια επίσηµη απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης. 
 
Ακολούθησαν άλλες οδηγίες: ίση µεταχείριση στο εκ του νόµου προβλεπόµενο σύστηµα κοινωνικής 
ασφάλισης (1978)· στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης (1986)· για τα άτοµα που 
ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα και τους/τις συζύγους που συµβάλλουν στη δραστηριότητα αυτή 
(1986)· για την άδεια µητρότητας και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εγκύων και των 
γαλουχουσών εργαζοµένων (1992)· για την οργάνωση του χρόνου εργασίας (1993)· για τις γονικές 
άδειες και τις άδειες για οικογενειακούς λόγους (1996)· για το βάρος απόδειξης που το καθιστά πιο 
εύκολο για ένα άτοµο να αποδείξει ενώπιον του δικαστηρίου ότι υπέστη διακριτική µεταχείριση (1997)· 
για τη µερική απασχόληση (1997). 
 
Οι νόµοι περί ίσης µεταχείρισης ήταν αποτελεσµατικοί για την καταπολέµηση εµφανών διακρίσεων, αλλά 
όχι επαρκείς για διασφάλιση της ισότητας. Σηµείο αφετηρίας τους ήταν ότι οι γυναίκες και οι άνδρες 
πρέπει να τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης. Επειδή όµως οι γυναίκες και οι άνδρες δεν αρχίζουν από την ίδια 
θέση, η ισότητα µεταχείρισης δεν επέφερε πάντα τα ίδια αποτελέσµατα. Προφανώς, οι ουδέτερες 
πολιτικές είχαν διαφορετικές συνέπειες.  
 
 
Η δεκαετία του ’80 – Η περίοδος ειδικής δράσης 
 
Κατά τη δεκαετία του ’80 καθιερώθηκαν ειδικές/θετικές δράσεις για την αντιµετώπιση των µειονεκτηµάτων 
των γυναικών. Ήταν η αρχή της χάραξης προσανατολιζόµενων στις γυναίκες πολιτικών, αν και στόχος 
τους ήταν η περιθωριοποίηση των γυναικών. Οι δράσεις αυτές εστιάζονταν σε αυτό που οι γυναίκες «δεν 
διέθεταν» - σύµφωνα µε την έµµεση υπόθεση ότι το πρόβληµα ήταν γυναικείο και ότι, εποµένως, οι 
γυναίκες έπρεπε να αλλάξουν. 
 
 
 
 

- Η κοινοτική πολιτική και η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου  5.1 – 
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Αναγνωρίζοντας την αδυναµία της νοµοθεσίας περί ίσης µεταχείρισης όσον αφορά την αντιµετώπιση των 
διαφορών µεταξύ γυναικών και ανδρών, η ΕΕ συγχρηµατοδότησε ειδικές δράσεις για γυναίκες, ιδιαίτερα 
στον τοµέα της κατάρτισης.  
 
Υιοθέτησε επίσης σειρά συστάσεων και κωδικών ορθής πρακτικής σε τοµείς όπως η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση, η παιδική φροντίδα, η καταπολέµηση της σεξουαλικής παρενόχλησης, η θετική δράση, οι 
διακρίσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και η βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών σε θέσεις λήψης 
αποφάσεων. 
 
Η δεκαετία του ’90 – Η περίοδος της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου 
 
Οι ειδικές δράσεις υπέρ των γυναικών αποδείχτηκε επίσης ότι ήταν µια µερική λύση. Προετοίµαζαν τις 
γυναίκες που δραστηριοποιούνταν σε ένα χώρο όπου κυριαρχούσαν οι άνδρες, αλλά δεν αµφισβητούσαν 
την κατάσταση αυτή.  
 
Αυτό οδήγησε σε µια νέα περίοδο, την περίοδο της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου. Η 
επικέντρωση της προσοχής µετατοπίστηκε στα ίδια τα συστήµατα και τις δοµές, στη σχέση µεταξύ 
γυναικών και ανδρών και στις ατοµικές τους ανάγκες. Η προσέγγιση αυτή έγινε παγκοσµίως αποδεκτή 
κατά την τέταρτο Παγκόσµιο Συνέδριο των Ηνωµένων Εθνών για τις Γυναίκες στο Πεκίνο, το 1995. 
 
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου αναγνωρίζει ότι οι υφιστάµενες δοµές δεν είναι ουδέτερες 
από την άποψη του φύλου, αλλά ευνοούν ή το ένα ή το άλλο φύλο, µε µια ποικιλία επιτήδειων και όχι 
τόσο επιτήδειων τρόπων. Το αποτέλεσµα είναι ότι οι ουδέτερες από την άποψη του φύλου πολιτικές 
ενθαρρύνουν όντως τις διαιρέσεις και ότι, εποµένως, ενισχύουν ακόµη περισσότερο τη µειονεκτική 
θέση των γυναικών ή των ανδρών.  
 
Με την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου διατυπώθηκε η έκκληση για το σχεδιασµό πολιτικών που 
καλύπτουν µια ποικιλία καταστάσεων και αποδέχονται ότι η ηλικία, η εθνοτική προέλευση, η µειονεξία και 
ο σεξουαλικός προσανατολισµός, για παράδειγµα, έχουν επίσης επιπτώσεις στην ικανότητα ενός ατόµου 
να συναγωνίζεται µε άλλους σε ισότιµη βάση. 
 
Η ΕΕ υιοθέτησε την προσέγγιση σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου το 1996. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι, µε την εγκαινίαση της µεταβολής αυτής, επιθυµούσε να 
εφαρµόσει θέµατα σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες των φύλων στον προγραµµατισµό, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων, προκειµένου να 
αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους στις γυναίκες και τους άνδρες. 
 
Το 1997, η Συνθήκη του Άµστερνταµ επιβεβαίωσε τη σηµασία της προώθησης της ισότητας των 
φύλων και επισηµοποίησε τη δέσµευση σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Η κοινοτική πολιτική και η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου  5.2 – 
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ – ΟΡΙΣΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Είναι γενικώς παραδεκτό ότι οι γυναίκες γνώρισαν µια συστηµατική και διαρκή διακριτική µεταχείριση που  
πολλαπλασιάζεται, µε αποτέλεσµα να προκύπτουν ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση των γυναικών 
και των ανδρών στην απασχόληση, τους πόρους και την εξουσία.  
 
Αυτό είναι σαφές από τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας κατά τις δύο προηγούµενες δεκαετίες.  
 
Από τη δεκαετία του ’80 και ακόµη νωρίτερα, οι γυναίκες άρχισαν να εισέρχονται µαζικά στην αγορά 
εργασίας στην ΕΕ των 15 κρατών µελών, αλλά αυτό δεν οδήγησε στην κατάργηση του τοµεακού και 
επαγγελµατικού διαχωρισµού των φύλων ή του διαχωρισµού της εργασίας. Οι περισσότερες γυναίκες 
εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σε ένα σύνολο τοµέων και επαγγελµάτων, να κυριαρχούν στον 
τοµέα της µερικής απασχόλησης, να αποκλείονται σε µεγάλο βαθµό από υψηλόβαθµες θέσεις, να 
αµείβονται λιγότερο από ό,τι οι άνδρες, να έχουν πιο πολλές πιθανότητες να µείνουν άνεργες και να 
κινδυνεύουν να περιέλθουν σε φτώχεια περισσότερο από τους άνδρες. 
 
Η ενεργός συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και η µείωση των ανισοτήτων µεταξύ των 
φύλων σε όλες τις κατηγορίες της ζωής αποτελούν σηµαντικές προϋποθέσεις για την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Ο στόχος της 
Λισσαβώνας για ποσοστό γυναικείας απασχόλησης 60% έως το 2010 δεν θα επιτευχθεί χωρίς να 
καταβληθούν εντατικότερες προσπάθειες στον τοµέα της ισότητας των φύλων. Τουλάχιστον 6 
εκατοµµύρια γυναίκες πρέπει να εισέλθουν στην αγορά εργασίας έως το 2010 για την επίτευξη του 
στόχου αυτού. 
 
 
Ορισµένα στοιχεία: 
 
Απασχόληση 
- Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αυξήθηκε περισσότερο από το αντίστοιχο των 

ανδρών και ανέρχεται σήµερα σε 55,6% έναντι ποσοστού µικρότερου από 50% στο πρώτο 
ήµισυ της δεκαετίας του ’90. Ωστόσο, η διαφορά σε σχέση µε τους άνδρες παραµένει 
σηµαντική. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών παραµένει χαµηλότερο κατά περίπου 
17,2 και 16,3 ποσοστιαίες µονάδες στην ΕΕ των 15 και των 25 αντίστοιχα.  

- Ο επαγγελµατικός και τοµεακός διαχωρισµός των φύλων παραµένει σταθερός αλλά σε υψηλά 
επίπεδα. Οι γυναίκες κυριαρχούν στους τοµείς της υγειονοµικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών, της εκπαίδευσης, της δηµόσιας διοίκησης και της λιανικής πώλησης, 
ενώ ένας δυσανάλογα µεγάλος αριθµός ανδρών εργάζονται ως τεχνικοί, ως µηχανικοί, ως 
επαγγελµατίες του χρηµατοδοτικού τοµέα και ως διευθυντικά στελέχη. Αν και περισσότερες 
γυναίκες καταλαµβάνουν υψηλές θέσεις, οι άνδρες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να 
διοριστούν σε διευθυντικές θέσεις και τριπλάσιες πιθανότητες να καταστούν ανώτερα 
διευθυντικά στελέχη. Ένας αισθητά χαµηλός αριθµός γυναικών ασκεί επαγγέλµατα µε 
εποπτικές αρµοδιότητες, σε σύγκριση µε τους άνδρες, και το χάσµα διευρύνεται µεταξύ των 
εργαζόµενων µεγαλύτερης ηλικίας.  

 
Ανεργία 
- Στα περισσότερα κράτη µέλη, το ποσοστό ανεργίας παραµένει υψηλότερο για τις γυναίκες 

(κατά 1,8 και 1,9 ποσοστιαίες µονάδες στην ΕΕ των 15 και των 25 αντίστοιχα), οι οποίες 
εξακολουθούν να είναι πιο ευπαθείς στην ανεργία και την οικονοµική αδράνεια από τους 
άνδρες.  

 
 
 
 

- Ορισµένα στοιχεία 6.1 - 
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Αµοιβή 
- Οι µισθολογικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων εξακολουθούν να υφίστανται – πρόκειται 

αναµφισβήτητα για µια από τις πιο ορατές ανισότητες που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες στην 
εργασία. Οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν κατά µέσο όρο µόνο το 84% του ανδρικού µισθού – 
89% και 76% στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα αντίστοιχα.  

- Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 77% των πλέον χαµηλόµισθων εργαζόµενων στην ΕΕ και οι 
άνδρες το 23%. Ο κίνδυνος να περιέλθουν σε φτώχεια είναι κατά 3% υψηλότερος σε σχέση µε 
τους άνδρες. 

 
Μερική απασχόληση 
- Οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των εργαζόµενων µε µερική απασχόληση. Το µερίδιο 

των γυναικών εργαζόµενων µε µερική απασχόληση είναι 34% και 30% στην ΕΕ των 15 και 
των 25 αντίστοιχα. Αντίθετα, το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών στην ΕΕ των 15 και των 25 
είναι 7%.   

 
Εργασία και οικογενειακή ζωή 
- Οι γυναίκες εξακολουθούν να αναλαµβάνουν τις περισσότερες οικιακές και οικογενειακές 

ευθύνες, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται τα πρότυπα εργασίας τους και να περιορίζονται οι 
ευκαιρίες τους για απασχόληση σε θέσεις συγκρίσιµες µε το µέσο όρο των θέσεων που 
καταλαµβάνουν οι άνδρες.  

- Οι γυναίκες µε παιδιά εργάζονται κατά 12 ώρες λιγότερο από τους άνδρες µε παιδιά στην ΕΕ 
των 15 και κατά 11 ώρες λιγότερο στην ΕΕ των 25. Παρουσιάζουν επίσης ποσοστό 
απασχόλησης χαµηλότερο κατά 12,7 ποσοστιαίες µονάδες σε σύγκριση µε τις γυναίκες που 
δεν έχουν παιδιά.  

- Οι άνδρες µε παιδιά παρουσιάζουν ποσοστά απασχόλησης υψηλότερα κατά 9,5 ποσοστιαίες 
µονάδες σε σχέση µε τους άνδρες που δεν έχουν παιδιά.  

 
Εκπαίδευση 
- Το µορφωτικό επίπεδο των γυναικών είναι υψηλότερο από εκείνο των ανδρών. Η διαφορά 

µεταξύ γυναικών και ανδρών ηλικίας 20-24 ετών που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση είναι 6 ποσοστιαίες µονάδες στην ΕΕ των 15 και 5 ποσοστιαίες µονάδες στην ΕΕ 
των 25. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των πτυχιούχων στην ΕΕ (55%), αν 
και οι επιλογές τους όσον αφορά τις σπουδές εξακολουθούν να απηχούν παραδοσιακά, 
βασισµένα στο φύλο, στερεότυπα: το 2001, το ποσοστό πτυχιούχων γυναικών ήταν 36% 
στους τοµείς των επιστηµών, των µαθηµατικών και της πληροφορικής και 21% στους τοµείς 
της µηχανικής. 

 
 
 
Πηγή: Έκθεση περί της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών, 2004. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com_04_115_en.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ορισµένα στοιχεία 6.2 - 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com_04_115_en.pdf
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. 
ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 
 
Είναι σηµαντικό η Σύµπραξη και οι εταίροι σας να έχουν µια κοινή ιδέα της έννοιας της ενσωµάτωσης 
της διάστασης του φύλου και ένα κοινό όραµα σχετικά µε αυτό που επιθυµούν να επιτύχουν στο 
πλαίσιο της Αναπτυξιακής Σύµπραξής τους. Ένα από τα πρώτα βασικά βήµατα συνίσταται στο να 
προσδιορίσετε τι σηµαίνει για εσάς η σχετική έννοια. 
 
Οφείλετε να προσπαθήσετε αυτή την απλή άσκηση για να αρχίσετε τη συζήτηση µέσα στην οργάνωση 
και στη σύµπραξή σας. 
 
Έχετε υπόψη τρεις βασικούς κανόνες άσκησης που θα χρειαστούν τη συµφωνία και την υποστήριξη 
όλων των συµµετεχόντων πριν αρχίσετε.  
 

• Τήρηση του απορρήτου – Ό,τι αναφέρεται κατά τις συνεδριάσεις της οµάδας δεν συζητείται 
εκτός αυτής και δεν επιτρέπεται να επηρεάσει την κανονική σχέση εργασίας. 

• Μια µη επικριτική προσέγγιση – Μπορείτε να διατυπώνετε απόψεις, αλλά δεν επιτρέπεται να 
επηρεάζουν την πορεία της οµάδας. Εποµένως, αν υπάρχει διαφωνία, ακούστε όλες τις 
απόψεις χωρίς να τις αντικρούσετε αµέσως. Αυτό σηµαίνει επίσης ότι θα αποφεύγετε να 
διακόπτετε έναν οµιλητή και θα περιµένετε έως ότου καταλάβετε τις απόψεις του. 

• Συνυπευθυνότητα – η επιτυχία της συνεδρίασης εξαρτάται από την ενεργό συµµετοχή του 
καθενός. Οι συµµετέχοντες δεν πρέπει να είναι παθητικοί παρατηρητές. 

 
 
Σε αυτή την άσκηση, είναι σηµαντικό να καταδειχθεί η σηµασία της ενσωµάτωσης της διάστασης του 
φύλου τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.  
 
Η ανισότητα µεταξύ των φύλων επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες. Αυτό µπορεί να 
δώσει την εντύπωση ότι µόνο το γυναικείο φύλο ενδέχεται να επωφεληθεί από την πρακτική της 
ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου. Όµως οι ανισότητες µεταξύ των φύλων έχουν δυσµενείς – αν 
και διαφορετικές – συνέπειες και για τους άνδρες. Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου επιτρέπει 
να επικεντρώσουµε την προσοχή µας σε αυτές τις συνέπειες, πέρα από την επικέντρωση της 
προσοχής στις συνέπειες της ανισότητας για τις γυναίκες. Είναι βασικό να κατανοήσουν οι 
συµµετέχοντες τη σηµασία του θέµατος ώστε η οµάδα να είναι πρόθυµη να αναλάβει δέσµευση ως 
προς την ισότητα. Συµπεριλάβετε πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο η δοµή της κοινωνίας είναι 
λιγότερο ευνοϊκή προς τους άνδρες και τονίστε µε πιο τρόπο µπορεί να ενσωµατωθεί η διάσταση του 
φύλου σε δράσεις για αποκατάσταση των πραγµάτων. 
 
Για παράδειγµα: 

• Πολλές υπηρεσίες στήριξης προσανατολίζονται στις γυναίκες και δεν υπάρχουν εναλλακτικές 
δυνατότητες ή µορφές στήριξης για τους άνδρες. 

• Μπορεί να είναι πιο εύκολο για τις γυναίκες να αναλαµβάνουν παραδοσιακούς ανδρικούς 
ρόλους από ό,τι είναι για τους άνδρες να αναλάβουν γυναικείους ρόλους, για παράδειγµα, 
στον τοµέα της πρόνοιας.  

• Μη αµειβόµενη άδεια πατρότητας. 
• Οι απαιτήσεις του χώρου εργασίας εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την κατάσταση των 

ανδρών οι οποίοι επιθυµούν να διαδραµατίσουν πιο ενεργούς ρόλους ως γονείς και 
υπεύθυνοι για την παροχή φροντίδας. 

 
 
 
 

- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – Κατανοώντας την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου 7.1 - 
 
 
 



Οδηγός της Πρωτοβουλίας EQUAL για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου 

 
Ενέργεια 1 
Για να αρχίσετε την άσκηση, ο µεσάζων µπορεί να προτείνει ένα θέµα (απαγόρευση του καπνίσµατος 
σε δηµόσια κτίρια, απεργίες τρένων, κλπ.) και να ζητήσει από την οµάδα να εξετάσει αν το θέµα αυτό 
έχει διαφορετική αντίκτυπο στις γυναίκες και τους άνδρες και σε διάφορες οµάδες γυναικών και 
ανδρών. Πρόκειται για µια άσκηση αύξησης του ενδιαφέροντος που θα είναι σύντοµη και 
διασκεδαστική. Η οµάδα µπορεί να κληθεί να συζητήσει το συγκεκριµένο θέµα σε ζευγάρια και στη 
συνέχεια θα υπάρξει αµφίδροµη πληροφόρηση. Θα µπορούσαν να αναφερθούν σε θέµατα σχετικά µε 
τις ιδιαιτερότητες των φύλων σε οποιοδήποτε θέµα ή πτυχή της ζωής; 
 
Ενέργεια 2 
Στη συνέχεια, κάθε άτοµο συµπληρώνει τις εξής τρεις δηλώσεις σε τρία ξεχωριστά σηµειώµατα: 
 

1. Κατά τη γνώµη µου, ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σηµαίνει ….. 
2. ∆εν σηµαίνει ….. 
3. Είναι απαραίτητη διότι …. 

 
Αφιερώστε ένα λεπτό σε αυτό το µέρος της άσκησης. Γράψτε τους πρώτους ορισµούς που έρχονται 
στο µυαλό σας. ∆εν πρόκειται για εξέταση ή διαγωνισµό, αλλά για µια ευκαιρία για συλλογισµό. 
 
Όταν ολοκληρώσετε την άσκηση αυτή, κάθε άτοµο θα επικολλήσει στον τοίχο τα σηµειώµατα και θα τα 
παρουσιάσει στην οµάδα. Καθώς κάθε συµµετέχων προσθέτει τις ιδέες του, προσπαθήστε να τις 
ταξινοµήσετε. Ακολουθεί µια πλήρης συζήτηση, ώστε να καταλήξετε σε µια κοινή ιδέα και συνεννόηση. 
Αν η οµάδα είναι µεγάλη (περισσότερα από 12 άτοµα), µπορεί να διεξαχθεί µια πρώτη συζήτηση σε 
µικρότερες οµάδες. 
 
