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Gender budgeting
Οδηγός και εργαλεία για την έμφυλη ανάλυση 
και κατάρτιση προϋπολογισμών σε δήμους
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Η κατάρτιση των προϋπολογισμών με την οπτική του φύλου (gender 
budgeting) μπορεί να είναι ένα τεχνικό ζήτημα, καθώς αναδιαμορφώνει 
τα ποσά των προϋπολογισμών και τα κατανέμει με τρόπο που να 
επωφελούνται τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, αλλά είναι και 
ένα σημαντικό ζήτημα πολιτικής, καθώς αναφέρεται σε επιλογές και 
προτεραιότητες στην κατανομή των οικονομικών πόρων. Το gender 
budgeting, επομένως, επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητες και την 
κατανομή των πόρων, ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις διαφορετικές 
ανάγκες και τα διαφορετικά συμφέροντα των ανδρών και των γυναικών, 
λαμβάνοντας ρητά υπόψη τη μειονεκτική θέση των γυναικών ευρύτερα 
στην κοινωνία. Ύπό αυτήν την έννοια, αφορά επίσης την κοινωνική ισότητα 
και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιθωριοποιημένες ομάδες, 
ενώ μπορεί να επεκταθεί, ώστε να τις συμπεριλάβει (συμμετοχικός 
προϋπολογισμός).

Θεωρώντας τη διαδικασία προϋπολογισμού όχι ως ένα χρηματοδοτικό και 
οικονομικό εργαλείο, αλλά ως μια δικαιότερη πράξη πολιτικής, το gender 
budgeting εντάσσεται στην πολιτική φαρέτρα του gender mainstreaming. 
Αποτελεί μια διαδικασία προϋπολογισμού και κοστολόγησης που λαμβάνει 
υπόψη, εκτιμά και υπολογίζει τον παράγοντα φύλο και την προοπτική της 
ισότητας των φύλων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας προϋπολογισμού, 
όπως την ανακατανομή πόρων, εσόδων, εξόδων, ώστε να προωθηθεί η 
ισότητα των φύλων.

Το gender budgeting πρέπει να γίνει εργαλείο επιρροής επί των 
δημόσιων προϋπολογισμών και να μην υπάρχουν ξεχωριστοί ανά φύλο 
προϋπολογισμοί, αλλά να επιφέρουν το ίδιο μερίδιο εσόδων-εξόδων-
αποτελεσμάτων με βάση τις ανάγκες ανδρών και γυναικών. Στην ουσία, το 
gender budgeting είναι ένα συστατικό μιας καινούργιας δημοκρατίας και 
ένα εργαλείο κοινωνικής αλλαγής. Η ανάγκη πλήρους ένταξης του φύλου 
στους δημόσιους προϋπολογισμούς σημαίνει ότι θα ενυπάρχει τόσο στην 
προετοιμασία, όσο και στην έγκριση, στην εκτέλεση, στον έλεγχο και στην 
αποτίμηση. 

Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό κάποτε το πεδίο της ισότητας των φύλων και 
αυτών των δημόσιων προϋπολογισμών να μιλούν την ίδια γλώσσα και να 
μην αποτελούν σφαίρες πολιτικής που ανήκουν σε διαφορετικούς κόσμους.1 
Σε ορισμένες χώρες, η διαδικασία κατάρτισης δημόσιων προϋπολογισμών 
με τη διάσταση του φύλου έχει αναγνωριστεί νομοθετικά. Σε κάποιες άλλες, 
όπου η ένταξη της διάστασης του φύλου αποτελεί μέρος των κυβερνητικών 
δραστηριοτήτων, διαδικασιών και εργαλείων, η αποκτηθείσα γνώση και 
εμπειρία εφαρμόζονται στις διαδικασίες gender budgeting.

1Quinn, Sh. (2009). Η κατάρτιση δημόσιων προϋπολογισμών με την οπτική του φύλου (Gender 
budgeting): Πρακτική εφαρμογή – Εγχειρίδιο, Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και Νομικών Υποθέσεων, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ελληνική Έκδοση, Αθήνα: Γενική Γραμμα-
τεία Ισότητας των Φύλων.

Εισαγωγή
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Το βέβαιο είναι ότι η διαμόρφωση έμφυλων προϋπολογισμών 
απαιτεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων και των 
στελεχών τους, ενώ παράλληλα προϋποθέτει τη διάνοιξη της 
συνεργασίας με τις ευρύτερες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών, 
απαιτεί επανασχεδιασμό των προτεραιοτήτων στα ζητήματα 
της έμφυλης ισότητας, καθιστά αναγκαίο τον συγκερασμό 
των πολιτικών δεσμεύσεων με την ανακατανομή των πόρων 
και επιμένει στην αναγνώριση της οικονομίας της φροντίδας 
και της πρόνοιας, καθώς και σε μια αλλαγή του τρόπου με 
τον οποίο διαμορφώνονται και υλοποιούνται οι δημόσιοι 
προϋπολογισμοί. 

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο δημιουργούνται οι 
έμφυλες ανισότητες και διακρίσεις αποτελεί το κλειδί για την 
αντιμετώπιση των τρόπων με τους οποίους εκδηλώνονται 
και το gender budgeting έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι 
αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές ανάγκες των γυναικών και 
των ανδρών, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα 
διοίκησης (κεντρική, περιφερειακή, τοπική). Η τοπική 
αυτοδιοίκηση ως επίπεδο διακυβέρνησης και διοίκησης 
που βρίσκεται εγγύτερα στους/στις πολίτες αποτελεί το πιο 
πρόσφορο έδαφος για την εφαρμογή πρωτοβουλιών στην 
κατεύθυνση της εξάλειψης των έμφυλων ανισοτήτων και 
διακρίσεων, καθώς έχει τη δυνατότητα να αφουγκραστεί 
ευκολότερα τις κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές 
ανάγκες των γυναικών και των ανδρών, των κοριτσιών και 
των αγοριών και να αναπτύξει σχετικές δράσεις.

Ο παρών Οδηγός θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο 
εργαλείο για τα στελέχη των δήμων, και ευρύτερα της 
δημόσιας διοίκησης με πρακτικές και τεχνικές που βοηθούν 
τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προσπαθειών 
για την ένταξη της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση 
των προϋπολογισμών. Έτσι, ο Οδηγός διαρθρώνεται σε δύο 
κύρια μέρη. 

Στο πρώτο μέρος γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία 
του gender budgeting (κεφ. 1), ενώ στη συνέχεια αναλύονται 
σχετικοί ορισμοί και εννοιολογήσεις, ο σκοπός και οι στόχοι 
του gender budgeting, ζητήματα περιορισμών για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του, όπως επίσης και η σημασία 
της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές 
(κεφ. 2). Παρουσιάζεται ο προβληματισμός και η ανάλυση για 
τη μη έμφυλη ουδετερότητα των δημόσιων προϋπολογισμών 
(κεφ. 3), εξηγείται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας του gender 
budgeting (κεφ. 4), αναδεικνύεται η σπουδαιότητα κατάρτισης 
έμφυλων προϋπολογισμών (κεφ. 5), αναλύονται διαφορετικές 
προσεγγίσεις και τυπολογίες (EIGE και ΟΟΣΑ) (κεφ. 6), ενώ 
κλείνει το πρώτο μέρος με την παρουσίαση σημαντικών 
παραμέτρων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή 
του έμφυλου προϋπολογισμού (κεφ. 7). 

Στο δεύτερο μέρος η ανάλυση εξειδικεύεται στην αναγκαιότητα 
και στους παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στο gender budgeting σε δήμους (κεφ. 1), και παρουσιάζονται 
τα στάδια κατάρτισής του (κεφ. 2) αλλά και βασικά εργαλεία 
και μέθοδοι, έτσι ώστε να ενταχθεί η οπτική του φύλου στους 
προϋπολογισμούς των δήμων (κεφ. 3). Έτσι, παρατίθενται 
αναλυτικές λίστες ελέγχου (check-lists) που αφορούν σε 
διάφορες διαδικασίες ένταξης της διάστασης του φύλου (κεφ. 
4), ενώ τέλος επισημαίνονται σημαντικά πεδία πολιτικής των 
δήμων, στα οποία θα μπορούσε να γίνει μια εφαρμογή του 
gender budgeting (κεφ. 5).
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Εννοιολόγηση, προσεγγίσεις και

α’ μέρος

η σημασία του gender budgeting

1. Μια σύντομη αναδρομή
Η διαδικασία για την κατάρτιση των έμφυλων προϋπολογισμών 
(gender budgeting) ξεκίνησε ως μια ενέργεια προς τη 
μεταρρύθμιση των διαδικασιών προϋπολογισμού για την αύξηση 
της διαφάνειας, της δημοκρατίας και της συμμετοχής. Στα μέσα της 
δεκαετίας του 1980 αναδύθηκαν νέες προσεγγίσεις για την ισότητα 
των φύλων που επεδίωκαν να αντιμετωπίσουν τις ανεπάρκειες 
στη χάραξη πολιτικής από ανδροκρατούμενους φορείς.2

Κυρίαρχη μεταξύ αυτών των προσεγγίσεων ήταν αυτήν της 
ένταξης της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming), γνωστή 
και ως «μετασχηματιστική αλλαγή» (transformative shift) στις 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων3, καθώς ανέδειξε την ιδέα 
ότι η κατά φύλο ανάλυση πρέπει να ενταχθεί σε όλες τις πτυχές 
χάραξης πολιτικής και σε όλα τα στάδια της πολιτικής διαδικασίας. 

Η έννοια και η μέθοδος του έμφυλου προϋπολογισμού διαδόθηκαν 
χάρη στην Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (Beijing Platform 
for Action), η οποία εκπονήθηκε με την ευκαιρία της Τέταρτης 
Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες, που πραγματοποιήθηκε 
από τον ΟΗΕ στο Πεκίνο το 1995. Η Πλατφόρμα Δράσης που έχει 
θεωρηθεί ως σημαντικός πυλώνας διεθνούς πολιτικής, υποστήριξε 
τη μεταφορά του gender budgeting από τον ακαδημαϊκό χώρο, τον 
φεμινιστικό ακτιβισμό και τα όρια των πολιτικών για το φύλο προς 
την κατεύθυνση της ευρύτερης πολιτικής. Αναμφισβήτητα, αυτή η 
εξέλιξη συνέβαλε στην προώθηση του έμφυλου προϋπολογισμού 
ως κατάλληλης στρατηγικής για την εφαρμογή του από 
κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα, στην Ευρώπη ή αλλού.

Στην Πλατφόρμα γίνεται σαφής αναφορά στους προϋπολογισμούς 
που είναι ευαισθητοποιημένοι ως προς τη διάσταση του φύλου 
(gender sensitive budgets), ενώ υποστηρίζεται η ανάγκη 
εφαρμογής μιας στρατηγικής gender mainstreaming σε όλες 
τις πολιτικές, με σκοπό την επιδίωξη της ισότητας των φύλων. 
Επιπρόσθετα, προτείνονται ορισμένοι στρατηγικοί στόχοι για τις 
κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθοι:

2Rubin, M. & Bartle, J. (2005). Integrating Gender into Government Budgets: A New 
Perspective, Public Administration Review, 65(3): 259-272.

3Rees, T. (2006). Mainstreaming Equality in the European Union, London: Routledge. 
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Το gender mainstreaming συνίσταται 
στην αναδιοργάνωση, την ανάπτυξη, 
την υλοποίηση και την αξιολόγηση 
των πολιτικών διαδικασιών (και εξ 
ορισμού των πολιτικών) με στόχο 

την ένταξη της οπτικής του φύλου σε 
όλες τις φάσεις και σε όλα τα επίπεδα 
κρατικής πολιτικής από πλευράς όλων 
των παραγόντων που εμπλέκονται στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Quinn, Sh. (2009). Η κατάρτιση δημόσιων 
προϋπολογισμών με την οπτική του 

φύλου (Gender budgeting): Πρακτική 
εφαρμογή – Εγχειρίδιο, Γενική 

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και Νομικών Ύποθέσεων, Συμβούλιο 

της Ευρώπης, Ελληνική Έκδοση, Αθήνα: 
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

«Η αναδιάρθρωση και ο επαναπροσδιορισμός των δημοσίων 
δαπανών για την προώθηση των οικονομικών ευκαιριών των 
γυναικών και την πρόσβασή τους στις παραγωγικές πηγές, 
αναγνωρίζοντας τις βασικές τους ανάγκες στους τομείς των 
κοινωνικών παροχών, της επιμόρφωσης και της υγείας».

«Η προώθηση, σε διάφορα επίπεδα, πιο διαφανών και δίκαιων 
διαδικασιών κατάρτισης του προϋπολογισμού οι οποίες, 
στον προγραμματισμό και τις πολιτικές προϋπολογισμού και 
χρηματοδότησης των προγραμμάτων για ισότητα ευκαιριών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, θα λαμβάνουν υπόψη τον παράγοντα ‘φύλο’».

Η Αυστραλία και η Νότια Αφρική υπήρξαν πρωτοπόρες στην 
εισαγωγή της ένταξης της έμφυλης οπτικής στην κατάρτιση των 
προϋπολογισμών, από το 1984 και το 1994 αντίστοιχα. Έκτοτε, οι 
πρωτοβουλίες αυτές εξαπλώθηκαν λίγο πολύ σε όλους τους τομείς, 
και σε επίπεδο κεντρικών κυβερνήσεων και σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης, τόσο σε οικονομικά αναπτυγμένες περιοχές (π.χ. 
στον Καναδά, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Ιταλία 
και την Ελβετία) όσο και σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες.

Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Επιτροπή για την Ισότητα Γυναικών 
και Ανδρών συγκρότησε μια ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων 
ειδικών στο gender budgeting, η οποία διεξήγαγε μια έρευνα και 
κατάρτισε μια προκαταρκτική μελέτη.4

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη 
της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών (αρ. 2 της Συνθήκης) 
και έχει συμπεριλάβει μεταξύ των στόχων της δικής της δράσης 
την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας 
των φύλων (αρ. 3.2 της Συνθήκης) (EIGE, 2019).5 Ο έμφυλος 
προϋπολογισμός έχει σταθερή βάση στη δέσμευση της ΕΕ για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που εκφράζεται ρητά και 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αρ. 8). Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κάλεσαν επανειλημμένα τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν τέτοιες στρατηγικές. Σε επίπεδο ΕΕ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είναι τελικά υπεύθυνο για τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ και η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την εκτέλεσή του. Τα κοινοβούλια και οι δημόσιες 
διοικήσεις των κρατών μελών της ΕΕ είναι υπεύθυνα για τους 
εθνικούς προϋπολογισμούς τους.

4Πρόκειται για το κείμενο της Bellamy, Κ. (2002). Gender Budgeting. A Background 
paper for the Council of Europe’s Informal Network of Experts on Gender 
Budgeting, Council of Europe.

5EIGE (2019). Gender Budgeting, European Institute for Gender Equality, 
Luxembourg: Publications Office of the European Union.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εφαρμόσει –και μέσω της Κοινοτικής 
Στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και το 
σχετικό πρόγραμμα πλαίσιο– μια στρατηγική gender mainstreaming, 
η οποία απέδωσε θετικά αποτελέσματα σε διάφορες τομεακές 
πολιτικές – από την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση 
μέχρι τη στρατηγική για την κοινωνική ένταξη, τη χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων, ακόμα και στο πλαίσιο των εξωτερικών 
σχέσεων στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη.

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ζήτημα των προϋπολογισμών που 
εντάσσουν τη διάσταση του φύλου τέθηκε για πρώτη φορά επί τη 
ευκαιρία ενός σεμιναρίου σχετικά με το gender mainstreaming 
στα πλαίσια των μακροοικονομικών κατευθυντήριων οδηγιών 
τον Οκτώβριο 2001. Ειδικότερα, η Βελγική Προεδρία οργάνωσε 
Διάσκεψη με θέμα «Gender responsive budgeting: a global vision to 
strengthen economic and financial governance» σε συνεργασία με 
τον ΟΟΣΑ, το UNIFEM (Ταμείο Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
για τις Γυναίκες) και το Συμβούλιο Ύπουργών των Σκανδιναβικών 
χωρών, η οποία εισήγαγε συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με θέμα τις δημόσιες δαπάνες και τον παράγοντα «φύλο».6

Το gender budgeting συνάδει με την εστίαση και την πρόθεση που 
εκφράζουν οι διεθνείς φορείς και μέσα από τα επίσημα κείμενά 
τους, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών 
(CEDAW) και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα. Ωστόσο, παρά τη θεσμική δέσμευση, η δράση για 
την εφαρμογή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου ότι 
είναι η εκτελεστική αρχή εντός της ΕΕ, είναι περιορισμένη, παρά 
τις επανειλημμένες εκκλήσεις των αρμόδιων επιτροπών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Αυστραλία πρωτοστάτησε και δοκίμασε 
πρώτη να εφαρμόσει δράσεις για την κατάρτιση προϋπολογισμού 
με την οπτική του φύλου από το 1984 και μετά, σε απάντηση σε 
εκκλήσεις ακτιβιστών/-τριών για τα δικαιώματα των γυναικών. 
Πάνω από 90 χώρες έχουν πειραματιστεί με κάποια μορφή 
κατάρτισης προϋπολογισμού με την οπτική του φύλου κατά την 
τελευταία δεκαετία.7 Είναι αξιοσημείωτο ότι ορισμένοι/-ες από 
τους/τις πρώτους/-ες που υιοθέτησαν το gender budgeting με την 
πάροδο των ετών προήλθαν από τον ΟΟΣΑ - συμπεριλαμβανομένων 
χωρών όπως η Ινδία, οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία. Μεταξύ των πιο 
πρόσφατων παραδειγμάτων, το 2013, η Αυστρία εισήγαγε το gender 
budgeting ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου μεταρρυθμίσεων για 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

6Ghilardotti, F. (2003). Έκθεση σχετικά με το gender budgeting - κατάρτιση των κρα-
τικών προϋπολογισμών με γνώμονα το φύλο (2002/2198(INI)), Επιτροπή Δικαιωμά-
των των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών.

7OECD (2014). Women, Government and Policy Making in OECD Countries: 
Fostering Diversity for Inclusive Growth, Paris: OECD Publishing.

Στην Ελλάδα τα πράγματα φαίνεται να είναι λίγο διαφορετικά. 
Παρόλο που η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό και αρκετά 
περιεκτικό νομικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων και ήταν 
μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που ίδρυσαν κυβερνητικό 
φορέα ειδικά για τα θέματα ισότητας των φύλων στις αρχές της 
δεκαετίας του ‘80, η έννοια του έμφυλου προϋπολογισμού δεν 
φαίνεται να συμπεριλαμβάνεται στη δημοσιονομική πολιτική και 
στον αντίστοιχο προγραμματισμό, ούτε σε κεντρικό ούτε σε τοπικό 
επίπεδο. Μόνο το 2019 εισήχθη ένας σημαντικός καινοτόμος 
νόμος (Ν. 4604/2019), όπου οι έννοιες του gender mainstreaming 
και του gender budgeting συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά σε 
νομοθετικό κείμενο.8 Ωστόσο, καθώς ο νόμος είναι πρόσφατος, θα 
χρειαστεί σημαντικό χρονικό διάστημα, επισταμένη προσπάθεια 
και διαβούλευση για περαιτέρω επεξεργασία και διάδοση στα 
άτομα και τις δημόσιες αρχές και επιπλέον, οι διατάξεις του για το 
gender budgeting αφορούν μόνο την κεντρική κυβέρνηση, δηλαδή 
τα υπουργεία.9

Από την άλλη πλευρά, οι δήμοι μοιράζονται έναν ισχυρό βαθμό 
εγγύτητας με τους πολίτες, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για 
τους τομείς της φροντίδας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της 
πρόνοιας και θα μπορούσαν να προσφέρουν δυνατότητες για μια 
πολιτική ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου.10 Επίσης, δεν 
έχει γίνει μέχρι στιγμής προσπάθεια στην Ελλάδα να διερευνηθεί 
κατά πόσον οι Δήμοι είναι ευαισθητοποιημένοι ως προς το φύλο 
όσον αφορά τη διαμόρφωση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
τους, την αξιολόγηση των διαφορετικών αναγκών των γυναικών 
και των ανδρών, τη χρήση των πόρων τους, την ανάπτυξη των 
πολιτικών τους κ.λπ. 11

8Σημειώνεται ότι κάποια χρόνια νωρίτερα, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύ-
λων είχε αναπτύξει μια σειρά από δράσεις και έργα για την προώθηση της ένταξης 
της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στις πολιτικές των δήμων, των 
περιφερειών και των υπουργείων, τα οποία εντάσσονταν στον τρίτο (διακριτό) 
πυλώνα του Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων (2010-
2013). Για περισσότερες πληροφορίες για τις σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν, 
βλ.: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (2012). Εθνικό Πρόγραμμα για την 
Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων (2010-2013) - Απολογιστική Έκθεση, Αθήνα: Γενική 
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, σ. 52-54.

9Agoritsa, Ch. (2019). Gender Budgeting in the Greek Local Government: Theoretical 
Approach, State of Play, Perspectives and Challenges, Postgraduate Dissertation, 
Patras: Hellenic Open University, School of Social Sciences.

10Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (2011). Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα 
των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, Αθήνα: Υπουργείο Εσωτερικών.

11Agoritsa, Ch. (2019). Gender Budgeting…, ό.π.
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Στη Σουηδία, όπου διάφορες 
προσεγγίσεις για το gender 

budgeting έχουν αναπτυχθεί-και σε 
διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης- 

χρησιμοποιείται μια διαδικασία κατά 
φύλο ανάλυσης που ονομάζεται JämKas 

(ακρωνύμιο των λέξεων: ισότητα, 
καταγραφή, ανάλυση, συμπέρασμα). 
Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει πέντε 
βήματα: α) καταγραφή και ιεράρχηση 
των προτεραιοτήτων για την ισότητα, 
β) ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η 
ισότητα των φύλων επηρεάζεται από 

τον προϋπολογισμό, γ) έρευνα των 
υφιστάμενων έμφυλων προτύπων στον 

επιλεγμένο τομέα, δ) αξιολόγηση των 
πιθανών επιπτώσεων των προτάσεων 

σε σχέση με τους εθνικούς στόχους της 
πολιτικής για την ισότητα των φύλων, 
και ε) εξέταση εναλλακτικών λύσεων 

στην περίπτωση που αναμένονται 
αρνητικές επιπτώσεις.

ΣΟΥΉΔΙΑ
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2. Τι είναι το gender budgeting;
2.1 Η έννοια του έμφυλου προϋπολογισμού

Το gender budgeting εστιάζει στην έμφυλη ανάλυση και την 
αξιολόγηση της κατανομής των πόρων βάσει κριτηρίων ισότητας 
των φύλων. Αυτοί οι πόροι είναι βασικά η αμειβόμενη και η 
μη αμειβόμενη εργασία, τα χρήματα (αν και δεν μπορούν να 
είναι το μόνο επίκεντρο), η διαφοροποίηση της χρήσης χρόνου 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και η παροχή φροντίδας για παιδιά, 
ηλικιωμένους/-ες ή άλλα εξαρτώμενα άτομα.12 

Δεν υπάρχει ένας μοναδικός ορισμός για τον έμφυλο 
προϋπολογισμό ούτε ένα ενιαίο μοντέλο που να ισχύει σε 
όλες τις χώρες για την εφαρμογή του. Στην πραγματικότητα, 
η βιβλιογραφική επισκόπηση δείχνει ότι ένα μεγάλο μέρος 
του υλικού για το gender budgeting ανήκει σε διεθνείς και 
ευρωπαϊκούς φορείς και οργανισμούς (π.χ. ΕΕ, EIGE, ΟΗΕ, 
ΟΟΣΑ, CoE) και επίσης ότι υπάρχει πολύ υλικό που αφορά σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις χωρών που έχουν υιοθετήσει 
πρακτικές για το gender budgeting.13 Έχει χρησιμοποιηθεί 
διαφορετική ορολογία για να περιγραφεί η έννοια του 
«προϋπολογισμού με την οπτική του φύλου (gender budgeting)». 

Ειδικότερα, στη βιβλιογραφία συναντώνται πολλοί ορισμοί 
που περιγράφουν την επιδίωξη του gender budgeting ως μια 
διαδικασία ένταξης της κατά φύλο ανάλυσης στη διαδικασία του 
προϋπολογισμού με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων. 
Η διαφορετική ορολογία για το gender budgeting περιλαμβάνει 
τους όρους: “gender-responsive budgeting (GRB)”, δηλαδή 
προϋπολογισμός που ανταποκρίνεται στις κατά φύλο ανάγκες, 
“gender-sensitive budgeting”, δηλαδή προϋπολογισμός κατά 
την κατάρτιση του οποίου υπάρχει αυξημένη ευαισθητοποίηση 
για το φύλο, “gender budget initiatives” (πρωτοβουλίες για 
προϋπολογισμό με τον οπτική του φύλου-GBIs), όρος με τον 
οποίο περιγράφονται οι προσεγγίσεις για την κατά φύλο ανάλυση 
προϋπολογισμού από κυβερνητικούς ή μη φορείς. Ορισμένοι από 
αυτούς του όρους μπορεί να έχουν ειδικούς στόχους, καθώς και 
τον γενικό στόχο της διασφάλισης μιας βαθύτερης κατανόησης 
των κρατικών προϋπολογισμών ως μέσων μακροοικονομικής 
πολιτικής. Τα προηγούμενα χρόνια, ο όρος “engendering budgets” 
ήταν επίσης ένας όρος που εντοπιζόταν συχνά.

12Elson, D. (2016). “Gender Budgeting and Macroeconomic Policy”. In Jim Campbell 
& Morag Gillespie (Eds.), Feminist Economics and Public Policy, Abingdon: 
Routledge, pp. 29-40.

13Agoritsa, Ch. (2019). Gender Budgeting…, ό.π.

Ο πιο κοινός και αναγνωρίσιμος ορισμός για το gender budgeting 
είναι αυτός του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με το 
οποίο, είναι η εφαρμογή της αρχής της ένταξης της διάστασης 
του φύλου (gender mainstreaming) στη διαδικασία κατάρτισης 
του προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι αξιολογούνται οι 
επιπτώσεις των πολιτικών προϋπολογισμού ως προς τα 
φύλα, ενσωματώνοντας τον παράγοντα  «φύλο» σε όλα τα 
επίπεδα της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού και 
αναδιαρθρώνοντας τόσο τα έσοδα και όσο και τα έξοδα, με σκοπό 
την προαγωγή της ισότητας των φύλων.14 

Εν ολίγοις, η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό αποτελεί μια στρατηγική και διαδικασία για την 
επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων της ισότητας των φύλων.15

«Το gender budgeting είναι μια προσέγγιση που μπορεί να 
βελτιώσει τον προϋπολογισμό, όταν οι δημοσιονομικές πολιτικές 
και οι διοικητικές διαδικασίες είναι δομημένες για την 
αντιμετώπιση των έμφυλων ανισοτήτων… Όταν γίνει σωστά, 
μπορεί κανείς/-μία να πει ότι ο προϋπολογισμός με την οπτική του 
φύλου είναι καλός προϋπολογισμός».16

Στο πλαίσιο της μελέτης που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 201617, 
υιοθετήθηκε ο ορισμός του gender budgeting ως «η ρητή ένταξη 
της διάστασης του φύλου στο συνολικό πλαίσιο της διαδικασίας 
του προϋπολογισμού, μέσω της χρήσης ειδικών διαδικασιών 
και αναλυτικών εργαλείων, με σκοπό την προώθηση πολιτικών 
που ανταποκρίνονται στις κατά φύλο ανάγκες». Αυτός ο ορισμός 
αποσκοπεί στην αναγνώριση του διευρυμένου πεδίου και της 
φύσης της διαδικασίας του προϋπολογισμού, και επιδιώκει να 
αναδείξει ότι κάθε εργαλείο ή παρέμβαση που εμπίπτει σε αυτό 
το ευρύ πεδίο είναι κατ’ αρχήν μια προσέγγιση «κατάρτισης 
προϋπολογισμού με την οπτική του φύλου», αφήνοντας κατά μέρος 
το ζήτημα του πόσο αποτελεσματική (ή αναποτελεσματική) μπορεί 
να αποδειχθεί η συγκεκριμένη προσέγγιση. Ο ορισμός αναγνωρίζει, 
επίσης, ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού δεν στοχεύει 
άμεσα στην ισότητα των φύλων, αλλά λειτουργεί με σκοπό να 
τη θέσει ως προτεραιότητα και στις πολιτικές των οικονομικών 
και ανθρώπινων πόρων. Οι πολιτικές που ανταποκρίνονται στις 
κατά φύλο ανάγκες είναι εκείνες που στοχεύουν άμεσα στα 
αποτελέσματα της ισότητας των φύλων. 