Άλλα σηµεία προς εξέταση: 
Είναι δυνατό διαφορετικές οµάδες, µε διαφορετικές ανάγκες, να τύχουν της ίδιας µεταχείρισης; 
Ισότητα σηµαίνει ότι µεταχειριζόµαστε τους ανθρώπους µε τον ίδιο τρόπο µόνο όταν υπάρχει ισότητα 
παντού; 
Πρέπει η ισότητα να αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει τις διαφορές µεταξύ γυναικών και ανδρών; 
Μπορεί να υποτεθεί ότι οι γυναίκες ή οι άνδρες είναι µια οµοιογενής οµάδα µε τις ίδιες ανάγκες;  
Ποιος είναι ο αντίκτυπος άλλων παραγόντων όπως της ηλικία, της εθνοτικής προέλευσης, της µειονεξίας 
και των σεξουαλικών προτιµήσεων όσον αφορά τις δυνατότητες των γυναικών και των ανδρών για ίσο 
ανταγωνισµό; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – Κατανοώντας την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου 7.2 - 
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Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ: ΕΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
EQUAL  
 
 
Όπως όλες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τοµέα αυτό, η EQUAL επέλεξε και αυτή 
µια διπλή στρατηγική όσον αφορά τις ανισότητες που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες και οι άνδρες.   
 
• Οι υποψήφιες Αναπτυξιακές Συµπράξεις που υποβάλλουν πρόταση στο πλαίσιο του 

προγράµµατος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, πρέπει να ανταποκρίνονται στην απαίτηση 
σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, ανεξάρτητα από τη θεµατική 
προτεραιότητα που επέλεξαν. Πρόκειται για ένα βασικό στοιχείο κάθε Αναπτυξιακής Σύµπραξης.  

 
• Αποτελεί, επίσης, µια ειδική προτεραιότητα του προγράµµατος που ενθαρρύνει ειδικές δράσεις για 

οµάδες γυναικών ή ανδρών για την καταπολέµηση επίµονων ανισοτήτων. 
 
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου είναι ένα µέσο, µια στρατηγική για τη βελτίωση της 
ποιότητας. Βελτιώνει την ποιότητα της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, διότι σας βοηθάει να καλύψετε πιο 
κατάλληλα την οµάδα στόχο, τις ανάγκες και προσδοκίες της. 
 
Περιλαµβάνει ήδη από το πρώτο στάδιο µια ανάλυση του τρόπου µε τον οποίον αντιµετωπίζετε τις 
ανάγκες όλων των κατηγοριών του πληθυσµού, προκειµένου να εξασφαλίσετε ότι οι Αναπτυξιακές 
Συµπράξεις όχι µόνο δεν θα δηµιουργήσουν και πάλι διακρίσεις µε βάση το φύλο, αλλά θα συµβάλουν 
ενεργά στο γενικό στόχο της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών. 
 
Τα θέµατα σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες του φύλου εφαρµόζονται ακόµη και αν η οµάδα στόχος σας 
κυριαρχείται από ένα φύλο, όπως οι εργαζόµενες στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης ή οι 
µηχανικοί. Κατά την ανάλυσή σας, µπορείτε να διερευνήσετε γιατί οι γυναίκες ή οι άνδρες κυριαρχούν 
σε ένα τοµέα και να εξετάσετε τους φραγµούς που εµποδίζουν την ίση συµµετοχή γυναικών ή ανδρών 
ή των οµάδων γυναικών ή ανδρών. 
 
Είτε χορηγείται επιδοτήσεις σε νέες επιχειρήσεις είτε ασχολείστε µε τη δια βίου µάθηση, την 
αποκατάσταση, την παροχή βοήθειας σε πρώην κακοποιούς ή εθνοτικές µειονότητες η ενσωµάτωση 
της διάστασης του φύλου εφαρµόζεται σε σας, διότι οι ενδιαφερόµενοι φορείς ή οι συµµετέχοντές σας 
δεν συνιστούν µια οµοιογενή οµάδα. Περιλαµβάνουν άνδρες και γυναίκες µε διαφορετικές ανάγκες και 
προσδοκίες. Μπορείτε να παράσχετε καταλληλότερες υπηρεσίες αν αναλύσετε πρώτα τις ανάγκες 
αυτές και τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να τις καλύψετε καλύτερα. 
 
 
ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 
Χρηµατοδότηση της σύστασης επιχειρήσεων για ανέργους ή αδρανή άτοµα 
Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι οι ευπαθείς οµάδες και περιοχές δεν έχουν πρόσβαση στη 
χρηµατοδότηση επιχειρήσεων. Πώς µπορείτε να αναπτύξετε την ίδια χρηµατοοικονοµική ικανότητα 
στις γυναίκες και τους άνδρες των διάφορων οµάδων στις οποίες απευθύνεστε; Αντιµετωπίζουν τα ίδια 
εµπόδια όταν αναζητούν πρόσβαση σε πόρους; Ποια είναι η στάση τους έναντι του κινδύνου; Για 
παράδειγµα, οι κατώτερες χορηγούµενες επιδοτήσεις δεν µπορεί να είναι υπερβολικά υψηλές αν 
έχουν ως στόχο να προσελκύσουν γυναίκες, διότι πολλές από αυτές αναζητούν χαµηλότερα ποσά για 
την έναρξη επιχείρησης. Αυτό µπορεί να οφείλεται στη στάση τους έναντι του επιχειρηµατικού 
κινδύνου και την τάση να διαθέτουν περιορισµένο κεφάλαιο για τη σύσταση της επιχείρησής τους. 
Μπορεί ακόµη να έχει σχέση µε την οικογενειακή τους κατάσταση – τον αριθµό παιδιών ή ηλικιωµένων 
συγγενών που εξαρτώνται από αυτές.  
 
 
 

- Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου: ένα κριτήριο στο πλαίσιο της Equal 8.1 - 



Οδηγός της Πρωτοβουλίας EQUAL για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου 

 
∆ιατήρηση των εργαζοµένων για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στην απασχόληση 
Η διαχείριση της ηλικίας αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιθυµείτε να 
ασχοληθείτε µε τα άµεσα και τρέχοντα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι πιο ηλικιωµένοι εργαζόµενοι – 
κίνητρα ενδιαφέροντος, κατάρτιση, νέοι τρόποι εργασίας ή αναζήτηση πιο µακροπρόθεσµων 
στρατηγικών για τους ανθρώπινους πόρους και πρακτικών για τη διαχείριση της ηλικίας. Υπάρχουν 
πολλές διαφορές µεταξύ των ηλικιωµένων γυναικών και ανδρών: ο βαθµός αρχαιότητας στο τέλος της 
σταδιοδροµίας τους, διαφορετικό επίπεδο δεξιοτήτων, χαµηλότερες συντάξεις και εισοδήµατα. Πώς θα 
λάβετε τα στοιχεία αυτά υπόψη κατά την ανάπτυξη της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης; Πώς θα 
υποστηρίξετε τις γυναίκες και τους άνδρες και πώς θα αυξήσετε όσο το δυνατό περισσότερο τις 
δυνατότητες επιλογής τους; 
 
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης µειονεκτούντων ατόµων στην αγορά εργασίας 
Επιθυµείτε να προετοιµάσετε µειονεκτούντα άτοµα και των δύο φύλων για τον κόσµο της εργασίας. 
Σκεφθήκατε πώς θα προσελκύσει το σχέδιο ένταξής σας έναν αριθµό γυναικών και ανδρών που 
αντιστοιχεί τουλάχιστον στην αναλογία τους εντός της οµάδας στόχου συνολικά; Πώς θα στοχεύει η 
διαφηµιστική σας δράση τις γυναίκες και τους άνδρες; Πώς θα εξασφαλίσετε την παραµονή του ίδιου 
αριθµού γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας αφού περάσουν από τα στάδια του σχεδίου 
ένταξης; Χρειάζεται να αναλάβετε ειδικές δράσεις µε τους εργοδότες ώστε να εξασφαλίσετε οι γυναίκες 
και άνδρες να βρουν απασχόληση που αντιστοιχεί στα προσόντα τους; Θα χρειαστεί να λάβετε 
διαφορετικά µέτρα στήριξης για τις γυναίκες και τους άνδρες στη διαδικασία αυτή;   
 
Η κατάργηση του επαγγελµατικού διαχωρισµού 
Επιθυµείτε να αλλάξετε την κατάσταση στους τοµείς της κατασκευής και της µηχανικής, που είναι 
συχνά κλειστοί στις γυναίκες. Πώς θα προετοιµάσετε τις γυναίκες για να εισέλθουν στους τοµείς 
αυτούς; Και οι εργοδότες; Είναι όλοι άνδρες; Πώς θα τους προσεγγίσετε; Πώς θα αντιµετωπίσετε τη 
νοοτροπία εργασίας στους σχετικούς τοµείς προκειµένου να εξασφαλίσετε την πρόσβαση των 
γυναικών και ανδρών σε αυτούς; Σε σχέση µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, γυναίκες και 
άνδρες χρειάζονται παρόµοια µέτρα στήριξης; Πώς θα καταστήσετε το επάγγελµα αυτό πιο ελκυστικό 
για τις γυναίκες; 
 
Αναζωογόνηση αστικών περιοχών  
Η Αναπτυξιακή Σύµπραξή σας ασχολείται µε προβλήµατα του κέντρου µεγαλουπόλεων – ανεργία, 
φτώχεια, έλλειψη υπηρεσιών, ανασφάλεια. Επιθυµείτε να δηµιουργήσετε θέσεις απασχόλησης µε την 
καθιέρωση εγκαταστάσεων φροντίδας που θα διευθύνονται από µακροχρόνια άνεργους. Οι 
περισσότεροι από τους αιτούντες αναµένεται ότι θα είναι γυναίκες. Πώς θα πλησιάσετε τους άνδρες 
ώστε να τους ενθαρρύνετε να συµµετάσχουν στη δράση αυτή; Ποιες δοµές υποστήριξης θα χρειαστεί 
να καθιερώσετε προκειµένου να ανταποκριθείτε στις ανάγκες τους; Πώς θα εξασφαλίσετε ότι η 
παροχή υπηρεσιών θα καλύψει τις γυναίκες καθώς και τους άνδρες; 
 
Παροχή βοήθειας σε αγρότες που βρίσκονται σε κίνδυνο 
Επιθυµείτε να βοηθήσετε αγρότες και να τους καταρτίσετε για απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Μια 
ανάλυση ως προς το φύλο καταδεικνύει ότι οι περισσότεροι επαγγελµατίες αγρότες είναι άνδρες και οι 
περισσότερες γυναίκες τους συµπαρίστανται. Οι ρόλοι που διαδραµατίζουν οι τελευταίες διαφέρουν, 
όπως και η θέση τους και η συµµετοχή τους στο κοινωνικό σύνολο. Χωρίς την ανάλυση αυτή, οι 
αγρότισσες θα παρέµεναν αόρατες. Πώς θα ανταποκριθείτε στις ανάγκες των γυναικών και ανδρών, 
προκειµένου να εξασφαλίσετε ότι επωφελούνται επίσης από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη; 

 
Αυτοαπασχόληση ή σύσταση επιχειρήσεων για ανέργους 
Αντιµετωπίζει ένας άνεργος άνδρας τη σύσταση επιχειρήσεων µε το ίδιο ήθος και αυτοπεποίθηση 
όπως µια άνεργη γυναίκα; Έχουν αµφότεροι τις ίδιες ανάγκες στήριξης και είναι εξίσου διαθέσιµοι 
όσον αφορά το χρόνο εργασίας; Τι συµβαίνει µε τη φροντίδα των παιδιών ή άλλες ευθύνες; Είναι η 
ιδέα που έχει ο επιχειρηµατικός κόσµος γι’ αυτούς η ίδια; Πώς θα καλύψουν οι υπηρεσίες σας αυτές 
τις διαφορετικές ανάγκες; 
 
Παροχή ευκαιριών απασχόλησης για τους αιτούντες άσυλο 
Ποιο είναι το ποσοστό των γυναικών εντός της οµάδας των αιτούντων άσυλο στην οποία 
απευθύνεστε; Εντοπίστε πιθανά εµπόδια στη συµµετοχή των γυναικών σε δράσεις κατάρτισης και 
υποστήριξης. Παρακολουθούν οι γυναίκες που ζητούν άσυλο τους ίδιους κύκλους κατάρτισης µε τους 
άνδρες; Αν όχι, γιατί; 
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- Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου: ένα κριτήριο στο πλαίσιο της Equal 8.2 - 

Βελτίωση της απασχολησιµότητας µεταναστών και εθνοτικών οµάδων 
Η κατάσταση των γυναικών µεταναστών ή φυλετικών µειονοτήτων όπως οι Ρόµ µπορεί να διαφέρει 
πολύ σε σχέση µε εκείνη των συζύγων τους. Οι γυναίκες αυτές µπορεί να βρίσκονται στην πλέον 
µειονεκτική θέση και να αντιµετωπίζουν πολλαπλές δυσχέρειες. Πώς θα προσεγγίσετε τις σχετικές 
οµάδες; Πώς θα ευαισθητοποιήσετε τους εργοδότες ως προς τις διαφορετικές τους ανάγκες; 
 
Άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
Επιθυµείτε να παράσχετε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
∆ιερευνήσατε αν οι γυναίκες και άνδρες µε ειδικές ανάγκες έχουν τις ίδιες ανάγκες και προσδοκίες; 
Χρειάζεται να εφαρµόσετε διαφορετικές στρατηγικές για τις γυναίκες και τους άνδρες αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης, όσον αφορά την πρόσληψη και την επιλογή, την 
ευαισθητοποίηση ως προς τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και την περιβαλλοντική αξιολόγηση;  
 
Εταιρική κοινωνική ευθύνη  
Ενδεχοµένως να αναζητείτε νέους τρόπους ώστε να ενθαρρύνετε τις µικρές επιχειρήσεις να 
διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στην ένταξη µειονεκτουσών οµάδων. Εξετάσατε την κατανοµή ανά φύλο 
αυτών των εργοδοτών και των ατόµων που απασχολούν επί του παρόντος; Πόσοι είναι άνδρες και 
πόσες είναι γυναίκες; Τι είδους απασχόληση προσφέρουν; Χρειάζονται όλα τα µειονεκτούντα άτοµα το 
ίδιο επίπεδο στήριξης; Αν υπάρχουν διαφορές, πώς τις αντιµετωπίσατε στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής 
σας Σύµπραξης;  
 
Προώθηση ενός πιο διαφοροποιηµένου εργατικού δυναµικού 
Επιθυµείτε να ανοίξετε τον κόσµο της εργασίας, ευαισθητοποιώντας τους εργοδότες ως προς τις 
θετικές συνέπειες των στρατηγικών διαφοροποίησης για την επιχείρησή τους. Για παράδειγµα, µείωση 
του άγχους, περιορισµός των διακυµάνσεων και των αδικαιολόγητων απουσιών του προσωπικού,  
βελτίωση της εικόνας της εταιρείας και διεύρυνση των υπηρεσιών. Είναι παρόµοιες πολιτικές 
ουδέτερες ως προς το φύλο; Υπάρχουν διαφορές µεταξύ γυναικών και ανδρών; Πώς µπορούν οι 
εργοδότες να µάθουν να αποτιµούν τη διαφορά; Τι µπορείτε να πράξετε ώστε οι νέες αυτές 
εργασιακές πρακτικές να λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες των γυναικών και των ανδρών; 
 
Σεξουαλικές προτιµήσεις  
∆ιερευνήσατε πώς οι σεξουαλικές προτιµήσεις επηρεάζουν τις αντιλήψεις ως προς τι είναι γυναικείο 
και τι ανδρικό στο εργασιακό περιβάλλον; Υπάρχουν θέσεις εργασίας που απαγορεύονται στις 
γυναίκες ή τους άνδρες λόγω των σεξουαλικών τους προτιµήσεων; Υφίστανται οι γυναίκες και οι 
άνδρες διακρίσεις στην εργασία λόγω των σεξουαλικών τους προτιµήσεων; Υφίστανται τον ίδιο βαθµό 
διακριτικής µεταχείρισης; 
 
 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL 
 
Ιστότοπος της πρωτοβουλίας EQUAL και Κοινή Βάση ∆εδοµένων EQUAL (ECDB) 
http://europa.eu.int/comm/equal 
 
Εξτραδίκτυο της EQUAL στο CIRCA: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/Home/main?index 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου: ένα κριτήριο στο πλαίσιο της Equal 8.3 - 
 

http://europa.eu.int/comm/equal
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΘΟΛΟ 
ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ  
 
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις δράσεις σας θα ενισχύσει την αποτελεσµατικότητα της 
Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης. Θα χρειαστεί να εξακριβώσετε τον αντίκτυπο που έχει η Αναπτυξιακή 
σας Σύµπραξη σε διάφορες οµάδες, προκειµένου να βεβαιωθείτε κατά πόσο έχετε δυσµενή επίδραση, 
έστω και αν αυτό δεν γίνεται σκόπιµα. Το ερώτηµα δεν είναι «πόσες γυναίκες θα συµµετάσχουν» αλλά 
«πώς µπορεί η νέα, δοκιµασµένη βάσει της EQUAL, προσέγγιση να περιορίσει τις ανισότητες µεταξύ 
γυναικών και ανδρών;» 
 
Μην ξεχνάτε ότι η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου περιλαµβάνει τη συµπερίληψη των 
γυναικών, αλλά δεν συνεπάγεται τον αποκλεισµό των ανδρών. Αντίθετα, σηµαίνει ότι περισσότεροι 
άνδρες πρέπει να συµβάλουν στην αναζήτηση λύσεων.  
 
Ως Αναπτυξιακή Σύµπραξη EQUAL, αναµένεται ότι θα επιτύχετε τα πλέον υψηλά επίπεδα ισότητας σε 
κάθε δράση που θα αναλάβετε. Θα πρέπει να καταδείξετε πώς εξετάσατε το ζήτηµα της ισότητας,  

• κατά τη σύσταση της οµάδας της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης· 
• κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση του έργου της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης·  
• στις µεθόδους εργασίας σας, ως εργοδότης αλλά και ως φορέας παροχής υπηρεσιών· και 
• στο πλαίσιο των στόχων και των δεικτών που ορίσατε ώστε να εξακριβώσετε εάν 

αντιµετωπίσατε το θέµα της ισότητας ευκαιριών επιτυχώς. 
 
 
Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στη σύµπραξή σας 
 
Πολιτική βούληση σε ανώτατο επίπεδο 
Το ανώτατο επίπεδο όλων των οργανώσεων που συµµετέχουν στην Αναπτυξιακή σας Σύµπραξη 
πρέπει να αναλάβει δέσµευση ως προς την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών. Μπορεί να το 
πράξει µε τη µορφή δήλωσης που θα συµπεριληφθεί στη συµφωνία σύµπραξης. 
 
∆έσµευση όλων των εταίρων 
Όλοι οι εταίροι χρειάζεται να υποστηρίξουν την ισότητα των φύλων έστω και αν µόνο µια οργάνωση 
είναι επικεφαλής. Καταδείξτε πώς η Αναπτυξιακή σας Σύµπραξη υποστηρίζει την ισότητα σε όλους 
τους τοµείς του έργου της. Εξηγήστε τις επιπτώσεις της δέσµευσης αυτής σε ολόκληρο το προσωπικό 
σας, συµπεριλαµβανοµένων των εθελοντών, στους εταίρους σας, τους ενδιαφερόµενους φορείς και 
τους συµµετέχοντες. Βεβαιωθείτε ότι η ισότητα των φύλων κατέχει θέση υπεροχής σε όλες τις 
συνεδριάσεις των εταίρων σας, ώστε να παρακολουθείτε την πορεία του έργου και να προβαίνετε 
εγκαίρως σε αλλαγές. 
 