14Quinn, Sh. (2009). Η κατάρτιση δημόσιων..., ό.π., σ. 5.

15Council of Europe (2005). Gender Budgeting. Final report of the Group of 
specialists on gender budgeting (EG-S-GB), Strasbourg: Directorate-General of 
Human Rights, Council of Europe.

16Stotsky, J. (2016). “Gender budgeting: fiscal context and current outcomes”, 
International Monetary Fund working paper, WP/16/149, Washington DC
17Downes, R., von Trapp, L. & Nicol, Sc. (2017). Gender Budgeting in OECD Countries. 
OECD / Organization for Economic Cooperation and Development - Public 
Governance and Territorial Development Directorate, p. 6.
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Στην πράξη, όπως φαίνεται από την έρευνα του διενήργησε ο ΟΟΣΑ 
το 201618, λίγες χώρες του ΟΟΣΑ μπορούν σήμερα να θεωρηθούν 
ότι υιοθετούν πλήρως τον παραπάνω ορισμό, ο οποίος είναι 
περιεκτικός τόσο ως προς το πεδίο εφαρμογής και όσο και ως προς 
τον σκοπό του.

Επομένως, το gender budgeting βασίζεται στην έμφυλη ανάλυση 
(gender analysis), η οποία αξιολογεί πόσο αποτελεσματικά ένας 
προϋπολογισμός αντιμετωπίζει τα έμφυλα χάσματα και εξετάζει 
την πραγματική κατανομή των πόρων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών, όπως επίσης μεταξύ κοριτσιών και αγοριών. Μια τέτοια 
ανάλυση επιτρέπει, επίσης, τη συμπερίληψη βασικών ζητημάτων 
που συχνά παραβλέπονται στους προϋπολογισμούς και στις 
αναλύσεις πολιτικών, όπως: η οικονομική επίδραση της άνισης 
κατανομής της μη αμειβόμενης εργασίας, η οικονομική επίδραση 
της τελευταίας στις γυναίκες, καθώς και η άνιση κατανομή των 
πόρων εντός των νοικοκυριών. Η εμπεριστατωμένη έμφυλη 
ανάλυση οδηγεί σε καλό σχεδιασμό και προϋπολογισμό για την 
ισότητα των φύλων και την οικονομική ανάπτυξη.19

Είναι σημαντικό ότι το gender budgeting αφορά την αναδιάρθρωση 
του προϋπολογισμού, ώστε να διασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση, 
αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, χρησιμοποιεί δημόσιους πόρους 
με τρόπο που μπορεί να ενισχύσει την ισότητα των φύλων 
και, κατά συνέπεια, να αυξήσει την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των προϋπολογισμών και των πολιτικών. 
Αυτό με τη σειρά του συμβάλλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης 
χωρίς αποκλεισμούς.20 Όπως αναφέρει η Holvoet21, η κατάρτιση 
προϋπολογισμών με την οπτική του φύλου «απελευθερώνει 
το φύλο από το πεδίο των ήπιων κοινωνικών θεμάτων και το 
αναβαθμίζει στο επίπεδο των μακροοικονομικών».

18Downes, R., von Trapp, L. & Nicol, Sc. (2017). Gender Budgeting…, ό.π., p. 6.

19EIGE (2019). Gender Budgeting…, ό.π.

20Στο ίδιο.

21Holvoet, N. (2006). Gender budgeting: Its usefulness in programme-based 
approaches to aid. EC Gender Helpdesk.

Σχήμα 1.
Εννοιολογικό πλαίσιο της συνεκτίμησης της διάστασης 
του φύλου στον προϋπολογισμό22

Επομένως, το gender budgeting αποτελεί ένα μετασχηματιστικό 
εργαλείο για την ενίσχυση της συνοχής μεταξύ των 
προϋπολογισμών και των στόχων για την ισότητα των φύλων, 
εστιάζοντας στον τρόπο συλλογής και αξιοποίησης των δημόσιων 
πόρων. Ωστόσο, η ισότητα των φύλων εξακολουθεί να μην 
εξετάζεται συστηματικά κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού. 
Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη μετατροπή των 
πολιτικών δεσμεύσεων σε χρηματοδοτικές κατανομές στην 
κατεύθυνση της προώθησης της ισότητας των φύλων και της 
ενίσχυσης των δικαιωμάτων των γυναικών.23

22EIGE (2020). Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό: αναλυτική 
εργαλειοθήκη. Οδηγός για τα ευρωπαϊκά ταμεία, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων, Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σ. 13.

23Agoritsa, Ch. (2019). Gender Budgeting…, ό.π.
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2.2 Σκοπός και στόχοι

Διάφορες πρακτικές και μεθοδολογίες για την εισαγωγή και τη 
διατήρηση της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό, που εφαρμόζονται στην Ευρώπη τα τελευταία 
χρόνια, καταδεικνύουν τον σκοπό της: να συμπεριληφθεί στους 
προϋπολογισμούς η πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες και 
οι άνδρες και να αναδειχθούν οι υφιστάμενες ανισότητες στην 
κατάρτιση του προϋπολογισμού. 

Στην πράξη, σκοπός της συνεκτίμησης της διάστασης του 
φύλου στον προϋπολογισμό είναι η ανάδειξη των διαφορετικών 
επιπτώσεων των αποφάσεων περί δαπανών και εσόδων, στις 
γυναίκες και στους άνδρες, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με το 
στάδιο της ζωής τους, καθώς και την οικονομική και κοινωνική 
τους κατάσταση. Συνεπάγεται, παράλληλα, τον έλεγχο των 
αποφάσεων στον τομέα των δημόσιων οικονομικών, ώστε να 
συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας των φύλων και να μην 
ενισχύουν τις υφιστάμενες ανισότητες.24

Έτσι, η ένταξη της οπτικής του φύλου στους δημόσιους 
προϋπολογισμούς μπορεί να εφαρμοστεί σε επίπεδο κεντρικής 
κυβέρνησης ή/και τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει ως στόχους:25 

1.Να προωθήσει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στον δημοσιονομικό 
σχεδιασμό.

 2.Να αυξήσει τη συμμετοχικότητα, κατά τη διαδικασία κατάρτισης 
του προϋπολογισμού, έτσι ώστε ο τελευταίος να ανταποκρίνεται 
στις έμφυλες ανάγκες (gender responsive budgeting), όπως για 
παράδειγμα μέσω της λήψης μέτρων σχετικά με την ισότιμη 
συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην προετοιμασία κατάρτισης 
του προϋπολογισμού. 

3.Να προωθήσει την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των 
γυναικών.

Είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι το gender budgeting δεν 
στοχεύει στην κατάρτιση χωριστών προϋπολογισμών για τις 
γυναίκες ούτε στην κατανομή 50-50%, αλλά μάλλον περισσότερο 
επιδιώκει να επηρεάσει τους κρατικούς προϋπολογισμούς, ώστε να 
μην είναι ουδέτεροι ως προς τη διάσταση του φύλου, δεδομένου ότι 
έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες και τους άνδρες, τόσο 
στο επίπεδο των εσόδων όσο και των δαπανών. 

24EIGE (2020). Συνεκτίμηση..., ό.π.
25EIGE (2019). Gender Budgeting…, ό.π.

Ύπό το πρίσμα αυτό, το gender budgeting προϋποθέτει ότι, όλα τα 
προγράμματα, οι δράσεις και οι δημοσιονομικές πολιτικές, τα έσοδα 
και τα έξοδα, θα πρέπει να αξιολογούνται και να αναδιαρθρώνονται 
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προτεραιότητες 
και οι ανάγκες των γυναικών και των ανδρών λαμβάνονται 
υπόψη επί ίσοις όροις, με τελικό στόχο την επίτευξη της έμφυλης 
ισότητας.26 Η διαδικασία της κατάρτισης προϋπολογισμών με την 
οπτική του φύλου αναγνωρίζει τη συμβολή της μη αμειβόμενης 
εργασίας, ιδίως την εργασία φροντίδας που συνήθως δεν 
λαμβάνεται υπόψη στην τυπική οικονομία και το ΑΕΠ.

Επιπλέον, η Sharp (2003)27 παρέχει ένα πλαίσιο για την 
κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων του έμφυλου 
προϋπολογισμού σε τρεις κατευθυντήριους στόχους (βλ. σχήμα 2): 

1.Να ευαισθητοποιήσει και να κάνει κατανοητά τα θέματα φύλου 
και τις επιπτώσεις των προϋπολογισμών και των πολιτικών. 

2.Να καταστήσει τις κυβερνήσεις υπεύθυνες για τις 
δημοσιονομικές και πολιτικές δεσμεύσεις τους για την ισότητα 
των φύλων, και 

3.Να αλλάξει και να βελτιώσει τους κρατικούς προϋπολογισμούς 
και τις πολιτικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων. 

Οι στόχοι αυτοί για ευαισθητοποίηση, λογοδοσία και προσαρμογή 
των προϋπολογισμών με σκοπό την ισότητα των φύλων, είναι 
αλληλένδετοι και προϋποθέτουν ο ένας τον άλλον. Ειδικότερα, 
εκτός από το όφελος που προκύπτει μέσω της κατά φύλο 
ανάλυσης, η κατάρτιση προϋπολογισμών με την οπτική του φύλου 
εξυπηρετεί επίσης την ευαισθητοποίηση και την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των γυναικών, τη διαφάνεια και την παρακολούθηση 
των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων, καθώς και τη χάραξη 
πολιτικής. Επίσης, ευνοεί τη διάθεση χρημάτων για δραστηριότητες 
που εξαλείφουν τα έμφυλα εμπόδια αναφορικά με την παροχή 
δημόσιων υπηρεσιών και τις επενδύσεις ιδιωτικού τομέα. Ως εκ 
τούτου, η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα εργαλείο για κοινωνική 
αλλαγή.

26Ghilardotti, F. (2003). Έκθεση ..., ό.π., σ. 7.

27Sharp, R. (2003). Budgeting for Equity: Gender Budget Initiatives within a 
Framework of Performance Oriented Budgeting, United Nations Development 
Fund for Women (UNIFEM), p. 18.
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Σχήμα 2. 
Στόχοι της ένταξης της οπτικής του φύλου σε δημόσιους 
προϋπολογισμούς

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE)28, υπάρχουν πολλές σημαντικές αρχές 
στις οποίες βασίζεται μια διαδικασία προϋπολογισμού υψηλής 
ποιότητας. Τέτοιες αρχές περιλαμβάνουν: 

1.την υποβολή εκθέσεων και τη διαφάνεια στη διαδικασία του 
προϋπολογισμού με πιθανή ευρύτερη διαβούλευση, 

2.τη λογοδοσία υπό την έννοια ότι το gender budgeting δείχνει εάν 
οι πολιτικές δεσμεύσεις οποιουδήποτε επιπέδου για την ισότητα 
των φύλων μεταφράζονται σε δημοσιονομικές δεσμεύσεις, και 

3.την αποτελεσματικότητα στη χρήση πόρων ή εσόδων, δεδομένου 
ότι λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες γυναικών και 
ανδρών, οπότε υπάρχει μια διαδικασία λήψης αποφάσεων που 
βασίζεται σε δεδομένα. 

28EIGE/ European Institute for Gender Equality (2017). Economic Benefits of Gender 
Equality in the European Union. Report on the empirical application of the model, 
Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

2.3 Περιορισμοί και αδυναμίες εφαρμογής 

Ενώ ο ορισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης, που προαναφέρθηκε, 
χρησιμοποιείται ευρέως, ακόμα και από τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ, προτάσσει μάλλον μια τεχνοκρατική 
προσέγγιση με έμφαση στις θεσμικές διαδικασίες παρά έναν 
μετασχηματισμό των διαδικασιών (π.χ. ποιοι/-ες συμμετέχουν 
σε αυτές, πώς αυτά τα άτομα και οι διαδικασίες επιδιώκουν να 
μετασχηματίσουν τις έμφυλες σχέσεις, λαμβάνοντας εναλλακτικές 
αποφάσεις σχετικά με τους πόρους). 

Οι Sharp και Vas Dev29 προσφέρουν μια πιο προσιτή εννοιολόγηση 
του στόχου του gender budgeting ως μια επιδίωξη «αλλαγής 
πολιτικών, προγραμμάτων και κατανομής πόρων, έτσι ώστε να 
προάγουν την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των 
γυναικών». Ως μια προσέγγιση για τη χάραξη πολιτικής, το gender 
budgeting στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κατά 
φύλο επιπτώσεις των πολιτικών που χρηματοδοτούνται από 
κρατικούς προϋπολογισμούς και, συνεπώς, συνδέει την πολιτική 
για την ισότητα των φύλων με τη μακροοικονομική πολιτική,30 
διασφαλίζοντας μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των οικονομικών 
στόχων και των κοινωνικών δεσμεύσεων.

Όπως αποδεικνύεται και υποστηρίζεται πολλά χρόνια, από 
φεμινίστριες οικονομολόγους, μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί 
γνώση τόσο για τα θέματα του φύλου όσο και για τις κατά φύλο 
επιπτώσεις των πιθανών μέτρων οικονομικής πολιτικής. Το 
gender budgeting απαιτεί έναν συνδυασμό αναθεωρημένης 
μακροοικονομικής σκέψης με την οπτική του φύλου, με ιδιαίτερη 
έμφαση στα κοινωνικά και οικονομικά μέτρα που στοχεύουν 
στη «βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των γυναικών»31. Αυτό 
σημαίνει κατά κύριο λόγο την αναγνώριση του κεντρικού ρόλου 
της φροντίδας στην οικονομία και, συνεπώς, τη διεύρυνση της 
εννοιολόγησης της συμβατικής, επονομαζόμενης παραγωγικής 
οικονομίας.

29Sharp, R. & Vas Dev, S. (2004). Bridging the Gap Between Gender Analysis and 
Gender-Responsive Budgets: Key Lessons from a Pilot Project in the Republic 
of the Marshall Islands. Magill: Hawke Research Institute, University of South 
Australia.

30Himmelweit, S. (2002). Making Visible the Hidden Economy: The Case for Gender-
Impact Analysis of Economic Policy, Feminist Economics, 8(1): 49-70.

31Calgay, G. (2010). Multiple Meanings of Gender Budgeting: Gender Knowledge and 
Economic Knowledge in the World Bank and UNDP, in: B. Young & Scherrer C. (Eds.) 
Gender Knowledge and Knowledge Networks in International Political Economy, 
Baden-Baden: Nomos. 
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Η συμπερίληψη του gender budgeting στην Πλατφόρμα Δράσης 
αντιπροσώπευε μια σημαντική «διεύρυνση της ένταξης της 
διάστασης του φύλου (gender mainstreaming)» από παρεμβάσεις 
μικρο-επιπέδου εντός φορέων σε μακροοικονομικές διαδικασίες32. 
Ο συνδυασμός της φεμινιστικής οικονομίας θεωρίας και της 
ένταξης της διάστασης του φύλου μέσω του gender budgeting 
προσέφερε μια «θεμελιώδη επανεξέταση των αρχών της 
οικονομικής θεωρίας και της χάραξης πολιτικής, δημιουργώντας τη 
δυνατότητα αυτές να μετασχηματιστούν με βάση τα αποτελέσματά 
τους»33. Αυτή η προσπάθεια είναι εμφανής στις πρόσφατες 
εξελίξεις του ΟΟΣΑ και των διεθνών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της 
Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι πρόσφατες μελέτες και δραστηριότητές 
τους σηματοδοτούν ένα νέο ενδιαφέρον για το gender budgeting 
ως μια συνδυαστική προσέγγιση για την επίτευξη μεταρρυθμίσεων 
στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και την πρόοδο της 
ισότητας των φύλων.

Ωστόσο, ο ορισμός που χρησιμοποιείται από τον ΟΟΣΑ34 και 
ενσωματώνει σαφώς τη διάσταση του φύλου στο συνολικό πλαίσιο 
της διαδικασίας του προϋπολογισμού, μέσω της χρήσης ειδικών 
διαδικασιών και αναλυτικών εργαλείων, με σκοπό την προώθηση 
πολιτικών που ανταποκρίνονται στις κατά φύλο ανάγκες είναι 
ακόμη πιο τεχνοκρατικός από αυτόν του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
καθώς εξαλείφει εντελώς τον στόχο της ισότητας των φύλων και 
παρουσιάζει το gender budgeting ως ζήτημα χρήσης τεχνικών 
εργαλείων. Αυτό συνεπάγεται νέες εννοιολογικές προκλήσεις 
στο μέλλον και απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση από πλευράς 
φεμινιστριών που υποστηρίζουν το gender budgeting.
Η κατάρτιση έμφυλων προϋπολογισμών επιχειρεί να επιφέρει 
μια φεμινιστική πολιτική αλλαγή σε όλους τους τομείς πολιτικής 
οι οποίοι, όπως επισημαίνει η Annesley, μπορούν να «φέρουν 
σημαντικές δημοσιονομικές και φορολογικές συνέπειες και είναι 
πιο περίπλοκες να επιτευχθούν»35. Η Budlender περιέγραψε το 
gender budgeting ως ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο παγκόσμιο 
κίνημα για την οικοδόμηση λογοδοσίας σχετικά με τις δεσμεύσεις 
των εθνικών πολιτικών για τις γυναίκες.36

32Çağatay, N., Keklik, M., Lal, R. & Lang, J. (2000). Budgets as If People Mattered: 
Democratizing Macroeconomic Policies. In Social Development and Poverty 
Elimination Division, Bureau of Development Policy. New York: UNDP. 

33Rubery, J. (2005). Reflections on Gender Mainstreaming: An Example of Feminist 
Economics in Action? Feminist Economics, 11 (3): 1–26, p.2.

34Downes, R., von Trapp, L. & Nicol, Sc. (2017). Gender Budgeting…, ό.π., p. 7.

35 Annesley, C. (2010). Gender, Politics and Policy Change: The Case of Welfare Reform 
Under New Labour. Government and Opposition, 45 (1): 50–72, p. 52.

36 Budlender, D. (2004). Expectations Versus Realities in Gender-Responsive Budget 
Initiatives. New York: United Nations Research Institute for Social Development, p. 3.

Τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια υπήρξε μια αύξηση του 
ενδιαφέροντος για το gender budgeting στην Ευρώπη. Παρόλο που 
η φιλόδοξη δέσμευση σε διάσκεψη του ΟΟΣΑ στις Βρυξέλλες το 
2001 για την κατάρτιση προϋπολογισμών με την οπτική του φύλου 
σε ολόκληρη την Ευρώπη έως το 2015 δεν έχει εκπληρωθεί, υπήρξε 
ωστόσο πολλαπλασιασμός σχετικών δραστηριοτήτων σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο. Η μελέτη της Quinn ως μέρος του Έργου 
του ΔΝΤ (2016) διερεύνησε τις «προσπάθειες» για την εισαγωγή 
του gender budgeting στις διαδικασίες δαπανών και εσόδων, 
συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών (και μη) πρωτοβουλιών, που 
προωθούνται από διεθνείς οργανισμούς, αλλά και στην Ευρώπη. Η 
Quinn κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εξελίξεις εκείνη την εποχή 
παρείχαν «το πλαίσιο για συνεχή ουσιαστική εξέταση της ισότητας 
των φύλων στη διαμόρφωση και εκτέλεση του προϋπολογισμού».37

Η μελέτη του ΔΝΤ το 2016 ήταν μια εκτεταμένη έρευνα των 
παγκόσμιων προσπαθειών για την προώθηση του gender budgeting 
και εξέτασε το δημοσιονομικό και οικονομικό πλαίσιο στο οποίο 
αυτές οι δραστηριότητες υλοποιούνταν. Αυτό το έργο επιβεβαίωσε 
τη θέση του ΔΝΤ ότι ο προϋπολογισμός που καταρτίζεται με την 
οπτική του φύλου είναι καλός προϋπολογισμός38, μια άποψη που 
απηχεί ο ΟΟΣΑ στην επισκόπησή του για gender budgeting το 2016 
σε κράτη-μέλη.

Έτσι, όπως επισημαίνει η Quinn (2009)39:

Η στρατηγική χρειάζεται να καθοδηγείται από την κορυφή, με 
ισχυρή πολιτική βούληση.

Ύπάρχει ανάγκη για περισσότερη εννοιολογική αποσαφήνιση και 
ένα πιο συνεκτικό μήνυμα για το τι ακριβώς είναι η ένταξη της 
διάστασης του φύλου.

Πολλοί/-ές από τους/τις εμπλεκομένους/-ες στερούνται εμπειρίας 
και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, ιδιαίτερα για ζητήματα φύλου 
και την εφαρμογή σχετικών αλλαγών.

Θεωρητικά, οι θετικές δράσεις και η ένταξη της διάστασης του 
φύλου αλληλοσυμπληρώνονται, όμως, στην πράξη λειτουργούν 
ανταγωνιστικά.

Συχνά, υπάρχει εστίαση στα μέσα και όχι στους στόχους της 
ισότητας των φύλων.

Μια στρατηγική ένταξης της διάστασης του φύλου οφείλει να 
περιλαμβάνει σαφείς διατυπωμένους στόχους με μετρήσιμα 
αποτελέσματα, εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.

37Quinn, S. (2016). Europe: A Survey of Gender Budgeting Efforts. IMF Working 
Paper, WP/16/155. Washington, DC: International Monetary Fund. p. 52.

38Stotsky, J. (2016). Gender budgeting…, ό.π.

39Quinn, Sh. (2009). Η κατάρτιση..., ό.π., σ. 7.
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2.4 Μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικά επίπεδα;

Ο προϋπολογισμός των φύλων μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε τύπο 
προϋπολογισμού σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης:40 

Η καθιέρωση του gender budgeting σε επίπεδο κεντρικής 
κυβέρνησης και διοίκησης είναι σημαντική επειδή οι 
δημοσιονομικές αποφάσεις τόσο για τα έσοδα όσο και για τις 
δαπάνες λαμβάνονται σε αυτό το επίπεδο. 

Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί σε επίπεδο περιφερειακής και 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εγγύτητα των τοπικών αρχών και 
διοικήσεων στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σημαίνει ότι 
υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες των 
γυναικών και των ανδρών όσον αφορά την άσκηση πολιτικών 
και την παροχή υπηρεσιών. Σε αυτά τα επίπεδα, υπάρχει μεγάλη 
δυνατότητα χρήσης συμμετοχικών προσεγγίσεων για έμφυλο 
προϋπολογισμό με τη συνεισφορά του των πολιτών. 

2.5 Το gender mainstreaming ως sine qua non προϋπόθεση

Σε γενικές γραμμές, ο προϋπολογισμός αποτελεί ένα κείμενο 
κεντρικής πολιτικής σημασίας που παρουσιάζει ποιες είναι οι 
προτεραιότητες αναφορικά με τους ετήσιους (ή πολυετείς) στόχους 
και κατά πόσο αυτοί επιτυγχάνονται. Συνεπώς, δεν αποτελεί 
έκπληξη το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες για την προώθηση της 
καλύτερης ανταπόκρισης των δημόσιων πολιτικών με βάση 
το φύλο, συμπεριλαμβάνουν προσπάθειες για την ένταξη της 
διάστασης του φύλου στην ίδια τη διαδικασία του προϋπολογισμού.

Το gender budgeting –όπως θα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω– 
περιλαμβάνει τρία στάδια: α) την ανάλυση των θεμάτων, β) 
την αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού για την επίτευξη 
αποτελεσμάτων για την ισότητα των φύλων, και γ) τη συστηματική 
ένταξη του φύλου σε όλες τις δημοσιονομικές διαδικασίες.41 Κάθε 
μέθοδος αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών θα πρέπει να 
εμπεριέχει μια οπτική που να λαμβάνει συστηματικά υπόψη τις 
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και την άνιση διαχείριση και κατανομή των κρατικών πόρων. Το 
ζήτημα των έμφυλων ανισοτήτων και διακρίσεων θα πρέπει να 
ενταχθεί στο πλαίσιο του γενικότερου ζητήματος των συνθηκών 
διαβίωσης του πληθυσμού. 

40EIGE (2019). Gender Budgeting…, ό.π., p. 4.

41Downes, R., von Trapp, L. & Nicol, Sc. (2017). Gender Budgetin …, ό.π., p. 6.

Για την υλοποίηση του έμφυλου προϋπολογισμού, είναι απαραίτητο 
να πραγματοποιηθεί παράλληλα ένα ευρύτερο έργο gender 
mainstreaming βασισμένο σε διαφορετικές και συμπληρωματικές 
δράσεις, όπως ενδεικτικά συνιστούν οι ακόλουθες:42

Προώθηση σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής βούλησης για επίτευξη 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Αύξηση της παρουσίας των γυναικών στα κέντρα και στις δομές 
λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα στον δημόσιο και στον 
ιδιωτικό τομέα.

Εισαγωγή της διάστασης του φύλου στον καθορισμό των 
πολιτικών, των προγραμμάτων και των δράσεων των κυβερνήσεων 
και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στις φάσεις σχεδιασμού, 
ανάπτυξης, εφαρμογής, ελέγχου και αξιολόγησης.

Επεξεργασία χωριστών στοιχείων και στατιστικών ανά 
φύλο κατά τρόπο, ώστε να είναι εφικτός ο διαχωρισμός των 
λειτουργικών δεικτών με τους οποίους μετράται η επίδραση και η 
αποτελεσματικότητα των κρατικών πολιτικών και των πολιτικών 
προϋπολογισμού.

2.6 Επομένως, τι σημαίνει κατάρτιση ενός έμφυλου 
προϋπολογισμού;

H κατάρτιση ενός κρατικού προϋπολογισμού με τη διάσταση του 
φύλου σημαίνει τα ακόλουθα:43

Τον προσδιορισμό με τον οποίο ο/η κάθε πολίτης επωφελείται 
από τις δημόσιες δαπάνες και συμβάλλει στα δημόσια έσοδα, 
διαφοροποιώντας τους άνδρες και τις γυναίκες με τη χρήση 
ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων.

Την αξιολόγηση των διαφορετικών επιπτώσεων που έχουν στους 
άνδρες και στις γυναίκες οι δημοσιονομικές πολιτικές και η 
ανακατανομή των πόρων όσον αφορά τα κονδύλια, τις υπηρεσίες, 
τον χρόνο και την εργασία στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας.

Την ανάλυση της επίδρασης της διάστασης του φύλου σε όλους 
τους τομείς δημόσιας παρέμβασης και την προοδευτική εισαγωγή 
του έμφυλου προϋπολογισμού σε όλες τις πολιτικές όπως η 
εκπαίδευση, η κοινωνική πρόνοια και οι κοινωνικές υπηρεσίες, 
η υγειονομική περίθαλψη, οι δράσεις και τα μέτρα υπέρ της 
απασχόλησης, οι μεταφορές, η στέγαση, κ.λπ.

42Ghilardotti, F. (2003). Έκθεση ..., ό.π., σ. 15.

43Στο ίδιο, σ. 9.
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Την υλοποίηση μιας διαδικασίας του προϋπολογισμού bottom-up 
(από τη βάση) και την προώθηση της εμπλοκής και της συμμετοχής 
όλων των πολιτών –ανδρών και γυναικών– και των ενδιαφερόμενων 
φορέων (συλλόγων και ΜΚΟ), με σκοπό τον προσδιορισμό των 
διαφορετικών ιδιαίτερων αναγκών και κατάλληλων πολιτικών και 
μέτρων που θα ανταποκρίνονται σε αυτές.

Την επαλήθευση ότι η κατανομή των πόρων ανταποκρίνεται κατά 
τρόπο κατάλληλο και ισότιμο στις διαφορετικές ανάγκες και 
απαιτήσεις των γυναικών και των ανδρών.

Τη διασφάλιση της πλήρους ενσωμάτωσης των αναλύσεων με βάση 
το φύλο και της αξιολόγησης των επιπτώσεων ως προς το φύλο 
σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας του προϋπολογισμού, όπως ο 
σχεδιασμός, ο καθορισμός, η υλοποίηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση.
Τη χρήση του κρατικού προϋπολογισμού για τον ορισμό σημαντικών 
πολιτικών προτεραιοτήτων και τον προσδιορισμό συγκεκριμένων 
εργαλείων, μηχανισμών και δράσεων με σκοπό την επίτευξη της 
έμφυλης ισότητας μέσω των δημόσιων πολιτικών.

Τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων και την ανακατανομή 
των δημόσιων δαπανών, χωρίς όμως, απαραίτητα, την προϋπόθεση 
για την αύξηση του συνολικού ύψους του κρατικού προϋπολογισμού.
Την επαλήθευση και τον απολογισμό για την αποδοτικότητα και 
την αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών σε σχέση με τις 
προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις που έχουν θεσπιστεί γενικά, και 
ειδικότερα όσον αφορά τον σεβασμό των ίσων ευκαιριών μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στην ανακατανομή των δημόσιων πόρων και 
υπηρεσιών.

3. Ή απομυθοποίηση της έμφυλης 
ουδετερότητας των προϋπολογισμών
Η ανάγκη της ανάλυσης και της κατάρτισης προϋπολογισμών 
που να λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα «φύλο», προκύπτει από το 
γεγονός ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι ένα ουδέτερο μέτρο, αλλά 
αντικατοπτρίζει την κατανομή των υπαρχουσών εξουσιών στην 
κοινωνία. Για να καθορίσουν τις πολιτικές εσόδων και εξόδων, 
οι κρατικά αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές σε όλα τα 
επίπεδα πραγματοποιούν πολιτικές επιλογές. Ο προϋπολογισμός 
δεν είναι ένα απλό οικονομικό όργανο, αλλά, αντιθέτως, είναι 
ένα όργανο-κλειδί με το οποίο η πολιτική εξουσία καθορίζει το 
πρότυπο κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και τα κριτήρια 
αναδιανομής στο εσωτερικό της κοινωνίας, ενώ έτσι επιλέγει 
τις προτεραιότητες παρέμβασης σύμφωνα με τις πολιτικές και 
τις ανάγκες των ίδιων των πολιτών, προκαλώντας διαφορετικές 
επιπτώσεις και αποτελέσματα ανάλογα με το φύλο τους.44

44Ghilardotti, F. (2003), Έκθεση..., ό.π., σ. 13-14.

Στην Ισλανδία, το 2008, μετά την οικονομική κρίση 
και την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, 
προωθήθηκαν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και 
αλλαγές στις οικονομικές υπηρεσίες, που έδωσαν 
την ευκαιρία σε φεμινίστριες να προωθήσουν το 

gender budgeting. Τo 2016 o Νόμος για τα Δημόσια 
Οικονομικά εισήγαγε τη νομική δέσμευση για κατά 
φύλο ανάλυση και στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν 

συγκεκριμένες πρακτικές και πρωτοβουλίες. Το 
2010 η πόλη του Ρέικιαβικ ξεκίνησε να εισαγάγει 

τη διάσταση του φύλου και των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στη διαδικασία του προϋπολογισμού, 

συνδυάζοντας νομικές και εννοιολογικές 
προσεγγίσεις. Ένα πενταετές πλάνο για το gender 

budgeting εγκρίθηκε από την κυβέρνηση το 2015 και η 
πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων του είναι 
διαρκής. Ωστόσο, παρόλη την παράλληλη υλοποίηση 

των παραπάνω προσπαθειών, επισημαίνεται 
από ειδικούς/-ές η αντίσταση στις αλλαγές που 

καταγράφεται στις οικονομικές και σε ορισμένες 
δημόσιες υπηρεσίες. Παρά τους σαφείς στόχους 
για το φύλο και την πολιτική δημόσια δέσμευση, 

η αντίσταση παραμένει σε ορισμένους τομείς 
πολιτικής. Η δραστηριοποίηση εμπειρογνωμόνων 
φύλου στην κυβέρνηση, τον ακαδημαϊκό χώρο και 

τον χώρο του ακτιβισμού είχε ως αποτέλεσμα η 
Ισλανδική εμπειρία να είναι μια καλή πρακτική 

διαδικασίας μάθησης, η οποία έχει καταστεί σημείο 
αναφοράς για άλλες αναδυόμενες προσπάθειες για 

την εφαρμογή του gender budgeting.

ΙΣΛΑΝΔΙΑ
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Η ευθύνη των δημοσίων αρχών –και των αρμοδίων επί του 
προϋπολογισμού αρχών– συνίσταται ακριβώς στον καθορισμό των 
γενικών κατευθύνσεων και στην πραγματοποίηση συγκεκριμένων 
επιλογών στα πλαίσια των πολιτικών του κράτους, και όχι τόσο 
στη διαχείριση των τελευταίων. Στις επιλογές του, ο κάθε δημόσιος 
φορέας είναι υπεύθυνος για την προώθηση της ευημερίας της 
κοινότητάς του και των κατοίκων της οι οποίοι, τόσο οι άνδρες όσο 
και οι γυναίκες, έχουν συγκεκριμένες ανάγκες ανάλογα με τον 
ρόλο τους στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική ζωή, στη ζωή της 
κοινότητας και της οικογένειας.

Συνήθως, ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζονται οι κρατικοί 
προϋπολογισμοί αγνοεί τη διαφορετικότητα που πηγάζει από τους 
έμφυλους ρόλους και τις έμφυλες ευθύνες μεταξύ ανδρών και 
γυναικών· παρότι παρουσιάζεται ως ένα ουδέτερο οικονομικό 
όργανο, στην πραγματικότητα ο κρατικός προϋπολογισμός 
αντικατοπτρίζει και αναπαράγει με αυτόν τον τρόπο τις 
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που ήδη υφίστανται σε μια 
κοινότητα.45

Η ανάλυση του προϋπολογισμού βάσει των διαφοροποιημένων 
επιπτώσεων που αυτός προκαλεί στις γυναίκες και τους άνδρες 
χρησιμεύει στην απομυθοποίηση της λεγόμενης ουδετερότητας 
των κρατικών προϋπολογισμών και, κυρίως, συμβάλλει έτσι ώστε 
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ισότητας και αποδοτικότητας. 
Με λίγα λόγια, οι δημόσιες δαπάνες είναι αποτελεσματικές, εκτός 
από δίκαιες, όταν είναι σε θέση να προωθήσουν την ανάπτυξη και 
να αξιοποιήσουν το σύνολο των δυνατοτήτων όλων των μελών της 
κοινωνίας.

Η ενίσχυση, ο εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωση των κρατικών 
ενισχύσεων (και κατά συνέπεια του προϋπολογισμού) για την 
κοινωνική ανάπτυξη είναι, στην πραγματικότητα, μια άυλη 
επένδυση – ικανοτήτων, ενδυνάμωσης, δημιουργίας πόρων και 
ευκαιριών.

Τόσο το gender mainstreaming όσο και το gender budgeting είναι 
στρατηγικές που αποσκοπούν στην εισαγωγή της ισότητας, της 
αποδοτικότητας και της διαφάνειας στις κρατικές πολιτικές: 

Για την επιδίωξη της αρχής της ισότητας, οι κυβερνήσεις και 
οι αρχές αυτοδιοίκησης πρέπει να ασχοληθούν με τα ζητήματα 
που σχετίζονται με το φύλο και να περιορίσουν τις ανισότητες, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες και οι γυναίκες διαδραματίζουν 
διαφορετικούς ρόλους στην κοινωνία και στην οικονομία και ότι, 
κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα των οικονομικών πολιτικών 
έχουν διαφορετική επίδραση σ’ αυτούς/-ές. 

45Ghilardotti, F. (2003). Έκθεση..., ό.π., σ. 14.

Για την ουσιαστική επιδίωξη της αρχής της αποδοτικότητας 
σε σχέση με τη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας, 
οι αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές, προκειμένου να 
καθορίσουν το σύνολο των εσόδων και εξόδων, θα πρέπει 
επίσης να λαμβάνουν υπόψη και τη μη αμειβόμενη οικονομία 
(της οικιακής εργασίας και περίθαλψης) και, κατά συνέπεια, τις 
επιπτώσεις των κρατικών πολιτικών και του προϋπολογισμού στις 
διάφορες λειτουργίες και ευθύνες, καθώς και τους περιορισμούς 
γυναικών και ανδρών ως προς τη χρήση χρόνου. 46

Για την επίτευξη της αρχής της διαφάνειας, είναι σημαντικό 
να ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής των πολιτικών του προϋπολογισμού (π.χ. Ποιες 
επιπτώσεις έχουν αυτές οι πολιτικές; Ποια κατηγορία ευνοείται; 
Ποιες είναι οι εναλλακτικές προοπτικές για τη διανομή των 
δεδομένων πόρων; Πώς δικαιολογείται το κόστος συγκεκριμένων 
επιλογών;). 

4. Πώς λειτουργεί το gender budgeting;
Προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία μια αποτελεσματική εφαρμογή 
του έμφυλου προϋπολογισμού, πρέπει να υπάρχουν ορισμένες 
κοινές παράμετροι:47

Ανάλυση των προϋπολογισμών και των πολιτικών με την οπτική 
του φύλου.  

Σύνδεση του gender budgeting με τους γενικούς στόχους για την 
ισότητα των φύλων.

Αναδιάρθρωση των προϋπολογισμών και τροποποίηση των πολιτικών.

Ένταξη της διάστασης του φύλου σε ολόκληρο τον κύκλο του 
προϋπολογισμού.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιτευγμάτων.

Διαφάνεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Συμμετοχή στη διαδικασία του προϋπολογισμού.

46Ghilardotti, F. (2003). Έκθεση..., ό.π., σ. 14.

47EIGE (2019). Gender Budgeting…, ό.π., p. 6.
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Αναλυτικότερα:48

Ανάλυση των προϋπολογισμών και των πολιτικών με την οπτική 
του φύλου. Το gender budgeting ξεκινά με μια έμφυλη ανάλυση του 
προϋπολογισμού. Οι έμφυλες αναλύσεις των προϋπολογισμών ή 
τμημάτων των προϋπολογισμών συμβάλλουν στην κατανόηση και 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των φύλων 
στις κατανομές των προϋπολογισμών ή στις πολιτικές εσόδων. 
Μπορούν να αναδείξουν πώς οι δημόσιες πολιτικές, σε συνδυασμό 
με τις δαπάνες του προϋπολογισμού, ανταποκρίνονται στις 
δυνητικά διαφορετικές ανάγκες των γυναικών και των ανδρών. 
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών θα θέσουν έπειτα τα 
θεμέλια για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την 
προτεραιοποίηση και την κατανομή πόρων για την επίτευξη των 
στόχων για την ισότητα των φύλων. Μια αποτελεσματική έμφυλη 
ανάλυση συνδυάζει την ανάλυση των επιπτώσεων σε γυναίκες και 
άνδρες με μια διαθεματική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων 
άλλων κατηγοριών όπως η ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό 
υπόβαθρο, η φυλή ή/και η εθνικότητα. 

Τα κύρια ερωτήματα που καθοδηγούν τις έμφυλες αναλύσεις είναι 
τα εξής: 

• Τι αντίκτυπο έχουν τα δημοσιονομικά μέτρα και οι σχετικές 
πολιτικές στην ισότητα των φύλων; 

• Μειώνουν οι προϋπολογισμοί και οι συναφείς πολιτικές τις 
ανισότητες μεταξύ των φύλων, τις επιδεινώνουν ή τις αφήνουν 
αμετάβλητες;

Μια έμφυλη ανάλυση ενός προϋπολογισμού μπορεί να καταδείξει 
τα ακόλουθα: 

• Τον βαθμό στον οποίο ο προϋπολογισμός έχει αντιμετωπίσει 
τις ανάγκες των γυναικών και των ανδρών της ομάδας στόχου, 
λαμβάνοντας υπόψη τους έμφυλους ρόλους τους.

• Τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα 
της ομάδας στόχου που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες.

• Τον βαθμό στον οποίο ο προϋπολογισμός έχει μειώσει, επιδεινώσει ή 
αφήσει αμετάβλητες τις έμφυλες ανισότητες και διακρίσεις.

• Τη σχέση μεταξύ των εξαγγελθεισών πολιτικών, ιδίως των 
πολιτικών για την ισότητα των φύλων και των δημοσιονομικών 
αποφάσεων.

• Πώς ο προϋπολογισμός και οι σχετικές πολιτικές μπορούν 
να λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής 
γυναικών και ανδρών στην οικονομία της φροντίδας.

48Στο ίδιο, p. 6-7.

• Ποιες αλλαγές στα κονδύλια και στις συναφείς πολιτικές, 
συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων, είναι απαραίτητες για 
τη συμβολή στην ισότητα των φύλων.

Ύπάρχουν διάφορες αναλυτικές μέθοδοι, που συχνά ονομάζονται 
εργαλεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη 
διεξαγωγή της ανάλυσης. Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η 
ένταξη της έμφυλης ανάλυσης στον τακτικό σχεδιασμό, στη λήψη 
αποφάσεων και στην εφαρμογή, καθώς και στην παρακολούθηση 
και στην αξιολόγηση των δημοσιονομικών πολιτικών, είναι 
σημαντικό μέρος. 

Σύνδεση του έμφυλου προϋπολογισμού με τους γενικούς στόχους 
για την ισότητα των φύλων. Το gender budgeting στοχεύει στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων. Για τον λόγο αυτό, είναι 
σημαντικό να γίνει σαφής η σύνδεση μεταξύ των πιστώσεων και των 
προγραμμάτων του προϋπολογισμού, καθώς και των στόχων για την 
ισότητα των φύλων που καθορίζονται στις συνολικές στρατηγικές για 
την έμφυλη ισότητα, όπως για παράδειγμα εθνικές στρατηγικές και 
προτεραιότητες σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ.

Αναδιάρθρωση των προϋπολογισμών και τροποποίηση των 
πολιτικών. Το gender budgeting στοχεύει στην αναδιάρθρωση των 
προϋπολογισμών και στην αλλαγή των πολιτικών, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι υπάρχουσες ανισότητες και να επιτευχθεί 
η ισότητα των φύλων. Αυτό σημαίνει ότι η έμφυλη ανάλυση 
του προϋπολογισμού δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Με βάση τα 
αποδεικτικά στοιχεία που παράγονται μέσω ανάλυσης φύλου, 
πρέπει να εφαρμοστούν οι απαραίτητες αλλαγές στις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού και τις σχετικές πολιτικές. Με αυτόν τον 
τρόπο, οι αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους πιο 
αποτελεσματικά, ενώ ταυτόχρονα εργάζονται για την προώθηση 
της ισότητας των φύλων.

Ένταξη της διάστασης του φύλου σε ολόκληρο τον κύκλο 
του προϋπολογισμού. Στο πνεύμα της ένταξης της διάστασης 
του φύλου, το gender budgeting πρέπει να ενσωματωθεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου του προϋπολογισμού. Αυτό 
σημαίνει μετάβαση από τη μεμονωμένη ανάλυση φύλου, 
σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις 
έμφυλες προσεγγίσεις στον σχεδιασμό των πολιτικών και τον 
προϋπολογισμό, τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή, καθώς και 
στον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Ύπάρχουν 
πολλά κατάλληλα μέσα και μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για κάθε 
στάδιο της διαδικασίας προϋπολογισμού. 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιτευγμάτων. Η τακτική 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση των 
επιτευγμάτων και της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων 
για την ισότητα των φύλων, αποτελεί κρίσιμο μέρος του έμφυλου 
προϋπολογισμού. Αυτή η παρακολούθηση μπορεί είτε να ενσωματωθεί 
στην τακτική διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
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επιδόσεων, είτε να υπάρξει ως μια ξεχωριστή διαδικασία για την 
παρακολούθηση των εργασιών για το gender budgeting.

Διαφάνεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Η διαφάνεια 
και η συμμετοχή αποτελούν βασικές αρχές ενός καλού 
προϋπολογισμού και, μεταξύ άλλων, αναπόσπαστα μέρη του 
έμφυλου προϋπολογισμού. Οι διεργασίες για το gender budgeting 
μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της διαφάνειας και να 
κάνουν τις πληροφορίες σχετικά με τους προϋπολογισμούς και τις 
επιπτώσεις τους στις γυναίκες και τους άνδρες, πιο προσιτές. Οι 
τακτικές εκθέσεις που εκπονεί η δημόσια διοίκηση, για παράδειγμα 
εκθέσεις για το gender budgeting που συνοψίζουν τις επιπτώσεις 
του προϋπολογισμού στα φύλα και δείχνουν πρόοδο, μπορούν 
να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σε βασικούς παράγοντες 
όπως το κοινοβούλιο, η κοινωνία των πολιτών και το ευρύ κοινό. 
Η κοινωνία των πολιτών μπορεί επίσης να διαδραματίσει έναν 
σημαντικό ρόλο λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του 
κοινού και της κυβέρνησης κατά την αξιολόγηση των αναγκών 
διαφορετικών ομάδων.

Συμμετοχή στη διαδικασία του προϋπολογισμού. Η προώθηση 
της ίσης συμμετοχής στις διαδικασίες του προϋπολογισμού 
μπορεί να έχει πολλές μορφές. Το gender budgeting βασίζεται 
στη χρηστή διακυβέρνηση και στοχεύει επίσης στην αύξηση 
της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη διαδικασία μέσω 
διαβουλεύσεων. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι το gender budgeting 
από μόνο του δεν εγγυάται μια συμμετοχική διαδικασία. Πρέπει να 
εφαρμοστούν στοχευμένα μέτρα για να καταστεί η διαδικασία του 
προϋπολογισμού συμπεριληπτική.

5. Γιατί είναι σημαντικός ο έμφυλος 
προϋπολογισμός;
Η ένταξη μιας μεθοδολογίας κατάρτισης προϋπολογισμού με την 
οπτική του φύλου στις συνήθεις δημοσιονομικές διαδικασίες 
επιτρέπει στις κυβερνήσεις να κατανοήσουν καλύτερα πώς τα 
έσοδα και οι δαπάνες, καθώς και οι πολιτικές που καθοδηγούν τον 
προϋπολογισμό, μπορούν να έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στις 
γυναίκες και τους άνδρες. Δεδομένου ότι οι έμφυλες διαστάσεις 
συνήθως δεν λαμβάνονται υπόψη στον προϋπολογισμό, οι 
προϋπολογισμοί συχνά θεωρούνται ουδέτεροι ως προς το φύλο. 
Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι η έλλειψη προσοχής σε ζητήματα 
φύλου οδηγεί στην πραγματικότητα σε «τυφλούς» ως προς το 
φύλο προϋπολογισμούς και, ως εκ τούτου, στη μη βέλτιστη λήψη 
αποφάσεων.49

Γενικά, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους το gender 
budgeting θεωρείται σημαντικό, οι οποίοι καταγράφονται 
στη βιβλιογραφία. Το gender budgeting έχει αποδειχθεί ένας 
σημαντικός μηχανισμός για τη διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής 
μεταξύ των οικονομικών στόχων μιας κυβέρνησης και των 
κοινωνικών δεσμεύσεων σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο. Η υιοθέτηση μιας κατά φύλο προσέγγισης και ανάλυσης 
στην αύξηση των εσόδων και στην κατανομή των πόρων συμβάλλει 
στη βελτίωση της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο οι 
αποφάσεις επηρεάζουν διαφορετικά τις γυναίκες και τους άνδρες, 
λόγω των διαφορετικών δομημένων ρόλων και εμπειριών τους 
στον χώρο εργασίας, στο σπίτι, στη δημόσια σφαίρα, παρέχοντας 
παράλληλα αμειβόμενη και μη αμειβόμενη εργασία.50 

49EIGE (2019). Gender Budgeting…, ό.π., p. 11.

50Budlender, D. & Hewitt, G. (2003). Engedering Budgets: A Practitioner’s Guide to 
Understanding and Implementing Gender-responsive Budgets. The Commonwealth 
Secretariat, UK.
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Οι μεταρρυθμίσεις της αυστριακής 
εθνικής διαδικασίας προϋπολογισμού 

περιελάμβαναν συνταγματική 
μεταρρύθμιση και αλλαγή προς τον 

προϋπολογισμό επιδόσεων. Αυτές οι 
αλλαγές δημιούργησαν ευκαιρίες για την 
εισαγωγή του φύλου και οδήγησαν σε μια 
προσέγγιση που θεωρήθηκε ως «μία από 
τις πιο θεσμικά ισχυρές στην Ευρώπη. 

Η αυστριακή εμπειρία υπογραμμίζει τη 
σημασία της βελτίωσης της αναλυτικής 

ικανότητας και της κατανόησης της 
δυναμικής των φύλων (έμφυλη γνώση) 
στη δημόσια πολιτική, αναδεικνύοντας 

την ανάγκη για κατάρτιση και υποστήριξη 
όλων των κυβερνητικών αξιωματούχων 
στην ανάπτυξη γνώσης για το φύλο και 
την έμφυλη διάσταση των οικονομικών 

πολιτικών αποφάσεων.

Ο πιο προφανής λόγος για τον οποίο το gender budgeting είναι 
τόσο σημαντικό να εφαρμοστεί είναι το γεγονός ότι προωθεί την 
ισότητα των φύλων που δεν είναι απλώς θεμελιώδες ανθρώπινο 
δικαίωμα, αλλά επίσης προσφέρει τεράστια κοινωνικοοικονομικά 
πλεονεκτήματα.51 Σύμφωνα με την Stotsky52, υπάρχουν αρκετές 
μελέτες που δείχνουν ότι η μείωση των έμφυλων ανισοτήτων έχει 
πολλές θετικές επιπτώσεις και μπορεί να οδηγήσει σε: 

• υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης, 

• περισσότερες γυναίκες στο εργατικό δυναμικό (άρα υψηλότερα 
επίπεδα απασχόλησης), 

• βελτιωμένη παραγωγικότητα, και 

• αποτελεσματική διακυβέρνηση.

5.1 Gender budgeting σημαίνει καλός προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός με την οπτική του φύλου δεν είναι μια ειδική 
προσέγγιση στον προϋπολογισμό ή ακόμη και μια προσθήκη 
στον προϋπολογισμό. Αντίθετα, είναι μια προσέγγιση που μπορεί 
να βελτιώσει τον προϋπολογισμό, όταν οι δημοσιονομικές 
πολιτικές και οι διοικητικές διαδικασίες είναι δομημένες για 
να αντιμετωπίσουν τις έμφυλες ανισότητες και τις ανάγκες 
ανάπτυξης των γυναικών. Όταν γίνει σωστά, μπορεί κανείς/-
μία να πει ότι «ο προϋπολογισμός των φύλων είναι καλός 
προϋπολογισμός».53 Ύπάρχουν πολλές σημαντικές αρχές που 
διέπουν μια διαδικασία προϋπολογισμού υψηλής ποιότητας. 
Τα σύγχρονα πρότυπα δημόσιας οικονομικής διαχείρισης 
περιλαμβάνουν αρχές όπως η διαφάνεια, η λογοδοσία, η συμμετοχή 
κ.λπ., οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν μόνο εάν ενσωματωθεί η 
διάσταση του φύλου.

51Agoritsa, Ch. (2019). Gender Budgeting …, ό.π.

52Stotsky, J. (2016). Gender Budgeting…, ό.π.

53Στο ίδιο, p. 12.

ΑΥΣΤΡΙΑ
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Όταν μια κυβέρνηση 
προετοιμάζει τον προϋπολογισμό, 

σε οποιοδήποτε επίπεδο, θα 
πρέπει να θέσει στον εαυτό της 
τρεις ερωτήσεις: α) Θα μειώσει 

αυτός ο προϋπολογισμός τις 
ανισότητες μεταξύ των φύλων, β) 
θα τις αφήσει όπως είναι ή γ) θα 
αυξήσει τις έμφυλες ανισότητες; 

Όταν αυτό γίνει σωστά, 
μπορεί κανείς να πει ότι 
ο προϋπολογισμός που 

καταρτίστηκε με την οπτική 
του φύλου, είναι καλός 

προϋπολογισμός» 
(Diane Elson, Gender 

and Development Social 
Scientist).

Λογοδοσία. Δεδομένου ότι ένα σημαντικό μέρος του 
προϋπολογισμού με την οπτική του φύλου αφορά την ανάλυση του 
αντίκτυπου των προϋπολογισμών στις γυναίκες και τους άνδρες, 
θεωρείται επίσης σημαντικό μέρος της παρακολούθησης του 
τρόπου με τον οποίο ο προϋπολογισμός λειτουργεί για την επίτευξη 
των στόχων σχετικά με την ισότητα των φύλων σε μια χώρα. 
Επομένως, οι ερευνήτριες/-τές θεωρούν ότι το gender budgeting 
είναι «ένας μηχανισμός για να εξακριβωθεί εάν οι δεσμεύσεις 
της κυβέρνησης για την ισότητα των φύλων μεταφράζονται σε 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις».54 Η εφαρμογή του θα κάνει τις 
κυβερνήσεις υπόλογες για τις δεσμεύσεις τους σχετικά με την 
πολιτική για την ισότητα των φύλων. Η κοινωνία των πολιτών και 
τα ΜΜΕ σε αυτό το σημείο διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο όσον 
αφορά την παρακολούθηση και την ευθύνη της κυβέρνησης για 
τους προϋπολογισμούς τους.

Διαφάνεια. Εάν εφαρμοστεί με συστηματικό τρόπο, το gender 
budgeting μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής στη 
διαδικασία του προϋπολογισμού και, συνεπώς, στην αύξηση της 
διαφάνειας. Η αυξημένη συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης 
του προϋπολογισμού μπορεί να επιτευχθεί με την καθιέρωση 
δημόσιας διαβούλευσης και συμμετοχής στην προετοιμασία 
του προϋπολογισμού ή της συμμετοχής του κοινού στην 
παρακολούθηση του προϋπολογισμού.

Προσανατολισμός στην αποδοτικότητα και στην 
αποτελεσματικότητα. Ο προϋπολογισμός επιδόσεων φέρνει πιο 
κοντά τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών, συνδέοντας τους σκοπούς και τους στόχους της 
πολιτικής με τους προϋπολογισμούς. Αυτό επιτυγχάνεται με τον 
καθορισμό σκοπών, στόχων και δραστηριοτήτων και τη δημιουργία 
ενός λειτουργικού συστήματος παρακολούθησης που βασίζεται σε 
δείκτες απόδοσης για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη 
των στόχων. Μια πραγματική προσέγγιση προσανατολισμένη στην 
απόδοση συμβαίνει μόνο όταν το gender budgeting ενσωματώνεται 
στον προϋπολογισμό επιδόσεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 
gender budgeting παρέχει στοιχεία σχετικά με την απόδοση υπό την 
οπτική του φύλου που θα προωθήσουν την πιο αποτελεσματική και 
αποδοτική κατανομή των πόρων και την εφαρμογή των πολιτικών.

Αποτελεσματικότητα. Η έμφυλη ανάλυση του προϋπολογισμού 
συμβάλλει στη βελτιωμένη τεκμηρίωση σχετικά με τις δυνητικά 
διαφορετικές καταστάσεις και ανάγκες των γυναικών και των 
ανδρών, καθώς και σχετικά με τις επιπτώσεις στην κατανομή και τον 
αντίκτυπο των πόρων στις γυναίκες και στους άνδρες. Έτσι, το gender 
budgeting παρέχει τη βάση για καλύτερη και πιο τεκμηριωμένη λήψη 
αποφάσεων. Αυτό με τη σειρά του συμβάλλει στη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότερης χρήσης των δημόσιων πόρων.

54Sharp, R. & Broomhill, R. (2002). “Budgeting for Equality: the Australian experience”, 
Feminist Economics, Vol. 8(1), Routledge Taylor & Francis, Abingdon, p. 26.
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5.2 Ο έμφυλος προϋπολογισμός ως προϋπόθεση για μια βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση55

Η ισότητα των φύλων δεν είναι απλώς ένα θεμελιώδες ανθρώπινο 
δικαίωμα: η επίτευξη της ισότητας των φύλων αποφέρει επίσης 
τεράστια κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Αρκετές μελέτες έχουν 
δείξει ότι η μείωση της ανισότητας των φύλων έχει πολλά θετικά 
αποτελέσματα και οδηγεί σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, 
βελτιωμένη παραγωγικότητα της εργασίας και μια πιο υπεύθυνη 
διακυβέρνηση.56 Έτσι, οι προϋπολογισμοί που ανταποκρίνονται 
στην οπτική του φύλου και οι σχετικές πολιτικές, συμβάλλουν στην 
επίτευξη της ισότητας των φύλων και ταυτόχρονα βελτιώνουν την 
ευημερία του πληθυσμού, ενώ οδηγούν σε πιο βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Ισότητας των Φύλων (EIGE) διερεύνησε πώς οι βελτιώσεις 
στην ισότητα των φύλων μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη, 
χωρίς αποκλεισμούς και «έξυπνη» οικονομική ανάπτυξη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μελέτη του EIGE σχετικά με τα οικονομικά 
οφέλη της ισότητας των φύλων είναι μοναδική στο πλαίσιο της 
ΕΕ. Είναι η πρώτη του είδους της που χρησιμοποιεί ένα ισχυρό 
οικονομετρικό μοντέλο για την εκτίμηση ενός ευρέος φάσματος 
μακροοικονομικών πλεονεκτημάτων της ισότητας των φύλων 
σε αρκετούς ευρείς τομείς όπως η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας 
και οι μισθοί. Λαμβάνει επίσης υπόψη τη δημογραφική επίδραση 
τέτοιων βελτιώσεων. Η μελέτη δείχνει ότι περισσότερη ισότητα 
των φύλων θα οδηγούσε στα ακόλουθα:

Μεταξύ 6,3 εκατομμυρίων και 10,5 εκατομμυρίων πρόσθετων 
θέσεων εργασίας το 2050, λόγω βελτιώσεων στην ισότητα των 
φύλων με την αντιμετώπιση του έμφυλου διαχωρισμού στις 
εκπαιδευτικές επιλογές, καθώς και την αύξηση της συμμετοχής 
των γυναικών στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στη μηχανική και 
στα μαθηματικά (STEM), με περίπου το 70% αυτών των θέσεων 
εργασίας να καταλαμβάνονται από γυναίκες.

Αύξηση της παραγωγικότητας και της δυνητικής παραγωγικής 
ικανότητας της οικονομίας ως αποτέλεσμα της αντιμετώπισης της 
μη εκπροσώπησης των γυναικών σε τομείς με καλές προοπτικές 
απασχόλησης (π.χ. STEM). 

Θετική επίπτωση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ που αυξάνεται με την 
πάροδο του χρόνου. Στην ΕΕ, η βελτίωση της ισότητας των φύλων 
θα συνέβαλε στην αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ έως και 9,6% 
έως το 2050. 

Ατομικά κέρδη έως και 12% του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ έως το 2050 
σε κράτη μέλη της ΕΕ με χαμηλότερο δείκτη στην ισότητα των 
φύλων, εάν εφαρμοστούν μέτρα ισότητας των φύλων.

55EIGE (2019). Gender …, ό.π, p. 11-12.

56Stotsky, J. (2016). Gender budgeting..., ό.π.

Στην Ισπανία από το 2003 υπάρχει νομική 
απαίτηση για την κατά φύλο εκτίμηση 
των επιπτώσεων της προτεινόμενης 

νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου και 
του προϋπολογισμού. Αυτή η διάταξη 

ενισχύθηκε με τον Νόμο για την Επίσημη 
Ισότητα το 2007. Ωστόσο, παρά τη νομική αυτή 
δέσμευση, η κατά φύλο ανάλυση του κρατικού 

προϋπολογισμούδεν πραγματοποιούνταν 
συστηματικά. Αυτό που διακρίνει όμως την 
Ισπανία είναι η κυβερνητική ανάλυση των 

φορολογικών πολιτικών, που ανατέθηκε από 
την Επιτροπή Γυναικών και ερευνήθηκε από 

ακαδημαϊκούς (βλ. Jubeto et al., 2018). Η έρευνα 
για τις κατά φύλο επιπτώσεις του φόρου 

εισοδήματος, της κοινής δήλωσης και των 
φορολογικών δαπανών σε κρατικό επίπεδο 
επισημαίνει πώς οι πολιτικές εσόδων έχουν 

έμφυλα αποτελέσματα (όπως π.χ. η κατανομή 
επιδομάτων μόνο στους συζύγους) και ως εκ 

τούτου αναδεικνύει τη σημασία της κατά φύλο 
ανάλυσης στη φορολογική πολιτική.

ΙΣΠΑΝΙΑ
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Οφέλη από την εφαρμογή του gender budgeting

•	 Ισότητα	των	φύλων
•	 Λογοδοσία
•	 Διαφάνεια	και	συμμετοχή	
•	 Αποδοτικότητα	
•	 Αποτελεσματικότητα	
•	 Καλή	διοίκηση
•	 Καλύτερη	αξιοποίηση	των	πόρων

6. Προσεγγίσεις και τυπολογίες για το 
gender budgeting
Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές 
προσεγγίσεις για την εφαρμογή του gender budgeting, ενώ μερικές 
φορές συνδυάζονται. Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, καθώς 
υπάρχουν πολλές παραλλαγές στην πραγματική εφαρμογή του 
gender budgeting. 

6.1 Η ταξινόμηση του EIGE

Οι πιο σημαντικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται σε 
διάφορες πρωτοβουλίες είναι οι ακόλουθες57: 

57EIGE (2019). Gender Budgeting…, ό.π. pp. 9-10.

Ένταξη της διάστασης του φύλου σε ολόκληρη τη διαδικασία 
διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Πρόκειται για μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση που ενσωματώνει τη διάσταση 
του φύλου, από τον στρατηγικό σχεδιασμό έως την κατάρτιση 
προϋπολογισμού και την εφαρμογή του, καθώς και τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση. Αντικατοπτρίζει μια πλήρη εφαρμογή σύμφωνα 
με τον ορισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης.58 Κατ’ αρχήν, η οπτική 
του φύλου μπορεί να ενσωματωθεί σε όλα τα στάδια του κανονικού 
κύκλου του προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου, μπορεί να συνδυαστεί 
με τις διαφορετικές προσεγγίσεις που παρουσιάζονται εδώ, και 
εφαρμόζεται με ποικίλες διαβαθμίσεις στο Βέλγιο, την Αυστρία, τη 
Φινλανδία και τη Σουηδία, καθώς και πιο τοπικά στο Βερολίνο και 
τη Βιέννη, μεταξύ άλλων.

Ένταξη της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό επιδόσεων 
και στον προϋπολογισμό προγραμμάτων. Η κύρια προσέγγιση 
επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση προσεγγίσεων για την ισότητα 
των φύλων και των προτεραιοτήτων για την ισότητα των φύλων 
κατά τον καθορισμό σκοπών, στόχων, δραστηριοτήτων και 
δεικτών για τη μέτρησή τους, καθώς και τη σύνδεση αυτού του 
στρατηγικού σχεδιασμού με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
και την πραγματοποίηση τακτικών δραστηριοτήτων ελέγχου, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιδόσεων για την 
επικαιροποίηση ενός νέου κύκλου στρατηγικού σχεδιασμού. 
Παραδείγματα εφαρμογής αποτελούν το ομοσπονδιακό επίπεδο 
στην Αυστρία, το οποίο ενσωματώνει πλήρως την οπτική του 
φύλου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου του προϋπολογισμού 
επιδόσεων. Η Σουηδία έχει επίσης ενσωματώσει την οπτική του 
φύλου στον προϋπολογισμό επιδόσεων. Ομοίως, στη Φινλανδία σε 
κεντρικό επίπεδο, η έμφυλη ανάλυση εφαρμόζεται συστηματικά 
στην κατανομή πόρων και στον καθορισμό των επιδόσεων.

Κατηγοριοποίηση των προϋπολογισμών προγραμμάτων59 και των 
απαιτήσεων της έμφυλης ανάλυσης. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει 
στον εντοπισμό προϋπολογισμού προγραμμάτων ιδιαίτερης 
σημασίας για την ισότητα των φύλων και τη σύνδεσή τους με 
τις ειδικές απαιτήσεις της εκτέλεσης του gender budgeting. 
Δύο παραδείγματα αυτής της προσέγγισης είναι το Βέλγιο και η 
Ανδαλουσία.

58Council of Europe (2005). Final report …, ό.π., p. 10.

59Με τον όρο «προϋπολογισμός προγραμμάτων» νοείται ένα νέο σύστημα για την 
κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο 
δίνει έμφαση στην ορθολογική κατανομή και αξιολόγηση της αποδοτικότητας των 
κρατικών δαπανών. Με την εφαρμογή του, πέρα από την κατανομή της κρατικής δα-
πάνης στα υπουργεία, που αποτελούν και τους φορείς υλοποίησης της κυβερνητικής 
πολιτικής, επιχειρείται η σύνδεση της απόδοσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών του 
κράτους σε συνάρτηση με τους δαπανώμενους πόρους.
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Σύνδεση gender budgeting και συμμετοχικού προϋπολογισμού. 
Ύπάρχουν διάφοροι τρόποι για να συνδυαστούν οι συμμετοχικοί 
προϋπολογισμοί με το gender budgeting, ειδικά σε τοπικό επίπεδο. 
Ως σημείο εκκίνησης, αξίζει να σημειωθεί ότι ο συμμετοχικός 
προϋπολογισμός δεν είναι αυτόματα μια εφαρμογή του 
gender budgeting και το gender budgeting δεν είναι αυτόματα 
συμμετοχικό. Οι δράσεις ενός συμμετοχικού προϋπολογισμού 
που δεν λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου οδηγούν 
συχνά στην υπο-εκπροσώπηση των γυναικών και σε πιθανές 
έμφυλες προκαταλήψεις στα αποτελέσματα των διαδικασιών 
του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Απαιτείται επομένως μια 
ειδική προσπάθεια για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε 
ολόκληρη τη συμμετοχική διαδικασία. Παραδείγματα συνδυασμού 
συμμετοχικού προϋπολογισμού και gender budgeting μπορούν 
να βρεθούν σε πολλές γερμανικές πόλεις, για παράδειγμα στο 
Βερολίνο και στο Φράιμπουργκ.

Παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών κονδυλίων για την 
προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των 
φύλων. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές 
μορφές και στοχεύει στην ανάδειξη του ποσοστού των πόρων 
που διατίθενται για την προώθηση των δικαιωμάτων των 
γυναικών και της ισότητας των φύλων. Αυτές οι πληροφορίες, που 
παράγονται στο πλαίσιο του τακτικού ετήσιου προϋπολογισμού, 
μπορούν να διευκολύνουν την παρακολούθηση των κονδυλίων 
του προϋπολογισμού με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, δεν 
είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για το gender budgeting, αλλά 
μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσεγγίσεις.

Εφαρμογή τυποποιημένων εργαλείων gender budgeting, όπως 
έμφυλη ανάλυση και εκτίμηση του προϋπολογισμού, ανάλυση 
δεδομένων εσόδων και δημόσιων δαπανών κατά φύλο και 
αξιολογήσεις αναγκών των δικαιούχων ανάλογα με το φύλο τους.
Προϋπολογισμός για την ευημερία (well-being) των φύλων. Αφορά 
σε μια προσέγγιση που είναι εμπνευσμένη από γενικότερες 
σχετικές προσεγγίσεις στα οικονομικά. Έχει εφαρμοστεί 
στην Ιταλία σε περιφερειακό επίπεδο (π.χ. Emilia Romagna, 
Piedmont και Lazio), σε τοπικό επίπεδο (π.χ. Modena, Forlì και 
Vicenza) και επίσης στην Ισπανία (π.χ. χώρα των Βάσκων). Η 
κύρια εστίαση είναι να κατευθυνθεί η προσοχή στον αντίκτυπο 
που έχουν οι πολιτικές στην ευημερία των γυναικών και των 
ανδρών, λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές διαστάσεις και την 
πολυπλοκότητά της. Ένα από τα κύρια εργαλεία είναι η χρήση μιας 
μήτρας ευημερίας, η οποία συνδέει μια λίστα δυνατοτήτων με 
στόχους διαφορετικών οργανικών υπηρεσιών (π.χ. τμήματα και 
μονάδες).

Συνδυασμός του gender budgeting με εκτιμήσεις επιπτώσεων 
κατά φύλο. Ένα από τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
σε διάφορες πρωτοβουλίες για το gender budgeting είναι η εκ 
των προτέρων εκτίμηση των αποτελεσμάτων ως προς το φύλο 
συγκεκριμένων κονδυλίων του προϋπολογισμού (σε σύγκριση με 
την εκ των υστέρων αποτίμηση των κατά φύλο επιπτώσεων). 

6.2 Η τυπολογία του ΟΟΣΑ

Καθώς η διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού συμβαίνει σε 
ετήσια (συνήθως) βάση, προσφέρονται αρκετές ευκαιρίες κατά τα 
στάδιά της, προκειμένου να ενταχθεί η έμφυλη οπτική. O ΟΟΣΑ 
ταξινομεί τις πρωτοβουλίες για το gender budgeting κατά στάδια, 
ως εξής: 60

Α) Εκ των προτέρων προσεγγίσεις για την κατάρτιση 
προϋπολογισμού με την οπτική του φύλου (ex ante gender 
budgeting approaches)

• Εκ των προτέρων εκτίμηση των αποτελεσμάτων ως προς 
το φύλο (Ex ante gender impact assessment): Αξιολόγηση 
μεμονωμένων δημοσιονομικών μέτρων, πριν από τη 
συμπερίληψή τους στον προϋπολογισμό, ειδικά ως προς τις 
επιπτώσεις τους στην ισότητα των φύλων. 

• Κατά φύλο βασική ανάλυση προϋπολογισμού (Gender budget 
baseline analysis): Μια ανάλυση που πραγματοποιείται περιοδικά 
για να εκτιμηθεί πώς η υπάρχουσα κατανομή των κρατικών 
δαπανών και εσόδων συμβάλλει (ή όχι) στην ισότητα των φύλων. 

• Κατά φύλο αξιολόγηση αναγκών (Gender needs assessment): 
Μια ποιοτική αξιολόγηση, που περιλαμβάνει απόψεις 
εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, 
για τον βαθμό στον οποίο οι κυβερνητικές πολιτικές και τα 
προγράμματα ανταποκρίνονται στις ανάγκες για την ισότητα 
των φύλων, με σκοπό τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για 
πολιτική δράση στο δημοσιονομικό πλαίσιο.

Β) Προσεγγίσεις για την κατάρτιση προϋπολογισμού με την οπτική 
του φύλου που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του 
(concurrent gender budgeting approaches)

• Έμφυλη οπτική στη ρύθμιση προϋπολογισμών επιδόσεων 
(Gender perspective in performance setting): Απαιτήσεις 
που ορίζουν ότι ένα ελάχιστο ποσοστό των στόχων από την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού συνδέεται με πολιτικές που 
ανταποκρίνονται στις κατά φύλο ανάγκες.  

• Έμφυλη οπτική στην κατανομή πόρων (Gender perspective in 
resource allocation): Απαιτήσεις που ορίζουν ότι ένα ελάχιστο 
ποσοστό των συνολικών προϋπολογισμένων πόρων θα διατεθεί 
για πολιτικές που ανταποκρίνονται στις κατά φύλο ανάγκες.

• Κατά φύλο ανάλυση της επίπτωσης του προϋπολογισμού (Gender-
related budget incidence analysis): Ο ετήσιος προϋπολογισμός 
συνοδεύεται από επίσημη αξιολόγηση, η οποία διενεργείται από 
την κεντρική αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή (ή υπό την 
εποπτεία της) για τον συνολικό αντίκτυπο του προϋπολογισμού 
στην προώθηση της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης 
μιας κατά φύλο ανάλυσης για συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής 
(τόσο σχετικά με τα έσοδα όσο και με τις δαπάνες).

60Downes, R. von Trapp, L. & Nicol, Sc. (2017). Gender Budgeting …, ό.π., p. 7.
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Γ) Εκ των υστέρων προσεγγίσεις για την κατάρτιση 
προϋπολογισμού με την οπτική του φύλου (ex post gender 
budgeting approaches)

• Εκ των υστέρων αποτίμηση των κατά φύλο επιπτώσεων (Ex 
post gender impact assessment): Αξιολόγηση μεμονωμένων 
δημοσιονομικών μέτρων, μετά την εισαγωγή / εφαρμογή τους, 
ως προς τον αντίκτυπό τους στην ισότητα των φύλων.

• Κατά φύλο έλεγχος του προϋπολογισμού (Gender audit 
of the budget): Ανεξάρτητη, αντικειμενική ανάλυση, που 
διενεργείται από αρμόδια αρχή διαφορετική από την κεντρική 
αρχή προϋπολογισμού, για την αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο η ισότητα των φύλων προωθείται αποτελεσματικά ή/και 
επιτυγχάνεται μέσω των πολιτικών που ορίζονται στον ετήσιο 
προϋπολογισμό.

• Έμφυλη οπτική στην επισκόπηση των δαπανών (Gender 
perspective in spending review): Στο πλαίσιο μιας εθνικής 
επισκόπησης δαπανών, το φύλο συμπεριλαμβάνεται συνήθως 
ως μια διακριτή διάσταση της ανάλυσης.

Οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο (gender 
impact assessments) θα πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές και να 
υπάρχει επιβολή κυρώσεων, όταν τα κριτήρια δεν ικανοποιούνται.

7. Παράμετροι για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του έμφυλου προϋπολογισμού
Η αποτελεσματική εφαρμογή του gender budgeting απαιτεί 
πολιτική δέσμευση σε συνδυασμό με μια σημαντική τεχνική 
ικανότητα για την ένταξη της διάστασης του φύλου. Η δέσμευση 
της ηγεσίας έχει ιδιαίτερη σημασία για να διασφαλιστεί ότι η 
ισότητα των φύλων ενσωματώνεται στις διαδικασίες σχεδιασμού 
και προϋπολογισμού και ότι τα έσοδα και οι δαπάνες του δημόσιου 
προϋπολογισμού ωφελούν εξίσου τις γυναίκες και τους άνδρες.61

Την πρωταρχική ευθύνη για την εισαγωγή της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου στους δημόσιους προϋπολογισμούς και στις 
διοικήσεις έχουν οι παράγοντες που συμμετέχουν στις διαδικασίες 
δημόσιου σχεδιασμού και κατάρτισης προϋπολογισμού. Ωστόσο, 
τόσο η βιβλιογραφία όσο και η πρακτική καταδεικνύουν ότι η 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό 
έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν συμμετέχουν σε αυτήν 
εκπρόσωποι της κυβέρνησης και εξωτερικά ενδιαφερόμενα 
μέρη. Οι διαφορετικοί αυτοί παράγοντες διαδραματίζουν 
συμπληρωματικούς ρόλους συμβάλλοντας στην πλήρη εφαρμογή 
της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό. 
Όπως η διαφάνεια, έτσι και η συμμετοχή αποτελεί βασική αρχή της 
χρηστής διακυβέρνησης. Επομένως, η συμμετοχή διαφορετικών 
παραγόντων είναι ένα ακόμη βασικό στοιχείο που συμβάλλει στην 
αποτελεσματική συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό.62

Οι βασικές παράμετροι για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
gender budgeting περιλαμβάνουν:63

Πολιτική βούληση και πολιτική ηγεσία. Η πολιτική βούληση 
και η πολιτική ηγεσία, που αποδεικνύονται μέσω της ενεργού 
πολιτικής δέσμευσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων, 
είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. Προκειμένου να επιτευχθεί 
πραγματική πρόοδος, ο έμφυλα καταρτισμένος προϋπολογισμός 
πρέπει να υποστηρίζεται από μια κεντρική κυβέρνηση που να 
ανταποκρίνεται σε αυτή τη διαδικασία και να λογοδοτεί. Η πολιτική 
βούληση μπορεί να αποδειχθεί μέσω της ευαισθητοποίησης, π.χ. 
των κοινοβουλίων, των πολιτικών κομμάτων, της περιφερειακής 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των συμβουλευτικών οργάνων 
τους. Επίσης, μπορεί να αποδειχθεί με την ανάπτυξη υποστήριξης 
από τον ευρύτερο πληθυσμό για τους δημοσιονομικούς 
προϋπολογισμούς που ανταποκρίνονται στο φύλο ή με την 
υιοθέτηση σαφούς πολιτικής καθοδήγησης για τις εργασίες 
αυτές. Μπορεί επίσης να γίνει μια υποχρεωτική διαδικασία μέσω 
σχετικής νομοθεσίας.

61EIGE (2019). Gender Budgeting…, ό.π., p. 5.

62EIGE (2020). Συνεκτίμηση ..., ό.π., σ. 12.

63EIGE (2019). Gender Budgeting…, ό.π., p. 5.
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Υψηλού επιπέδου δέσμευση των οργανισμών της δημόσιας 
διοίκησης. Εκδίδοντας σαφείς οδηγίες εφαρμογής και 
παρακολούθησης, οι δημόσιοι/-ες υπάλληλοι μπορούν να 
συμβάλουν στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης για 
την ισότητα των φύλων. 

Βελτιωμένη τεχνική ικανότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Οι 
βελτιωμένες εξειδικευμένες δεξιότητες των δημοσίων υπαλλήλων 
να εφαρμόζουν την πολιτική και τις κατευθυντήριες οδηγίες για 
την κατάρτιση προϋπολογισμού με την οπτική του φύλου πρέπει 
να συνδυάζονται με την πολιτική βούληση και τη δέσμευση 
της δημόσιας διοίκησης για την ισότητα των φύλων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι φιλοδοξίες και οι δεξιότητες εναρμονίζονται.
Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών 
πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της 
ευθύνης των κυβερνήσεων για την εκπλήρωση διεθνών και 
εθνικών δεσμεύσεων για την ισότητα των φύλων. Μπορεί επίσης 
να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη σύνδεση της κυβέρνησης με 
την κοινωνία και στην προώθηση συμμετοχικών δημοσιονομικών 
διαδικασιών.

Δεδομένα κατά φύλο. Τα δεδομένα κατά φύλο είναι ένας 
παράγοντας που επιτρέπει τη διενέργεια έμφυλων αναλύσεων 
των προϋπολογισμών. Επομένως, οι εθνικές στατιστικές 
και τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών στα υπουργεία, 
στους δημόσιους οργανισμούς και στα ερευνητικά ιδρύματα 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Είναι επίσης σημαντικό να 
συλλέγονται πληροφορίες για θέματα όπως η κατανομή της 
μη αμειβόμενης εργασίας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Αυτά 
τα δεδομένα απαιτούνται για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων 
στόχων για την ισότητα των φύλων και για τη συστηματική 
παρακολούθηση της προόδου. Η διαδικασία εκτέλεσης του 
έμφυλου προϋπολογισμού συχνά βελτιώνει επίσης τη συλλογή 
δεδομένων κατά φύλο και των έμφυλων στατιστικών.
Το gender budgeting, δηλαδή, επισημαίνει όχι μόνο πόσα χρήματα 
δαπανώνται για γυναίκες και άνδρες, αλλά επίσης δείχνει πώς 
έχουν δαπανηθεί αυτά τα χρήματα. Ανεξάρτητα από το πόσο 
σημαντικό είναι το gender budgeting για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και τη βελτίωση της κατάστασης των 
γυναικών, πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο προϋποθέσεων64 που 
επιτρέπουν την υιοθέτηση τέτοιων προσεγγίσεων σε οποιοδήποτε 
επίπεδο διοίκησης. 

64Στο: Σκουλάς, Μ., Θελερίτη, Μ., Βουγιούκα, Ά. & Βάσσου Β. (2012). Οδηγός για την 
ένταξη της οπτικής του φύλου (gender mainstreaming) στην κοινωνική πολιτική 
και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων (gender budgeting) -Γυναίκες 
Μετανάστριες, Αθήνα: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, σ. 107-108, γίνεται 
αναφορά σε πέντε (5) βασικές προϋποθέσεις για επιτυχημένη εφαρμογή του gender 
budgeting σε δήμους: α) ανάληψη πολιτικής ευθύνης, β) δημόσια δέσμευση για την 
ισότητα των φύλων, γ) διαβούλευση και συνεργασία για την προώθηση της ισότητας 
των φύλων, δ) χρηστή διοίκηση και διαβούλευση και ε) αξιολόγηση για την ισότητα 
των φύλων.

H O’Hagan παρουσιάζει μέσω γραφήματος ένα πλαίσιο συνθηκών 
που αποτελούν προϋποθέσεις για την εφαρμογή του gender 
budgeting, διαιρώντας αυτές τις συνθήκες σε τρεις (3) φάσεις 
όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 365:

Σχήμα 3. 
Πλαίσιο προαπαιτούμενων παραμέτρων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του gender budgeting

65O’Hagan A. (2018). “Conceptual and Institutional Origins of Gender Budgeting”. 
In: O’Hagan A., Klatzer E. (eds). Gender Budgeting in Europe. Developments and 
Challenges, Palgrave Macmillan, pp. 19-42.
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Το gender budgeting 
με λίγα λόγια…

•Είναι ένας τρόπος σύνδεσης της πολιτικής ισότητας των φύλων με τη     
 μακροοικονομική πολιτική.

•Είναι ένας τρόπος επίσπευσης της ένταξης της διάστασης του φύλου σε  
 όλες τις πολιτικές.

•Σημαίνει ανθρωποκεντρική κατάρτιση προϋπολογισμών.

•Βασίζεται στην άποψη ότι οι προϋπολογισμοί δεν είναι ουδέτεροι ως προς 
 το φύλο.

•Δεν σημαίνει κατάρτιση διαφορετικού προϋπολογισμού για τις γυναίκες. 

•Αρχίζει με την ανάλυση του αντίκτυπου του προϋπολογισμού στις  
 γυναίκες και στους άνδρες και συνεχίζει με την ένταξη του φύλου στην    
 κατάρτιση του προϋπολογισμού.

•Ισχύει τόσο ως προς το τμήμα των εσόδων όσο και ως προς το τμήμα των
 δαπανών των προϋπολογισμών. 

•Σημαίνει ενδελεχή εξέταση των αποτελεσμάτων των προϋπολογισμών.

•Επιτρέπει καλύτερη στόχευση και συνεπώς καλύτερη κατανομή των 
 δημόσιων δαπανών. 

•Απαιτεί τη συμμετοχή μιας ευρύτερης ομάδας ενδιαφερομένων μερών 
 και συνεπώς βαθαίνει τις δημοκρατικές διαδικασίες. 

•Δύναται να εφαρμοστεί σε ορισμένα κονδύλια του προϋπολογισμού ή σε 
 δημοσιονομικά προγράμματα. 

•Ο απώτερος στόχος είναι να εφαρμόζεται μια ευαισθητοποιημένη ως 
 προς το φύλο προσέγγιση σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας κατάρτισης
 δημόσιου προϋπολογισμού, ώστε να εκπληρώνεται η ένταξη της 
 διάστασης του φύλου.

Quinn, Sh. (2009). Η κατάρτιση δημόσιων προϋπολογισμών με την οπτική του φύλου 
(Gender budgeting): Πρακτική εφαρμογή – Εγχειρίδιο, Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Νομικών Ύποθέσεων, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ελληνική Έκδοση, Αθήνα: 
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, σ. 4
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Ή εφαρμογή του έμφυλου
προϋπολογισμού σε δήμους

β’ μέρος

1. Ή πλαισίωση του έμφυλου 
προϋπολογισμού σε δήμους
1.1 Σημαντικοί παράγοντες για την εφαρμογή του έμφυλου 
προϋπολογισμού σε δήμους

Η εισαγωγή του gender budgeting σε δήμους παρέχει μια ευκαιρία 
για αλλαγή και καινοτόμες προσεγγίσεις. Για να λειτουργήσει, 
απαιτείται δέσμευση και συνεργασία των φορέων εντός του δήμου. 
Αυτό συνεπάγεται συνεργασία που ξεπερνά τις παραδοσιακές 
αρμοδιότητες, καθώς το έργο αυτό, εξετάζει παράλληλα τον 
προϋπολογισμό, τον προγραμματισμό και την ισότητα των 
φύλων. Αυτό που ακολουθεί είναι μια σύντομη επισκόπηση των 
σημαντικών παραγόντων και των ρόλων τους στην εργασία του 
gender budgeting.66 

Ο/Η Δήμαρχος: Το έργο του έμφυλου προϋπολογισμού 
βασίζεται στην πολιτική δέσμευση για την πραγματοποίηση 
αυτής της αλλαγής. Έτσι, ο/η Δήμαρχος έχει σημαντικό ρόλο 
να διαδραματίσει, όπως να γνωστοποιήσει τη δέσμευση αυτή, 
να παράσχει πολιτική καθοδήγηση σχετικά με τη σημασία του 
έμφυλου προϋπολογισμού σε υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης 
και να εκφράσει την προθυμία του/της για να αλλάξουν τις 
διαδικασίες προγραμματισμού και προϋπολογισμού του δήμου, 
ώστε αυτές να γίνουν πιο ευαισθητοποιημένες ως προς το 
φύλο. Επίσης, απαιτείται καθοδήγηση σχετικά με τις έμφυλες 
προτεραιότητες. Η ισότητα και τα θέματα χειραφέτησης των 
γυναικών κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού και προϋπολογισμού 
είναι σημαντικά.