Κοινή αντίληψη της ισότητας των φύλων 
Θα χρειαστεί να εξετάσετε στο πλαίσιο της σύµπραξής σας τι εννοείτε µε τους όρους «ισότητα των 
φύλων» και «ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου». Υπάρχει άφθονο υλικό που µπορεί να σας 
βοηθήσει να τους κατανοήσετε καλύτερα. Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε την άσκηση στον παρόντα 
οδηγό (βλέπε σηµείωµα 11) και να συµβουλευθείτε τον κατάλογο των σηµείων για έλεγχο (βλέπε 
τµήµα 12). Χρειάζεται να διαµορφώσετε µια κοινή γνώµη σχετικά πριν αρχίσετε την Αναπτυξιακή σας 
Σύµπραξη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και Αναπτυξιακές Συµπράξεις 9.1 - 
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Ανάπτυξη ικανοτήτων 
Όλες οι οργανώσεις εταίροι πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις σχετικά µε την ενσωµάτωση της 
διάστασης του φύλου και ένα σχέδιο για τον τρόπο εφαρµογής της στο καθηµερινό τους έργο. Αυτό 
ισχύει ακόµη και αν βασίζεστε στην τεχνογνωσία σχετικά µε το φύλο σε εξωτερικούς ειδικούς ή στις 
γνώσεις ενός από τους εταίρους της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης. Θα µπορούσατε να διοργανώσετε 
µαθήµατα κατάρτισης και επαγγελµατικής ανάπτυξης, ώστε να βελτιώσετε τις γνώσεις, την κατανόηση 
και τη συµπεριφορά της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης. 
 
Μέθοδοι εργασίας 
Οι µέθοδοι εργασίας σας πρέπει να αντανακλούν µια ευαισθησία έναντι της ισότητας των φύλων.  
 
Για κάθε οργάνωση της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης, αυτό σηµαίνει τα εξής: 

• Εξέταση της σύνθεσης του προσωπικού. Πόσες γυναίκες ή άνδρες υπάρχουν, σε ποιο 
επίπεδο και τοµείς αρµοδιότητας; Μπορείτε να θέσετε στόχους σε σχέση µε την ισότητα για 
την πρόσληψη, την επάνδρωση και τον αριθµό µελών στη σύµπραξη. 

• Αποτελεί η ικανότητα κατανόησης των θεµάτων σχετικά µε την ισότητα των φύλων 
προϋπόθεση για την απασχόληση εργαζοµένων; Παρέχετε κατάρτιση για τα φύλα σε 
πρόσφατα προσληφθέντες εργαζόµενους που δεν διαθέτουν παρόµοιες γνώσεις; 

• Παρέχετε ευέλικτες δυνατότητες εργασίας για γυναίκες και άνδρες του προσωπικού; 
Πόσες/πόσοι επωφελήθηκαν από τις δυνατότητες αυτές; Υπάρχει ένα πρότυπο ανάλογα µε το 
φύλο; 

• Εξασφαλίζετε ίση αµοιβή στο προσωπικό σας και δίκαιες και ίσες δυνατότητες όσον αφορά 
την κατάρτιση και την πρόσβαση σε ευκαιρίες για σταδιοδροµία στην επιχείρησή σας; 

• Αξιολογείτε τα προσόντα και τις γνώσεις του προσωπικού, ώστε να προσδιορίσετε τις ανάγκες 
κατάρτισης; Παρέχεται κατάρτιση σε σχέση µε την ισότητα των φύλων σε όλους τους 
υπαλλήλους; 

• Περιλαµβάνονται στόχοι επαλήθευσης ως προς την ένταξη της διάστασης του φύλου στις 
γενικές αξιολογήσεις επίδοσης του προσωπικού; 

• Πώς οργανώνετε τις συνεδριάσεις των Αναπτυξιακών σας Συµπράξεων (σύνθεση, χρόνος 
οµιλίας και επίπεδα αρµοδιότητας, πότε διεξάγονται, κ.ο.κ.); 

• Λαµβάνονται υπόψη θέµατα ισότητας των φύλων στις προσφορές σας για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών; Για παράδειγµα, µπορείτε να καταστήσετε σαφές ότι αγοράζετε προϊόντα µόνο 
από εταιρείες που εφαρµόζουν την ισότητα των φύλων. 

• Έχετε αναπτύξει συµπράξεις µε οργανώσεις για την ισότητα, ώστε να εµπλουτίσετε τις 
γνώσεις και την τεχνογνωσία σας σχετικά µε τις στρατηγικές για την ισότητα; 

 
Για την παροχή των υπηρεσιών σας, αυτό σηµαίνει τα εξής: 

• Έχετε εξετάσει πόσες γυναίκες και πόσοι άνδρες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σας ή 
συµµετέχουν στις δραστηριότητές σας σε κάθε επίπεδο; Υπάρχει ένα πρότυπο;  

• Λαµβάνουν οι διαδικασίες πρόσληψης που εφαρµόζετε υπόψη την ισότητα µεταξύ γυναικών 
και ανδρών (διαφηµιστικές εκστρατείες, ενηµερωτικά φυλλάδια, διαδικασίες επιλογής); 

• Έχετε λάβει µέτρα για την αναγνώριση, το σεβασµό και την κάλυψη διαφόρων αναγκών των 
οµάδων στόχων σας; Πώς εντοπίζετε τις ειδικές ανάγκες τους και πώς ανταποκρίνεστε σε 
αυτές;  

 
 
Συµµετοχή οργάνων για την ισότητα και άλλων αντιπροσωπευτικών οµάδων στις εργασίες 
σας 
Οι εθνικοί και περιφερειακοί οργανισµοί για την ισότητα αποτελούν µια πολύτιµη πηγή. Μπορούν να 
προσφέρουν χρήσιµες και έγκαιρες συµβουλές σε όλα τα στάδια της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης. 
Ζητήστε επίσης τη συµβουλή και ενθαρρύνετε τη συµµετοχή οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν 
διάφορες οµάδες στόχους. Αυτό καθιστά απαραίτητη µια δυναµική πολιτική. Εξετάστε τους 
µηχανισµούς διαβούλευσης που εφαρµόζετε, ώστε να εξασφαλίσετε τη συµµετοχή των οργανώσεων 
αυτών. 
 
 
 

- Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και Αναπτυξιακές Συµπράξεις 9.2 - 
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∆ιαχείριση της ισότητας στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης 
Μπορείτε να ορίσετε έναν «πρωταθλητή» της ισότητας, ο οποίος θα σας βοηθήσει να τη διαχειριστείτε 
στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης και θα παράσχει σχετική ενηµέρωση στα άλλα µέλη, 
όπως άρθρα, εξελίξεις στις πολιτικές, οδηγούς, κ.ο.κ. Συµπεριλάβετε την ισότητα των φύλων στις 
συνεδριάσεις της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης σε συστηµατική βάση, ώστε να αξιολογείτε τις 
προόδους. Μπορείτε επίσης να οργανώσετε οµάδα εργασίας για την ανάπτυξη και την 
παρακολούθηση της ισότητας. Καλέστε εξωτερικές οργανώσεις να συµβάλουν στις εργασίες της 
οµάδας αυτής.   
 
 
Κατάλληλος προϋπολογισµός 
Θα χρειαστεί να προβλέψετε έναν κατάλληλο προϋπολογισµό για να καλύψετε το κόστος της 
ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου στις εργασίες και υπηρεσίες της οργάνωσής σας. Για 
παράδειγµα, µπορεί να χρειαστεί να προσλάβετε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες, να οργανώσετε 
ευαισθητοποίηση και κατάρτιση σε σχέση µε τα φύλο, να αναπτύξετε προσαρµοσµένα στη 
Αναπτυξιακή σας Σύµπραξη µέσα για αναλύσεις ως προς το φύλο, να διοργανώσετε τη διαβούλευση 
και συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών, να διασφαλίσετε την παρακολούθηση και αξιολόγηση και 
να καταµετρήσετε τα αποτελέσµατα  του αντίκτυπου. 
 
 
Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στην Αναπτυξιακή σας Σύµπραξη 
Τα επόµενα βήµατα αποτελούν σηµαντικά στοιχεία οποιουδήποτε αποτελεσµατικού µέσου 
προγραµµατισµού. Είναι συµβατά µε τo σύνολο εργαλείων για τον προγραµµατισµό, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της σύµπραξης, βάσει της προσέγγισης του ορθολογικού 
πλαισίου, η οποία διατίθεται στον ιστότοπο της EQUAL. 
 
Ανάλυση του πλαισίου 
Οποιαδήποτε και αν είναι η θεµατική προτεραιότητά σας, θα χρειαστεί να εξετάσετε τα ιδιαίτερα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν γυναίκες και άνδρες αντίστοιχα: 

- στη σχετική οµάδα στόχο 
- στη γεωγραφική περιοχή 
- στον τοµέα 

 
Αυτό αποκαλείται ανάλυση ή εκτίµηση των επιπτώσεων ανάλογα µε το φύλο. Οφείλετε να προβείτε 
στη σχετική ανάλυση προτού εισέλθετε στο στάδιο προγραµµατισµού της Αναπτυξιακής σας 
Σύµπραξης, ώστε να ανταποκριθείτε στα κριτήρια ισότητας βάσει της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
EQUAL. 
 
Ένας λεπτοµερής οδηγός περιλαµβάνεται στο παρόν κείµενο προκειµένου να σας βοηθήσει στο έργο 
αυτό, (βλέπε σηµείωµα 10), ο οποίος υποδεικνύει το είδος ερωτήσεων που θα χρειαστεί να θέσετε 
ώστε να εντοπίσετε και να ανταποκριθείτε στις διάφορες καταστάσεις και ανάγκες των γυναικών και 
ανδρών αντίστοιχα. 
 
Προσέξτε να µην κάνετε γενικές υποθέσεις. Για παράδειγµα, ότι οι γυναίκες θα ωφεληθούν αυτόµατα 
από µια προτεινόµενη παρέµβαση, ότι συνολικά στοιχεία και στατιστικές παρέχουν µια ακριβή εικόνα 
της ζωής των γυναικών ή ότι αυτό που είναι ωφέλιµο για τους άνδρες θα ωφελήσει αυτόµατα και τις 
γυναίκες.  
 
Μπορείτε να οργανώσετε µια µικρή οµάδα γυναικών και ανδρών µε δεξιότητες και των δύο φύλων και 
δεξιότητες συναφείς µε το θεµατικό πεδίο της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης. Μπορείτε να 
διερευνήσετε µαζί τους πού θα βρείτε τα στοιχεία για την ανάλυσή σας και πώς θα τα συλλέξετε. 
 
Όσον αφορά την ανάλυση, θα χρειαστεί καταρχάς να εντοπίσετε και να συλλέξετε αναλυτικές 
στατιστικές κατά φύλο. Εκ πρώτης όψεως, αποτελούν τις πλέον απτές και αναµφισβήτητες 
πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση των γυναικών και ανδρών. 
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Επιπλέον, αναζητήστε άλλα δεδοµένα και πληροφορίες για το εξεταζόµενο θέµα. Μπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε τοπικές και εθνικές στατιστικές ή ερευνητικές εκθέσεις. Προσπαθήστε να εντοπίσετε 
τυχόν πρότυπα ανισότητας.  
 
Θα χρειαστείτε αυτό το βασικό υλικό, ώστε να είστε βέβαιοι και βέβαιες ότι δεν θα εξαρτάστε σε 
µεγάλο βαθµό από αντιλήψεις και εικασίες. Αν δεν είναι δυνατό να βρείτε πληροφορίες, µπορείτε να 
καταρτίσετε δικά σας ερωτηµατολόγια ώστε να εντοπίσετε πρότυπα συµµετοχής και διακριτικής 
µεταχείρισης. Μπορείτε να περιγράψετε στην αίτησή σας τους περιορισµούς που αντιµετωπίζετε όσον 
αφορά τα στατιστικά στοιχεία και, όπου αυτό είναι εφικτό, να διαθέσετε πόρους για πρακτικές λύσεις. 
 
Ζητήστε τη γνώµη γυναικών και ανδρών, που ενδέχεται να συµµετάσχουν στη Αναπτυξιακή σας 
Σύµπραξη, ώστε να εντοπίσετε τα πιο επείγοντα ζητήµατα. 
  
Εντοπίστε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη όπως εκπαιδευτές, όργανα στήριξης, επίσηµα όργανα για την 
ισότητα, εργοδότες, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ερευνητικές οργανώσεις και ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στο θεµατικό πεδίο της επιλογής σας. Εξετάστε πώς αντιλαµβάνονται την ισότητα 
µεταξύ γυναικών και ανδρών. Μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου της Αναπτυξιακής 
σας Σύµπραξης για την ισότητα; 
 
Ζητήστε τη γνώµη τόσων ενδιαφερόµενων µερών όσο είναι δυνατό και θεωρείτε απαραίτητο. Πρέπει 
πάντα να συµβουλεύεστε τα επίσηµα όργανα για την ισότητα και τις ΜΚΟ που εργάζονται στο 
θεµατικό πεδίο της επιλογής σας. 
 
Η διεύρυνση του πεδίου διαβούλευσης θα σας βοηθήσει να διαµορφώσετε µια ακριβή άποψη και να 
εξασφαλίσετε τη στήριξη ευρύτερου κοινού από εκείνη των εταίρων σας µόνο. Μπορείτε ακόµη να 
διαπιστώσετε ότι ορισµένες από αυτές τις οργανώσεις να µπορούν να διαδραµατίσουν ουσιαστικό 
ρόλο στην εφαρµογή της αλλαγής και τη διάδοση των αποτελεσµάτων της Αναπτυξιακής σας 
Σύµπραξης. 
 
Εξάλλου, µε τον τρόπο αυτό, θα εντοπίσετε οργανώσεις που κατέχουν ενδεχοµένως σηµαντική θέση 
στον τοµέα παρέµβασής σας, αλλά δεν έχουν πειστεί ως προς τα επιχειρήµατα για την ενσωµάτωση 
της διάστασης του φύλου. Μπορείτε να αποφασίσετε να συµπεριλάβετε δράσεις ευαισθητοποίησης 
που απευθύνονται σε αυτές τις οργανώσεις στην Αναπτυξιακή σας Σύµπραξη ή ακόµη και να τις 
εντάξετε στη σύµπραξή σας, για παράδειγµα, αναθέτοντάς τους ένα ρόλο σε µια από τις επιτροπές 
σας. 
 
 
Προγραµµατισµός της Αναπτυξιακής Σύµπραξης 
 
Αφού ολοκληρώσετε την ανάλυσή σας, είστε πλέον έτοιµοι να εισέλθετε στο στάδιο προγραµµατισµού 
της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης. Θα πρέπει να εξετάσετε τη φύση και τη µορφή της δράσης σας και 
να λάβετε αποφάσεις σχετικά µε: 

• τη γεωγραφική περιοχή, 
• το τοµεακό, θεµατικό πεδίο,  
• τους συγκεκριµένους στόχους της Αναπτυξιακής Σύµπραξης,  
• τις λύσεις και τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα. Ποιες βελτιώσεις επιθυµείτε να επιφέρετε; 

Ποια είναι τα αναµενόµενα οφέλη για τις οµάδες στόχους σας; Ποια πρακτικά αποτελέσµατα 
επιθυµείτε να επιτύχετε; 

• τις προβλεπόµενες δράσεις και το χρονοδιάγραµµά σας,  
• τους ρόλους και τις ευθύνες κάθε εταίρου της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης και των λοιπών 

εντοπισθέντων ενδιαφερόµενων µερών, 
• τους πόρους: ανθρώπινοι, χρηµατοοικονοµικοί, υλικοτεχνικοί και οργανωτικοί. 

 
Προσδιορίστε µε ακρίβεια τους συγκεκριµένους στόχους σας σε σχέση µε το φύλο και αναπτύξτε 
στόχους και δείκτες. 
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Οι στόχοι εκφράζουν αυτό που επιθυµείτε να επιτύχετε. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να είναι 
συγκεκριµένοι, προσµετρήσιµοι, επιτεύξιµοι, ρεαλιστικοί και να έχουν ένα σαφές χρονικό όριο 
(SMART). Θέστε στόχους ως ένα σηµείο όπου µπορείτε να τους επιτύχετε, αλλά παραµείνετε 
ταυτόχρονα φιλόδοξοι. 
 
Οι δείκτες µετρούν τα επιτεύγµατα που έχετε θέσει για την Αναπτυξιακή σας Σύµπραξη. Μπορεί να 
είναι ποσοτικοί (συνολικά στοιχεία, ποσοστά) και ποιοτικοί (να βασίζονται σε ανθρώπινες κρίσεις και 
αντιλήψεις). 
 
Ενδεχοµένως να µπορείτε να αναζητήσετε τα ποσοτικά στοιχεία που χρειάζεστε στις επίσηµες 
στατιστικές και τα διοικητικά αρχεία. Όσον αφορά τα ποιοτικά στοιχεία, θα χρειαστεί να ζητήσετε τις 
απόψεις του κοινού, για παράδειγµα, µέσω των οµάδων στόχων και της αξιολόγησης, αλλά και µέσω 
της απλής παρακολούθησης. 
 
Για την ανάπτυξη των δεικτών σας, πρέπει να καθορίσετε τα εξής: 

• αυτό που επιθυµείτε να µετρήσετε, 
• τις πληροφορίες που θα σας επιτρέψουν να προβείτε στην καταµέτρηση αυτή,  
• πού και πώς µπορείτε να συλλέξετε τις σχετικές πληροφορίες.   

 
Για παράδειγµα, αν ειδικός στόχος της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης είναι να διευκολύνει την 
πρόσβαση στην απασχόληση ατόµων και των δύο φύλων που αποκλείονται από την αγορά εργασίας, 
ο ειδικός στόχος από την οπτική του φύλου θα µπορούσε να είναι η διασφάλιση ίσης πρόσβασης για 
τα άτοµα αυτά. Ένας από τους στόχους θα µπορούσε να είναι η ευαισθητοποίηση του 70% των 
σηµαντικών εργοδοτών της περιοχής σας ως προς τη σηµασία ενός ισορροπηµένου σχετικά µε το 
φύλο εργατικού δυναµικού εντός του πρώτου πενταµήνου της Αναπτυξιακής Σύµπραξης. Ο δείκτης θα 
µπορούσε να αντιπροσωπεύει τα ανδρικά και γυναικεία ποσοστά ένταξης και διατήρησης της 
απασχόλησης στις σχετικές εταιρείες. 
 
Καθορίστε τους στόχους σας σε συνάρτηση µε µια µελλοντική επιθυµητή κατάσταση. Για παράδειγµα, 
«διευκόλυνση της ίσης πρόσβασης γυναικών και ανδρών». 
 
Να είστε ρεαλιστικοί όταν καθορίζετε τους σχετικούς στόχους. Η δήλωση «εξασφάλιση ίσης 
πρόσβασης για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες» υπερβάλλει αυτό που µπορεί να επιτύχει η 
Αναπτυξιακή Σύµπραξη. 
 
Εξετάστε κάθε δράση που σχεδιάζετε από την πλευρά της ισότητας. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι δράσεις 
σας, είτε είναι συγκεκριµένες είτε γενικές, µειώνουν τις ανισότητες και προωθούν την ισότητα µεταξύ 
γυναικών και ανδρών.  
 
Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού σας, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε επαρκείς πόρους για τις 
εργασίες σας σε σχέση µε την ισότητα. Οι εκτιµητές θα διερευνήσουν αν ο προϋπολογισµός σας είναι 
ρεαλιστικός ως προς τις σχετικές υποσχέσεις σας. Αυτός µπορεί να περιλαµβάνει δαπάνες για την 
παιδική πρόνοια, την κατάρτιση του προσωπικού σας και του προσωπικού των οργανώσεων εταίρων 
στην ισότητα του φύλου, ενίσχυση για τις δαπάνες ταξιδίου για την οµάδα στόχο, την παροχή 
πρόσθετων υπηρεσιών στήριξης, δράσεις ευαισθητοποίησης, κ.ο.κ. 
 