Η διοίκηση του Δήμου: Γενικά, η εμπειρία δείχνει ότι μέσα στη 
διοίκηση του δήμου, η συνεργασία μεταξύ στελεχών αρμόδιων 
για τον προγραμματισμό, τον προϋπολογισμό και (πιθανώς 
υφιστάμενων) εμπειρογνωμόνων ισότητας ή μονάδων/τμημάτων 
φύλου είναι πιο επωφελής, διότι κάθε μονάδα φέρνει ειδική 
εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για την πλήρη εφαρμογή του 
gender budgeting. Επιπλέον, τα τμήματα των δήμων είναι σημαντικό 
να συμμετέχουν σε δραστηριότητες έμφυλου προϋπολογισμού 
για να διασφαλιστεί ότι το φύλο είναι ενσωματωμένο στα 
διάφορα τομεακά χαρτοφυλάκια. Καθώς το Τμήμα Οικονομικών 
διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαδικασίες σχεδιασμού 
και προϋπολογισμού, είναι σημαντικό να αναλάβει ηγετικό ρόλο 
στις ευθύνες του. Αυτό διασφαλίζει ιδιαίτερα ότι η διάσταση του 
φύλου ενσωματώνεται συστηματικά στις τακτικές διαδικασίες 
προϋπολογισμού και προγραμματισμού. Όσον αφορά μια βασική 
δραστηριότητα οποιουδήποτε έργου έμφυλου προϋπολογισμού, 
είναι πολύ σημαντικό οι αρμόδιες υπηρεσίες να αναλάβουν το 
προβάδισμα για να πραγματοποιήσουν αυτήν την ανάλυση, σίγουρα 
σε συνεργασία με υπαλλήλους που παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη 
στον προϋπολογισμό και σε θέματα φύλου. 

66Klatzer, E. (2015). Gender Responsive Budgeting Manual for Municipalities, UN WOMEN. 
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Καθώς η τεκμηριωμένη ανάλυση εξαρτάται από αξιόπιστα και 
επαρκή δεδομένα, είναι σημαντική η συμμετοχή του τμήματος 
που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή και παροχή των σχετικών 
στατιστικών δεδομένων, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα 
σχετικά δεδομένα συλλέγονται και παρουσιάζονται κατά φύλο. 
Ενδεχομένως, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, θα προκύψει ανάγκη 
για περαιτέρω απαιτήσεις δεδομένων και σε αυτό το πλαίσιο, οι 
σχετικές υπηρεσίες μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία για την 
υποστήριξη. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο: Δεδομένου ότι το Δημοτικό Συμβούλιο 
έχει στρατηγικό ρόλο στη συζήτηση και την τροποποίηση, καθώς 
και στην έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού που θα προτείνει 
ο/η Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο διαδραματίζει επίσης 
σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητες του gender budgeting. 
Τα μέλη του Συμβουλίου μπορούν να θέσουν ζητήματα και 
να καταθέσουν τροπολογίες στον προϋπολογισμό για να 
εξασφαλίσουν επαρκείς πόρους για την ισότητα των φύλων, όπως 
επίσης για τις προτεραιότητες και τις ανάγκες των γυναικών 
στις αρμόδιες επιτροπές κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για 
τον προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο έχει ευκαιρίες 
όχι μόνο να θέσει θέματα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των 
συζητήσεων για τον προϋπολογισμό, αλλά και στο πλαίσιο της 
έγκρισης του στρατηγικού σχεδίου. Συνολικά, το Συμβούλιο 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επισήμανση 
ζητημάτων ισότητας των φύλων, ζητώντας από τη διοίκηση του 
δήμου να εργαστεί για την εφαρμογή του προϋπολογισμού που 
να ανταποκρίνεται στην έμφυλη προσέγγιση και ζητώντας από 
τη διοίκηση να υποβάλει σχετικές εκθέσεις για να ενσωματώσει 
θέματα ισότητας των φύλων σε όλες τις διαδικασίες και τα μέσα 
του. 

Εξωτερικοί φορείς της διοίκησης του δήμου: Παρόλο που η 
δημόσια διοίκηση και η κυβέρνηση έχουν τον βασικό ρόλο να 
διασφαλίσουν τον προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό για το 
gender budgeting, υπάρχουν πολλά παραδείγματα σε ολόκληρο τον 
κόσμο, όπου εξωτερικοί κυβερνητικοί φορείς έχουν διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση του gender budgeting. Εξωτερικοί 
παράγοντες ιδιαίτερης σημασίας είναι φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών, ερευνητικά ινστιτούτα, τμήματα πανεπιστημίων, ΜΜΕ, 
ερευνητές/-τριες και ακαδημαϊκοί.

1.2 Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών στη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τον προϋπολογισμό

Η διασφάλιση της συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών στη 
διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού αποτελεί έναν βασικό 
παράγοντα αποτελεσματικής εφαρμογής του gender budgeting, 
καθώς -μεταξύ άλλων- με αυτόν τον τρόπο ασκείται έλεγχος 
ως προς την εκπλήρωση διεθνών και εθνικών δεσμεύσεων για 
την ισότητα των φύλων και τη δικαιότερη κατανομή των πόρων, 
προκειμένου να ωφελούνται ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, 
σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Από τη δεκαετία του ’90 σε διάφορες χώρες, οργανώσεις της 
Κοινωνίας των Πολιτών έχουν αρχίσει να έχουν μεγαλύτερο ρόλο 
στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, στο πλαίσιο μιας 
προσπάθειας εκδημοκρατισμού. Αυτός ο πρόσφατα διευρυμένος 
ρόλος των οργανώσεων διευκολύνει την ευρύτερη και καλύτερη 
κατανόηση και συμμετοχή στη διαδικασία του προϋπολογισμού και 
προσφέρει μια πιο αποτελεσματική επίβλεψή του. Οι οργανώσεις 
που αναλαμβάνουν αυτή την ανάλυση του προϋπολογισμού 
λειτουργούν ανεξάρτητα από την κυβέρνηση και τα πολιτικά 
κόμματα, εστιάζουν στις πολιτικές και στις επιπτώσεις που αυτές 
έχουν και επιδιώκουν να αναδείξουν τον αντίκτυπο που έχει ο 
προϋπολογισμός σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. Παρά τις 
μεγάλες διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ως προς το επίπεδο που 
πραγματοποιούνται οι αναλύσεις και το στάδιο της διαδικασίας 
στο οποίο επικεντρώνονται, προβάλλουν ένα πλαίσιο που δίνει 
έμφαση στην αξία της συμπεριληπτικής διαδικασίας κατάρτισης 
προϋπολογισμού και στη δέσμευση για επιλογές προς το συμφέρον 
ευάλωτων ομάδων. 

Οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό διαθέτουν εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία και η εργασία που αναλαμβάνει κάθε μία από 
αυτές μπορεί να εστιάζει σε διαφορετικό θεματικό πεδίο, 
σε διαφορετικό επίπεδο (τοπικό ή εθνικό) και να ακολουθεί 
διαφορετική μεθοδολογία. Επιπλέον, παρακολουθούν κάθε 
στάδιο του προϋπολογισμού, αλλά συνήθως δίνουν έμφαση σε 
παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν σε κάποιο συγκεκριμένο 
στάδιο. Ακόμα, πολλές οργανώσεις αξιολογούν τις επιπτώσεις του 
προϋπολογισμού σε οικονομικά ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες ή 
αναπτύσσουν μεθοδολογίες για την παρακολούθηση της πρόνοιας 
για συγκεκριμένες ομάδες (π.χ. γυναίκες και παιδιά).

Τα οφέλη67 που ανακύπτουν από την ενθάρρυνση της συμμετοχής 
οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στη διαδικασία 
κατάρτισης του προϋπολογισμού, είναι τα ακόλουθα:

67UNIFEM (2001). Gender Budget Initiatives. Strategies, Concepts and Experiences, 
Papers from a High Level International Conference ‘Strengthening Economic and 
Financial Governance Through Gender Responsive Budgeting’, Brussels, 16-18 October 
2001, Brussels: UNIFEM, pp. 74-75.
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Απλούστευση του προϋπολογισμού και εμβάθυνση της δημόσιας 
συζήτησης: Οι περισσότερες οργανώσεις ξεκινούν ή αναπτύσσουν 
το έργο τους για την ενημέρωση και τη συζήτηση με τους/τις 
πολίτες και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, γύρω από τον 
προϋπολογισμό, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση του 
ζητήματος. Συχνά αναπτύσσουν απλουστευμένους οδηγούς για τη 
διαδικασία, τη διάρθρωση, τις τάσεις και τις τρέχουσες πιστώσεις 
του προϋπολογισμού ή για συγκεκριμένα θεματικά πεδία του.
Συγκέντρωση, σύνθεση και διάδοση πληροφοριών σχετικά με 
τον προϋπολογισμό: Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται από 
οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών μπορεί να περιλαμβάνουν 
τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις κοινωνικές δαπάνες ή τον 
εντοπισμό και τη διάχυση των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές 
επίπεδο.

Ανεξάρτητη κριτική ανάλυση: Η ανάλυση του προϋπολογισμού από 
την Κοινωνία των Πολιτών συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων που συνδέονται με τη διερεύνηση και, μερικές φορές, 
και την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Αυτή η ανάλυση μπορεί 
να αποτελεί μία από τις λίγες πηγές άντλησης εξειδικευμένων 
δεδομένων και διερεύνησης των επιπτώσεων του προϋπολογισμού 
στη φτώχεια. Συνήθως περιλαμβάνει τέσσερις κύριους 
άξονες: α) διαδικασία ή συστήματα προϋπολογισμού, β) γενική 
μακροοικονομική ανάλυση, γ) επίπτωση σε τομείς και ομάδες, και 
δ) ανάλυση εσόδων.

Παροχή νέων πληροφοριών κατά τη λήψη αποφάσεων για τον 
προϋπολογισμό: Οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών είναι 
σε θέση να έχουν στενή, τακτική επαφή με πολίτες και κοινωνικές 
ομάδες. Αυτό τους επιτρέπει να συλλέγουν και να διαθέτουν 
ειδικές πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες των πολιτών, 
τις μη κυβερνητικές προοπτικές για τον προϋπολογισμό, την 
παρακολούθηση των δαπανών και την ανάλυση των επιπτώσεων 
του προϋπολογισμού.

Επιμόρφωση: Πολλές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών 
αναπτύσσουν δράσεις εξειδικευμένης επιμόρφωσης για να 
υποστηρίξουν και να αυξήσουν την ικανότητα ανάλυσης του 
προϋπολογισμού, άλλων οργανώσεων, φορέων και οργάνων, 
προκειμένου να επιτυγχάνονται ισχυρότερες παρεμβάσεις και  
καλύτερη εποπτεία. 

Δημιουργία λογοδοσίας: Μέσω της ανάλυσης και της διάδοσης 
δεδομένων που αφορούν τον προϋπολογισμό, οι οργανώσεις της 
Κοινωνίας των Πολιτών μπορούν να βοηθήσουν τους/τις πολίτες και 
το νομοθετικό σώμα, ώστε να ενισχύσουν τα μέσα λογοδοσίας. Αυτό 
μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν οι οργανώσεις παρέχουν 
πληροφορίες, παρακολουθούν, μετρούν και ελέγχουν τα δεδομένα 
του προϋπολογισμού και τις επιπτώσεις της εκτέλεσής του.

2. Τα στάδια της κατάρτισης του 
έμφυλου προϋπολογισμού
Η κατάρτιση δημόσιων προϋπολογισμών με την οπτική του φύλου 
έχει προσεγγιστεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, από διαφορετικές 
σκοπιές, και βιβλιογραφικά έχει αναπτυχθεί μια ποικιλία 
προσεγγίσεων.68 Σύμφωνα με την Quinn (2006)69 η κατάρτιση 
προϋπολογισμών με τη διάσταση του φύλου περιλαμβάνει τρία 
στάδια δραστηριοτήτων, τα οποία υιοθετεί και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) 70, όπως ακολούθως 
(βλ. σχήμα 4), ενώ είναι σημαντικά και για την εκκίνηση της 
διαδικασίας σε δήμους:71

Σχήμα 4. 
Στάδια κατάρτισης του gender budgeting

68Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο: Σκουλάς, Μ., Θελερίτη, Μ., Βουγιούκα, Ά. & Βάσσου Β. 
(2012). Οδηγός για την ένταξη ..., ό.π., σσ. 103-105, παρουσιάζεται μια μεθοδολογική προ-
σέγγιση του gender budgeting που περιλαμβάνει πέντε (5) βήματα.

69Quinn, Sh. (2009). Η κατάρτιση ..., ό.π., σ. 19-20.

70EIGE (2019). Gender Budgeting…, ό.π.

71Βλ. επίσης: Γκερμότση, Β. Μοσχοβάκου, Ν. & Παπαγιαννοπούλου, Μ. (2017). Οδηγός για 
την ένταξη της διάστασης του φύλου στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, Αθή-
να: Ίδρυμα Μποδοσάκη, σ. 57-86.

01

03 02
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Στάδιο 1. Ανάλυση του προϋπολογισμού με την οπτική του φύλου

Το στάδιο 1 συνιστά το πρώτο βήμα και αναδεικνύει ότι τόσο οι 
άνδρες όσο και οι γυναίκες επηρεάζονται διαφορετικά από τους 
προϋπολογισμούς, και ενώ υπάρχει η αντίληψη ότι αφορούν 
σε νομισματικές μεταβλητές και οικονομικά σύνολα, το τελικό 
αποτέλεσμα των προϋπολογισμών είναι υπηρεσίες, μεταφορές 
κονδυλίων και μισθοί που αφορούν σε ανθρώπους.72

• Το πρώτο επίπεδο της ανάλυσης αφορά στην παραγωγή μιας 
έκθεσης διαχωρισμένης κατά φύλο των ωφελουμένων των 
προγραμμάτων του προϋπολογισμού. Η ανάλυση μπορεί να 
καταδείξει τα ακόλουθα:

• τον βαθμό στον οποίο ο προϋπολογισμός έχει ικανοποιήσει τις 
ανάγκες των ωφελουμένων/δημοτών,

• πώς οι διαφορετικές ανάγκες και οι διαφορετικοί ρόλοι ανδρών και 
γυναικών ωφελούμενων επηρεάζουν τον βαθμό ικανοποίησής τους,

• τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα μέλη 
των ομάδων-στόχων που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και 
δράσεις του δήμου,

• τον βαθμό στον οποίο ο προϋπολογισμός έχει μειώσει, επιδεινώσει 
ή έχει αφήσει αμετάβλητες τις έμφυλες ανισότητες,

• τη σύγκλιση ή τη διάσταση των πολιτικών του δήμου και των δράσεων 
για την ισότητα των φύλων που έχουν σχεδιαστεί και των αντίστοιχων 
αποφάσεων για την αξιοποίηση του προϋπολογισμού τους,

• τους λόγους για τους οποίους ο προϋπολογισμός πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη του τα διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής των 
ανδρών και των γυναικών κατά τη χρηματοδότηση δράσεων 
κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας.

Στάδιο 2. Αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού βάσει της ανάλυσης με 
την οπτική του φύλου

Στόχος είναι η αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού του δήμου, ώστε η 
διάσταση του φύλου να ληφθεί υπόψη και να καταδειχθεί εάν οι πόροι 
του προϋπολογισμού έχουν κατανεμηθεί με τρόπο που λαμβάνει 
υπόψη το φύλο. 

72Quinn, Sh. (2009). Η κατάρτιση ..., ό.π., σ. 21.

Στα σημεία όπου η ανάλυση που προηγήθηκε στο πρώτο στάδιο, 
ανέδειξε ότι η χρηματοδότηση δεν κατανεμήθηκε κατά τρόπο 
που να ενισχύεται η ισότητα των φύλων, ο προϋπολογισμός 
των δράσεων επανεξετάζεται και διαμορφώνεται, έτσι ώστε να 
αντιμετωπίζεται η ανισότητα. 

Επίσης, η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται όταν η 
δέσμευση για δράσεις σχετικά με την ισότητα των φύλων 
δεν αντανακλάται στον προϋπολογισμό του δήμου ή όταν 
διαπιστώνεται ότι οι επιπτώσεις από την υλοποίηση δράσεων 
είναι διαφορετικές για κάθε φύλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
αναδιάρθρωση μπορεί και να σημαίνει ανάληψη θετικών δράσεων, 
ή/και μια προσωρινή επιπρόσθετη δαπάνη που να στοχεύει στην 
επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος, κ.λπ.73 

  Στάδιο 3. Ένταξη της διάστασης του φύλου ως κατηγορίας
  ανάλυσης στις διαδικασίες κατάρτισης προϋπολογισμού

Χρειάζεται να ληφθεί υπόψη ότι η κατάρτιση δημόσιων 
προϋπολογισμών με την οπτική του φύλου δεν αφορά μόνο στο 
περιεχόμενο των προϋπολογισμών αλλά και στις διαδικασίες 
που εμπλέκονται στην κατάρτισή τους (π.χ. πώς λαμβάνονται 
οι αποφάσεις, ποιος/-α παίρνει τις αποφάσεις και ποιος/-α τις 
επηρεάζει αλλά και τίνος η επιρροή παρεμποδίζεται). Εάν υπάρχει 
έμφυλη μεροληψία είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστεί. 

Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι η ένταξη της διάστασης του 
φύλου δεν είναι μια ενέργεια που γίνεται άπαξ, καθώς το gender 
budgeting χρειάζεται μια συνεχή δέσμευση για την κατανόηση του 
φύλου, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση και διαβούλευση, συνεχείς 
προσαρμογές του προϋπολογισμού, προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη οι εξελισσόμενες ανάγκες των ανδρών και των γυναικών, 
των αγοριών και των κοριτσιών.74

73Quinn, Sh. (2009). Η κατάρτιση..., ό.π., σ. 22-24
74Quinn, Sh. (2009). Η κατάρτιση ..., ό.π., σ. 24.
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Οργάνωση της εργασίας σε δήμους  / 
Γενικές οδηγίες

Κατά την οργάνωση δράσεων για την εφαρμογή του gender 
budgeting, μπορούν να ακολουθηθούν οι παρακάτω γενικές 
οδηγίες για την οργάνωση της εργασίας προς την ισότητα των 
φύλων:

•Στόχοι, ευθύνη και παρακολούθηση: Οι σαφείς στόχοι είναι 
ζωτικής σημασίας σε ένα σχέδιο gender budgeting. Ορίστε 
ποιος/-α αναλαμβάνει την ευθύνη και ορίστε μια ομάδα έργου 
που θα παρακολουθεί συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις. 
Οργάνωση και διεξαγωγή εργασίας με συστηματικό τρόπο, με 
κατανομή πόρων και καθορισμένο χρονικό πλαίσιο. 

•Γνώση και κατάρτιση: Όλα τα μέλη του προσωπικού του 
δήμου που συμμετέχουν πρέπει να κατανοήσουν ότι η ισότητα 
των φύλων δεν έχει επιτευχθεί και να λάβουν εκπαίδευση 
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της διάστασης του φύλου στις 
δημοσιονομικές διαδικασίες.

•Διαφάνεια και μεθοδολογία: Κάντε διαφανείς τις διαδικασίες 
προϋπολογισμού και το πλαίσιο λήψης αποφάσεων, όπως 
επίσης και την πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα. 
Πληροφορίες, όπως δεδομένα κατά φύλο, είναι απαραίτητες για 
τη διενέργεια ανάλυσης της ισότητας των φύλων και για την 
ανάλυση σημαντικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την 
οπτική του φύλου. 

•Υποστήριξη και συντονισμός: Η οργάνωση και ο συντονισμός 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους/τις υπευθύνους/-ες 
λήψης αποφάσεων είναι το κλειδί. Το gender budgeting είναι 
ένα φιλόδοξο έργο που απαιτεί σημαντική αλλαγή τόσο στη 
σκέψη όσο και στην πρακτική. Η διοικητική υποστήριξη και η 
προθυμία για μεταρρύθμιση είναι απαραίτητες για την επιτυχία 
του έργου.

Finnborg S., Thamar M., Thorgerdur E. & Gyda M. (2017). Gender 
budgeting in academia-Toolkit, GARCIA worκing papers 14.
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3. Εργαλεία και μέθοδοι 
Όταν προβαίνουμε σε μια διαδικασία gender budgeting είναι 
απαραίτητο να δοθεί εστίαση σε ορισμένα θεμελιώδη σημεία. 
Επομένως, χρειάζεται:75

• να προσδιορίσουμε ποιος/-α επωφελείται από τα έξοδα και 
ποιος συμβάλλει στα έσοδα,

• να κατανοήσουμε πώς κατανέμονται τα έσοδα και τα έξοδα 
συγκριτικά σε άνδρες και γυναίκες,

• να αξιολογήσουμε ποια είναι η επίδραση που προκαλούν 
σε άνδρες και γυναίκες οι πολιτικές προϋπολογισμού και η 
κατανομή των πόρων σε επίπεδο οικονομικό, χρήσης χρόνου, 
καθώς και σε σύγκριση με τη μη αμειβόμενη εργασία,

• να εξακριβώσουμε ότι η κατανομή των πόρων ανταποκρίνεται 
εύλογα και επαρκώς στις διαφορετικές ανάγκες ανδρών και 
γυναικών,

• να διαπιστώσουμε ότι η διαφορά μεταξύ των φύλων λαμβάνεται 
αρκούντως υπόψη στις διάφορες φάσεις σχεδιασμού, 
καθορισμού και εφαρμογής του προϋπολογισμού,

• να προσδιορίσουμε προτεραιότητες και συγκεκριμένες δράσεις 
για τον περιορισμό των ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών μέσω του προϋπολογισμού.

Επομένως, η υλοποίηση του gender budgeting σημαίνει ότι 
είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των εξόδων του προϋπολογισμού σε σχέση 
με τους προβλεπόμενους στόχους και, ειδικότερα, όσον αφορά την 
κατανομή πόρων και υπηρεσιών με αποδέκτες/-τριες άνδρες και 
γυναίκες. Είναι απαραίτητο να εξακριβώσουμε εάν οι ανάγκες των 
γυναικών ικανοποιούνται και επιλύονται χάρη στις ενισχύσεις των 
κρατικών εξόδων, εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι επαρκείς 
και εάν οι έμφυλες ασυμμετρίες αντιμετωπίζονται θετικά.

Για την έμφυλη ανάλυση ενός προϋπολογισμού, διάφορα εργαλεία76 
έχουν αναπτυχθεί, τα οποία δεν είναι απαραίτητο να αξιοποιούνται 
αυτούσια, αλλά πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες 
κάθε χώρας, περιφέρειας ή δήμου.77

75Ghilardotti, F. (2003). Έκθεση ..., ό.π., σ. 18.

76Βλ. ενδεικτικά: Βουγιούκα, Ά. & Βάσσου, Β. (2012). Οδηγός για την ένταξη της οπτικής 
του φύλου (gender mainstreaming) στην κοινωνική πολιτική και στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού των δήμων (gender budgeting)) - Εργαλεία, Αθήνα: Γενική Γραμματεία 
Ισότητας των Φύλων.

77Austrian Development Agency (2009). Making Budgets Gender-Sensitive: A Checklist 
for Programme-Based Aid, Vienna, σ. 8-9.

  Α. Εργαλεία για την Ανάλυση Εσόδων Προϋπολογισμού

Κατά φύλο ανάλυση των φορολογικών επιπτώσεων: Αυτή η 
διαδικασία εξετάζει τόσο τους άμεσους όσο και τους έμμεσους 
φόρους, προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος των φόρων που 
καταβάλλονται από διαφορετικά άτομα ή νοικοκυριά. Η επίπτωση 
των άμεσων φόρων απαιτεί τον διαχωρισμό των δεδομένων 
ανά φορολογούμενο/-η. Δεδομένα που αφορούν στην κατά 
φύλο κατανάλωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ανάλυση της 
επίπτωσης της έμμεσης φορολόγησης για άνδρες και γυναίκες.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι έμφυλες διαφορές που καταγράφονται 
ως προς την επίπτωση των κρατικών εσόδων από άμεσους (π.χ. 
εισόδημα) και έμμεσους φόρους (π.χ. ΦΠΑ);

Κατά φύλο ανάλυση τελών: Αυτό το εργαλείο παρακολουθεί 
των αντίκτυπο των τελών σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα. 
Δεδομένου ότι οι γυναίκες γενικά έχουν χαμηλότερο εισόδημα από 
τους άνδρες, αυτά τα τέλη τις επηρεάζουν διαφορετικά.

Ερώτηση: Πώς επηρεάζονται διαφορετικά οι άνδρες και οι 
γυναίκες από τα δημοτικά τέλη;

Κατά φύλο ανάλυση του κρατικού χρέους: Η διαφορετική επίπτωση 
του κρατικού χρέους σε σχέση με τα παραπάνω είναι το πιο 
δύσκολο να υπολογιστεί. 

Ερώτηση: Πώς το χρέος θα επιβαρύνει στο μέλλον άνδρες και γυναίκες;

  Β. Εργαλεία για την Ανάλυση Εξόδων Προϋπολογισμού

Κατά φύλο ανάλυση δημόσιων δαπανών: Αυτό το ερευνητικό 
εργαλείο συγκρίνει τις δημόσιες δαπάνες για ένα συγκεκριμένο 
πρόγραμμα, προκειμένου να αποκαλύψει την κατανομή των 
δαπανών μεταξύ γυναικών και ανδρών, κοριτσιών και αγοριών.

Ερώτηση: Πώς επωφελούνται οι γυναίκες και οι άνδρες από 
δαπάνες για δημόσιες υπηρεσίες, π.χ. εκπαίδευση, δομές υγείας κ.ά.;

Κατά φύλο αξιολόγηση πολιτικής: Αυτό το εργαλείο αμφισβητεί την 
υπόθεση ότι οι πολιτικές είναι «ουδέτερες ως προς το φύλο» ως 
προς τα αποτελέσματά τους.

Ερωτήσεις: Με ποιους τρόπους οι πολιτικές και οι σχετικές 
κατανομές πόρων ενδέχεται να μειώσουν ή να αυξήσουν τις 
ανισότητες μεταξύ των φύλων; Πώς αντικατοπτρίζουν οι πολιτικές 
και τα προγράμματα τις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες 
των γυναικών και των ανδρών; Λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα 
των γυναικών, όπως ορίζονται στη CEDAW και αναφέρονται στις 
Συστάσεις της για κάθε χώρα;
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Κατά φύλο αξιολογήσεις ωφελουμένων: Αυτό το εργαλείο 
χρησιμοποιείται για να ρωτήσει τους/τις πραγματικούς/-ές ή 
δυνητικούς/-ές ωφελούμενους/-ες από κάθε φύλο σχετικά 
με τον βαθμό στον οποίο οι πολιτικές και τα προγράμματα 
ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες ή τις ανάγκες τους.

Κατά φύλο ανάλυση ωφελειών από δημόσιες δαπάνες:

Ερώτηση: Πώς ωφελούνται οι γυναίκες και οι άνδρες από δαπάνες 
για δημόσιες υπηρεσίες, π.χ. εκπαίδευση, δομές υγείας ή υπηρεσίες 
κ.ά.;

Κατά φύλο ανάλυση των ωφελούμενων από την παροχή δημοσίων 
υπηρεσιών και τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού: 

Ερώτηση: Πώς αντιμετωπίζουν οι δημόσιες επενδύσεις σε 
υποδομές και η παροχή δημόσιων υπηρεσιών τις διαφορετικές 
ανάγκες και προτεραιότητες των γυναικών και των ανδρών;

Κατά φύλο ανάλυση των επιπτώσεων του προϋπολογισμού στη 
χρήση του χρόνου: Αυτό το εργαλείο εξετάζει τη σχέση μεταξύ 
του εθνικού προϋπολογισμού και του τρόπου χρήσης του χρόνου 
στα νοικοκυριά. Ειδικότερα, το εν λόγω εργαλείο διασφαλίζει ότι 
ο χρόνος που αφιερώνουν οι γυναίκες στη μη αμειβόμενη εργασία 
λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση των πολιτικών. Βασίζεται σε 
μελέτες χρήσης χρόνου που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. 

Ερώτηση: Πώς οι δαπάνες επηρεάζουν διαφορετικά τη χρήση του 
χρόνου των γυναικών και των ανδρών;

Δήλωση/κατάθεση προϋπολογισμού με την οπτική του φύλου: Αυτό 
το εργαλείο απαιτεί υψηλό βαθμό δέσμευσης και συντονισμού σε 
ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, καθώς τα υπουργεία, οι περιφέρειες, 
οι δήμοι ή οι υπηρεσίες τους πραγματοποιούν μια αξιολόγηση 
των κατά φύλο επιπτώσεων στους προϋπολογισμούς τους και 
του τρόπου με τον οποίο οι δαπάνες επηρεάζουν την ισότητα των 
φύλων, χρησιμοποιώντας μια σειρά δεικτών.

Ερώτηση: Παρέχεται πληροφόρηση για τις δράσεις με στόχο τη 
μείωση των έμφυλων ανισοτήτων στις ετήσιες εκθέσεις του 
προϋπολογισμού;

• Ποσοστό συνολικών δαπανών που στοχεύουν σε
  προγράμματα ισότητας των φύλων.

•Έμφυλη εξισορρόπηση στην απασχόληση στον
 δημόσιο τομέα.

•Ποσοστό δαπανών που αφορούν σε κρατικές
 υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών των γυναικών.

•Έμφυλη εξισορρόπηση ως προς την υποστήριξη
 επιχειρήσεων από υπουργεία, περιφέρειες, δήμους.

•Έμφυλη εξισορρόπηση ως προς τις συμβάσεις με το
 δημόσιο.

•Έμφυλη εξισορρόπηση σε Επιτροπές.

•Έμφυλη εξισορρόπηση σε επιμορφωτικά
 προγράμματα.

Παραδείγματα Δεικτών

3.1 Εντάσσοντας την οπτική του φύλου στον προϋπολογισμό δήμων

Οποιοσδήποτε δημοσιονομικός προγραμματισμός περιλαμβάνει 
διάφορα βήματα: προετοιμασία του προϋπολογισμού, έγκριση, 
εκτέλεση, έλεγχο και αξιολόγηση. Για τη διαδικασία/κύκλο 
του προϋπολογισμού, είναι σημαντικό να δούμε αν υπάρχουν 
κατευθυντήριες γραμμές για τα διάφορα υπουργεία, δήμους κ.λπ., 
νομοθεσία, πόροι, προσωπικό και διαδικασίες ελέγχου για το φύλο. 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια επισκόπηση των κρίσιμων 
στοιχείων για μια διαδικασία προϋπολογισμού που ανταποκρίνεται 
στην οπτική του φύλου.
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Η ένταξη της οπτικής του φύλου 
στην κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων 78

78Sharp, R. (2003). Budgeting for Equity: Gender Budget Initiatives within a Framework 
of Performance Oriented Budgeting, New York: United Nations Development Fund for 
Women (UNIFEM).

Στάδιο προετοιμασίας Ενέργειες

1.Ένταξη εξειδικευμένων πρωτοβουλιών για το φύλο 
στην πολιτική του προϋπολογισμού του δήμου. 

2.Ενσωμάτωση πολιτικών για το φύλο στις γενικές 
κατευθύνσεις και οδηγίες για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού. 

3.Ορισμός εξειδικευμένων ως προς το φύλο 
προτεραιοτήτων για την κατανομή του προϋπολογισμού. 

1.Δημιουργία εξειδικευμένων ως προς το φύλο 
κατευθύνσεων για τα έσοδα και τα έξοδα στο πλαίσιο της 
έγκρισης του προϋπολογισμού.

2.Χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα επίσημα κείμενα του 
προϋπολογισμού.

3.Χρήση κατευθυντήριων γραμμών προϋπολογισμού που 
ανταποκρίνονται στις κατά φύλο ανάγκες για την κατανομή 
των πόρων. 

4.Ενσωμάτωση των κατά φύλο αποτελεσμάτων σε 
δημοσιονομικές επεξηγήσεις/αιτιολογήσεις που συνοδεύουν 
τα νομικά κείμενα περί νέων δαπανών και εσόδων.

1.Δημιουργία διακριτών κατευθυντήριων γραμμών για τις 
υπηρεσίες.

2.Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών με την οπτική του 
φύλου για τις εξωτερικές αναθέσεις, τις προμήθειες και την 
εκταμίευση επιχορηγήσεων.

3.Εφαρμογή των στόχων για το φύλο στις διαδικασίες 
προσωπικού.

1.Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα εργαλεία 
οικονομικού ελέγχου που εστιάζουν στις δαπάνες. 

2.Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα εργαλεία 
ελέγχου απόδοσης που εστιάζουν στα αποτελέσματα.

3.Έλεγχος σχετικά με τη συμμόρφωση με τους στόχους 
και τις κατευθυντήριες οδηγίες για τα θέματα φύλου. 

Προετοιμασία
Προϋπολογισμού

Έγκριση
Προϋπολογισμού

Εκτέλεση
Προϋπολογισμού

Έλεγχος και
Αξιολόγηση

3.2 Εργαλεία για την κατά φύλο ανάλυση των προϋπολογισμών

Γίνεται κατανοητό ότι το gender budgeting εστιάζει στη θεσμική 
αλλαγή και επιδιώκει να εισάγει αλλαγές στις διαδικασίες 
συγκέντρωσης και κατανομής πόρων εντός των πολιτικών και 
θεσμικών φορέων και των διαδικασιών προϋπολογισμού, και κατ’ 
επέκταση να επιτύχει πιο ισότιμα αποτελέσματα σε σχέση με το 
φύλο.79 Οι Heclo και Wildavsky80 σημειώνουν ότι η διαμόρφωση 
του προϋπολογισμού συνιστά μια από τις πιο σημαντικές 
δραστηριότητες, καθώς έχει άμεση επίπτωση στην καθημερινή 
ζωή των πολιτών. Χωρίς να υπάρχει σαφής γνώση, κατανόηση και 
ανάλυση του βαθμού στον οποίο η πραγματικότητα αυτή διαφέρει 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, η διαδικασία και τα αποτελέσματα 
από την εφαρμογή προϋπολογισμού αποτυγχάνουν να 
αναγνωρίσουν τις έμφυλες διαστάσεις και επομένως συνεχίζουν 
να αναπαράγουν και να διευρύνουν τις έμφυλες ανισότητες.

Η έννοια του gender budgeting, δηλαδή η διασφάλιση έμφυλης 
ανάλυσης καθ’ όλη τη διάρκεια διαμόρφωσης πολιτικών 
αποφάσεων που εκφράζονται από τα σχέδια εσόδων και εξόδων, 
στοχεύει να καταστήσει ορατές τις γυναίκες, καθώς και τις 
έμφυλες αντιλήψεις, στις οικονομικές αποφάσεις και στις 
αποφάσεις της πολιτικής των δήμων. Καθώς ο προϋπολογισμός 
αντανακλά τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες καθώς 
και τις σχέσεις εξουσίας στην κοινωνία81, συνιστά παράλληλα και 
ένα πεδίο για την αναγνώριση και τη διόρθωση των επιπτώσεων 
των οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων στις έμφυλες 
σχέσεις. Ως εκ τούτου, είναι ένα θεσμικό πεδίο για φεμινιστική 
παρέμβαση και συμμετοχή σε δημόσιες πολιτικές. Εστιάζοντας 
στις δημοσιονομικές διαδικασίες, οι φεμινίστριες οικονομολόγοι 
υποστήριξαν ότι το να γίνει ορατό το φύλο σε οικονομικούς και 
άλλους τομείς πολιτικής82 μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές και 
καλύτερα στοχοθετημένες πολιτικές με καλύτερα αποτελέσματα83 
και μεγαλύτερη λογοδοσία.84

79O’Hagan A. (2018). “Conceptual and Institutional Origins of Gender Budgeting”. In: 
O’Hagan A., Klatzer E. (Eds.), Gender Budgeting in Europe. Palgrave Macmillan, Cham.

80Heclo, H. & Wildavsky, A. (1981). The Private Government of Public Money: Community 
and Policy Inside British Politics. London and Basingstoke: Macmillan, p. xi.

81Beigewum (2002). Frauen macht Budgets. Staatsfinanzen aus Geschlechterperspektive. 
Vienna: Mandelbaum Verlag, p. 12.

82 Himmelweit, S. (2002). Making Visible …, ό.π.

83McKay, A. (2004). Developing a Gender Budget Initiative: A Question of Process or 
Policy? Lessons Learned from the Scottish Experience. Gender Studies 4.

84Sharp, R. & Broomhill, R. (2002). Budgeting for Equality: The Australian Experience. 
Feminist Economics, 8 (1): 25-47.
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Οι διαδικασίες προϋπολογισμού ακολουθούν γενικά έναν σταδιακό 
κύκλο καθορισμού δημοσιονομικών και πολιτικών στόχων: 

• διαμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού και παρουσίασή του 
προς έγκριση από το αρμόδιο σώμα, 

• έλεγχος και εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού 
(συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης εσόδων), και 

• προετοιμασία λογαριασμών και οικονομικών εκθέσεων 
(συμπεριλαμβανομένου ανεξάρτητου ελέγχου και εποπτείας). 

Αυτές οι διαδικασίες ισχύουν σε ετήσιους και πολυετείς 
προϋπολογισμούς ή αναθεωρήσεις δαπανών. Προσφέρουν, επίσης, πολλά 
πεδία για την κατά φύλο ανάλυση και ένταξη προτάσεων πολιτικής με 
την οπτική του φύλου, χρησιμοποιώντας μια σειρά εργαλείων. Επίσης, 
προσφέρουν πολλά πεδία για την αύξηση της (κοινοβουλευτικής και της 
δημόσιας) συμμετοχικότητας και την αλλαγή των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων που επιτρέπουν τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων.

Σύμφωνα με πρόσφατα εργαλεία και εκθέσεις του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης85, η κατά φύλο ανάλυση 
του προϋπολογισμού μπορεί συνήθως να λάβει τη μορφή εκ των 
προτέρων (ex-ante), κατά τη διάρκεια (concurrent) και εκ των 
υστέρων (ex-post) αξιολόγησης των επιπτώσεων των πολιτικών 
αποφάσεων και των αποφάσεων για τα έσοδα και τις δαπάνες. 
Αυτό το ενδιαφέρον από τον ΟΟΣΑ είναι ενδεικτικό της πρόσφατης 
εκ νέου δέσμευσης διεθνών οργανισμών στην κατεύθυνση του 
gender budgeting. Καθώς ο κύκλος του προϋπολογισμού και η 
διαδικασία των σχετικών πολιτικών παρέχουν πεδία για την κατά 
φύλο ανάλυση των προϋπολογισμών, με την πάροδο του χρόνου 
μια σειρά εργαλείων και μεθοδολογιών έχει αναπτυχθεί για την 
υποστήριξη της ποιοτικής ανάλυσης των επιπτώσεων κατά φύλο.

Το 1999 η Elson86 πρότεινε μια σειρά από εργαλεία για την κατά 
φύλο ανάλυση των προϋπολογισμών, τα οποία παραμένουν έως 
σήμερα σημαντικά για την ανάπτυξη πολιτικών με την οπτική του 
φύλου στην πράξη και με την πάροδο του χρόνου έχουν εξελιχθεί 
και προσαρμοστεί κατά την εφαρμογή τους σε διάφορα πλαίσια.

85Downes, R., von Trapp, L. & Nicol Sc. (2016). Gender Budgeting in OECD Countries. OECD 
Journal on Budgeting (3): 1-37.

86Elson, D. (1999). Gender Budget Initiative: Background Papers. London: Commonwealth 
Secretariat.

Εργαλεία για την κατά φύλο ανάλυση
των προϋπολογισμών

1.Αποτίμηση της πολιτικής με την οπτική του φύλου (gender-aware policy 
appraisal): Αυτή η αναλυτική προσέγγιση περιλαμβάνει τον έλεγχο των 
πολιτικών διαφορετικών χαρτοφυλακίων και προγραμμάτων, δίνοντας 
προσοχή στα άρρητα και ρητά ζητήματα φύλου που εμπλέκονται. Αμφισβητεί 
την υπόθεση ότι οι πολιτικές είναι «ουδέτερες ως προς το φύλο» στα 
αποτελέσματά τους και αντίθετα ρωτά: Με ποιους τρόπους οι πολιτικές και 
οι συναφείς πόροι τους ενδέχεται να μειώσουν ή να αυξήσουν τις ανισότητες 
μεταξύ των φύλων.

2.Αξιολόγηση κατά φύλο ωφελούμενων (gender-disaggregated beneficiary 
assessments):  Αυτή η ερευνητική τεχνική χρησιμοποιείται για να ρωτήσει 
τους/τις πραγματικούς/-ές ή δυνητικούς/-ες δικαιούχους τον βαθμό στον 
οποίο οι πολιτικές και τα προγράμματα ανταποκρίνονται στις προτεραιότητές 
τους.

3.Ανάλυση δημοσίων δαπανών ανά φύλο (gender-disaggregated public 
expendi0ture incidence analysis): Αυτή η ερευνητική τεχνική συγκρίνει τις 
δημόσιες δαπάνες για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνήθως με δεδομένα 
από έρευνες νοικοκυριών, για να αποκαλύψει την κατανομή των δαπανών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, κοριτσιών και αγοριών.

4.Ανάλυση φορολογικής επίπτωσης κατά φύλο (gender-disaggregated tax 
incidence analysis): Αυτή η ερευνητική τεχνική εξετάζει τόσο τους άμεσους 
όσο και τους έμμεσους φόρους, προκειμένου να υπολογίσει πόση φορολογία 
καταβάλλεται από διαφορετικά άτομα ή νοικοκυριά.

5.Ανάλυση κατά φύλο των επιπτώσεων του προϋπολογισμού στη χρήση του 
χρόνου (gender-disaggregated analysis of the impact of the budget on time-
use): Αυτό το εργαλείο εξετάζει τη σχέση μεταξύ του προϋπολογισμού και 
του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο χρόνος στα νοικοκυριά. Αυτό 
διασφαλίζει ότι ο χρόνος που αφιερώνουν οι γυναίκες στη μη αμειβόμενη 
εργασία λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση πολιτικής.

6.Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής με την οπτική του φύλου 
(gender-aware medium-term economic policy framework): Αυτό το εργαλείο 
προσπαθεί να ενσωματώσει το φύλο στα οικονομικά μοντέλα στα οποία 
βασίζονται τα μεσοπρόθεσμα οικονομικά πλαίσια.

7.Δήλωση για κατάρτιση προϋπολογισμού με την οπτική του φύλου (gender-
aware budget statement): Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιεί 
οποιοδήποτε από τα παραπάνω εργαλεία. Απαιτείται υψηλός βαθμός 
δέσμευσης και συντονισμού σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, καθώς τα 
υπουργεία, οι περιφέρειες, οι δήμοι ή οι υπηρεσίες τους αναλαμβάνουν 
αξιολόγηση των επιπτώσεων των προϋπολογισμών τους στο φύλο.
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Τα εργαλεία μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούνται 
συνδυαστικά. Η ανάλυση της χρήσης χρόνου αναδεικνύει 
διαχρονικές έμφυλες αντιλήψεις σε σχέση με τη φροντίδα στα 
νοικοκυριά και τις επιπτώσεις τους στην απασχόληση και τις 
αποδοχές των γυναικών και των ανδρών. Η ανάλυση σε αυτό το 
πλαίσιο ανοίγει τη διερεύνηση των επενδύσεων σε υποδομές και 
συγκεκριμένα στην παροχή κοινωνικής φροντίδας και παιδικής 
μέριμνας ως βασικής οικονομικής υποδομής. Η συνολική χρήση 
των εργαλείων μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση σχετικά με 
τις διαφορετικές εμπειρίες γυναικών και ανδρών διαφορετικών 
ηλικιών, φυλετικών και εθνοτικών ταυτοτήτων, ρόλων φροντίδας 
και αναπηριών.

Το gender budgeting μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε επίπεδο 
διακυβέρνησης, -εθνικό, περιφερειακό και τοπικό- και τα 
εργαλεία για την κατά φύλο ανάλυση μπορούν επίσης είτε να 
εφαρμοστούν συνολικά κατά την κατάρτιση του κεντρικού 
κυβερνητικού προϋπολογισμού ή και σε προγράμματα, δημοτικούς 
προϋπολογισμούς και κάθε είδους φορέα που έχει δαπάνες (π.χ. 
πανεπιστήμια, ιδρύματα υγείας, υπηρεσίες μεταφοράς κ.λπ.).

4. Λίστες ελέγχου – Checklists για δήμους
4.1 Λίστες ελέγχου για την ένταξη της έμφυλης οπτικής στη 
διαδικασία προϋπολογισμού των δήμων

Η μεταφορά αποφάσεων σχετικά με τη δημόσια διοίκηση και την 
κατανομή πόρων σε τοπικό επίπεδο έχει αυξήσει την επιρροή 
των τοπικών αρχών στην παροχή υπηρεσιών και υποδομών, 
στις ευκαιρίες απασχόλησης και στην ποιότητα του κοινωνικού, 
πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων 
για γυναίκες και άνδρες σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε τοπικό 
επίπεδο είναι σημαντικό να αποτελεί πλέον προτεραιότητα. 
Ωστόσο, είναι συχνά ασαφές τι σημαίνει αυτό στην πράξη για τις 
τοπικές κυβερνήσεις και τους σχετικούς φορείς/οργανισμούς. 
Ύπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με:87

• τις κατάλληλες πολιτικές για την προώθηση της ισότητας στις 
πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης

• τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποστήριξη της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην τοπική ανάπτυξη 
και τα καλύτερα μέσα για τη συλλογή τους 

• τον τρόπο σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης 
προγραμμάτων και δράσεων τοπικής ανάπτυξης υπό την οπτική 
του φύλου

• τις συγκεκριμένες μεθόδους και τα μέσα που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη της ένταξης της 
διάστασης του φύλου γενικά, και ειδικά στους δημοτικούς 
προϋπολογισμούς.

Τρία βασικά στοιχεία είναι απαραίτητα για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων σε τοπικό επίπεδο: 

• η δημιουργία ενός κοινωνικού, πολιτικού, πολιτισμικού και 
φυσικού περιβάλλοντος φιλικού και ασφαλούς για γυναίκες 
και άνδρες όλων των ηλικιών και κοινωνικών πολιτισμικών 
ομάδων, 

• η προώθηση των ίσων ευκαιριών στην οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη, και 

• η διευκόλυνση της ίσης πρόσβασης γυναικών και ανδρών στην 
ηγεσία και στη λήψη αποφάσεων.

87Näslund-Hadley, E., Urban, A.M. & Mannheim, C. (2008). Technical Notes on Gender 
Equality in Municipal Development Experiences from Latin America and the Caribbean, 
New York:  Inter-American Development Bank Gender and Diversity Unit, p. viii.
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι προϋπολογισμοί και οι εφαρμοζόμενες 
πολιτικές ενδέχεται να επηρεάσουν διαφορετικά τις γυναίκες και 
τους άνδρες και μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση ή τη μείωση 
της ανισότητας των φύλων. Γυναίκες και άνδρες, κορίτσια και 
αγόρια έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και οργανώνουν τη 
ζωή τους διαφορετικά. Έχουν άνιση πρόσβαση σε κοινωνικά οφέλη 
και οικονομικούς πόρους. Η παρακάτω λίστα ελέγχου είναι ένα 
εργαλείο για να διασφαλιστεί ότι οι διαφορετικές συμπεριφορές, 
φιλοδοξίες και ανάγκες των γυναικών και των ανδρών ευνοούνται 
εξίσου στην οργάνωση και τη διοίκηση ευρύτερα της κοινωνίας, 
και ειδικότερα των δήμων και αυτό συνεπάγεται επίσης την 
ισότιμη διανομή ισχύος και πόρων. 

Στη διαδικασία αυτή, είναι σημαντικό να υπάρχουν στοιχεία κατά 
φύλο και εάν δεν είναι διαθέσιμα, πρέπει να λαμβάνονται τα 
απαραίτητα μέτρα για να αποκτηθούν τα σχετικά δεδομένα. Ένα 
επιπλέον σημαντικό βήμα είναι να υπάρχει μια ειδική ομάδα που να 
συντονίζει και να παρακολουθεί τη διαδικασία για την ένταξη της 
έμφυλης οπτικής στη διαδικασία προϋπολογισμού του δήμου, ενώ 
τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά.88

88Council of Europe (2005). Gender Budgeting …, ό.π., pp. 21-23.

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECKLIST) ΓΙΑ ΤΉΝ 
ΕΝΤΑΞΉ ΤΉΣ ΕΜΦΥΛΉΣ ΟΠΤΙΚΉΣ ΣΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.Σχεδιασμός και 
προετοιμασία του 
προϋπολογισμού

•Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται;

•Τι τύπος συστήματος προϋπολογισμού
 χρησιμοποιείται (π.χ. προϋπολογισμός εισροών,
 αποτελέσματος, επίδοσης);

•Ποια είναι τα στελέχη που εμπλέκονται;

•Ποιος/-α είναι υπεύθυνος/-η για τον
 συντονισμό;

•Ποιες δυνατότητες διαπραγμάτευσης υπάρχουν
 σχετικά με την ένταξη της έμφυλης οπτικής;

•Ύπάρχει εξειδικευμένη γνώση σε θέματα 
 φύλου από τα στελέχη που σχεδιάζουν και
 προετοιμάζουν τον προϋπολογισμό;

•Η εξειδικευμένη γνώση σε θέματα φύλου 
 εντάσσεται στον σχεδιασμό και την
 προετοιμασία του προϋπολογισμού;

•Έχουν οριστεί ειδικοί στόχοι που σχετίζονται με
 τα ζητήματα φύλου;

•Με ποιον τρόπο αυτοί οι στόχοι έχουν
 μεταφραστεί σε αντικειμενικά επαληθεύσιμους
 δείκτες;

•Σε τι βαθμό χρησιμοποιούνται κατά φύλο
 δεδομένα στον σχεδιασμό και την προετοιμασία
 του προϋπολογισμού;

•Ποια σχετικά κατά φύλο δεδομένα δεν
 χρησιμοποιούνται προς το παρόν, αλλά είναι
 διαθέσιμα και προσβάσιμα;

•Ποιες μέθοδοι και ποια εργαλεία είναι
 διαθέσιμα και μπορούν να εφαρμοστούν
 για τύπο συστήματος προϋπολογισμού που
 χρησιμοποιείται;

•Ενσωματώνεται η έμφυλη διάσταση στο
 επίσημο κείμενο του προϋπολογισμού;
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2.Προσαρμογή του 
προϋπολογισμού

4.Έλεγχος του 
προϋπολογισμού

3.Εφαρμογή και 
παρακολούθηση του 
προϋπολογισμού

•Ποια είναι η διαδικασία;

•Ποια είναι τα στελέχη που εμπλέκονται;

•Ποιες δυνατότητες διαπραγμάτευσης υπάρχουν
 σχετικά με την ένταξη της έμφυλης οπτικής;

•Ύπάρχει εξειδικευμένη γνώση σε θέματα 
 φύλου από τα στελέχη που καταρτίζουν και
 προσαρμόζουν τον προϋπολογισμό;

•Ποιες μέθοδοι, ποια εργαλεία και ποια 
 αποτελέσματα προηγούμενης ανάλυσης είναι 
 διαθέσιμα για τα στελέχη που εμπλέκονται στην
 προσαρμογή του προϋπολογισμού;

•Ενσωματώνεται η έμφυλη διάσταση στο
 επίσημο κείμενο του προϋπολογισμού;

•Ποια είναι η διαδικασία;

•Τι τύπος συστήματος προϋπολογισμού
 χρησιμοποιείται;

•Ποια είναι τα στελέχη που εμπλέκονται;

•Ποιες δυνατότητες διαπραγμάτευσης υπάρχουν
 σχετικά με την ένταξη της έμφυλης οπτικής;

•Ποιες μέθοδοι και ποια εργαλεία
 χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του
 προϋπολογισμού;

•Μπορεί να ενταχθεί η διάσταση του φύλου σε
 αυτές τις μεθόδους και τα εργαλεία;

•Σε τι βαθμό χρησιμοποιούνται κατά φύλο
 δεδομένα;

•Ποια σχετικά κατά φύλο δεδομένα δεν
 χρησιμοποιούνται προς το παρόν, αλλά είναι
 διαθέσιμα και προσβάσιμα;

•Ενσωματώνεται η έμφυλη διάσταση στον
 επίσημο έλεγχο του προϋπολογισμού;

•Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται;

•Τι τύπος συστήματος προϋπολογισμού
 χρησιμοποιείται;

•Ποια είναι τα στελέχη που εμπλέκονται;

•Ποιος/-α είναι υπεύθυνος/-η για τον συντονισμό;

•Ποιες δυνατότητες διαπραγμάτευσης υπάρχουν
 σχετικά με την ένταξη της έμφυλης οπτικής;

•Ύπάρχει εξειδικευμένη γνώση σε θέματα
 φύλου από τα στελέχη που εφαρμόζουν και
 παρακολουθούν τον προϋπολογισμό;

•Ποιες μέθοδοι και ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται
 για την υλοποίηση του προϋπολογισμού;

•Ποιες μέθοδοι και ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται
 για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού;

•Μπορεί να ενταχθεί η διάσταση του φύλου σε
 αυτές τις μεθόδους και τα εργαλεία;

•Σε τι βαθμό χρησιμοποιούνται κατά φύλο
 δεδομένα;

•Ποιες πρόσθετες μέθοδοι και εργαλεία για gender
 budgeting θα μπορούσαν να εφαρμοστούν;

•Ποια σχετικά κατά φύλο δεδομένα δεν
 χρησιμοποιούνται προς το παρόν, αλλά είναι
 διαθέσιμα και προσβάσιμα;

•Ενσωματώνεται η έμφυλη διάσταση στην επίσημη
  αξιολόγηση του προϋπολογισμού;
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5.Αξιολόγηση του 
προϋπολογισμού

•Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται;

•Τι τύπος συστήματος προϋπολογισμού
 χρησιμοποιείται;

•Ποια είναι τα στελέχη που εμπλέκονται;

•Ποιος/-α είναι υπεύθυνος/-η για τον συντονισμό;

•Ποιες δυνατότητες διαπραγμάτευσης υπάρχουν
 σχετικά με την ένταξη της έμφυλης οπτικής;

•Ύπάρχει εξειδικευμένη γνώση σε θέματα
 φύλου από τα στελέχη που εφαρμόζουν και
 παρακολουθούν τον προϋπολογισμό;

•Ποιες μέθοδοι και ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται
 για την υλοποίηση του προϋπολογισμού;

•Ποιες μέθοδοι και ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται
 για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού;

•Μπορεί να ενταχθεί η διάσταση του φύλου σε
 αυτές τις μεθόδους και τα εργαλεία;

•Σε τι βαθμό χρησιμοποιούνται κατά φύλο
 δεδομένα;

•Ποιες πρόσθετες μέθοδοι και εργαλεία για gender
 budgeting θα μπορούσαν να εφαρμοστούν;

•Ποια σχετικά κατά φύλο δεδομένα δεν
 χρησιμοποιούνται προς το παρόν, αλλά είναι
 διαθέσιμα και προσβάσιμα;

•Ενσωματώνεται η έμφυλη διάσταση στην επίσημη
 αξιολόγηση του προϋπολογισμού;

Λίστα ελέγχου για το φύλο στους δήμους89

89Krösschell, C. (2015). Manual with practical guidelines on Gender Responsive Planning 
and Budgeting at local level, based on experiences with municipalities in Kosovo, 
Kosovo: HELVETAS Swiss Intercooperation.