 
Οργάνωση και λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύµπραξης 
 
Κατά την οργάνωση και λειτουργία της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εταίροι 
σας διαθέτουν κατάλληλη εµπειρογνωµοσύνη σε θέµατα φύλων και θα υλοποιήσουν αυτή την πτυχή 
της σύµπραξής σας. Μπορείτε να διοργανώσετε µια ηµερίδα επιµόρφωσης, χρησιµοποιώντας 
ορισµένες από τις ασκήσεις του παρόντος οδηγού. Μπορείτε να προσλάβετε εξωτερικούς 
εκπαιδευτές. Να περιλάβετε τις σχετικές δαπάνες στον προϋπολογισµό σας.  
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Αν δεν υπάρχει κοινή αντίληψη της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου, είναι δύσκολο να 
διατηρήσετε την πτυχή της ισότητας των φύλων καθόλη τη διάρκεια της Αναπτυξιακής σας 
Σύµπραξης.  
 
 
Παρακολούθηση της Αναπτυξιακής Σύµπραξης 
 
Η παρακολούθηση θα σας επιτρέψει να συγκρίνετε την πρόοδο της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης και 
πόσο καλά επιτυγχάνονται οι στόχοι σας, ώστε να αποφασίσετε τι χρειάζεται να τροποποιηθεί ή να 
βελτιωθεί.  
 
Μην ξεχνάτε ότι ο εντοπισµός στοιχείων βοηθά στην καταµέτρηση πτυχών της Αναπτυξιακής σας 
Σύµπραξης που µπορούν να επανεξεταστούν κατά τον κύκλο ζωής της και, ενδεχοµένως, να 
προσαρµοστούν. Έτσι δεν σπαταλάτε χρόνο και πόρους. 
 
Θα χρειαστεί να τοποθετήσετε προσωπικό και να καθιερώσετε συστήµατα, προς ανάλυση στοιχείων, 
καθώς και να ενσωµατώσετε τα αποτελέσµατα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 
 
Μπορείτε, για παράδειγµα, να εξακριβώσετε: 

• Πόσες γυναίκες και άνδρες συµµετείχαν µέχρι τώρα σε διάφορες δράσεις της Αναπτυξιακής 
σας Σύµπραξης;  

• Αν συµµετέχουν λιγότερες γυναίκες (ή άνδρες) από ό,τι είχε προβλεφθεί και ποιοι είναι οι 
λόγοι; 

• Ποια διορθωτικά µέτρα µπορείτε να λάβετε; 
• Είναι τα αποτελέσµατα διαφορετικά για τους συµµετέχοντες άνδρες και γυναίκες; Αν ναι, γιατί; 

Ποια διορθωτικά µέτρα µπορείτε να λάβετε; 
• Επωφελήθηκαν οι συµµετέχοντες και των δύο φύλων εξίσου από τις δράσεις; Αν όχι, γιατί; 

Ποια διορθωτικά µέτρα µπορείτε να λάβετε; 
• Πόσο αποτελεσµατικά αναπτύξατε και ενισχύσατε την ικανότητα ενσωµάτωσης της διάστασης 

των φύλων στη σύµπραξή σας;  
 
 
Αξιολόγηση της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης 
 
Η αξιολόγηση προσφέρει την ευκαιρία για βελτιώσεις. Σας βοηθά να κατανοήσετε εάν επιτύχατε το 
έργο σας και εάν µεταβάλατε την κατάσταση όσο αναµένατε. 
 
Η αξιολόγηση πρέπει να καλύπτει τα εξής: 

• Συνάφεια: Σε ποιο βαθµό ανταποκρίθηκε η Αναπτυξιακή Σύµπραξη στις ανάγκες και 
προσδοκίες των συµµετεχόντων των δύο φύλων; 

• Αποτελεσµατικότητα: Ποιος επωφελήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη; Μια 
διαφορετική οµάδα από τις αρχικές δικαιούχους; Αν ναι, πώς και γιατί; Μεταβλήθηκε η 
αναλογία των γυναικών και των ανδρών µεταξύ των δικαιούχων; Επωφελήθηκαν γυναίκες και 
άνδρες από τις δράσεις µε ίσο τρόπο; Παρατηρήθηκαν αθέλητες αρνητικές επιπτώσεις; Αν ναι, 
σε ποιο βαθµό επηρέασαν τις γυναίκες και τους άνδρες; 

• Αντίκτυπος: Ποιες σχετικές µεταβολές στην κατάσταση των γυναικών και των ανδρών 
µπορούν να παρατηρηθούν ως αποτέλεσµα της Αναπτυξιακής Σύµπραξης;  

• Αποδοτικότητα: Εκµεταλλεύθηκε η Αναπτυξιακή Σύµπραξη πλήρως το δυναµικό των 
γυναικών και των ανδρών; Κατανεµήθηκαν τα µέσα και τα αποτελέσµατα ισότιµα µεταξύ 
γυναικών και ανδρών; 

• Βιωσιµότητα: Θα διατηρηθούν τα αποτελέσµατα µετά τη λήξη της Αναπτυξιακής Σύµπραξης; 
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Μια σηµαντική πηγή πληροφόρησης τόσο για την παρακολούθηση όσο και την αξιολόγηση είναι οι 
συµµετέχοντες. Μπορείτε: 

• να παρακολουθείτε τη συµµετοχή και το βαθµό των αδικαιολόγητων απουσιών, καθώς και 
τυχόν παράπονα ή αδικίες, 

• να διοργανώνετε συνεντεύξεις µε περιγραφές των εµπειριών τους, συζητήσεις σε οµάδες και 
έρευνες, να καταρτίζετε ερωτηµατολόγια και να πραγµατοποιείτε εµπιστευτικές συνεδριάσεις 
αµφίδροµης πληροφόρησης,  

• να διοργανώνετε επιτόπιες επισκέψεις και επιθεωρήσεις. 
 
Εξίσου σηµαντικό είναι να λαµβάνετε συνεντεύξεις και να διοργανώνετε οµάδες συζητήσεων µε 
σηµαντικά άτοµα που εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης.  
 
 
∆ιάδοση και επικράτηση νέων πρακτικών ή δηµιουργία νέων πολιτικών 
 
Βάσει της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL, θα χρειαστεί να εντοπίσετε, διαδώσετε και να 
καταστήσετε κοινές τις ορθές πρακτικές της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης, ή να δηµιουργήσετε νέες 
πολιτικές. Αυτό σηµαίνει ότι οι δράσεις διάδοσης πρέπει να καταδεικνύουν τις νέες ιδέες και 
προσεγγίσεις που ανέπτυξε η Αναπτυξιακής σας Σύµπραξη και τις συνέπειές τους για τις γενικές 
πολιτικές και πρακτικές. 
 
Εξετάστε πώς θα δώσετε έµφαση στα επιτεύγµατα της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης κατά την 
προώθηση της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών. Πώς θα καταδείξετε ποιες δράσεις πέτυχαν και 
ποιες απέτυχαν; Πώς θα παρουσιάσετε τα αποδεικτικά στοιχεία ορθής πρακτικής σε σχέση µε την 
ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου; 
 
Σχεδιάστε τις δράσεις διάδοσης και δηµιουργία νέων κοινών πρακτικών ή νέων πολιτικών εξ αρχής. 
Εξετάστε αν οι γυναίκες και οι άνδρες που αποτελούν το στόχο σας ανταποκρίνονται διαφορετικά στο 
ίδιο µήνυµα. ∆ιαβάζουν διαφορετικές δηµοσιεύσεις ή παρακολουθούν διαφορετικά µέσα ενηµέρωσης;  
 
Μην ξεχνάτε ότι όλες οι δράσεις διάδοσης πρέπει να σέβονται σαφώς και να προωθούν και 
συµβάλλουν ενεργά στην ισότητα των φύλων. Βεβαιωθείτε ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες 
διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στις δράσεις διάδοσης και ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των 
πολιτικών. Χρησιµοποιήστε θετική γλώσσα και εικόνες για την αντιστάθµιση στερεοτύπων των φύλων.  
Βεβαιωθείτε ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες απεικονίζονται µε ίσο τρόπο και σε ενεργούς 
ρόλους στις δηµοσιεύσεις σας (ενηµερωτικά δελτία, φυλλάδια για τις ορθές πρακτικές, 
εκθέσεις/µελέτες, ιστότοπος του ∆ιαδικτύου) και σε συνεντεύξεις, ντοκιµαντέρ, κύρια άρθρα, άρθρα µε 
γνώµες, κλπ. Συµπεριλαµβάνετε πάντα ειδήσεις για τις ίσες ευκαιρίες στις διάφορες δηµοσιεύσεις και 
ιστοτόπους σας.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ. 
ΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ  
 
 
ΦΑΣΗ 1 – Εξέταση της εκπροσώπησης και της συµµετοχής 
Περιλαµβάνει µια ποσοτική απεικόνιση. Το ερώτηµα είναι πόσες γυναίκες και πόσοι άνδρες.  

• Πώς επηρεάζει η πρότασή µου την καθηµερινή ζωή των γυναικών και ανδρών γενικά ή εντός 
οµάδων που χαρακτηρίζονται από την ηλικία, τη µειονεξία, την εθνοτική προέλευση κλπ.; 

• Υπάρχει ένα διαφορετικό µερίδιο γυναικών και ανδρών µέσα στην οµάδα στόχο;  
• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους;  
• Ποια είναι η εκπροσώπηση των γυναικών και ανδρών στα όργανα λήψης αποφάσεων σε 

διάφορα επίπεδα; Ποια επίδραση έχει;  
 
ΦΑΣΗ 2 – Εξέταση της πρόσβασης σε πόρους 
Εξετάστε πώς οι πόροι ζωτικής σηµασίας είναι κατανεµηµένοι µεταξύ γυναικών και ανδρών, ώστε να 
διαπιστώσετε εάν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές. Πόροι δεν είναι µόνο τα χρήµατα. Περιλαµβάνουν 
τα εξής: 

• Χρόνο: ο χρόνος που αφιερώνουν γυναίκες και άνδρες σε παραγωγικές δραστηριότητες 
(όπως αµειβόµενη και µη αµειβόµενη εργασία, διακοπή της σταδιοδροµίας), σε 
αναπαραγωγικές δραστηριότητες (παιδική φροντίδα και οικιακές εργασίες), σε κοινωνικά έργα 
(σωµατεία, εργασία στον πολιτικό τοµέα) και την προσωπική ζωή (άθληση, ελεύθερος χρόνος, 
αυτοεπιδιωκόµενη τελειοποίηση ).  

• Πληροφορίες: σχετικά µε θέσεις εργασίας, την κατάρτιση, χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες, τη 
δηµιουργία επιχειρήσεων, το εργατικό δίκαιο και το δίκαιο περί ισότητας. 

• Χρήµατα και οικονοµική ισχύ: οικονοµική εξάρτηση και ανεξαρτησία, ιδιωτικό εισόδηµα. 
• Εκπαίδευση και κατάρτιση: οι βαθµοί και οι τοµείς, καθώς και η συνάφειά τους µε τις τάσεις 

της αγοράς εργασίας. 
• Εργασία και σταδιοδροµία: η κατανοµή των γυναικών και των ανδρών ανά τοµέα, λειτουργία, 

επίπεδο, θέση ευθύνης και τύπο απασχόλησης (σύµβαση ορισµένου χρόνου, µερική 
απασχόληση, πλήρης απασχόληση), ποσοστό γυναικών και ανδρών που είναι άνεργοι, 
µακροχρόνια άνεργοι, έχουν διακόψει τη σταδιοδροµία τους, αναζητούν απασχόληση, είναι 
ανεξάρτητοι επαγγελµατίες ή βρίσκονται επικεφαλής επιχειρήσεων.   

• Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών: πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, κατάρτιση σε 
διαδικασίες που βασίζονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ποσοστό γυναικών και ανδρών που 
εργάζονται σε εταιρείες που λειτουργούν βάσει ηλεκτρονικών υπολογιστών και ο αντίστοιχος 
αντίκτυπος αυτών των τεχνολογιών σε παραδοσιακά ανδρικές ή γυναικείες επιχειρήσεις και 
επαγγέλµατα. 

• Κοινωνικές υπηρεσίες: πρόσβαση των γυναικών και ανδρών σε κοινωνικές υπηρεσίες, 
συµπεριλαµβανοµένης της υγειονοµικής περίθαλψης, της στέγασης, της φροντίδας για τα 
παιδιά, της οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας και της φροντίδας εξαρτώµενων ατόµων. Η 
καταλληλότητα των υπηρεσιών αυτών σε σύγκριση µε τις ανάγκες.  

• Κινητικότητα: ποσοστό των γυναικών και ανδρών που χρησιµοποιούν τις δηµόσιες µεταφορές, 
πρόσβαση σε ιδιωτικά οχήµατα, καταλληλότητα των σχετικών υπηρεσιών σε σύγκριση µε τις 
ανάγκες. 

 
 
ΦΑΣΗ 3 – Εξέταση των δικαιωµάτων και των κοινωνικών προτύπων και αξιών 
Όσον αφορά τα δικαιώµατα, συµβουλευθείτε τις υφιστάµενες νοµοθεσίες, κανονισµούς και κανόνες. 
Περιλαµβάνουν άµεσες ή έµµεσες διακρίσεις εναντίον των γυναικών ή ανδρών;  
 
 

 
 

- Ανάλυση των επιπτώσεων ανάλογα µε το φύλο, περιγραφή 10.1 – 
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Όσον αφορά τον αντίκτυπο των κοινωνικών προτύπων και αξιών, εξετάστε τα ακόλουθα θέµατα: 

• Υπάρχουν υποθέσεις σχετικά µε αυτό που πράττουν γυναίκες και άνδρες στον τοµέα που 
στοχεύετε; Πώς επηρεάζουν τους ρόλους των φύλων, τον καταµερισµό της εργασίας, τις 
τάσεις και τη συµπεριφορά των γυναικών και ανδρών;  

• Συνδέονται διαφορετικές αξίες µε τις γυναίκες και τους άνδρες ή τα γυναικεία και τα ανδρικά 
χαρακτηριστικά; Ως αποτέλεσµα, προκύπτουν ανισότητες; 

 
 
ΦΑΣΗ 4 – Εξέταση εξωτερικών επιρροών 
Εξετάστε παράγοντες όπως το γενικό οικονοµικό και κοινωνικό κλίµα, οι δηµογραφικές τάσεις και οι 
γενικοί νόµοι που µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά αυτό που επιδιώκετε να επιτύχετε. 
 

 
ΦΑΣΗ 5 – Εξέταση των αναγκών 
Από όλα τα ανωτέρω στοιχεία µπορείτε να διαπιστώσετε τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών και 
ανδρών σε σχέση µε το θεµατικό σας πεδίο και να εξετάσετε πώς θα τις καλύψετε. Μπορείτε επίσης 
να πραγµατοποιήσετε έρευνες και να συντάξετε ερωτηµατολόγια σε σχέση µε την οµάδα στόχο. 
 
Είστε τώρα έτοιµοι να εισέλθετε στο στάδιο σχεδιασµού της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, κατά το οποίο 
θα προσδιορίσετε τους συγκεκριµένους στόχους σας που καταδεικνύουν αυτό που επιθυµείτε να 
επιτύχετε, και τους τοµείς στους οποίους θα δώσετε προτεραιότητα. 
 
 
Παραδείγµατα 
 
Κινητικότητα 
Συµµετοχή: Οι γυναίκες έχουν µικρότερη πρόσβαση σε ιδιωτικά οχήµατα, χρησιµοποιούν συχνότερα 
τα δηµόσια µέσα µεταφοράς και κάνουν πολλές µετακινήσεις καθηµερινά. Ταξιδεύουν επίσης τακτικά 
µε παιδιά και χρησιµοποιούν παιδικά καροτσάκια. ∆εν εκπροσωπούνται επαρκώς µεταξύ αυτών που 
είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων στις µεταφορές και θα αποκοµίσουν περισσότερα οφέλη από 
βελτιώσεις στον τοµέα. Στο πρόγραµµα της Κ.Π. EQUAL, αυτό σηµαίνει ότι θα χρειαστεί ενδεχοµένως 
να συµπεριλάβετε τις µεταφορές στις δαπάνες της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης. 
Πόροι: Η κατανοµή των πόρων (όπως είναι η κατοχή ιδιωτικού οχήµατος) διαφέρει ανάλογα µε το 
φύλο µε αποτέλεσµα να εντείνονται οι υφιστάµενες ανισότητες από την άποψη των χρονικών 
περιορισµών (στο βαθµό που ένα ιδιωτικό όχηµα επιτρέπει την καλύτερη εκµετάλλευση του χρόνου). 
Πρότυπα και αξίες: Μεγαλύτερη σηµασία δίδεται στις ανάγκες του άνδρα όσον αφορά την κοινή 
χρήση ενός περιορισµένου πόρου (ένα αυτοκίνητο στην οικογένεια). 
 
Χρόνος εργασίας – Καταµερισµός της εργασίας 
Συµµετοχή: Η µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων µε µερική απασχόληση είναι γυναίκες. Εξάλλου, 
αφιερώνουν κατά µέσο όρο τα δύο τρίτα του χρόνου εργασίας τους σε µη αµειβόµενες 
δραστηριότητες, ενώ οι άνδρες µόνο το ένα τρίτο.  
Πόροι: Αυτές οι διαφορές στη συµµετοχή ανάλογα µε το φύλο επιδρούν στην κατανοµή των πόρων 
(χρόνος, εισόδηµα, ευκαιρίες στη σταδιοδροµία). 
Πρότυπα και αξίες: Αυτό συµβάλλει σε επιλογές ανά φύλο όσον αφορά την εκπαίδευση και τη 
σταδιοδροµία, καθώς και την εσωτερική κατανοµή των οικιακών εργασιών και ευθυνών.   
∆ικαιώµατα: Οι διαφορές όσον αφορά τα δικαιώµατα για εργαζόµενους µε πλήρη και µερική 
απασχόληση έχουν διαφορετική επίδραση σε γυναίκες και άνδρες.  
 
Επαγγελµατικός διαχωρισµός 
Συµµετοχή: Η αφιέρωση ανδρών στα επαγγέλµατα της «παροχής φροντίδας» είναι πολύ 
περιορισµένη (οριζόντιος επαγγελµατικός διαχωρισµός του φύλου). Λίγες γυναίκες έχουν πρόσβαση 
σε θέσεις υψηλού επιπέδου (κάθετος επαγγελµατικός διαχωρισµός). Με τις τρέχουσες δηµογραφικές 
τάσεις προς µια γήρανση του πληθυσµού και την αυξηµένη συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό 
δυναµικό, οι δυνατότητες απασχόλησης στον τοµέα της παροχής φροντίδας (παιδιών, ηλικιωµένων 
και άλλων εξαρτώµενων προσώπων) αναµένεται να αυξηθούν.  
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- Ανάλυση των επιπτώσεων ανάλογα µε το φύλο, περιγραφή 10.2 – 

 
Πόροι: Το πρόβληµα του χαµηλού µισθού, ένα χαρακτηριστικό των επαγγελµάτων «παροχής 
φροντίδας» όπου κυριαρχούν οι γυναίκες, µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο στην επιτυχή πρόσληψη 
ανδρών. Μια αυξηµένη συµµετοχή των ανδρών στα επαγγέλµατα αυτά θα είχε ενδεχοµένως θετική 
επίδραση στα επίπεδα των µισθών. 
Πρότυπα και αξίες: Τα νέα πρότυπα ανδρικών ρόλων θα επιδράσουν θετικά στην εξάλειψη των 
στερεοτύπων στην ανατροφή των αγοριών και των κοριτσιών και θα καταργήσουν την έλλειψη 
ελαστικότητας της αγοράς εργασίας.  
∆ικαιώµατα: Μέτρα για την προώθηση της ανδρικής συµµετοχής στον τοµέα της παροχής φροντίδας 
µπορούν να προσφέρουν νέες δυνατότητες απασχόλησης για ανειδίκευτους ή λιγότερο ειδικευµένους 
άνδρες, ενώ θα προωθήσουν, ταυτόχρονα, µια πιο ίση κατανοµή της εργασίας ανάµεσα στις γυναίκες 
και τους άνδρες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- Ανάλυση των επιπτώσεων ανάλογα µε το φύλο, περιγραφή 10.3 – 
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ. 
ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΦΥΛΟΥ  
 
Πρέπει να εισέλθετε στο θέµα της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου µε πνευµατική διαύγεια. 
Προσέξτε να µην βασίσετε την ανάλυσή σας σε µια κατάσταση που θεωρείτε δεδοµένη και η οποία 
µπορεί να αντιστοιχεί περισσότερο ή λιγότερο στην πραγµατικότητα. 
 