Ερώτηση Αποδεικτικά στοιχεία Ναι Όχι Σχόλια

Έχουν 
συμμετάσχει 
τόσο οι γυναίκες 
όσο οι άνδρες 
κατά τον 
προγραμματισμό 
και τον 
προϋπολογισμό;

1

2

3

Συμπεριλήφθηκαν 
θέματα φύλου 
στον τομέα 
της υγείας;

Συμπεριλήφθηκαν 
θέματα φύλου 
στον τομέα 
της εκπαίδευσης;

•Έχουν προσκληθεί
 άνδρες και γυναίκες
 και έλαβαν τα σχετικά
 έγγραφα;
•Ήταν τουλάχιστον το 30%
 των συμμετεχόντων στις
 συναντήσεις γυναίκες;
•Οι γυναίκες παρουσίασαν
 τις προτεραιότητες, τις
 ιδέες και τις ανησυχίες
 τους στις συναντήσεις;

•Αντιμετωπίζονται
 συγκεκριμένα ζητήματα
 φύλου στην υγειονομική
 περίθαλψη στο σχέδιο και 
 στον προϋπολογισμό;
•Ύπάρχουν συγκεκριμένες 
 δραστηριότητες για τη
 βελτίωση της μητρικής
 υγείας;
•Λήφθηκε υπόψη η
 ποιότητα των υπηρεσιών;

•Έχουν εισαχθεί ειδικά
 μέτρα για να ενθαρρυνθούν
 τόσο τα κορίτσια όσο και
 τα αγόρια να πάνε στο
 σχολείο;
•Έχουν ληφθεί υπόψη
 ζητήματα φύλου
 στο γυμνάσιο/λύκειο
 στο σχέδιο και τον
 προϋπολογισμό; (π.χ.
 ασφάλεια, ευαισθητοποίηση
 και πρόληψη του πρόωρου
 γάμου/εγκυμοσύνης, στάση
 εκπαιδευτικών κ.λπ.)
•Λήφθηκε υπόψη η
 ποιότητα της εκπαίδευσης;
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Ερώτηση ΕρώτησηΑποδεικτικά στοιχεία Αποδεικτικά στοιχείαΝαι ΝαιΌχι ΌχιΣχόλια Σχόλια

Έχουν ληφθεί 
υπόψη ζητήματα 
φύλου στον 
γεωργικό τομέα;

Έχουν ληφθεί 
υπόψη θέματα 
φύλου στον τομέα 
της κοινωνικής 
ασφάλισης και 
της ασφάλειας;

4 7

5 8

6 9

Έχουν ληφθεί 
υπόψη ζητήματα 
φύλου στον 
οικονομικό τομέα;

Θα ωφεληθούν 
τόσο οι άνδρες 
όσο και οι 
γυναίκες από 
οποιαδήποτε 
υποδομή που έχει 
χρηματοδοτηθεί;

Οι αθλητικές 
και πολιτιστικές 
δραστηριότητες 
απευθύνονται 
ισότιμα στους 
άνδρες και στις 
γυναίκες, στα 
αγόρια και στα 
κορίτσια;

Θα ωφεληθούν 
τόσο οι άνδρες 
όσο και οι γυναίκες 
από οποιαδήποτε 
εκπαίδευση που 
παρέχεται στον 
δήμο;

•Έχουν και οι δύο,
 γυναίκες και άνδρες,
 πρόσβαση σε γεωργικές
 υπηρεσίες όπως
 επιδοτήσεις, εκπαίδευση,
 συμμετοχή σε εκθέσεις;
•Τι ποσοστό ανδρών και
 γυναικών επωφελούνται
 ΑΜΕΣΑ από αυτά τα
 προγράμματα;
•Μπορούν οι γυναίκες
 να έχουν πρόσβαση
 σε πίστωση για να
 επενδύσουν στην
 παραγωγή ή/και στη
 μεταποίηση; 
•Πώς αντιμετωπίζεται το
 ζήτημα της κληρονομιάς
 της γης για τις γυναίκες;

•Γυναίκες και άνδρες
 έχουν πρόσβαση σε
 κοινωνικές υπηρεσίες; 
•Αντιμετωπίζονται
 εμπόδια για την πρόσβαση
 ορισμένων ομάδων στην
 κοινωνική ασφάλιση; 
•Η δημοτική αστυνομία
 εκπαιδεύεται σχετικά με
 τον τρόπο αντιμετώπισης
 της ενδοοικογενειακής
 βίας και άλλων
 ζητημάτων ασφάλειας
 που αντιμετωπίζουν οι
 γυναίκες;
•Ύπάρχουν μέτρα για τη
 βελτίωση της ασφάλειας
 των γυναικών;

•Ύπάρχουν συγκεκριμένα
 μέτρα ή δραστηριότητες
 για γυναίκες που θα 
 ήθελαν να ξεκινήσουν μια
 επιχείρηση; Χρειάζονται
 αυτά τα μέτρα;
•Τηρείται η εργατική
 νομοθεσία, ιδίως
 όσον αφορά την
 άδεια μητρότητας και
 πατρότητας;

•Ποιος έχει
 προτεραιότητα; Άνδρες ή 
 γυναίκες;
•Η υποδομή
 ανταποκρίνεται στις
 ανάγκες όλων των
 χρηστών/-τριών; (π.χ.
 τοποθεσία, ποιότητα,
 κατασκευή) 
•Ποιοι/-ες είναι οι
 χρήστες/-τριες;

•Διατίθενται αθλητικές
 δραστηριότητες για
 κορίτσια, σε αθλήματα
 που τα ενδιαφέρουν, σε
 ίσο βαθμό με τα αγόρια; 
•Ύπάρχουν ειδικά
 προγράμματα για νέους,
 αγόρια και κορίτσια; 
•Προωθούνται
 πολιτιστικές εκδηλώσεις
 που ενθαρρύνουν
 την πολυμορφία
 και περιλαμβάνουν
 μειονότητες και γυναίκες;

•Έχουν προσκληθεί
 και οι δύο, άνδρες και
 γυναίκες, για οποιαδήποτε
 κατάρτιση που
 προσφέρεται στον δήμο
 (από τον ιδιωτικό τομέα,
 την κοινωνία των πολιτών
 ή την κυβέρνηση);
•Διοργανώνονται
 εκπαιδευτικά μαθήματα
 και εκδηλώσεις
 ευαισθητοποίησης
 στον δήμο για την
 αντιμετώπιση των
 ανησυχιών/προβλημάτων
 τόσο των ανδρών όσο και
 των γυναικών;
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Ερώτηση Αποδεικτικά στοιχεία Ναι Όχι Σχόλια

Αντιμετωπίζει 
ο δήμος την 
ανισότητα των 
φύλων στον χώρο 
εργασίας;

10 •Ύπάρχουν μέτρα για την
 προώθηση περισσότερων
 γυναικών στις ανώτερες
 διοικητικά θέσεις;
•Οι εμπειρογνώμονες
 φύλου έχουν σαφή
 εντολή, αρμοδιότητες και
 καθήκοντα;
•Ύπάρχει πολιτική για
 την ισότητα των φύλων,
 συμπεριλαμβανομένης
 της πρόληψης
 της σεξουαλικής
 παρενόχλησης;
•Οι γυναίκες μπορούν να
 συνδυάσουν τη φροντίδα
 των παιδιών, των
 εξαρτώμενων μελών
 κ.λπ. και να εργαστούν;

4.2 Λίστα ελέγχου για ανάλυση προγραμμάτων των δήμων με την έμφυλη οπτική

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK-LIST) ΓΙΑ ΤΉΝ 
ΑΝΑΛΥΣΉ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ ΜΕ ΤΉΝ 
ΕΜΦΥΛΉ ΟΠΤΙΚΉ90

90UN Women, Sida GRB Project & Friederich Ebert Foundation (2016). Gender-Responsive Budgeting: Analysis of 
Budget Programmes from Gender Perspective, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment 
of Women, pp. 27-28.

Βήματα Εργασίας Βασικά Ερωτήματα

•Ποια είναι η κατάσταση γυναικών και ανδρών (και των υπο-
 ομάδων γυναικών και ανδρών) στον υπό ανάλυση τομέα;

•Ποια είναι τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες και οι προτεραιότητές
 τους; Ύπάρχει κάποια διαφοροποίηση στις ανάγκες γυναικών
 και ανδρών που πρέπει να ληφθεί υπόψη;

•Ποιες είναι οι υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ ανδρών
 και γυναικών (και των υπο-ομάδων γυναικών και ανδρών); 
 Ειδικότερα σε σχέση με τα ακόλουθα:

-Απασχόληση

-Επίπεδο και κατανομή μη αμειβόμενης εργασίας (π.χ.
 αντίκτυπος δράσεων στις ευθύνες φροντίδας)

-Εισόδημα

-Κινητικότητα (μεταφορές)

-Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων (στην πολιτική, κοινωνική
 και οικονομική ζωή)

-Έμφυλοι ρόλοι και στερεότυπα

1.Εντοπισμός 
και καταγραφή 
θεμάτων φύλου 
στον τομέα:
ανάλυση 
υφιστάμενης 
κατάστασης



84 85

Βήματα Εργασίας Βήματα ΕργασίαςΒασικά Ερωτήματα Βασικά Ερωτήματα

Έμφυλοι ρόλοι και στερεότυπα

•Τίτλος Προγράμματος

•Τύπος Προγράμματος (στόχου/ προϋπολογισμού)

•Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος

•Τι ποσοστό προέρχεται από δημόσια δαπάνη, ποσοστά από άλλες
 πηγές (π.χ. χορηγίες);

•Σε τι δραστηριότητες δαπανάται ο προϋπολογισμός;

•Ύπεύθυνος φορέας για τον σχεδιασμό του Προγράμματος

•Ύπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του Προγράμματος

•Φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος

•Στόχοι του Προγράμματος

•Ύπάρχουν ειδικοί στόχοι που επικεντρώνονται στη βελτίωση της
 κατάστασης των γυναικών ή των ανδρών;

•Βασικές δραστηριότητες του Προγράμματος

•Με βάση ποιες ανάγκες σχεδιάστηκε το Πρόγραμμα;

•Ποια στατιστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα για την υλοποίηση του
 Προγράμματος, ειδικά για τις ομάδες-στόχου και για τους/τις
 ωφελούμενους/-ες;

•Ύπάρχουν διαθέσιμες αναλύσεις ή μελέτες σχετικά με την
 υλοποίηση του Προγράμματος;

2.Συλλογή 
πληροφοριών 
για τα 
προγράμματα/
τομείς προς 
ανάλυση

•Σε ποιον βαθμό/επίπεδο το Πρόγραμμα, για παράδειγμα
 σε επίπεδο στόχων και δραστηριοτήτων, αντιμετωπίζει
 τις έμφυλες ανισότητες και τις διαφορετικές ανάγκες και
 προτεραιότητες γυναικών και ανδρών, όπως εντοπίστηκαν
 στο βήμα 2;

•Πόσες γυναίκες και πόσοι άνδρες (και υπο-ομάδες γυναικών
 και ανδρών) ωφελούνται από τις δραστηριότητες, π.χ. από τις
 προσφερόμενες υπηρεσίες, τις υποδομές, τα επιδόματα κ.ά.;

•Κάνουν διαφορετική χρήση των διαφόρων υπηρεσιών οι
 άνδρες και οι γυναίκες; Εάν ναι, ποιες είναι οι πιθανές αιτίες;
 Ύπάρχουν εμπόδια για τη χρήση των υπηρεσιών;

•Ύπάρχουν ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται σε γυναίκες και
 άνδρες;

•Πόσο ικανοποιημένες είναι οι γυναίκες από την ποιότητα των
 παρεχόμενων υπηρεσιών; Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι άνδρες;

•Επαρκούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες για να καλύψουν τις
 ανάγκες (ζήτηση);

•Οι παρεχόμενες υπηρεσίες λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές
 ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των γυναικών;

•Πώς οι διαφορετικοί ρόλοι και οι διαφορετικές υποχρεώσεις
 γυναικών και ανδρών ή οι παραδοσιακές αντιλήψεις επηρεάζουν
 τη χρήση (ή μη χρήση) δημοτικών υπηρεσιών από άνδρες και
 γυναίκες;

•Ποιοι/-ες επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την
 παροχή και το περιεχόμενο των υπηρεσιών;

•Πόσες γυναίκες και πόσοι άνδρες εμπλέκονται και σε τι επίπεδο;

•Ύπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και παροχής πληροφόρησης
 προς τους/τις διαμορφωτές/-τριες των αποφάσεων από ομάδες
 που εκπροσωπούν συμφέροντα γυναικών είτε από τη δημόσια 
 διοίκηση (π.χ. ΓΓΟΠΙΦ) ή και εκτός αυτής (π.χ. γυναικείες
 οργανώσεις);

3.Διενέργεια κατά 
φύλο ανάλυσης

3.1 Αντιμετώπιση 
των υφιστάμενων 
ανισοτήτων και των 
προκλήσεων σχετικά 
με την ισότητα των 
φύλων

3.2 Ανάλυση των 
ωφελούμενων και 
των χρηστών/-τριών 
δημοτικών υπηρεσιών 
και γραμμάτων

3.2 Κατά φύλο 
ανάλυση του βαθμού 
ικανοποίησης των 
χρηστών/-τριών 
δημοτικών υπηρεσιών 
και προγραμμάτων

3.4 Κατά φύλο 
ανάλυση της λήψης 
αποφάσεων σχετικά 
με τη λειτουργία 
των δημοτικών 
υπηρεσιών και την 
υλοποίηση άλλων 
δραστηριοτήτων
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Βήματα Εργασίας Βασικά Ερωτήματα

•Ποιες είναι οι συνολικές δαπάνες της παροχής ειδικών
 υπηρεσιών, πληρωμών και επενδύσεων;

•Ποια είναι η μονάδα κοστολόγησης των ειδικών υπηρεσιών
 (κατά κεφαλή) ή άλλων δημοτικών δραστηριοτήτων;

•Ύπάρχει διαθέσιμος επαρκής προϋπολογισμός για την
 υλοποίηση του Προγράμματος ως προς τον αριθμό των
 ατόμων που εντάσσονται στην ομάδα-στόχο;

•Είναι αρκετός ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παροχή
 υπηρεσιών και την ανάπτυξη δράσεων που ανταποκρίνονται
 σε πιθανές διαφορετικές ανάγκες ανδρών και γυναικών; 

•Ύπάρχουν πηγές χρηματοδότησης, εάν χρειαστεί, για
 εξειδικευμένες υπηρεσίες προς ομάδες γυναικών και ανδρών,
 ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους;

•Πώς διαμορφώθηκε η κατανομή του προϋπολογισμού το
 προηγούμενο έτος; Σημειώνονται αυξήσεις ή μειώσεις;

•Τα χρήματα που κατανεμήθηκαν κατά τον προϋπολογισμό
 δαπανήθηκαν πλήρως κατά την υλοποίηση;

•Οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες οικονομικά για όλες τις
 γυναίκες και τους άνδρες των ομάδων-στόχου;

•Ποιες είναι οι βασικές έμφυλες ανισότητες που εντοπίστηκαν
 από την ανάλυση και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον;

•Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι για την ισότητα των φύλων που
 πρέπει να συμπεριληφθούν σε σχετικά προγράμματα;

•Ποιες αλλαγές είναι απαραίτητο να γίνουν στις δραστηριότητες
 ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες, τα
 ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες γυναικών και ανδρών;

•Πώς θα διασφαλιστεί η ίση πρόσβαση ανδρών και γυναικών στις
 διάφορες δραστηριότητες;

•Πώς μπορούν να διαμορφωθούν καλύτερα οι παρεχόμενες
 υπηρεσίες προκειμένου να προσεγγίζονται ορισμένες ομάδες
 ανδρών και γυναικών;

•Ύπάρχει ανάγκη για βελτιώσεις στη διαδικασία παροχής
 υπηρεσιών;

•Ύπάρχουν πρόσθετες συγκεκριμένες προτεινόμενες
 δραστηριότητες που θα απευθύνονται σε γυναίκες ή άνδρες;

•Πώς θα διασφαλίζεται η ένταξη της έμφυλης οπτικής κατά την
 υλοποίηση δράσεων;

•Ποιες αλλαγές είναι απαραίτητο να γίνουν στην κατανομή του
 προϋπολογισμού για την καλύτερη κάλυψη των στόχων για την
 ισότητα των φύλων;

•Ποιες είναι οι δυνατότητες για χρήση συμμετοχικών μεθόδων, με
 την εμπλοκή γυναικών και ανδρών, προκειμένου να βελτιωθεί ο
 σχεδιασμός και η υλοποίηση με βάση της ανάγκες για κάθε φύλο
 (gender responsive planning & implementation);

4.Διενέργεια κατά 
φύλο ανάλυσης 
της κατανομής του 
προϋπολογισμού

5.Ανάπτυξη 
στόχων και 
συστάσεων για 
τη βελτίωση 
της ισότητας 
των φύλων

4.3 Λίστα ελέγχου για την αξιολόγηση της ένταξης της διάστασης 
του φύλου91

Η λίστα ελέγχου αποτελείται από δέκα (10) περιοχές που είναι 
κεντρικές για την εφαρμογή της ένταξης της διάστασης του φύλου 
στις λειτουργίες και τις δραστηριότητες ενός δήμου.

Ύπάρχουν ορισμένες σημαντικές προϋποθέσεις που πρέπει 
να υπάρχουν για να επιτύχει ένας δήμος για την εφαρμογή της 
ένταξης της διάστασης του φύλου:

• Ο δήμος πρέπει να έχει μια δομή/ομάδα που να λειτουργεί 
στρατηγικά με τα θέματα ισότητας των φύλων.

• Ο δήμος πρέπει να διαθέτει λειτουργικό σύστημα διοίκησης και 
διαχείρισης και όλοι/-ες οι εμπλεκόμενοι/-ες πρέπει να καταλάβουν 
πώς αυτό το σύστημα επηρεάζει τη δική τους εργασία.

• Όλοι/-ες οι εργαζόμενοι/-ες πρέπει να γνωρίζουν το σύστημα 
διοίκησης και διαχείρισης και να κατανοούν τον ατομικό τους 
ρόλο στην επίτευξη των οργανωτικών στόχων. 

Η λίστα ελέγχου που ακολουθεί για την αξιολόγηση της ένταξης 
της διάστασης του φύλου σε δήμους βοηθά στην αποσαφήνιση 
των τομέων που χρειάζονται βελτίωση. Τα αποτελέσματα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης. 
Τα στοιχεία δεν χρειάζεται να ελεγχθούν με μια δεδομένη 
σειρά, εκτός από την πρώτη, καθώς οι προσπάθειες ένταξης της 
διάστασης του φύλου -όπως και κάθε άλλη αναπτυξιακή εργασία- 
πρέπει να ξεκινήσουν με τη λήψη αποφάσεων από την ανώτατη 
διοίκηση.

91Swedish Institute (2019). Guide to Gender Mainstreaming, Swedish Association of Local 
Authorities and Regions (SALAR), p. 8.
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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECKLIST) ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ
ΤΉΣ ΕΝΤΑΞΉΣ ΤΉΣ ΔΙΑΣΤΑΣΉΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

Στοιχείο 1 2 3 Σχόλια

Απόφαση-δέσμευση 
σε υψηλό επίπεδο για 
ένταξη της διάστασης 
του φύλου

Σε κάθε σχέδιο 
πρότασης εντάσσεται 
η εκτίμηση των 
επιπτώσεών της κατά 
φύλο

Αίτημα από τη 
διοίκηση αναφορικά 
με τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας  για 
ένταξη της διάστασης 
του φύλου

Τα αποτελέσματα 
των λειτουργιών και 
των δραστηριοτήτων 
για γυναίκες 
και άνδρες, και 
κορίτσια και αγόρια, 
καταγράφονται και 
παρουσιάζονται στην 
τακτική επιχειρησιακή 
και δημοσιονομική 
παρακολούθηση

Η ένταξη της 
διάστασης του 
φύλου έχει επιφέρει 
συγκεκριμένες και 
βιώσιμες αλλαγές 
στους τομείς 
λειτουργίας του δήμου

Η διοικητική 
λειτουργία 
διασφαλίζει ότι 
η ένταξη της 
διάστασης του φύλου 
εφαρμόζεται σε όλες 
τις λειτουργίες και 
δραστηριότητες

Η αρμοδιότητα και 
η ικανότητα για την 
αποτελεσματική 
εφαρμογή της ένταξης  
της διάστασης του 
φύλου διασφαλίζονται 
από τον δήμο

Η προσέγγιση και 
οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται 
για την ένταξη 
της διάστασης του 
φύλου εντάσσονται 
συστηματικά και 
εφαρμόζονται σε 
άλλες λειτουργίες και 
δραστηριότητες

1= Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα
2= Χρειάζεται ανάπτυξη
3= Εφαρμόζεται

Από τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνεται μέσα από τη συμπλήρωση αυτού 
του εργαλείου, μπορεί να αποκτηθεί μια γενική ιδέα για την αποτελεσματικότητα των 
προσπαθειών που έχουν αναληφθεί και να πραγματοποιηθεί η σύγκριση αυτών σε ετήσια 
βάση. Επίσης, μπορεί να λειτουργήσει στην αποσαφήνιση των τομέων όπου χρειάζεται 
βελτίωση και τα αποτελέσματα να αποτελέσουν μια βάση ανάπτυξης ενός σχεδίου δράσης.

Η διάσταση της 
ισότητας των φύλων 
αποτελεί στοιχείο 
των στόχων, του 
προϋπολογισμού 
και των υπολοίπων 
διοικητικών 
εγγράφων και 
λειτουργιών

Όλα τα στατιστικά 
δεδομένα 
καταγράφονται, 
παρουσιάζονται και 
αναλύονται κατά φύλο

1

7

2

8

3
9

4

10

5

6
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5. Μια πιο εστιασμένη προσέγγιση για 
εφαρμογή του gender budgeting σε δήμους
Για την εκκίνηση του σχεδιασμού ενός προϋπολογισμού με την 
οπτική του φύλου σε δήμους χρειάζεται να αναπτυχθούν εκτενείς 
και συστηματικές δράσεις gender mainstreaming – όπως 
προαναφέρθηκε, καθώς επίσης να διερευνηθούν ή να ληφθούν 
υπόψη τα ακόλουθα:

1.Η δημιουργία ή/και η ανάπτυξη βασικών τοπικών μηχανισμών 
(π.χ. Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας, γυναικείες οργανώσεις και 
σύλλογοι, γραφεία ισότητας κ.λπ.), δομών (π.χ. Συμβουλευτικά 
Κέντρα Γυναικών, Ξενώνες Φιλοξενίας για Κακοποιημένες 
Γυναίκες κ.λπ.) και εργαλείων/κειμένων πολιτικής (π.χ. Σχέδια 
Δράσης Ισότητας των Φύλων, δείκτες, στατιστικά δεδομένα 
κατά φύλο κ.λπ.) που μπορεί να αξιοποιηθούν για την προώθηση 
της ισότητας των φύλων στις πολιτικές τοπικής ανάπτυξης και 
στη διευκόλυνση κατάρτισης των προϋπολογισμών. Επίσης, 
εφαρμογή ή/και ενίσχυση της σχετικής νομοθεσίας και τοπικών 
πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν τις γυναίκες να συμμετέχουν 
και να υποστηρίζουν τα ζητήματα της ισότητας των φύλων. 
Ενδεικτικές ανιχνευτικές ερωτήσεις:

• Έχει αναλάβει ο/η δήμαρχος επίσημη δέσμευση για την ισότητα 
των φύλων μέσω της έγκρισης συγκεκριμένης πολιτικής που 
αναπτύχθηκε μέσω συμβουλευτικής διαδικασίας; 

• Έχει δημιουργηθεί δημοτική επιτροπή ισότητας ή γραφείο 
για την ισότητα των φύλων και συντονίζει και επιβλέπει την 
εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και παροχής υπηρεσιών 
υπό την οπτική του φύλου; 

• Ο δήμος αναπτύσσει και εφαρμόζει σχέδια δράσης για την 
ισότητα των φύλων με συγκεκριμένες δράσεις, δείκτες, 
χρονοδιάγραμμα και πόρους; Δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα 
στο κοινό; Συμμετέχουν γυναίκες από ομάδες της κοινωνίας 
των πολιτών σε δημοτικές δομές για την ισότητα των φύλων;

2.Η ανάπτυξη συμμετοχικής διαδικασίας σχεδιασμού με ομάδες 
ενδιαφερομένων. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή των γυναικών σε 
όλες τις διαδικασίες σχεδιασμού (είτε σε αιρετές θέσεις είτε και σε 
θέσεις της διοίκησης) και η δέσμευση για την ένταξη της διάστασης 
του φύλου σε πρωτοβουλίες, όπως επίσης και η συμμετοχή 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τοπικών φορέων (με 
ιδιαίτερη εστίαση στις απομακρυσμένες περιοχές ή/και σε αυτές 
που έχουν πληθυσμιακή πολυμορφία, και σε γυναίκες που ανήκουν 
σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες). 92 

92 Näslund-Hadley, E., Urban, A.M. & Mannheim, C. (2008). Technical Notes on Gender 
Equality in Municipal Development Experiences from Latin America and the Caribbean, 
New York:  Inter-American Development Bank Gender and Diversity Unit, p. 2-2.

Επίσης, είναι σημαντικός ο βαθμός της εμπλοκής αυτών των ατόμων 
ή/και ομάδων [π.χ. διάδοση πληροφοριών, διαβούλευση (ανταλλαγή 
πληροφοριών και ιδεών), οικοδόμηση συμφωνιών (κοινή ευθύνη, 
συνεργασία στον καθορισμό εναλλακτικών λύσεων και στόχων), 
τοπική ενδυνάμωση (π.χ. σε πληγείσες ομάδες)]. Παρατηρείται 
ότι τα εμπόδια για τη συμμετοχή των γυναικών περιλαμβάνουν 
πολιτισμικούς και κοινωνικούς περιορισμούς, χρονικούς 
περιορισμούς που σχετίζονται με τον οικιακό φόρτο εργασίας, την 
έλλειψη πληροφόρησής τους σχετικά με τα δημόσια ιδρύματα και 
τις διαδικασίες σχεδιασμού, την περιορισμένη εμπειρία τους σε 
θέματα οργάνωσης της κοινότητας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
γλωσσικά εμπόδια. Επομένως, διαφαίνεται ότι απαιτούνται: α) 
μελέτες αποτίμησης και μελέτες καταγραφής των αναγκών με 
έμφυλη προσέγγιση, β) μηχανισμοί που θα είναι συμπεριληπτικοί ως 
προς το φύλο, γ) έργα που να ανταποκρίνονται στα έμφυλα ζητήματα, 
δ) ενίσχυση τοπικών σχεδιασμών ευαισθητοποιημένων ως προς το 
φύλο. Ενδεικτικές ανιχνευτικές ερωτήσεις:

• Συλλέγει ο δήμος πληροφορίες και δεδομένα κατά φύλο για να 
αναπτύξει τα ζητήματα σχεδιασμού; 

• Ποιο είναι το μοντέλο συμμετοχής που χρησιμοποιείται στους 
δήμους; 

• Ποιος/-α συμμετέχει στη διαδικασία σχεδιασμού; 

• Σε ποια ποσοστά και σε ποια επίπεδα συμμετέχουν οι γυναίκες; 

• Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για τη βελτίωση της συμμετοχής 
γυναικών και ανδρών, εάν υπάρχουν ελλείμματα για οποιοδήποτε 
φύλο;

• Τα δημοτικά προγράμματα δράσης και οι προϋπολογισμοί 
περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους και πόρους για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων ή την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων αναγκών τόσο των γυναικών όσο και των 
ανδρών; 

• Οι διαδικασίες σχεδιασμού αντιμετωπίζουν επαρκώς τις 
διαφορετικές έμφυλες ανάγκες σε όλα τα στάδια εφαρμογής 
του δημοτικού προγράμματος δράσης (προϋπολογισμός, 
υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση); 

• Τι ανάπτυξη δεξιοτήτων χρειάζεται ο δήμος για να βελτιώσει 
την κατάρτιση των στελεχών του σε θέματα ισότητας των 
φύλων; 

• Ποιο τμήμα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση 
συγκεκριμένων έμφυλων δράσεων στα δημοτικά αναπτυξιακά 
σχέδια;
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Παραδείγματα διερεύνησης θεμάτων 
για την ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών με την οπτική του φύλου

Ομάδα ενδιαφερομένων Έμφυλα ζητήματα

Δήμαρχος και 
δημοτικό συμβούλιο

Άνδρες

Εργολάβοι που 
συνεργάζονται με τον δήμο

Παιδιά

Τοπικές επιτροπές

Γυναίκες

•Η διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες είναι
 περιορισμένη. 
•Οι διαφορετικές ανάγκες γυναικών και ανδρών δεν
 εντοπίζονται επαρκώς. 
•Λίγες γυναίκες εκπροσωπούνται σε τοπικές δομές και
 όργανα λήψης αποφάσεων. 
•Κανένα σαφές κριτήριο αξιολόγησης δεν μετρά τα οφέλη
 για τις γυναίκες συγκριτικά με εκείνα για τους άνδρες. 

•Οι άνδρες εργάζονται κυρίως στη γεωργία και στις
 κατασκευές. 
•Πολλοί άνδρες πρέπει να αναζητήσουν εργασία έξω από
 τα όρια του δήμου για αρκετούς μήνες κάθε χρόνο. 
•Οι άνδρες είναι οι ηγέτες των τοπικών οργανώσεων
 παρά τη συχνή απουσία τους. 
•Οι άνδρες είναι όλο και περισσότερο οι δράστες έμφυλης
 βίας και θύματα κοινωνικής βίας στον δήμο. 