Οι υποδείξεις κατωτέρω θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις αναλυτικές σας ικανότητες: 

• ∆ιερευνείστε το πεδίο και µην βασίζεστε σε µια µόνο πηγή πληροφόρησης. 
• Παραµείνετε απροκατάληπτος. Έχετε επίγνωση των κρυµµένων «κλπ., κλπ.» που 

επισυνάπτονται σε κάθε πληροφορία που λαµβάνετε.  
• Μην γενικεύετε πέραν του δέοντος. ∆ηλώσεις όπως «οι γυναίκες πιστεύουν ότι...» ή «οι 

γυναίκες χρειάζονται ...» δηµιουργούν στερεότυπα, διότι υπονοούν ότι όλες οι γυναίκες έχουν 
ένα και µόνο σύνολο αξιών ή στόχων.  

• Μην περιγράφετε τα θέµατα µε έντονες αντιθέσεις. Μην τα ταξινοµείτε µε ακραίους όρους: 
σωστό ή λάθος, ίσο ή άνισο, εκµεταλλευτικό και εκµεταλλεύσιµο.  H πραγµατικότητα είναι πιο 
πολύπλοκη και πρέπει εποµένως να λάβετε υπόψη τη «φαιά περιοχή» των θεµάτων.  

• Εξετάστε διάφορες απόψεις και πηγές πληροφόρησης. Εξετάστε διάφορες πηγές 
πληροφόρησης. Η πληροφόρηση δεν είναι απαραίτητα ουδέτερη. Απηχεί τους στόχους, τις 
προθέσεις, τους προσωπικούς περιορισµούς, την ιστορία, τις στάσεις, κλπ. του συντάκτη και 
ενδεχοµένως να µην αποδίδει τα γεγονότα µε ακρίβεια. 

• Χρονολογήστε τα γεγονότα και σηµειώστε τυχόν µεταβολές στην πληροφόρηση µε την 
πάροδο του χρόνου. Οι οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πληροφορίες σπάνια 
είναι σταθερές: αν γνωρίζετε πότε συγκεντρώθηκαν, αυτό µπορεί να δώσει µεγάλη διαφορά 
στην ανάλυσή σας. 

• Να σκέφτεστε σε πολιτικούς όρους. Οι λύσεις προκύπτουν µέσα από ελεύθερες και ισότιµες 
διαπραγµατεύσεις και συναλλαγές µεταξύ διαφόρων ατόµων µε ποικίλες αντιλήψεις. 

• Να σκέφτεστε µε σύνθετο τρόπο. Να εντοπίζετε και να λαµβάνετε υπόψη αλληλοσυνδέσεις και 
σχέσεις µε άλλους τοµείς πολιτικής. 

• Φροντίστε για το παρόν αλλά να προνοήσετε για το µέλλον. Να είστε πρακτικοί και να 
σκέφτεστε µακροπρόθεσµα. 

• Ευνοείστε τη συνεργασία. Για την αντιµετώπιση των ανισοτήτων πρέπει να αναπτύξετε ένα 
αίσθηµα αλληλεγγύης που θα περιλαµβάνει γυναίκες και άνδρες.  

 
Πηγή: Gender mainstreaming, Learning and Information Pack, 2000, United Nations Development Programme (UNDP), Gender 
in Development Programme. 
http://www.undp.org/gender/infopack.htm 
 
 
Επιλέξτε µια από τις θεµατικές προτεραιότητες της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL εκτός από τις 
ίσες ευκαιρίες και πραγµατοποιήστε την άσκηση αυτή σε µικρές οµάδες. Μπορεί να είναι η πραγµατική 
κατάσταση που επιθυµείτε να αναλύσετε. 
 
Μην ξεχνάτε ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό να διατηρήσετε το φύλο στο επίκεντρο της προσοχής σας 
από την αρχή έως το τέλος. Για κάθε στάδιο θα διερευνάτε εάν υπάρχει µια ανισότητα ή µια 
ενδεχόµενη ανισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών και διάφορων οµάδων γυναικών και ανδρών και τι 
µπορείτε να πράξετε για να την αντιµετωπίσετε. 
 
Προσπαθήστε να συµπεριλάβετε τουλάχιστον ένα θέµα σε κάθε στάδιο. Εργαστείτε µε απλότητα. 
 
 
 

- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – Τα στάδια της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου 11.1 – 
 

http://www.undp.org/gender/infopack.htm
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Όσον αφορά τον τοµέα παρέµβασης της επιλογής σας, εξετάστε τα εξής: 

• Επηρεάζει αυτό το ζήτηµα τις γυναίκες και τους άνδρες µε διαφορετικό τρόπο; Να θυµάστε ότι 
δεν είναι οµοιογενείς οµάδες. Πώς επηρεάζονται οι καθηµερινές ζωές τους; Το έγγραφο 
σχετικά µε την ανάλυση επιπτώσεων ανάλογα µε το φύλο που περιλαµβάνεται στον παρόντα 
οδηγό (βλέπε σηµείωµα 10) και θα σας βοηθήσει να βρείτε ορισµένες απαντήσεις. 

• Εάν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ γυναικών και ανδρών (και υπάρχουν σχεδόν 
πάντα), ποιες είναι οι συνέπειές τους για την πρότασή µου; Θα οδηγήσουν σε µια άνιση 
κατανοµή των πόρων, των υπηρεσιών ή της επιρροής µεταξύ γυναικών και ανδρών; Θα 
διατηρήσουν ή εντείνουν την ανισότητα; 

• Τι οφείλω να πράξω ώστε να εξασφαλίσω ίσα αποτελέσµατα για γυναίκες και άνδρες; 
Εξετάστε το ενδεχόµενο να συµβουλευθείτε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες και τοπικές οµάδες 
για την ισότητα που θα σας βοηθήσουν στη στρατηγική σας. Εξετάστε πώς µπορείτε να 
εκφράσετε την άποψη µειονεκτουσών οµάδων στην Αναπτυξιακή σας Σύµπραξη. 

• Πώς θα καταµετρήσω την επιτυχία σε αυτό τον τοµέα (δείκτες, στόχοι) και πώς θα αντιληφθώ 
ότι άλλαξα την κατάσταση; 

• Ποιες ενδέχεται να είναι οι ευρύτερες συνέπειες µιας έλλειψης ευαισθησίας ως προς τη 
διάσταση του φύλου; 

• Έχει η οργάνωσή µου την ικανότητα να «παράγει» ισότητα; Αν όχι, πώς µπορώ να αλλάξω 
την κατάσταση αυτή; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – Τα στάδια της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου 11.2 - 
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ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ. 
ΠΩΣ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 
ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ  
 
 
Κατά την ανάλυση του πλαισίου 

• Είναι οι συνολικοί στόχοι σύµφωνοι µε τις υποχρεώσεις και προτεραιότητες για την ισότητα 
που καθορίζονται βάσει της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL; 

• Πριν από το προγραµµατισµό της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης, έχετε διεξάγει µια ανάλυση 
της κατάστασης που εντοπίζει την ύπαρξη και το εύρος των διαφορών µεταξύ γυναικών και 
ανδρών και τις επιπτώσεις τους; 

• Σε ποιο βαθµό συµµετείχαν άτοµα και ΜΚΟ µε γνώσεις και εµπειρία σχετικά µε την 
ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στον προσδιορισµό, τη διαµόρφωση και την 
αξιολόγηση της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης; 

• Πώς αντιλαµβάνονται άνδρες και γυναίκες ενδιαφερόµενοι φορείς την Αναπτυξιακή σας 
Σύµπραξη από την άποψη των δαπανών, των οφελών, της αποδοχής και της πρακτικότητας;  

 
Κατά τη καθιέρωση συγκεκριµένων στόχων 

• Έχετε αποφασίσει πώς θα ανταποκριθείτε στις ανάγκες των γυναικών και ανδρών που 
διαπιστώθηκαν κατά την ανάλυσή σας; 

• Πώς θα συµβάλει η Αναπτυξιακή σας Σύµπραξη στην άµβλυνση των προκαταλήψεων και των 
στερεοτύπων; 

• Πώς θα προωθήσει την ισότητα; 
• Ποια οφέλη θα αποφέρει η Αναπτυξιακή Σύµπραξη σε γυναίκες και άνδρες; 
• Πώς θα αντιµετωπίσει τα σηµερινά εµπόδια στην ισότητα των φύλων; 
• Πώς θα ενδυναµώσετε γυναίκες και άνδρες της οµάδας στόχου σας; 
• Είναι οι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες για την ισότητα κατάλληλοι και ρεαλιστικοί; 
• Έχουν προσδιοριστεί και ληφθεί υπόψη πιθανά εµπόδια στις δράσεις και τα επιτεύγµατα των 

στόχων; 
 
Κατά τον προσδιορισµό, τη διαβούλευση και τη συµµετοχή των οµάδων στόχων 

• Πώς επηρέασε η ανάλυση της κατάστασης την επιλογή των οµάδων στόχων; 
• Πέρα από τις ειδικές δράσεις, πώς θα εξασφαλίσετε ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες θα 

συµµετάσχουν µε ίσο τρόπο στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη και θα επωφεληθούν ισότιµα από 
αυτή; 

• Πώς θα εξασφαλίσετε ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες θα εκφράσουν τις ανάγκες τους 
κατά την οργάνωση και λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύµπραξης και θα συµµετάσχουν στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων ώστε να επηρεάσουν την αλλαγή; 

• Πώς συµπεριλάβατε τα όργανα για την ισότητα στην περιοχή σας και τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν οµάδες στόχους; 

• Ενθαρρύνουν τη συµµετοχή οι µηχανισµοί διαβούλευσης που εφαρµόζετε; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ. Πώς θα λάβετε υπόψη την προοπτική του φύλου στις Αναπτυξιακές 
Συµπράξεις 12.1 - 
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Κατά την οργάνωση της Αναπτυξιακής Σύµπραξης και την κατάρτιση του προγράµµατος 
εργασιών 

• Σε ποιο βαθµό έχει ενηµερωθεί το προσωπικό σας σχετικά µε τις διαστάσεις του φύλου στο 
θέµα της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης; 

• Έχετε προσδιορίσει τις ανάγκες κατάρτισης ή ενηµέρωσης των µελών των επιτροπών και του 
προσωπικού όσον αφορά την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και τον πιο 
αποτελεσµατικό τρόπο κάλυψής τους (κατάρτιση, ενηµέρωση, εβδοµαδιαίες 
διαβουλεύσεις, διµερείς συζητήσεις, κλπ); 

• ∆ιοργανώσατε µαθήµατα κατάρτισης ή δηµιουργίας υποδοµής ώστε να ανταποκριθείτε στις 
ανάγκες αυτές; 

• Καθιερώσατε κατάλληλους µηχανισµούς παρακολούθησης ώστε να καταµετρήσετε τον 
αντίκτυπο της κατάρτισης στις επιδόσεις της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης από την άποψη 
των φύλων; 

• Απαιτούν οι όροι εντολής για όλες τις θέσεις ευαισθησία ή/και εµπειρογνωµοσύνη σε σχέση µε 
τα φύλο; 

• Εξασφαλίζετε ισότητα των αµοιβών; 
• Προσφέρετε ευέλικτες δυνατότητες εργασίας για γυναίκες και άνδρες; Πόσοι υπάλληλοι 

επωφελήθηκαν από τις δυνατότητες αυτές; Υπάρχει ένα πρότυπο ανάλογα µε το φύλο; 
• Εξασφαλίζουν οι διαδικασίες προαγωγής και επανεξέτασης την ανάπτυξη της σταδιοδροµίας 

υπαλλήλων και των δύο φύλων;  
• Λαµβάνονται τα θέµατα για την ισότητα των φύλων υπόψη κατά την υποβολή προσφορών για 

αγαθά και υπηρεσίες που χρειάζεται να αγοράσετε; 
 
Κατά τον οικονοµικό προγραµµατισµό 

• Συµπεριλάβατε το κόστος της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισµό 
σας; 

• Πραγµατοποιήσατε επαλήθευση του προϋπολογισµού σας ως προς την κάλυψη των φύλων, 
ώστε να εξασφαλίσετε ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες θα επωφεληθούν από την 
προβλεπόµενη παρέµβαση; 

• Είναι ο προϋπολογισµός σας κατάλληλος για την υλοποίηση των δράσεων ισότητας; 
 
Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος εργασιών, συµπεριλαµβανοµένης της διακρατικής 
συνεργασίας 

• Έχετε λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλίσετε ισορροπία των φύλων στις 
επιτροπές της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης; 

• Πώς θα εξασφαλίσετε ότι όλες οι οργανώσεις εταίροι της Αναπτυξιακής Σύµπραξης είναι 
εξοικειωµένες µε τη διάσταση του φύλου και ικανές να κινηθούν αποτελεσµατικά; 

• Έχετε καθιερώσει επαρκείς διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και ενηµέρωσης ώστε να 
εντοπίσετε τυχόν αδυναµίες στο πλαίσιο της σύµπραξης κατά την εφαρµογή των πτυχών της 
ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου της Αναπτυξιακής Σύµπραξης; 

• Έχετε λάβει µέτρα στήριξης, συµπεριλαµβανοµένης της εξωτερικής τεχνογνωσίας, ώστε να 
αντιµετωπίσετε παρόµοιες καταστάσεις; 

• Πώς θα εξασφαλίσετε ότι η Αναπτυξιακή Σύµπραξη θα αναγνωρίζει, θα σέβεται και θα 
ανταποκρίνεται στις διάφορες ανάγκες της οµάδας στόχου σας καθόλη τη διάρκεια της 
λειτουργίας; 

 
Κατά την οργάνωση µιας συνεχούς παρακολούθησης και αυτοαξιολόγησης 

• Πώς θα εξασφαλίσετε ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι σε σχέση µε την ισότητα των φύλων; 
• Είναι οι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες κατάλληλοι για την καταµέτρηση της κατανοµής των 

αποτελεσµάτων µεταξύ γυναικών και ανδρών; 
• Πώς θα παρακολουθείτε το περιεχόµενο, τις υπηρεσίες και τις διοικητικές διαδικασίες της 

Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης; 
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Κατά την αξιολόγηση της επίδρασης της Αναπτυξιακής Σύµπραξης στις ίσες ευκαιρίες 

• Πώς θα παρακολουθείτε και αξιολογείτε την Αναπτυξιακή σας Σύµπραξη ώστε να 
διασφαλίσετε την ποιότητα των αποτελεσµάτων τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες 
που συµµετέχουν; 

• Έχετε αναπτύξει µια κατάλληλη στρατηγική επικοινωνίας για την ενηµέρωση των οικείων 
οργανώσεων και των υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής σχετικά µε την ύπαρξη, την πρόοδο 
και τα αποτελέσµατα της Αναπτυξιακής Σύµπραξης σε θέµατα σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες του 
φύλου; 

 
Κατά τη διάδοση και ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό των πολιτικών 

• Ποιο είναι το κοινό-στόχος σας; Ποιους προσπαθείτε να προσεγγίσετε και µε ποια µηνύµατα; 
• Είναι οι στρατηγικές σας κατάλληλες για την επίτευξη του σχετικού στόχου; 
• Πώς θα τονίσετε τις επιτυχίες της Αναπτυξιακής σας Σύµπραξης κατά την προώθηση της 

ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών; 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL  
 
Η ισότητα των φύλων αφορά όλα τα επίπεδα διαχείρισης των εθνικών προγραµµάτων EQUAL και τις 
υπηρεσίες που παρέχουν στις Αναπτυξιακές Συµπράξεις, όπως και τη λειτουργία των επιτροπών 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.  
 
Ως ∆ιαχειριστική Αρχή ή Εθνική ∆οµή Στήριξης, δεν µπορείτε να απαιτείτε από τις Αναπτυξιακές 
Συµπράξεις να ενεργούν ως πρότυπα όσον αφορά την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, αν δεν 
βεβαιωθείτε ότι µπορείτε και εσείς να υποστείτε επιτυχώς τη σχετική δοκιµασία. 
 
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου επηρεάζει καθηµερινά τον τρόπο οργάνωσης των εργασιών 
και την παροχή των υπηρεσιών σας. 
 
 
Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασιακές πρακτικές και διαδικασίες της 
∆ιαχειριστικής Αρχής/ Εθνικής ∆οµής Στήριξης 
 
∆έσµευση του ανώτατου επιπέδου στο πλαίσιο της ∆ιαχειριστικής Αρχής/Εθνικής ∆οµής 
Στήριξης 
Τα ανώτατα στελέχη πρέπει να είναι πεπεισµένα ότι η επικέντρωση της προσοχής στις διαφορές 
µεταξύ των φύλων θα βελτιώσει την ποιότητα των Αναπτυξιακών Συµπράξεων και θα εξασφαλίσει µια 
πιο αποτελεσµατική υλοποίηση του προγράµµατος της EQUAL.  
 
Είναι δύσκολο να πειστούν οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις ως προς τη σηµασία της ενσωµάτωσης της 
διάστασης του φύλου εάν η ∆ιαχειριστική Αρχή ή η Εθνική ∆οµή Στήριξης τη θεωρούν περιθωριακό 
ζήτηµα που θα χειριστεί ο εµπειρογνώµονας της οργάνωσής τους «σε θέµατα ισότητας», ή σχετική 
µόνο µε τις προτάσεις που υποβάλλει η Αναπτυξιακή Σύµπραξη στο πλαίσιο της θεµατικής 
προτεραιότητας για τις ίσες ευκαιρίες. 
 
Πρέπει να δείξετε ότι εφαρµόζετε τη θεωρία της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου στην πράξη 
µε υποστήριξη ανώτατου επιπέδου. 
  
Σαφείς στόχοι 
Καθορίστε σαφείς στόχους σχετικά µε αυτό που επιθυµείτε να επιβάλλετε στην οργάνωσή σας και 
πώς θέλετε να το επιτύχετε. Για παράδειγµα, πώς προτείνετε να αναπτυχθεί η ικανότητα του 
προσωπικού σας προς εκτίµηση της ισότητας των φύλων; 
 
Βεβαιωθείτε ότι οι στόχοι είναι συγκεκριµένοι, µετρήσιµοι, επιτεύξιµοι, ρεαλιστικοί και µε σαφή χρονικά 
όρια. Για παράδειγµα, οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού πρέπει να έχουν εξεταστεί τον πρώτο 
µήνα· η διοίκηση στο σύνολό της θα ενηµερωθεί ως προς την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, 
µέσω σχετικών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης, έως το τέλος του τρίτου µήνα, κ.ο.κ. 
 
Συνεργασία και προσδιορισµός των ρόλων κάθε ατόµου 
Θα χρειαστεί να δραστηριοποιήσετε ένα ευρύ φάσµα ατόµων στην οργάνωση ώστε να εξασφαλίσετε 
µια αποτελεσµατική ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου. Εξετάστε πώς µπορείτε να καθιερώσετε 
ένα πλαίσιο συνεργασίας για το σχετικό θέµα, στο οποίο θα συµµετάσχει προσωπικό από όλες τις 
θεµατικές προτεραιότητες της EQUAL. 
 
∆ιαθέσιµη εµπειρογνωµοσύνη σχετικά µε τα φύλα 
Αυτή δεν πρέπει να είναι συγκεντρωµένη σε ένα ή δύο υπαλλήλους αλλά να είναι ενσωµατωµένη στην 
οργάνωση της ∆ιαχειριστικής Αρχής/Εθνικής ∆οµής Στήριξης. Αφιερώστε χρόνο στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα επίπεδα µέσω κατάλληλης 
κατάρτισης και συζητήσεων. Προσλάβετε εξωτερικούς ειδικούς αλλά µην βασίζεστε αποκλειστικά σε 
αυτούς. 

- Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και διαχείριση του προγράµµατος EQUAL 13.1 – 
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Μπορείτε να καλέσετε έναν εµπειρογνώµονα σε θέµατα ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου να 
αξιολογήσει ένα τυχαίο αριθµό προηγούµενων αιτήσεων EQUAL, οι οποίες δεν αφορούν τη θεµατική 
προτεραιότητα για την ισότητα των ευκαιριών. Αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως διαδικασία µάθησης 
για όλο το προσωπικό. Ο εµπειρογνώµονας θα εξετάσει τις αιτήσεις, θέτοντας κατάλληλες ερωτήσεις 
για την επίδραση σε γυναίκες και άνδρες, και θα προτείνει βελτιώσεις για την υποστήριξη των 
Αναπτυξιακών Συµπράξεων κατά την εργασία αυτή. 
 
Αναγνώριση της διαδικασίας 
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου είναι µια διαδικασία. Όταν εφαρµόζεται αποτελεσµατικά, 
καθίσταται µέρος της καθηµερινής εργασίας και νοοτροπίας. 
 
Πρόσληψη προσωπικού και οργάνωση της εργασίας 

• Εξετάστε τη σύνθεση του προσωπικού σας. Πόσες γυναίκες ή άνδρες, σε ποιο επίπεδο και 
τοµείς ευθύνης; Θέτετε στόχους σε σχέση µε την ισότητα για την πρόσληψη προσωπικού; 

• Αποτελεί η ικανότητα της κατανόησης θεµάτων για την ισότητα των φύλων προϋπόθεση για 
απασχόληση; Παρέχετε κατάρτιση για το φύλο σε πρόσφατα προσληφθέντες εργαζόµενους 
που δεν διαθέτουν τέτοιες γνώσεις; 

• Παρέχετε δυνατότητες ευέλικτης εργασίας για γυναίκες και άνδρες µέλη του προσωπικού σας; 
Πόσοι υπάλληλοι επωφελήθηκαν από τις δυνατότητες αυτές; Υπάρχει ένα πρότυπο ανάλογα 
µε το φύλο; 

• Εξασφαλίζετε ίση αµοιβή για το προσωπικό σας και δίκαιες και ίσες ευκαιρίες για κατάρτιση 
και σταδιοδροµία εντός της οργάνωσης; 

• Αξιολογείτε τις δεξιότητες και γνώσεις του προσωπικού ώστε να εξακριβώσετε τις ανάγκες σε 
κατάρτιση; Παρέχετε κατάρτιση για την ισότητα των φύλων σε όλα τα µέλη του προσωπικού; 

• Πώς διοργανώνετε τις εσωτερικές συνεδριάσεις σας (χρόνος οµιλίας, πότε 
πραγµατοποιούνται, κ.ο.κ.); 

• Περιλαµβάνονται στόχοι επαλήθευσης ως προς την ένταξη της διάστασης του φύλου στις 
γενικές αξιολογήσεις της επίδοσης του προσωπικού; 

• Λαµβάνονται υπόψη θέµατα ισότητας των φύλων στις προσφορές σας για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών; Για παράδειγµα, µπορείτε να καταστήσετε σαφές ότι αγοράζετε προϊόντα µόνο 
από εταιρείες που εφαρµόζουν την ισότητα των φύλων. 

 
Επιτροπή παρακολούθησης/αξιολόγησης – µέλη και οργάνωση 
Θα χρειαστεί να αναζητήσετε µε ζήλο εξειδικευµένες γυναίκες και άνδρες για την εξασφάλιση 
ισορροπηµένης εκπροσώπησης στις επιτροπές σας, σε όλα τα επίπεδα και ρόλους. Ορισµένες χώρες 
προτιµούν ένα σύστηµα ποσοστώσεων για να εξασφαλιστεί η ισορροπία αυτή.  
 
Εκπρόσωποι οργανώσεων για την ισότητα θα µπορούσαν να συµµετέχουν στις επιτροπές 
παρακολούθησης, ώστε να ενισχύουν τη διαθέσιµη τεχνογνωσία στα µέλη. 
 
Επαναλαµβάνεται ότι η στιγµή της διεξαγωγής των συνεδριάσεών σας και ο τρόπος που τις 
διοργανώνετε επηρεάζουν τα ποσοστά συµµετοχής. 
 
Κατά τις συζητήσεις µπορείτε να διαθέσετε χρόνο στην ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο 
πλαίσιο όλων των θεµατικών πεδίων της EQUAL. Το θέµα αυτό µπορεί να αποτελέσει ένα µόνιµο 
σηµείο συζήτησης σε κάθε συνεδρίαση, το οποίο θα ετοιµάζεται εκ των προτέρων για τη διευκόλυνση 
µιας παραγωγικής και ενηµερωµένης συζήτησης. 
 
Μπορείτε να προσδιορίσετε τις ανάγκες των µελών των επιτροπών σε κατάρτιση για θέµατα ισότητας 
των φύλων. Κατανοούν την έννοια αυτή; Μήπως επιθυµούν να εξοικειωθούν καλύτερα µε την εκτίµηση 
των επιπτώσεων ανάλογα µε το φύλο; Προτείνετε και διοργανώστε κατάλληλη κατάρτιση για την 
κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. 
 
Παρακολούθηση και αξιολόγηση 
Να παρακολουθείτε και αξιολογείτε την πρόοδό σας, ώστε να εξακριβώνετε σε ποιο βαθµό υλοποιείτε 
τους στόχους σας για την ισότητα και να προβαίνετε σε τυχόν απαραίτητες προσαρµογές. 
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∆ιαθεσιµότητα πόρων και µέσων 
Προβλέψτε, στις κανονικές δαπάνες για τις πολιτικές σας, το κόστος της ενσωµάτωσης της διάστασης 
του φύλου από την Υπηρεσία σας. 
 
 
Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις υπηρεσίες σας 
 
Ρόλος της πληροφόρησης 
Προβάλλετε το µήνυµα για τις ίσες ευκαιρίες σε όλες τις ενηµερωτικές σας δράσεις και κατά τις 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Να θυµάστε ότι οι εικόνες είναι πολύ πιο εκφραστικές από τις 
λέξεις· εποµένως, βεβαιωθείτε ότι οι αναπαραστάσεις σας µεταδίδουν το κατάλληλο µήνυµα. 
 
Μπορείτε να συλλέγετε και διαδίδετε πληροφορίες σχετικά µε τα µέσα και τους πόρους για την 
ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και να τις διαθέτετε στον ιστότοπό σας. 
 
Μπορείτε να εντοπίσετε και διαθέσετε συναφή ευρωπαϊκά, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά στοιχεία 
για τη σχετική θέση των γυναικών και των ανδρών σε µια σειρά από τοµείς, στο πλαίσιο όλων των 
θεµατικών προτεραιοτήτων της EQUAL.  
 
Οδηγίες και συµβουλές σε αιτούντες – Θέση σε εφαρµογή του προγράµµατος 
Ενηµερώστε τους αιτούντες για την έµφαση που δίδεται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL στην 
ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου. Τονίστε ότι αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της EQUAL και όχι 
κάτι προαιρετικό που µπορεί να προστεθεί ή ενσωµατωθεί σηµειώνοντας την απάντηση «στο σωστό 
τετραγωνίδιο». 
 
Εξηγήστε ότι οι αιτούντες που επισηµαίνουν ότι έχουν λάβει υπόψη την ισότητα καθόλο τον κύκλο 
ζωής της Αναπτυξιακής τους Σύµπραξης έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. 
 
Να παρέχετε πληροφορίες για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους αιτούντες, 
ιδίως σε εκείνους που δεν προβάλλουν παρόµοιες αξιώσεις.  
 
Καθιερώστε γραµµές βοήθειας για τους αιτούντες που έχουν απορίες για το θέµα της ενσωµάτωσης 
της διάστασης του φύλου. Υποστηρίξτε την υπηρεσία αυτή µε την πραγµατοποίηση διµερών 
ενηµερωτικών συναντήσεων, κατά τις οποίες µπορούν να συζητήσουν πώς θα εντάξουν την ισότητα 
στην ιδέα της Αναπτυξιακής τους Σύµπραξης. Καλέστε ενδιαφερόµενους-αιτούντες σε ένα γενικό 
προπαρασκευαστικό εργαστήριο για την EQUAL και την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου. 
 
Να προβάλλετε τα οφέλη της διαδικασίας ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου και στα δύο φύλα. 
Οι οργανωτές Αναπτυξιακών Συµπράξεων πρέπει να αντιληφθούν τη σηµασία της και να αποδεχθούν 
την ιδέα.  
 
∆ιευκρινίστε ότι οι πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου 
είναι επιλέξιµες. 
 
Υπογραµµίστε στους αιτούντες την ανάγκη για πραγµατοποίηση µιας ανάλυσης των επιπτώσεων 
ανάλογα µε το φύλο κατά το στάδιο προµελέτης της Αναπτυξιακής Σύµπραξης. Εξηγείστε τους ότι 
εκτός εάν προσδιορίσουν τον αντίκτυπο της σύµπραξής τους στις διάφορες οµάδες, δεν µπορούν να 
είναι βέβαιοι ότι δεν επιδρούν αρνητικά, έστω και αν αυτό δεν είναι σκόπιµο. 
 
Βοηθήστε τους να εντοπίσουν συναφείς πηγές πληροφόρησης για την ανάλυσή τους, 
συµπεριλαµβανοµένων των αναλυτικών στατιστικών κατά φύλο. 
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Μπορείτε να δηµιουργήσετε µια βάση δεδοµένων µε εµπειρογνώµονες στον τοµέα της ισότητας των 
φύλων, την οποία οι αιτούντες θα έχουν τη δυνατότητα να συµβουλεύονται µέσω του ιστοτόπου σας. 
 
Προτείνετέ τους να έλθουν σε επαφή µε οργανώσεις για την ισότητα και σχετικές ΜΚΟ που θα τους 
βοηθήσουν να διαµορφώσουν µια ακριβή άποψη για τις διαφορετικές ανάγκες, εµπειρίες και 
προσδοκίες των γυναικών και ανδρών. 
 
Εσείς από την πλευρά σας, δείξτε ότι εφαρµόζετε τις δικές σας πολιτικές για την ισότητα ως εργοδότης 
και κατά την παροχή των υπηρεσιών σας. 
 
Αξιολόγηση και επιλογή της Αναπτυξιακής Σύµπραξης 
Καθορίστε κριτήρια προκειµένου να αξιολογήσετε κατά πόσο η διάσταση του φύλου είναι 
ενσωµατωµένη στις αιτήσεις. Αυτό σας επιτρέπει να δώσετε ιδιαίτερο βάρος στις Αναπτυξιακές 
Συµπράξεις που δείχνουν σαφώς ότι έλαβαν υπόψη την ισότητα στην αίτησή τους. 
 
Μπορείτε να καθορίσετε µια ελάχιστη βαθµολογία σε σχέση µε τη συνεκτίµηση των φύλων, την οποία 
οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις οφείλουν να επιτύχουν. Ένα υπόδειγµα κριτηρίων που θα σας βοηθήσει 
στην ενέργεια αυτή περιλαµβάνεται στον παρόντα οδηγό (βλέπε σηµείωµα 16). 
 
Οι αιτήσεις που δεν πετυχαίνουν αυτό το επίπεδο ισότητας είτε θα απορρίπτονται είτε θα 
επιστρέφονται µε συστάσεις για τη βελτίωσή τους. Ως προϋπόθεση για την έγκριση µιας Αναπτυξιακής 
Σύµπραξης µπορείτε να θέσετε την ενσωµάτωση των προτεινόµενων τροποποιήσεων. Ο κανόνας 
αυτός θα ισχύει για όλες τις αιτήσεις ανεξάρτητα από τη θεµατική προτεραιότητα EQUAL. 
 
Υποστήριξη και παρακολούθηση 
Οφείλετε να διεξάγετε συνεχή διάλογο µε τις Αναπτυξιακές Συµπράξεις ώστε να αξιολογείτε κατά πόσο 
επιτυγχάνουν τους στόχους σε σχέση µε την ισότητα των φύλων. 
 
Επειδή η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου είναι µια διαδικασία, περιλαµβάνει πολλαπλά στάδια 
µάθησης. 
 
Ρωτήστε τις Αναπτυξιακές Συµπράξεις αν έχουν ιδιαίτερες ανάγκες για κατάρτιση προκειµένου να 
ενισχυθούν οι ικανότητές τους όσον αφορά την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου. Μπορείτε να 
παράσχετε κατάρτιση γα την κάλυψη αυτών των αναγκών ή να τις συνδέσετε µε ειδικούς για την 
ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, τη γνώµη των οποίων µπορούν να ζητούν κατά τα ζωτικά 
στάδια της λειτουργίας της Αναπτυξιακής τους Σύµπραξης. 
 
Να επαγρυπνείτε ως προς τυχόν κενά στην πληροφόρηση τα οποία µπορεί να εντοπίσουν. Μπορείτε, 
για παράδειγµα, να αναθέσετε σε τρίτους την πραγµατοποίηση µελετών για το φύλο, ώστε να 
καλύψετε τα κενά αυτά. 
 
Καταστήστε σαφές στους οργανωτές Αναπτυξιακών Συµπράξεων ότι θα παρακολουθείτε τακτικά τον 
αντίκτυπο στην ισότητα όλων των Αναπτυξιακών Συµπράξεων. 
 
Στις εκθέσεις προόδου τους, οι υποψήφιοι οφείλουν να παρέχουν συναφείς πληροφορίες ώστε να σας 
επιτρέπουν να πραγµατοποιήσετε την αξιολόγηση αυτή. Όλα τα στοιχεία σχετικά µε την Αναπτυξιακή 
Σύµπραξη πρέπει να αναλυθούν κατά φύλο, αλλά και µε βάση άλλα κριτήρια όπως η ηλικία, η 
εθνοτική προέλευση και η θρησκεία, όπου διατίθενται πληροφορίες σχετικά. Η ανάλυσή τους δεν θα 
αρκείται σε αριθµητικά στοιχεία. 
 
Αν εντοπίσετε ελλείψεις, διατυπώστε συστάσεις που πρέπει να ακολουθηθούν. Αν µια Αναπτυξιακή 
Σύµπραξη αντιµετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της περί ισότητας, πρέπει 
να την υποστηρίξετε κατά την αναζήτηση λύσεων. 
 
 
 

-  Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και διαχείριση του προγράµµατος EQUAL 13.4 - 
 
 



Οδηγός της Πρωτοβουλίας EQUAL για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου 

Οι επισκέψεις σε Αναπτυξιακές Συµπράξεις αποτελούν επίσης µια καλή ευκαιρία για να γνωρίσετε 
επιτυχηµένες δράσεις ως προς την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και να συζητήσετε µε 
εταίρους και, εφόσον είναι δυνατόν, ορισµένους από τους συµµετέχοντες σχετικά µε τα επιτεύγµατα 
καθώς και τη δυσκολία της διατήρησης της ισότητας στο επίκεντρο των ενεργειών. 
 
∆ραστηριότητες διάδοσης και ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των πολιτικών 
 
Μην λησµονήσετε τον απώτερο στόχο της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου, δηλαδή την 
ποσοτική µείωση της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών και τη βελτίωση της ισότητας σε κάθε 
τοµέα πολιτικής και για τα δύο φύλα. 
 
Όλες οι δράσεις διάδοσης και ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των πολιτικών πρέπει να 
υπογραµµίζουν το σηµείο αυτό. 
 
Να θυµάστε επίσης ότι οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις έχουν πολλά να προσφέρουν η µια στην άλλη και 
ότι µπορεί να αποτελέσουν µια σηµαντική πηγή πληροφοριών. Μπορείτε να διοργανώσετε τακτικές 
συναντήσεις για την εξέταση στο πλαίσιο κάθε θεµατικής προτεραιότητας ή πολλών προτεραιοτήτων, 
ώστε να προσφέρετε στις Αναπτυξιακές Συµπράξεις την ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες και 
εµπειρίες σχετικά µε την αρχή της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου. 
 
Η εθνική και περιφερειακή θεµατική δικτύωση για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου µπορεί 
να είναι ένα χρήσιµο µέσο διάδοσης των αποτελεσµάτων και ενσωµάτωσης των δραστηριοτήτων στον 
κεντρικό κορµό των πολιτικών. 
 
Μια άλλη δυνατότητα είναι η «αδελφοποίηση» Αναπτυξιακών Συµπράξεων, που εργάζονται στο 
πλαίσιο της θεµατικής προτεραιότητας «ίσες ευκαιρίες», µε Αναπτυξιακές Συµπράξεις άλλων 
προτεραιοτήτων για την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή στήριξης και τεχνογνωσίας. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.  
ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL  
 
∆ιερευνήστε ποια απόδοση έχει η Υπηρεσία σας – ∆ιαχειριστική Αρχή ή Εθνική ∆οµή Στήριξης – σε 
θέµατα των φύλων και διαπραγµατευτείτε τροποποιήσεις.  
 
Εργαζόµενοι σε µικρές οµάδες τριών ατόµων εντοπίστε θέµατα ισότητας στην υπηρεσία σας – 
αριθµός γυναικών και ανδρών, εκπαιδευτικοί τίτλοι σπουδών, ύψος των µισθών, διαδικασίες 
πρόσληψης και προαγωγής. 
 
Πώς είναι δυνατό να βελτιωθεί η ισότητα των φύλων; Καταρτίστε ένα σχέδιο πέντε δράσεων κατ’ 
ανώτατο όριο, οι οποίες επιθυµείτε να εφαρµοστούν. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη φαντασία σας 
όσο θέλετε. 
 
Οι µικρές οµάδες κάνουν αναφορά η µια στην άλλη και εξετάζουν τις προτεινόµενες δράσεις.   
 
Ως ένα περαιτέρω στάδιο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε άτοµα που υποδύονται ένα ρόλο για τη 
διαπραγµάτευση της υλοποίησης ορισµένων εκ των δράσεων. 
 
Θα χρειαστεί να εργαστείτε πάλι σε οµάδες τριών ατόµων, µε κάθε άτοµο να υποδύεται ένα 
διαφορετικό ρόλο. 
«A» είναι ο διαπραγµατευτής που επιδιώκει την αλλαγή 
«B» είναι ο διευθυντής που θα πρέπει να πειστεί 
«Γ» είναι ο παρατηρητής 
 
Ο διαπραγµατευτής εκθέτει τις λεπτοµέρειες του σκηνικού, το πλαίσιο της διαπραγµάτευσης και το 
στάδιο της διαπραγµατευτικής διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένης της θέσης του διευθυντή, τον οποίο 
υποδύεται ο «B». Ο διευθυντής διαπραγµατεύεται από αυτή τη θέση κατά τη διαδικασία όπου άτοµα 
υποδύονται ένα ρόλο.  
 
Η διαδικασία µε ρόλους διαρκεί πέντε λεπτά και ο διαπραγµατευτής και ο διευθυντής εξηγούν πώς 
βίωσαν τους ρόλους τους. Στη συνέχεια, ο παρατηρητής κάνει αναφορά για τη διαπραγµάτευση, τη 
«γλώσσα» του σώµατος, τα εκκρεµή και συµφωνηθέντα ζητήµατα, κλπ. Κάθε συµµετέχων υποδύεται 
εκ περιτροπής το διαπραγµατευτή, το διευθυντή και τον παρατηρητή.  
 
Περιγράψτε στην ευρύτερη οµάδα πώς βιώσατε το παίξιµο κάθε ρόλου. Πόσο επιτυχής υπήρξατε κατά 
τη διαπραγµατευτική διαδικασία; Ποια εµπόδια αντιληφθήκατε;  
 
Να θυµάστε ότι ένα µεγάλο µέρος της διαπραγµατευτικής επιδεξιότητας έγκειται στην ικανότητα 
εξασφάλισης της υποστήριξης των αποτελεσµάτων από αµφότερες τις πλευρές. Όλες οι επιτυχηµένες 
διαπραγµατεύσεις διανύουν µια ιδιαίτερη διαδικασία: 

• Προετοιµασία: προσδιορίσετε αυτά που επιθυµείτε να αποκοµίσετε από τη διαπραγµάτευση 
και ποια είναι η πιθανή θέση της άλλης πλευράς. 

• Πρόσκληση για διαπραγµάτευση: πρόκειται για την εισαγωγική δήλωση, βάσει της οποίας 
περιγράφετε το προτιµώµενο αποτέλεσµα και ορισµένα βασικά θέµατα που επιθυµείτε να 
συζητήσετε και διασαφηνίσετε. 

• ∆ιαπραγµάτευση: εξετάστε τις διάφορες ανάγκες και περιορισµούς και διερευνήστε σε ποιες 
συµφωνίες µπορείτε ενδεχοµένως να καταλήξετε. 

• Επίτευξη συµφωνίας: καθορίζονται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις και επιτυγχάνεται µια κοινή 
λύση. Αν και οι δύο πλευρές είναι ικανοποιηµένες, η διαπραγµάτευση έχει λήξει.  

 
 
-  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και διαχείριση του προγράµµατος EQUAL 
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Το µυστικό µιας επιτυχηµένης διαπραγµάτευσης είναι η εφαρµογή των ανωτέρω ενεργειών 
ταυτόχρονα µε το άλλο πρόσωπο. Αυτό απαιτεί: 

• να δείχνετε κατανόηση, 
• να ακούτε προσεκτικά τους άλλους, 
• να υπάρχει σαφής επικοινωνία, 
• να θέτετε στρατηγικές ανοικτές ερωτήσεις, 
• να µπορείτε να θέτετε όρια και στόχους για µια αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων, 
• να γνωρίζετε πώς θα καταλήξετε σε συµφωνία, 
• να µπορείτε να συνάπτετε µακροπρόθεσµες σχέσεις. 
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ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ. 
ΠΩΣ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Κατά τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης/επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων 

• Λάβατε όλα τα δυνατά µέτρα για τη διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων στις επιτροπές; 
• Προσδιορίσατε τις ανάγκες σε κατάρτιση και πληροφόρηση των µελών των επιτροπών όσον 

αφορά την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου; 
• Αναλύσατε τις ανάγκες αυτές, ώστε να βρείτε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο κάλυψής τους; 
• Προβλέψατε τη διοργάνωση περιόδων κατάρτισης ή ανάπτυξης ικανοτήτων ώστε να 

ανταποκριθείτε στις ανάγκες αυτές; 
• Έχετε εντοπίσει και παράσχει σχετική τεκµηρίωση και υλικά κατάρτισης; 
• Ενηµερώθηκαν τα µέλη των επιτροπών σχετικά µε θέµατα των φύλων; 
• Προετοιµάζετε πληροφορίες για την ισότητα των φύλων συστηµατικά και τις παρουσιάζετε σε 

συνεδριάσεις ώστε να εξασφαλίζετε µια συζήτηση για θέµατα των φύλων; 
 
Κατά το προγραµµατισµό της εγκαινίασης και κατά την εφαρµογή του προγράµµατος 

• Τονίζετε σαφώς, στις πληροφορίες που παρέχετε, την έµφαση που δίδεται από το πρόγραµµα 
της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL στην ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και τι 
σηµαίνει η έννοια αυτή για τους αιτούντες; 

• Έχετε εντοπίσει και συγκρίνει πληροφορίες συναφείς µε τα θέµατα των φύλων, ιδίως 
κοινωνικοοικονοµικές πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία κατά φύλο, ώστε να βοηθήσετε 
τους υπεύθυνους Αναπτυξιακών Συµπράξεων κατά την ανάλυσή τους; 

• Έχετε συµβουλευθεί ειδικούς για τα φύλα και εκπροσώπους των γυναικών σε όλα τα επίπεδα, 
ώστε να γνωρίσετε τι απόψεις τους και να εκτιµήσετε πώς αυτοί µπορούν να συµβάλουν στο 
πρόγραµµα; 

• Πώς ενηµερώσατε όλο το προσωπικό σχετικά µε θέµατα των φύλων; 
 
Κατά την προκήρυξη της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών 

• Έχετε παράσχει επαρκείς πληροφορίες σε ενδεχόµενους αιτούντες για την ενσωµάτωση της 
διάστασης του φύλου και τη σηµασία της έννοιας αυτής για µια Αναπτυξιακή Σύµπραξη; 

• Υπογραµµίσατε τη σηµασία της πραγµατοποίησης µιας ανάλυσης των επιπτώσεων ανάλογα 
µε το φύλο κατά το στάδιο προγραµµατισµού; 

• Προµηθεύσατε τους αιτούντες µε ένα κατάλογο των εµπειρογνωµόνων σε θέµατα ισότητας 
που θα µπορούσαν να τους βοηθήσουν στο έργο αυτό; 

 
Κατά την παροχή οδηγιών και συµβουλών σε ενδεχόµενους αιτούντες 

• Είναι το προσωπικό σας επαρκώς προετοιµασµένο για να παράσχει πληροφορίες και 
υποστήριξη σε αιτούντες σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου; 

• Αν όχι, πώς προβλέψατε να ανταποκριθείτε στην ανάγκη αυτή; 
 
Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή Αναπτυξιακών Συµπράξεων 

• Κατέδειξαν οι αιτούντες τον πιθανό αντίκτυπο σε γυναίκες και άνδρες; 
• Είναι η ανάλυση της σχετικής κατάστασης των γυναικών και των ανδρών κατάλληλη;  
• Παρέχονται αναλυτικά στοιχεία κατά φύλο;  
• Συµµετείχε η οµάδα στόχος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης στο σχεδιασµό της δράσης;  
• Είναι οι προβλεπόµενες δραστηριότητες επαρκείς για την επίτευξη των στόχων ισότητας; 

 
 

 
 
 

-  ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ. Πώς να λάβετε υπόψη την προοπτική του φύλου κατά τη διαχείριση της 
EQUAL 15.1 - 
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• Πώς θα συµβάλει θετικά η πρόταση στην ισότητα των φύλων;  
• Πώς οι αιτούντες θα εξασφαλίσουν σε κάθε στάδιο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης ότι 

ανταποκρίνονται στις διάφορες ανάγκες των γυναικών και ανδρών;  
• Ποια µέτρα έχουν καθιερωθεί για την οµάδα στόχο ώστε να παρέχει αµφίδροµη πληροφόρηση 

και να επιδρά στη λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύµπραξης; 
• Ποια θα είναι τα οφέλη και για τα δύο φύλα; 
• Έχουν καταδείξει σαφώς τη δέσµευσή τους ως προς την ισότητα των φύλων; 
• Είναι οι αιτούντες σε θέση να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους; 
• Είναι ο προϋπολογισµός τους επαρκής και ρεαλιστικός όσον αφορά την εκπλήρωση των 

υποσχέσεών τους για ισότητα; 
 
Κατά την υποστήριξη Αναπτυξιακών Συµπράξεων στο στάδιο της υλοποίησης των έργων 

• Έχει το προσωπικό σας τις απαραίτητες ικανότητες και τεχνογνωσία για να εξετάσει την 
πιθανή επίδραση στα δύο φύλα µιας Αναπτυξιακής Σύµπραξης κατά το στάδιο της 
υλοποίησης; 

• Αν όχι, πώς θα αναπτυχθεί ή αποκτηθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία; 
• Πώς θα εξασφαλίσετε ότι οι υπηρεσίες στήριξης που προσφέρετε επαρκούν για την κάλυψη 

των αναγκών της Αναπτυξιακής Σύµπραξης για πληροφόρηση και καθοδήγηση σε θέµατα 
ισότητας των φύλων; 

 
Κατά την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράµµατος  

• Έχετε ενηµερώσει σαφώς τις Αναπτυξιακές Συµπράξεις για τα στοιχεία που θα χρειαστεί να 
παρακολουθείτε και αξιολογείτε στο πλαίσιο του προγράµµατος, ώστε να εξασφαλιστεί η 
επίτευξη των στόχων για ισότητα των φύλων; 

• Έχετε καθιερώσει ένα σύστηµα εξακρίβωσης, που επιτρέπει τον εντοπισµό αδυναµιών σε 
σχέση µε το φύλο, και αναλάβει δράσεις επανόρθωσης, όπου αυτό είναι δυνατό; 

• Έχει ενηµερωθεί η οµάδα αξιολόγησης σας για συναφή θέµατα των φύλων; 
 
Κατά την οργάνωση των δράσεων διάδοσης και ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των 
πολιτικών  

• Εξασφαλίζετε σε συστηµατική βάση ότι όλες οι πληροφορίες για την EQUAL περιλαµβάνουν 
τη διάσταση του φύλου; 

• Πώς εξασφαλίζετε ότι οι προτεραιότητες σε σχέση µε την ισότητα των φύλων αντανακλούνται 
στην επιλογή θεµάτων και ηµερησίων διατάξεων για όλες τις εκδηλώσεις της EQUAL; 

• Πώς εξασφαλίζετε ίση συµµετοχή γυναικών και ανδρών σε όλες τις εκδηλώσεις της EQUAL, 
ως οµιλητών, προέδρων, υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων, κλπ. και ζητείται η γνώµη τους 
κατά τις προετοιµασίες και τις ακόλουθες ενέργειες; 

• Πώς ευαισθητοποιείτε τους συµµετέχοντες σε παρόµοιες εκδηλώσεις ως προς τη διάσταση 
του φύλου στις συζητήσεις στο πλαίσιο της EQUAL (γενική τεκµηρίωση, παρουσιάσεις, 
καθορισµός προγράµµατος); 

• Πώς θα εξασφαλίσετε ότι οι ορθές πρακτικές σε σχέση µε την ενσωµάτωση της διάστασης του 
φύλου περιλαµβάνονται συστηµατικά στις πολιτικές για την απασχόληση και την κοινωνική 
ένταξη; 

• Πώς σχεδιάζετε να δηµιουργήσετε τα απαραίτητα δίκτυα και διόδους επικοινωνίας µεταξύ 
περιφερειών και µεταξύ οργανώσεων και υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής, προς 
διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας; 

 
 
 
 
 
 
 
 

-  ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ. Πώς να λάβετε υπόψη την προοπτική του φύλου κατά τη διαχείριση της 
EQUAL 15.2 - 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EQUAL ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ 
ΤΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ: ΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 
 
Παρακαλείστε να χαρακτηρίσετε κάθε ερώτηση κατωτέρω ως: 
Εξαιρετική 
Πολύ καλή 
Ικανοποιητική 
Καλή 
Μέτρια 
 
1. Ανάλυση του πλαισίου 
Έχει η Αναπτυξιακή Σύµπραξη αποδείξεις ότι εξέτασε τις διάφορες καταστάσεις, ανάγκες και 
προσδοκίες των γυναικών και ανδρών; 
 
Αποδεικτικά στοιχεία 
Παραποµπή σε µελέτες, αναλυτικά στοιχεία κατά φύλο, συµβολή τοπικών οργανώσεων για την 
ισότητα. 
 
2. Οι συγκεκριµένοι στόχοι και η οµάδα στόχος 
Απευθύνονται οι συγκεκριµένοι στόχοι στις ανάγκες των γυναικών και ανδρών όπως αυτές 
εκφράζονται στην ανάλυση; Απευθύνονται οι συγκεκριµένοι στόχοι επαρκώς στις εντοπισθείσες 
ανισότητες και προωθούν την ισότητα; 
 
Αποδεικτικά στοιχεία 
Τουλάχιστον ένας συγκεκριµένος στόχος που σχετίζεται µε τις ίσες ευκαιρίες µεταξύ γυναικών και 
ανδρών. 
 
3. Παρουσίαση της Αναπτυξιακής Σύµπραξης 
Εξηγούν οι αιτούντες πώς θα υλοποιήσουν δράσεις για τις ίσες ευκαιρίες στο πλαίσιο του έργου της 
Αναπτυξιακής Σύµπραξης; 
Είναι η προσέγγισή τους εφικτή; Είναι οι προβλεπόµενες δραστηριότητες επαρκείς για την επίτευξη 
των στόχων; 
 
Αποδεικτικά στοιχεία 
Ύπαρξη µιας σαφούς στρατηγικής για την ισότητα των ευκαιριών που περιλαµβάνεται σε όλες τις 
δραστηριότητες της Αναπτυξιακής Σύµπραξης. 
Αριθµός δράσεων που αφορούν συγκεκριµένα τις ίσες ευκαιρίες µεταξύ γυναικών και ανδρών. 
 
4. Οργάνωση και λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύµπραξης – Μέθοδοι και πόροι 
Καταδεικνύουν οι αιτούντες ότι καταλαβαίνουν τις πτυχές του φύλου που περιλαµβάνει η Αναπτυξιακή 
τους Σύµπραξη; Μπορούν να τις καταστήσουν πραγµατικότητα; Είναι οι µέθοδοι και οι ανθρώπινοι 
πόροι επαρκείς και κατάλληλοι για την υλοποίηση των προγραµµατισµένων δράσεων ισότητας; Είναι 
ο προϋπολογισµός τους επαρκής και ρεαλιστικός για την επίτευξη των στόχων τους για την ισότητα; 
 
Αποδεικτικά στοιχεία 
Ύπαρξη µιας σαφούς στρατηγικής για την ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνογνωσίας στη σύµπραξη για 
το φύλο και υποστήριξη της σχετικής στρατηγικής µε επαρκείς πόρους (προσωπικό, προϋπολογισµός, 
εξωτερική υποστήριξη, µέσα, κ.ο.κ.). 
Σαφής δέσµευση εκ µέρους των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης ως προς την ισότητα των 
φύλων και απόδειξη ότι είναι εργοδότες υπέρµαχοι της ισότητας. 
 
 
 
-  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ. Υπόδειγµα κριτηρίων για την αξιολόγηση των αιτήσεων από την άποψη της διάστασης 

του φύλου 16.1 - 
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5. Οργάνωση και λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύµπραξης – Αξιολόγηση 
Προβλέπεται µια αξιολόγηση σε σχέση µε τα φύλο για όλες τις δραστηριότητες ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι η Αναπτυξιακή Σύµπραξη ασχολείται µε τις ανισότητες και προωθεί την ισότητα µεταξύ γυναικών 
και ανδρών; 
 
Αποδεικτικά στοιχεία 
Κατάλληλοι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες για τον υπολογισµό του αντίκτυπου σε γυναίκες και άνδρες. 
 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Εξαιρετική   = 4 
Πολύ καλή   = 3 
Ικανοποιητική   = 2 
Καλή   = 1   
Μέτρια      = 0 
 
Για να υπολογίσετε: 
Αν έχετε 2 «εξαιρετική», 1 «πολύ καλή» και 2 «καλή» η συνολική βαθµολογία είναι: 
(2x4) + (1x3) + (2x1) = 13 
 
Η συνολική βαθµολογία είναι 20. 
 
 
Η γενική εκτίµησή σας 
Γενικά, πιστεύετε ότι η Αναπτυξιακή Σύµπραξη, σε όλες τις πτυχές της, λαµβάνει υπόψη το γενικό 
στόχο της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών και συµβάλλει ενεργά στην επίτευξή του; ∆ώστε 
εξηγήσεις. 
 
Εάν η εκτίµησή σας συνολικά είναι «καλή» ή «µέτρια», ποιες συστάσεις θα κάνατε στους αιτούντες 
ώστε να ενισχυθεί η διάσταση της ισότητας στην Αναπτυξιακή τους Σύµπραξη; 
 
Σηµείωση: 
Μια Αναπτυξιακή Σύµπραξη που κερδίζει λιγότερο από 10 βαθµούς ή χαρακτηρίζεται συνολικά ως 
«καλή» ή «µέτρια», δεν είναι δυνατό να χρηµατοδοτηθεί. Εάν θεωρηθεί κατάλληλη, η αίτηση 
αποστέλλεται εκ νέου στους οργανωτές µαζί µε τις συστάσεις για την ισότητα. Αυτές πρέπει να 
εφαρµοστούν για να είναι δυνατή µια επανεκτίµηση της Αναπτυξιακής Σύµπραξης. 
 
 
(Βασίζεται σε µία φόρµα κριτηρίων που καταρτίστηκε για τους εκτιµητές αιτήσεων Αναπτυξιακών 
Συµπράξεων στη Γαλλία, σύµφωνα µε το στόχο 3 του ΕΚΤ. « FSE France. Intégration de l’égalité des 
chances femmes-hommes dans les projets Objectif 3: grille de l’instructeur », Ministère de l’emploi, du 
travail et de la cohésion sociale / RACINE, Juin 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ. Υπόδειγµα κριτηρίων για την αξιολόγηση των αιτήσεων από την άποψη της διάστασης 

του φύλου 16.2 - 
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ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ 
EQUAL  
 
Τα παραδείγµατα αυτά προέρχονται από τα κράτη µέλη που συµµετείχαν στην οµάδα εργασίας για 
την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου. Περιλαµβάνεται µόνο ένα παράδειγµα ανά χώρα. 
Υπάρχουν πολλά άλλα που δεν περιγράφονται στο παρόν κείµενο. 
 
E – QUALITY, Ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας των υπηρεσιών συµβουλευτικής στήριξης και 
απασχόλησης, Ελλάδα 
(Θέµα 1A, GR-200889) www.equality.gr 
 
Το έργο E-QUALITY αναπτύσσει συστήµατα ποιότητας για τη βελτίωση της δοµής, των υπηρεσιών και 
των ικανοτήτων του προσωπικού οργανώσεων που παρέχουν επαγγελµατικές συµβουλές, 
υποστήριξη και καθοδήγηση σε κοινωνικές οµάδες, οι οποίες αντιµετωπίζουν πολλαπλά και αυξηµένα 
εµπόδια ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας. Εξ αρχής, οι εταίροι της Αναπτυξιακής 
Σύµπραξης έλαβαν κατάρτιση σε θέµατα των φύλων, ώστε να περιλάβουν τη σχετική πτυχή στο 
σύνολο του έργου τους και των ίδιων πολιτικών προσωπικού. Για την έρευνά τους, συµπεριέλαβαν 
θέµατα των φύλων στους οδηγούς συνεντεύξεων και σε όλα τα ερωτηµατολόγια. Η ισότητα των φύλων 
ήταν επίσης ένας από τους βασικούς παράγοντες που διαµόρφωσαν τα µεθοδολογικά µέσα που 
χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των διαδικασιών ποιότητας και αποτελεί µέρος της κατάρτισης 
και υποστήριξης που έλαβαν οι σύµβουλοι. Επιπλέον, ενδιαφέροντα αποτελέσµατα σε σχέση µε τα 
φύλο προέκυψαν από το δίκτυο µεταξύ φορέων, συµβούλων, εργοδοτών και της οµάδας στόχου. 
 
Risques d'exclusion des agriculteurs isolés et construction de nouvelles formations, Γαλλία 
(Θέµα 3F, FR-RAL-2001-10789) 
 
Αυτή η Αναπτυξιακή Σύµπραξη εστίασε τη δράση της στην παροχή στήριξης σε αγρότες που 
βρίσκονται σε κίνδυνο. Στην ανάλυση αναγκών, εξέτασε τις διάφορες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν 
οι άνδρες αλλά και οι γυναίκες. Αυτό αποκάλυψε το σηµαντικό ρόλο των γυναικών στη γεωργία, παρά 
την έλλειψη επαγγελµατικής αναγνώρισης και νοµικού καθεστώτος. Οι γυναίκες δραστηριοποιούνται 
σε όλους τους τοµείς της αγροτικής ζωής – επαγγελµατικό, οικογενειακό και στη ζωή στο χωριό – αλλά 
στερούνται ενίοτε αυτοπεποίθησης όσον αφορά τις επαγγελµατικές δεξιότητές τους. Κατά συνέπεια, 
ενσωµάτωσαν τους πολλαπλούς ρόλους, που διαδραµατίζουν γυναίκες και άνδρες στο αγρόκτηµα, 
στο σχεδιασµό της Αναπτυξιακής Σύµπραξης και τα επιµορφωτικά προγράµµατα που διοργάνωσε. 
Επιπλέον, σύστησε µια αποκλειστικά γυναικεία οµάδα κατάρτισης για την ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησης των γυναικών.  
 