•Οι συμμετοχικές μέθοδοι δεν χρησιμοποιούνται στην
 προετοιμασία και στην υλοποίηση των έργων. 
•Το προσωπικό απαρτίζεται μόνον από άνδρες με τεχνικά
 προφίλ και δεν έχουν εμπειρία σε θέματα φύλου ή
 εξοικείωση με συμμετοχικές διαδικασίες. 
•Η πλειονότητα των εργαζομένων των συνεργαζόμενων
 φορέων/εργολάβων δεν ζει στον δήμο.

•Ο χρόνος των παιδιών για αναψυχή είναι περιορισμένος. 
•Παιδικά προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη
 φτώχεια.
•Ο αριθμός κακοποίησης ή παραμέλησης παιδιών χρήζει
 διερεύνησης.

•Η λήψη των αποφάσεων συγκεντρώνεται μεταξύ των
 ανδρών ηγετών των επιτροπών. 
•Οι γυναίκες-μέλη λείπουν από τις συνεδριάσεις των
 επιτροπών λόγω του χρόνου διεξαγωγής τους. 
•Λίγες γυναίκες συμμετέχουν στην επιμόρφωση που
 προσφέρεται στις επιτροπές. 

•Οι γυναίκες έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες
 απασχόλησης, δανειοδότησης και κατάρτισης. 
•Οι ανάγκες υγείας των γυναικών δεν ικανοποιούνται
 επαρκώς.
•Οι γυναίκες έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε
 πληροφορίες σχετικά με τις τοπικές αναπτυξιακές
 πρωτοβουλίες και υπο-εκπροσωπούνται στις διαδικασίες
 λήψης αποφάσεων. 
•Οι γυναίκες δεν αισθάνονται ασφαλείς όταν
 χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η ανάπτυξη από τον δήμο μιας διαχείρισης ευαισθητοποιημένης 
ως προς το φύλο. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
διασφαλίζει ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες συμμετέχουν 
στη διαδικασία ανάπτυξης και ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες και 
ευθύνες τους αντικατοπτρίζονται στα δημοτικά προγράμματα 
και υπηρεσίες. Οι τοπικές αρχές επωφελούνται έτσι με πολλούς 
τρόπους, καθώς: α) διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τους 
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους τους και αυτό βοηθά στον 
εντοπισμό και τη στοχοθέτηση των ειδικών αναγκών των πολιτών, 
β) συμβάλλουν στην εξάλειψη των διακρίσεων στις δημοτικές 
διοικήσεις, γ) διασφαλίζουν ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες 
συμμετέχουν και επωφελούνται από δημοτικά προγράμματα 
και έργα, και δ) παρακολουθούν καλύτερα και αξιολογούν την 
επίδραση των πολιτικών και των δράσεών τους στην ποιότητα 
ζωής των γυναικών και των ανδρών και προσαρμόζουν ανάλογα 
τις αποφάσεις τους. 
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Για να είναι αποτελεσματική αυτή η διαχείριση χρειάζονται 
εκπαιδεύσεις/επιμορφώσεις των εργαζομένων, σύνδεσμο με την 
κεντρική κυβέρνηση, ενεργοποίηση ανθρώπινων και οικονομικών 
πόρων, ανάπτυξη δεξιοτήτων των δημοτικών υπαλλήλων ως προς 
τα θέματα της ισότητας των φύλων κ.λπ. Ενδεικτικά πεδία στα 
οποία μπορεί να εφαρμοστεί πλαίσιο gender mainstreaming είναι 
τα ακόλουθα:

• Ύγεία & κοινωνική πρόνοια

• Εκπαίδευση/επιμόρφωση και επιστήμη

• Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

• Οικονομική ανάπτυξη / δημιουργία 
εισοδήματος (π.χ. ευκαιρίες απασχόλησης, 
ειδικά προγράμματα για φτωχές και άπορες 
γυναίκες)

• Ύπηρεσίες και κοινωνική προστασία

• Πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός

• Πολιτική συμμετοχή γυναικών (π.χ. 
ενδυνάμωση των γυναικών για εκπροσώπηση 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων)

• Πρόληψη του εγκλήματος και ασφάλεια (π.χ. 
αντιμετώπιση των εμποδίων που κάνουν τη 
ζωή των γυναικών επισφαλή στην πόλη) & 
Έμφυλη βία (π.χ. δημιουργία υποστηρικτικών 
δομών)

• Περιβάλλον

Είναι απαραίτητη η έρευνα, 
η παρακολούθηση και η 

αξιολόγηση των δράσεων του 
δήμου για να εκτιμηθούν: α) ο 

βαθμός στον οποίο οι δημοτικές 
υπηρεσίες ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των γυναικών 

και των ανδρών, β) εάν οι 
γυναίκες ή οι άνδρες βρίσκονται 

σε μειονεκτική θέση στην 
πρόσβαση σε συγκεκριμένους 
τύπους υπηρεσιών, γ) έμφυλες 
κ.λπ. ανισότητες στην παροχή 

υπηρεσιών και τα αίτια των 
υφιστάμενων ανισοτήτων και δ) η 

δυνατότητα αιρετών γυναικών 
να επηρεάσουν την 
πολιτική ατζέντα.
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• 
• Μεταφορές
Παραδείγματα ερωτημάτων σε ενδεικτικά θεματικά πεδία 

Υγεία και κοινωνική πρόνοια 

• Ποιες υπηρεσίες υπάρχουν για την υγεία και την κοινωνική πρόνοια στον δήμο 
σας; (π.χ. κλινικές, νοσοκομεία, δημοτικοί γιατροί, προγράμματα κοινωνικής 
ασφάλισης, κ.λπ.)

• Πόσοι/-ες γιατροί και νοσηλευτές/-τριες αντιστοιχούν ανά κάτοικο;

• Ποιες είναι οι πιο κοινές ασθένειες; Για γυναίκες; Για άνδρες;

• Πόσο υψηλό είναι το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας στον δήμο σας (ποσοστό 
θανάτου παιδιών κάτω των 5 ετών);

• Πόσο υψηλό είναι το ποσοστό θνησιμότητας μητρότητας στον δήμο σας (γυναίκες 
που πεθαίνουν ενώ είναι έγκυες ή κατά τη διάρκεια της γέννησης του παιδιού); 
Πού νομίζετε ότι οφείλεται;

• Ποιοι/-ές έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής 
πρόνοιας; Ύπάρχουν πληθυσμιακές ομάδες που ζουν απομακρυσμένες; Είναι 
πολύ απασχολημένες οι γυναίκες για να απευθυνθούν σε αυτές τις υπηρεσίες; 
Μπορούν οι γυναίκες να αποφασίσουν να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη; (Ποιος 
αποφασίζει στο νοικοκυριό;) Ύπάρχουν ομάδες με ιδιαίτερες ανάγκες;

• Πόσος χρόνος χρειάζεται για την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες, όσον αφορά 
την απόσταση και τον χρόνο αναμονής;

• Ποια είναι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών; (πρότυπα λειτουργίας, βαθμός 
ικανοποίησης ωφελούμενων)

• Οι γυναίκες πηγαίνουν για έλεγχο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης; Εάν όχι, 
γιατί;

• Ποιες είναι οι ευάλωτες ομάδες; Λαμβάνουν κοινωνική βοήθεια; Είναι 
εγγεγραμμένες όλες οι φτωχότερες ομάδες, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 
τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας;

Εκπαίδευση/επιμόρφωση και επιστήμη

• Τι σχολεία υπάρχουν στον δήμο σας; Τι τυπική και άτυπη 
εκπαίδευση παρέχεται;

• Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια αποφοιτούν από το δημοτικό; 
Εάν υπάρχει διαφορά, γιατί συμβαίνει αυτό;

• Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια αποφοιτούν από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Εάν υπάρχει διαφορά, γιατί 
συμβαίνει αυτό; Ποιες είναι οι συνέπειες;

• Ποιος είναι ο αριθμός κατά φύλο σχολικής διαρροής; Τι 
προκαλεί αυτή τη διαρροή; (απόσταση, ασφάλεια, οικονομικοί 
λόγοι;)

• Ποιος είναι ο αριθμός μαθητών/-τριών ανά τάξη;

• Αντιμετωπίζονται ισότιμα τα κορίτσια, τα αγόρια και οι 
μειονότητες; Τα αγόρια και τα κορίτσια αντιμετωπίζονται 
ισότιμα στα μαθηματικά, τις γλώσσες, τα αθλήματα;

• Ύπάρχουν εγκαταστάσεις για άτομα με αναπηρίες, έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση;
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Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 

• Ποιες αγροτικές δραστηριότητες υπάρχουν στο δήμο σας; Ύπάρχει 
δασοκομία; Ποιες άλλες δραστηριότητες αγροτικής ανάπτυξης 
λαμβάνουν χώρα; Τι ποσοστό της οικονομικής ανάπτυξης 
βασίζεται στην αγροτική ανάπτυξη;

• Ποιοι/-ές κατέχουν τις αγροτικές εκτάσεις; Οι γυναίκες έχουν 
πρόσβαση σε ιδιοκτησία;

• Ποιος αποφασίζει τι να παράγει το νοικοκυριό;

• Τι καλλιεργούν οι άνδρες και οι γυναίκες; Ύπάρχει διαφορά; 
(π.χ. οι γυναίκες καλλιεργούν τρόφιμα για ιδία κατανάλωση, οι 
άνδρες καλλιεργούν για κέρδος). Τι καθήκοντα έχουν συνήθως οι 
γυναίκες και οι άνδρες στην αγροτική δραστηριότητα;

• Ποιοι/-ές έχουν πρόσβαση σε έσοδα και επιδοτήσεις; Εάν 
λάβει ένα νοικοκυριό επιδότηση, ποιος/-α αποφασίζει πώς 
χρησιμοποιείται;

• Ποιοι/-ές λαμβάνουν υπηρεσίες αγροτικής επέκτασης 
και γεωργική κατάρτιση; Οι γυναίκες έχουν χρόνο να 
παρακολουθήσουν τέτοια εκπαίδευση;

• Ποιοι/-ές παρευρίσκονται και συμμετέχουν σε αγροτικές 
εκθέσεις; 

• Ποιοι/-ές λαμβάνουν κτηνιατρικές υπηρεσίες;

• Ποιοι/-ές πωλούν τα αγροτικά προϊόντα; Ποιοι/-ες πωλούν τα 
βοοειδή; Για ποιους σκοπούς πωλείται το προϊόν;

Οικονομική ανάπτυξη /δημιουργία εισοδήματος
• Ποιες είναι οι κύριες πηγές που συμβάλλουν στην οικονομική 

ανάπτυξη του Δήμου σας;

• Ποιες είναι οι πιθανές πηγές ή ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη 
του Δήμου σας;;

• Ύπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα στο Δήμο σας για 
την υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων, (π.χ. εκπαιδευτικά 
προγράμματα, προγράμματα δανειοδότησης, φοροαπαλλαγές 
κ.λπ.);

• Ποιοι/-ές κατέχουν τις επιχειρήσεις στον Δήμο σας; Άνδρες ή 
γυναίκες;

• Οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν πρόσβαση σε δανειοδοτήσεις και 
επιδοτήσεις;

• Τα κριτήρια αδειοδότησης είναι τα ίδια για άνδρες και γυναίκες 
(αντιμετωπίζονται ισότιμα);

• Ποια εμπόδια συναντούν οι γυναίκες για να ξεκινήσουν μια 
επιχείρηση;

• Ποιοι/-ές απασχολούνται; Ποιο είναι το ποσοστό (επίσημης) 
απασχόλησης ων ανδρών και των γυναικών; Ποια είναι η πολιτική 
του Δήμου για την άτυπη απασχόληση (π.χ. υπαίθριο εμπόριο);

• Τι ποσοστό θέσεων ευθύνης σε εταιρείες και επιχειρήσεις στον 
Δήμο σας κατέχουν γυναίκες;

• Τηρείται το εργατικό δίκαιο από τις επιχειρήσεις του Δήμου σας;

• Τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση στην απασχόληση;
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Υπηρεσίες και κοινωνική προστασία

• Ποιες δημόσιες υπηρεσίες υπάρχουν που δεν αναφέρονται στα 
άλλα θεματικά πεδία;

• Τι υποδομές έχει ο Δήμος; Ποιοι/-ές έχουν την ευθύνη για τη 
συντήρησή τους;

• Ποιοι/-ές επωφελούνται περισσότερο από αυτές τις υποδομές;

• Ποιοι/-ές χρησιμοποιούν περισσότερο τις δημοτικές υπηρεσίες; 
Για ποιον λόγο;

• Ποιοι/-ές χρησιμοποιούν τους δρόμους; Ποιοι/-ές έχουν 
αυτοκίνητα; Ποιοι/-ές κινούνται με τα πόδια;

• Οι γυναίκες αισθάνονται ασφαλείς (π.χ. ενδοοικογενειακή βία, 
σεξουαλική παρενόχληση);

• Ύπάρχει ειδικά εκπαιδευμένο αστυνομικό προσωπικό για 
γυναίκες που έχουν υποστεί βία;

Πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός

• Τι είδους πολιτιστικές δραστηριότητες προωθούνται στον δήμο 
σας; Αυτές καλύπτουν τις ανάγκες της νεολαίας; Ποια αθλήματα 
προωθούνται; Το ποδόσφαιρο είναι πιθανό να ενδιαφέρει 
κυρίως αγόρια, υπάρχουν αθλήματα που θα ενδιέφεραν τα 
κορίτσια; 

• Ποιες εγκαταστάσεις για τον πολιτισμό υπάρχουν; Ποιες 
εγκαταστάσεις/υπηρεσίες υπάρχουν για τη νεολαία; Τι 
αθλητικές εγκαταστάσεις διαθέτει ο δήμος;

• Ύπάρχουν ειδικά προγράμματα για καλλιτέχνες/-ιδες; (χορός, 
ζωγραφική, θέατρο κ.λπ.)

• Ποιες είναι οι ανάγκες των νέων, αγοριών και κοριτσιών;

• Ποιο είναι το ποσοστό των κυήσεων έφηβων κοριτσιών; Εάν 
αυτό είναι υψηλό, γιατί συμβαίνει αυτό;

• Ποιο είναι το ποσοστό ανεργίας των νέων; Για αγόρια και 
κορίτσια; Ποιοι είναι οι λόγοι;

• Τι εκπαίδευση και περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων θα 
χρειαζόταν η νεολαία;

• Ύπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις για κορίτσια και αγόρια; 
Ποια αθλήματα προωθούνται; Αυτά τα αθλήματα ενδιαφέρουν 
τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια;

• Ύπάρχουν ειδικά προγράμματα για τη νεολαία; Ύπάρχει 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη χρήση αντισυλληπτικών και 
ναρκωτικών; Είναι η αντισύλληψη εύκολα διαθέσιμη και προσιτή;
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Πολιτική συμμετοχή γυναικών

• Συμμετέχουν οι γυναίκες στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο 
(π.χ. στο χωριό ή στον δήμο τους; Ύπάρχει κάποιος μηχανισμός 
ή πολιτική στον δήμο σας που να διασφαλίζει την ίση συμμετοχή 
γυναικών και ανδρών σε διαβουλεύσεις πριν από την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού και του σχεδιασμού του προγράμματος; 

• Ποια εμπόδια αποτρέπουν τις γυναίκες και τα κορίτσια να έχουν 
ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων; Ποια συγκεκριμένα 
μέτρα μπορούν να ληφθούν για την αύξηση της συμμετοχής τους; 

• Συμμετέχουν σε ίδια ποσοστά οι γυναίκες και οι άνδρες, ως 
υποψήφιοι/-ες; Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων 
ενθαρρύνουν τις γυναίκες να συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια;

• Ύπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων για γυναίκες 
υποψήφιες στις δημοτικές εκλογές; Εάν ναι ποιος φορέας παρέχει 
αυτές τις ευκαιρίες;

• Έχουν άνδρες και γυναίκες ίσες ευκαιρίες να ψηφίσουν στις 
εκλογές; Είναι η «οικογενειακή ψηφοφορία» μια γνωστή και 
αποδεκτή πρακτική στον Δήμο σας;

• Ύπάρχουν προγράμματα για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων για 
γυναίκες;

• Πόσες γυναίκες και πόσοι άνδρες διευθύνουν τις διευθύνσεις του 
Δήμου σας;

• Αναφέρονται γυναικεία θέματα και ανάγκες στο Δημοτικό 
Συμβούλιο;

Ενδεικτικοί δείκτες για μια παρακολούθηση 
ευαισθητοποιημένη ως προς το φύλο στο πλαίσιο της 
τοπικής ανάπτυξης

Κοινωνικοοικονομικοί δείκτες 

•Έμφυλα χάσματα στην εκπαίδευση/επιμόρφωση 
•Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
αναπαραγωγικής υγείας (άνδρες και γυναίκες)
•Ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας (άνδρες και γυναίκες) 
•Έμφυλα χάσματα στην πρόσβαση για δανειοδοτήσεις
•Έμφυλα χάσματα στην ιδιοκτησία γης 
•Περιστατικά ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας

Ενσωμάτωση θεμάτων φύλου στον σχεδιασμό και στις τοπικές πολιτικές

•Ύπαρξη δημοτικών διατάξεων υπέρ των γυναικών ή της ισότητας των φύλων
•Ύιοθέτηση πολιτικών που διασφαλίζουν την πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση/
επιμόρφωση, την υγειονομική περίθαλψη, την απασχόληση, την ιδιοκτησία και τις πιστώσεις 
και πολιτικών που υποστηρίζουν τη μείωση της βίας λόγω φύλου
•Σχέδια δημοτικής ανάπτυξης, δημοτικά επενδυτικά σχέδια, επιχειρησιακά σχέδια και 
προϋπολογισμοί που περιλαμβάνουν εστίαση στο φύλο
•Ποσοστό γυναικών που συμμετέχουν ενεργά στην επιλογή και στην ιεράρχηση των ετήσιων 
και πολυετών δημοτικών επενδύσεων
•Ποσοστό γυναικών σε σύγκριση με τους άνδρες που συμμετέχουν σε ελέγχους έργων

Πρόσβαση σε δημοτικές υπηρεσίες και έργα

•Έργα με εστίαση στα θέματα φύλου
•Ποσοστό γυναικών ωφελούμενων δημοτικών υπηρεσιών (όπως αγορές, συλλογή 
απορριμμάτων, μητρώο πολιτών κ.λπ.)
•Ποσοστό γυναικών που έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες εισοδήματος που δημιουργούνται από 
δημοτικά έργα

Εκπροσώπηση και απασχόληση στις τοπικές αρχές

•Ποσοστό γυναικών δημάρχων, αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων
•Ποσοστό γυναικών σε θέσεις ανώτερων διευθυντριών 
•Ποσοστό γυναικείου προσωπικού στη διοίκηση 
•Ποσοστό θέσεων γυναικών ως τεχνικό προσωπικό ή ως σύμβουλοι που προσλαμβάνονται από 
τον δήμο

Συμμετοχή σε τοπικές διαβουλεύσεις και λήψη αποφάσεων

•Ποσοστό εκπροσώπων γυναικών στις επιτροπές τοπικής ανάπτυξης (από δημοτικά 
συμβούλια, ιδρύματα κοινωνικού και οικονομικού τομέα, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ, 
συνδικάτα, ενώσεις κ.λπ.)
•Ποσοστό γυναικών που συμμετέχουν σε τοπικά συμβούλια
•Ποσοστό γυναικών που συμμετέχουν σε τοπικές και κοινοτικές συνελεύσεις, εργαστήρια 
διαβούλευσης και συναντήσεις, κ.ο.κ.
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Επιπλέον, περιοχές του δήμου μπορεί να εξεταστούν ως προς την 
ανταπόκρισή τους σε έναν έμφυλο προϋπολογισμό. Μπορεί να 
οριστούν κριτήρια για τη σχετική παρακολούθηση/αξιολόγηση, 
όπως είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

• Ύποστήριξη γυναικών και ανδρών για εκπαίδευση/επιμόρφωση 
σχετικά με την ανάπτυξη καλλιτεχνικών και επαγγελματικών 
δεξιοτήτων (Α1).

• Ύποστήριξη για τη λειτουργία υποστηρικτικών δομών για 
γυναίκες (π.χ. Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες Φιλοξενίας 
κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους) (Α2)

• Ύποστήριξη για τη λειτουργία κέντρων πληροφόρησης για 
γυναίκες (Α3)

• Ύποστήριξη για τη διενέργεια ερευνών και μελετών για την 
ισότητα των φύλων (Α4)

• Ύποστήριξη για την ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης/
ευαισθητοποίησης σχετικά με την ισότητα των φύλων (Α5)

• Ύποστήριξη για την ανάπτυξη δράσεων επιμόρφωσης στελεχών 
που εργάζονται σε δομές ισότητας (Α6)

• Ύποστήριξη για την ανάπτυξη δράσεων επιμόρφωσης σε 
θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, μητρότητας/
πατρότητας, συμφιλίωσης ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και υγείας, υγείας των παιδιών, 
θέματα ανάπτυξης των παιδιών (Α7)

• Ύποστήριξη για την ανάπτυξη δράσεων εκπαίδευσης/
επιμόρφωσης σε θέματα αλφαβητισμού, κοινωνικών 
διευκολύνσεων και παροχών, και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τις 
γυναίκες (Α8)

• Ύποστήριξη για την ανάπτυξη δράσεων εκπαίδευσης σε θέματα 
κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών (Α9)

Περιοχές

1

2

3

4

Α1 Α5Α3 Α7Α2 Α6Α4 Α8 Α9Στη συνέχεια, μπορεί να δημιουργηθεί ένας πίνακας ως εξής:
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Επίλογος

Για την κατάρτιση δημόσιων προϋπολογισμών με τη διάσταση του 
φύλου έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί ένας μεγάλος αριθμός 
διαφορετικών εργαλείων και μεθόδων σε διαφορετικά πλαίσια, με 
διαφορετικές αναλύσεις και σε διαφορετικά επίπεδα διοίκησης, 
γεγονός που δείχνει την ποικιλομορφία των σχετικών προσεγγίσεων: 
ορισμένες εστιάζουν σε έναν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής του 
προϋπολογισμού, ενώ άλλες σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό, μόνο 
σε εθνικό επίπεδο ή συμπεριλαμβανομένων των τοπικών επιπέδων 
ή ενός συνδυασμού αυτών. Αυτό το πολυδιάστατο περιεχόμενο 
αναδεικνύει από τη μια μεριά την πολυπλοκότητα που ενέχει η 
εφαρμογή του gender budgeting, αλλά από την άλλη τονίζει την 
ανάγκη για περαιτέρω γνώση και ανάπτυξη δράσεων για το θέμα αυτό. 

Εν τούτοις, όποια και αν είναι η προσέγγιση που ακολουθείται, 
γίνεται κατανοητό ότι τόσο η προετοιμασία που απαιτείται για την 
εκκίνηση της κατάρτισης ενός δημόσιου προϋπολογισμού με τη 
διάσταση του φύλου όσο και η ίδια η εφαρμογή και η παρακολούθησή 
του είναι μια συμπεριληπτική διαδικασία, με συμμετοχικούς και 
δημοκρατικούς όρους με σκοπό να καταπολεμήσει τις έμφυλες 
ανισότητες και διακρίσεις, αλλά και να τις αντιμετωπίσει σε ένα 
πλαίσιο διαθεματικότητας μέσα από τη δικαιότερη κατανομή των 
πόρων. Το να εξετάζονται και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά 
οι διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες των γυναικών και 
ανδρών συνιστά μια ουσιώδη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει 
μια πιο δημοκρατική στόχευση, μετατρέποντας έτσι τον έμφυλο 
προϋπολογισμό από ένα οικονομικό/τεχνικό εργαλείο σε μια 
θεμελιώδη μετασχηματιστική πράξη. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για να καταρτιστούν έμφυλοι 
δημόσιοι προϋπολογισμοί χρειάζεται πολιτική βούληση και δέσμευση, 
αλλά επίσης χρειάζονται στοχευμένες και συστηματικές προσπάθειες 
για ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν την 
ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις 
πολιτικές, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξουν εγγυημένα 
αποτελέσματα. Ειδική κατάρτιση/επιμόρφωση των εμπλεκόμενων 
στελεχών και φορέων, στατιστικά δεδομένα κατά φύλο, διαβούλευση 
με συμμετοχικές διαδικασίες με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι κάποια 
από τα απαραίτητα βήματα που χρειάζεται να γίνουν, αν πραγματικά 
επιθυμούμε να προωθήσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων και να 
αναπτύξουμε υπηρεσίες ποιοτικές και προσβάσιμες σε όλες και όλους 
τους πολίτες – άνδρες και γυναίκες.

Το gender budgeting προϋποθέτει την αλλαγή παγιωμένων στάσεων 
και νοοτροπιών, περιλαμβάνει αλλαγές στις βασικές αξίες και 
πεποιθήσεις και ειδικά στην οργανωσιακή κουλτούρα των δημόσιων 
οργανισμών και φορέων (εσωτερικό περιβάλλον), ώστε να υπάρχει 
η δυνατότητα επίδρασης και μεταβολών στο εξωτερικό περιβάλλον. 
Γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων 
αν δεν υπάρξουν δομικές μεταβολές και θεσμικοί μετασχηματισμοί, 
μέσω μιας οπτικής που θα εντάσσει ολοένα και περισσότερες 
πληθυσμιακές ομάδες; 
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Μην αποθαρρύνεστε από τους περιορισμούς ή τις αποτυχίες 
κατά τη διάρκεια εφαρμογής του gender budgeting. Αυτά είναι 
αναμενόμενα. 

Οι καθυστερήσεις και τα εμπόδια μπορούν να εμφανιστούν με 
διάφορους τρόπους, για παράδειγμα από:

• Έλλειψη διαθέσιμων στοιχείων κατά φύλο.

• Έλλειψη διαφάνειας: Οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες ή δεν 
δίνονται από τους αντίστοιχους φορείς/οργανισμού.

• Σκεπτικισμός: Σκεπτικιστικές στάσεις ή αμφιβολίες έναντι της 
δράσης ή των ευρημάτων. 

• Έλλειψη εξοικείωσης: Έλλειψη γνώσεων ή πληροφοριών 
σχετικά με το φύλο και τη σημασία της ένταξης του φύλου στη 
διοικητική και οικονομική λήψη αποφάσεων. 

• Επιλεκτικότητα: Τα δεδομένα συλλέγονται και τα ευρήματα 
παρουσιάζονται με τρόπο που να αντικατοπτρίζει θετικότερα 
τον φορέα/οργανισμό. 

• Υποβάθμιση: Τα ευρήματα, ειδικά όσον αφορά τη διάσταση 
του φύλου, παρουσιάζονται με πιο θετικό τρόπο από ό,τι είναι 
πραγματικά.

• Απαξίωση: Τα ευρήματα παρουσιάζονται ως λιγότερο σημαντικά 
ή πιο περίπλοκα από ό,τι είναι πραγματικά. 

• Υποτίμηση: Τα ευρήματα δεν θεωρούνται αρκετά σημαντικά ή 
ότι αξίζει να εξεταστούν.

 
• Χαμηλή προτεραιότητα: Η δράση για το gender budgeting 

θεωρείται λιγότερο σημαντική από άλλα θέματα. Αυτό μπορεί να 
εκδηλωθεί σε καθυστερήσεις που παρατηρούνται. 

• Πολιτική «βιτρίνας»: Η δράση για το gender budgeting βρίσκεται 
στην ημερήσια διάταξη, αλλά λίγη προσπάθεια γίνεται για να 
ξεκινήσει η εφαρμογή. 

• «Γρήγορη επιδιόρθωση»/αποσπασματικότητα: Η τοποθέτηση 
στην ημερήσια διάταξη θεωρείται ως μια εύκολη και προσωρινή 
λύση, αλλά δεν αντιμετωπίζει τα βασικά προβλήματα.
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E: info.hellas@actionaid.org

www.actionaid.gr
 /ActionAidHellas

Το έργο «Gender Responsive, Accountable and 
Transparent (GREAT) Budgeting» υλοποιείται στο 
πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, 
με φορέα υλοποίησης την ActionAid. 

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 
12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του 
χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, 
γνωστού ως EEA Grants.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και 
την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας 
των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της 
στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, 
στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 
στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης 
του προγράμματος Active citizens fund για την 
Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη και το SolidarityNow.