JIVE Partners, ΗΒ 
(Θέµα 4H, UKgb-35) 
 
Η JIVE partners εστίασε την προσοχή της στους τοµείς της µηχανικής, των κατασκευών και της 
τεχνολογίας, εντός των οποίων οι γυναίκες αποτελούν τη µειοψηφία – 10% στις κατασκευές, 1% και 
4% µαθητευόµενες στις κατασκευές και τη µηχανική αντίστοιχα και 7% στην τεχνολογία της µηχανικής. 
Ως πρώτο βήµα ενσωµάτωσε στη σύµπραξή της δύο εθνικές οργανώσεις κατάρτισης (µια στον τοµέα 
της µηχανικής και των υποδοµών και η άλλη στις υπηρεσίες ακινήτων), οι οποίες επιθυµούσαν να  
ανοίξουν τους τοµείς τους στις γυναίκες. Επικουρεί τις γυναίκες που εργάζονται, σπουδάζουν και 
µελετούν το ενδεχόµενο να εργαστούν στους τοµείς της µηχανικής, των κατασκευών και της 
τεχνολογίας. ∆ιερευνά όµως, επίσης, πώς µπορεί να ενθαρρύνει µια σηµαντική µεταβολή της 
συµπεριφοράς και της νοοτροπίας κατά τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, την παροχή κατάρτισης 
και τις πρακτικές απασχόλησης καθώς και τις συνθήκες εργασίας σε επιχειρήσεις των σχετικών 
τοµέων. 
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RepaNet - Reparaturnetzwerk Österreich, Αυστρία 
(Θέµα 2D, AT-3-08/135) 
 
Η Repanet προωθεί κοινωνικές επιχειρήσεις στον τοµέα των επισκευών. Καταρτίζει µακροχρόνια 
άνεργους στην κατασκευή οικιακών συσκευών και άλλων ειδών που χρησιµοποιούνται στην 
καθηµερινή ζωή. Καθώς οι άνδρες κυριαρχούν στον τοµέα, η Repanet έθεσε ως στόχο να 
προσελκύσει τις γυναίκες στο σχέδιο. Το πέτυχε µέσω δράσεων ευαισθητοποίησης, κατάρτισης σε 
σχέση µε τα φύλο και προσαρµογής του πλαισίου εργασίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
αναγκών µακροχρόνια άνεργων γυναικών καθώς και ανδρών. Επιπλέον, οργάνωσε µια οµάδα 
εργασίας για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, η οποία συνέρχεται τακτικά στο πλαίσιο της 
Αναπτυξιακής Σύµπραξης προς ανταλλαγή εµπειριών και διατύπωση συστάσεων, και διόρισε ένα 
άτοµο υπεύθυνο για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, το οποίο έχει το δικαίωµα να 
προβάλλει βέτο σε αποφάσεις της Αναπτυξιακής Σύµπραξης που δεν προωθούν την ισότητα. 

 
Gender Equality Developers (GED), Σουηδία 
(Θέµα 4H, SE-59) 
 
Η Gender Equality Developers (GED) επικεντρώνει τη δράση της σε οργανώσεις που επιθυµούν να 
υλοποιήσουν σχέδια για την ισότητα των φύλων, ούτως ώστε να δηµιουργηθεί εργασιακό περιβάλλον 
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των γυναικών και των ανδρών. Προς το σκοπό αυτό, εργάζεται σε 
ατοµικό, συλλογικό και οργανωτικό επίπεδο, ευαισθητοποιώντας τους εργαζόµενους ως προς το τι 
σηµαίνει να είσαι γυναίκα ή άνδρας στην εργασία και πώς οι µέθοδοι και συµπεριφορές των εταιρειών 
µπορούν να βελτιώσουν την οργανωτική αποτελεσµατικότητα και να προωθήσουν την ισότητα µεταξύ 
γυναικών και ανδρών. Έχει καταρτίσει υπεύθυνους για την ανάπτυξη της ισότητας των φύλων (GED) 
και διοργανώσει συνεδριάσεις ευαισθητοποίησης για εργοδότες και τους εργαζόµενούς τους.  
 
Gender Mainstreaming in der Informationsgesellschaft, Γερµανία 
(Θέµα 4H, DE-EA- 31910) 
 
Μια ευρεία σύµπραξη επιχειρήσεων, οργανώσεων, τοπικών αρχών, υπεύθυνων κατάρτισης, γραφείων 
απασχόλησης, εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων συνενώθηκαν ως µέρος της παρούσας 
Αναπτυξιακής Σύµπραξης µε σκοπό να καθιερώσουν µια ισορροπία των φύλων στον τοµέα των ΤΠΕ 
και να αυξήσουν τη γυναικεία επιρροή στη διαµόρφωση της κοινωνίας των πληροφοριών και της 
γνώσης. Το έργο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης αρχίζει από τα σχολεία, τις υπηρεσίες επαγγελµατικού 
προσανατολισµού και τους υπεύθυνους παραδοσιακής κατάρτισης, προκειµένου να εξασφαλίσει 
περισσότερες ευκαιρίες στα κορίτσια για να αποκτήσουν δεξιότητες σε σχέση µε την ΤΠ. Στο άλλο 
άκρο του φάσµατος, συνεργάζεται µε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ευαίσθητων στο φύλο πρακτικών 
πρόσληψης και εργασίας. Η Telekom, ένας από τους µεγαλύτερους εργοδότες στον τοµέα των ΤΠΕ 
στη Γερµανία και εταίρος της σύµπραξης αυτής, πρωτοστατεί στις εργασίες για την ενσωµάτωση της 
διάστασης του φύλου και τη διαφοροποίηση των διευθυντικών θέσεων. Αυτό περιλαµβάνει την 
παροχή σε γυναίκες και άνδρες πακέτων για την ισορροπία µεταξύ της επαγγελµατικής και της 
οικογενειακής ζωής και την καθιέρωση σχεδίων καθοδήγησης που βοηθούν γυναίκες οι οποίες είναι 
επιχειρηµατικά στελέχη να βελτιώσουν τη σταδιοδροµία τους.  
 
The National Flexi-Work Partnership, Ιρλανδία 
(Θέµα 4g, IE-19) 
 
Η National Flexi-Work Partnership (τµήµα του διακρατικού δικτύου FAIR) αποσκοπεί στην προώθηση 
της ισορροπίας µεταξύ της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής εργαζόµενων γονέων και 
υπεύθυνων για την παροχή φροντίδας, ηλικιωµένων ατόµων και ατόµων µε διανοητικά προβλήµατα. 
Ένα µέρος του έργου της περιλαµβάνει την πρόσληψη ατόµων που χαρακτηρίζει «µη στερεότυπα 
πρότυπα», δηλαδή νέους άνδρες και ηλικιωµένες γυναίκες, για απασχόληση επιτόπου σε κέντρα 
παιδικής φροντίδας. Επιδιώκει να καθιερώσει µια ισορροπία στο προσωπικό, όσον αφορά την ηλικία 
και το φύλο, θεωρώντας ότι έχει επιπτώσεις στα αρχικά και διαπλαστικά στάδια της ζωής ενός παιδιού 
καθώς παρέχει τόσο ανδρικά όσο και γυναικεία πρότυπα. 
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Ri.Do. Risorse Donne Venezia Gender, Ιταλία 
(Θέµα 4H, IT-G-VEN-003) 
 
Αυτή η Αναπτυξιακή Σύµπραξη καθιέρωσε ένα δίκτυο συνεργασίας, που βασίζεται σε ειδικά 
δηµιουργηµένα κέντρα πληροφόρησης για τις ίσες ευκαιρίες, για την παροχή πληροφοριών, 
υποστήριξης, κατάρτισης και µέσων σε δηµόσιες και ιδιωτικές οργανώσεις, µε σκοπό την καλύτερη 
προώθηση ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες. Λειτουργεί σε στενή συνεργασία µε δήµους, 
περιφερειακές αρχές και διοικητικά όργανα για την ανάπτυξη προτύπων συνεργασίας µεταξύ 
δηµόσιων και ιδιωτικών οργανώσεων µιας περιοχής, µε σκοπό την ενίσχυση της διάστασης του φύλου 
ως µέρος των πολιτικών τοπικής ανάπτυξης που εφαρµόζουν. Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη καθιέρωσε 
µια πλατφόρµα δράσης για την ισότητα των φύλων (http://www.gender-platform.net) που 
περιλαµβάνει, εκτός από αυτή, Αναπτυξιακές Συµπράξεις από την Αυστρία και τη Σουηδία. Παράγει 
ένα σύνολο εργαλείων που εξηγεί τα µέσα και τις υπηρεσίες που µπορούν να προωθήσουν την 
ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης και πώς µπορούν να 
καθιερωθούν δράσεις για την ισότητα των φύλων εντός των οργανώσεων, οι οποίες χειρίζονται θέµατα 
όπως η πολιτισµική αλλαγή.  
 
Multiculturalism as a resource in a working community, Φινλανδία 
(Θέµα 1B, FI-13) 
 
Σε εργατικές κοινότητες που συγκεντρώνουν εργοδότες και εργαζόµενους, όπως και µέλη κοινοτήτων 
των µεταναστών και φινλανδούς εργαζόµενους, αυτή η Αναπτυξιακή Σύµπραξη ελπίζει ότι θα 
δηµιουργήσει νέες ιδέες και θα αναπτύξει και θα παράγει δοκιµαστικές µεθόδους ορθής πρακτικής για 
την προώθηση της ανοχής και της πολιτισµικής πολυµορφίας στην εργασία και την κατάρτιση, προς 
βελτίωση της απασχολησιµότητας των µεταναστών. Οι Φινλανδοί και οι µετανάστες και των δύο 
φύλων µαθαίνουν ο ένας από τον άλλο πώς να κατανοούν το διαφορετικό πολιτισµό και να 
απαλλάσσονται από προκαταλήψεις που οφείλονται στην άγνοια. Στοχεύει να καθιερώσει 16 
παρόµοιες εργατικές κοινότητες όπου η ποικιλοµορφία θα θεωρείται πόρος. Επιπλέον, 
δηµιουργούνται εργατικές πολιτισµικές λέσχες για την παροχή στήριξης, συµβουλών, υλικού και 
προσανατολισµού των µελών µεταναστευτικών κοινοτήτων.  
 
Emprego Apoiado, Πορτογαλία 
(Θέµα 1 A, PT-2001-070) 
  
Αυτή η Αναπτυξιακή Σύµπραξη επικέντρωσε τη δράση της στην ενίσχυση κοινοτήτων σε τοπικό 
επίπεδο. Ανέπτυξε µια ευρεία σύµπραξη που συνδέει τοπικές ενώσεις, δηµόσιες αρχές και ενώσεις 
επιχειρήσεων µε οµάδες που υφίστανται διακρίσεις όπως άτοµα µε ειδικές ανάγκες, άτοµα µε 
πνευµατική αναπηρία, τσιγγάνους, µετανάστες και γυναίκες θύµατα ενδοοικογενειακής βίας. ∆ίδεται 
έµφαση στην ενδυνάµωση και την προώθηση µιας στενής σχέσης µε επιχειρήσεις, µέσω µιας 
προσέγγισης που αποκαλούν «υποστηριζόµενη απασχόληση». Τα «Φόρουµ για την ποικιλοµορφία» 
διοργανώνονται από τις ίδιες τις οµάδες στόχους. Περιλαµβάνουν κοινότητες στο τοπικό επίπεδο και 
επιτρέπουν τη συζήτηση κοινών προβληµάτων όπως η κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη, η 
προώθηση της αλλαγής, η καταπολέµηση ανισοτήτων µεταξύ των φύλων και η δηµιουργία ισχύος 
στην τοπική κοινότητα. Οι γυναίκες καταρτίζονται ώστε να αποκτήσουν διευθυντικές δεξιότητες, να 
καταστούν πιο δυνατές και να υποστηρίξουν ως αποτέλεσµα καλύτερα τις κοινότητές τους µέσω των 
σχετικών βηµάτων. 
 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις ανωτέρω Αναπτυξιακές Συµπράξεις και το έργο άλλων 
Αναπτυξιακών Συµπράξεων EQUAL διατίθενται στην Κοινή Βάση ∆εδοµένων EQUAL (ECDB)  
http://europa.eu.int/comm/equal 
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ΠΗΓΕΣ 
 
 
Πληροφορίες για την EQUAL 
 
Ο ιστότοπος και η Κοινή Βάση ∆εδοµένων (ECDB) EQUAL  
http://europa.eu.int/comm/equal 
 
Εξτραδίκτυο της EQUAL στο CIRCA 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/Home/main?index 
 
 
 
ΕΘΝΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ, ΤΗΝ EQUAL 
ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ  
 
 
ΒΕΛΓΙΟ 
IMPLEMENTING GENDER MAINSTREAMING IN EQUAL PROJECTS: A PRACTICAL GUIDE FOR 
PROMOTERS.  
ESF AGENCY OF THE FRENCH SPEAKING COMMUNITY (2003)  
www.fse.be 
 
 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
GENDER MAINSTREAMING. GRUNDLAGEN UND STRATEGIEN IM RAHMEN DER 
GEMEINSCHAFTSINITIATIVE EQUAL.  
BUNDESMINISTERIUM FUR WIRTSCHAFT UND ARBEIΤ.  
www.equal-de.de 
 
 
ΕΛΛΑ∆Α 
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 2003.  
http://www.esfhellas.gr/gr/poltarg/orpolekt/isotfilo/default.asp 
 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
GUIA PARA LA INCOEPORACION DE LA IGUALDAD DE OPPORTUNIDADES EN LAS 
ACTUACIONES DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES.  
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.  
www.mtas.e/UAFSE 
 
 
SUGERENCIAS PARA INTEGRAR EL ENFOQUE DE GENERO EN LOS PROYECTOS EQUAL.  
EMAKUNDE/INSTITUTO VASCO DE LA MUJER. 2001 
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ΓΑΛΛΙΑ 
 
EGALITE DES CHANCES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES: LA PRISE EN COMPTE DANS 
LES ACTIONS EUROPEENNES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’EMPLOI.  
RACINE. 2001.  
http://egalitedeschances.racine.fr 
 
FSE FRANCE. INTEGRER L’EGALITE DES CHANCES FEMMES-HOMMES DANS VOTRE 
PROJET: COMMENT FAIRE?  
MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE / RACINE. 2004. 
http://egalitedeschances.racine.fr 
 
FSE FRANCE. 18 QUESTIONS POUR EVALUER LA PRISE EN COMPTE DE L’EGALITE DES 
CHANCES HOMMES-FEMMES DANS VOTRE PROJET.  
MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE / RACINE. 2004. 
http://egalitedeschances.racine.fr 
 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
OPERATIONAL INSTRUCTIONS FOR IMPLEMENTING THE VISPO GUIDELINES – INDICATIONS 
FOR ESF REPROGRAMMING. ISFOL. 
www.equalitalia.it 
 
 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
GUIDELINES ON EQUAL OPPORTUNITIES FOR APPLICANTS AND EVALUATORS. 2004. 
www.equalhungary.hu 
www.ofa.hu 
 
 
ΗΒ 
 
ΑΓΓΛΙΑ 
EQUAL OPPORTUNITIES – A GUIDE FOR DEVELOPMENT PARTNERSHIPS. EQUAL SUPPORT 
UNIT. 
www.equal.ecotec.co.uk 
 
EMPOWEREMENT – A GUIDE FOR DEVELOPMENT PARTNERSHIPS. EQUAL SUPPORT UNIT. 
 
ΣΚΩΤΙΑ  
TOOLKIT FOR MAINSTREAMING EQUAL OPPORTUNITIES IN THE EUROPEAN STRUCTURAL 
FUNDS. EUROPEAN POLICIES RESEARCH CENTRE. UNIVERSITY OF STRATHCLYDE.  
www.eprc.strath.ac.uk 
 
ΟΥΑΛΙΑ 
EQUAL OPPORTUNITIES GUIDELINES FOR EUROPEAN PROGRAMMES IN WALES. EUROPEAN 
EQUALITY PARTNERSHIP. 
www.wefo.wales.gov.uk 
 
APPLYING FOR EUROPEAN STRUCTURAL FUNDS IN WALES – EQUAL OPPORTUNITIES. 
ADDITIONAL GUIDANCE FOR APPLICANTS AND ASSESSORS. CHWARAE TEG. EUROPEAN 
EQUALITY PARTNERSHIP.  
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∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
EUROPEAN COMMISSION. INFORMATION ON GENDER MAINSTREAMING – µια επισκόπηση, η 
νοµική βάση, η µέθοδος της Επιτροπής, τα µέσα 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html 
 
EUROPEAN COMMISSION. EU STATISTICS ON GENDER – αγορά εργασίας, εκπαίδευση, 
αποδοχές, καθηµερινή ζωή, συνταξιοδότηση, συντάξεις 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_en.html 
 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΟΧΩΝ» (COM(96)67ΤΕΛΙΚΟ). ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ. 
 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com9667.htm 
 
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (2001-2005). 2000. 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. 
 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy/com2000_335_en.pdf 
 
  
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝ∆ΡΩΝ, 2004. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
– Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com_04_115_en.pdf 
 
 
Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – άρθρα 3, 13, 136, 137, 141 και 251 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/treaty_en.html 
 
 
ΤΗΕ EVALUATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT. THE SOURCEBOOK ON THEMES 
AND POLICY AREAS. December 2003. – Ένα από τα θέµατα: Ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών 
http://www.evalsed.info/frame_themes_policy1_3.asp 
 
MAINSTREAMING EQUAL OPPORTUNITIES FOR WOMEN AND MEN IN STRUCTURAL FUND 
PROGRAMMES AND PROJECTS – κατάλογος ελέγχου, έννοια και στόχοι, ενσωµάτωση των ίσων 
ευκαιριών στην ανάπτυξη σχεδίων και εγγράφων, διαχείριση των προγραµµάτων 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/working/mains_en.htm 
 
ΑΛΛΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/cha/c10921.htm - Περιλήψεις νοµοθεσίας – Ισότητα µεταξύ ανδρών 
και γυναικών: ενσωµάτωση των ίσων ευκαιριών στις κοινοτικές πολιτικές  
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cha/c00006.htm - Περιλήψεις νοµοθεσίας – Ισότητα µεταξύ 
ανδρών και γυναικών: εισαγωγή 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/s02304.htm - Περιλήψεις νοµοθεσίας – Απασχόληση και κοινωνική 
πολιτική: µέτρα για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htm στη Γ∆ Απασχόληση και 
Κοινωνικές Υποθέσεις – Αρχική σελίδα της Μονάδας Ίσων Ευκαιριών (Γ∆ EMPL/G1) 
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∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ  
 
GENDER MAINSTREAMING, LEARNING AND INFORMATION PACK, 2000, UNITED NATIONS 
DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP), GENDER IN DEVELOPMENT PROGRAMME. 
http://www.undp.org/gender/infopack.htm 
 
GENDER ANALYSIS AND GENDER PLANNING. TRAINING MODULE FOR UNDP STAFF. 
http://www.undp.org/gender/tools.htm 
 
GENDER IN DEVELOPMENT: TOOLS FOR GENDER ANALYSIS AND MAINSTREAMING. 
http://www.sdnp.undp.org/gender/links/Gender_in_Development/Tools_for_Gender_Analysis_and_Ma
instreaming/ 
 
GENDER MAINSTREAMING IN PRACTICE. A HANDBOOK. REGIONAL GENDER PROGRAMME 
OF THE UNDP’S REGIONAL BUREAU FOR EUROPE AND THE CIS. 
http://www.undp.org/gender/docs/RBEC_GM_manual.pdf 
 
UNITED NATIONS. PLATFORM FOR ACTION ADOPTED AT THE FOURTH WORLD 
CONFERENCE ON WOMEN, BEIJING 1995. TEXT AND SELECTED NATIONAL ACTION PLANS.   
http://www.un.org/womenwatch/followup/ 
 
UN STATISTICS 
http://www.un.org/womenwatch/resources/stats.htm 
 
UNITED NATIONS. ECOSOC, 1997. 
http://www.un.org/documents/ecosoc/docs/1997/e1997-66.htm 
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COUNCIL OF EUROPE, GENDER MAINSTREAMING: CONCEPTUAL FRAMEWORK, 
METHODOLOGY AND PRESENTATION OF GOOD PRACTICES. STRASBOURG. 1998. 
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/02._Gender_mainstreaming/100_EG-S-
MS(1998)2rev.asp#TopOfPage 
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