
Κατευθυντήριες γραμμες 
ςχετιΚα με τα Κριτήρια 
ορθών πραΚτιΚών για τήν 
ενιςχυςή τής εφαρμογής 
τής προτεραιοτήτας 4 του 
ευρώπαϊΚου χώρου ερευνας
Ένας από τους στόχους του έργου GENDERACTION είναι η στήριξη 
της εφαρμογής των εθνικών οδικών χαρτών για τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας (ΕΧΕ). Αυτό περιλαμβάνει τη χάραξη νέων πολιτικών, καθώς και 
την προώθηση των υφιστάμενων πολιτικών ισότητας των φύλων στην 
Έρευνα και την Καινοτομία (Ε&Κ). Για να στηρίξει τη διαδικασία αυτή, το 
GENDERACTION ανέπτυξε συγκεκριμένα «κριτήρια ορθών πρακτικών» 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των εθνικών 
οδικών χαρτών του ΕΧΕ και των επιμέρους πολιτικών ισότητας των φύλων. 
Τα κριτήρια ορθών πρακτικών που παρουσιάζονται στην παρούσα 
συνοπτική ενημέρωση για την πολιτική λειτουργούν ως σημείο αφετηρίας 
για αναστοχασμό όσον αφορά στις εθνικές πολιτικές και τα εθνικά μέτρα 
ισότητας των φύλων. Υποστηρίζουν, επίσης, τις εθνικές προσπάθειες 
ενίσχυσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των 
υφιστάμενων πολιτικών ισότητας των φύλων. Η εφαρμογή των κριτηρίων 
ορθών πρακτικών θα παρουσιαστεί μέσα από ένα αυστριακό παράδειγμα.

ενημερωτικό Έγγραφο 
αριθ. 12, 30 αυγούστου 2019

ισότητα των φύλων στην επιστήμη και 
την έρευνα

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, μέσα από τους οδι-
κούς χάρτες για τον ΕΧΕ, καλούνται να δια-
τυπώσουν και να εφαρμόσουν μέτρα για τη 
δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Στο πλαίσιο της προτεραιότητας 

4 του οδικού χάρτη για τον ΕΧΕ πρέπει να 
εφαρμοστούν μέτρα για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων ή την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στην επιστήμη και 
την έρευνα. Ο οδικός χάρτης για τον ΕΧΕ 
περιλαμβάνει τρεις κεντρικές επιδιώξεις 
ισότητας των φύλων: (1) ίση πρόσβαση 
ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς 
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και τις βαθμίδες ιεραρχίας στην επιστήμη 
και την έρευνα, (2) άρση των διαρθρωτικών 
εμποδίων στις σταδιοδρομίες των γυναικών 
και αύξηση του ποσοστού γυναικών στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και (3) εν-
σωμάτωση της διάστασης του φύλου στο 
ερευνητικό περιεχόμενο και στη διδασκαλία.

Οι χώρες του ΕΧΕ έχουν υλοποιήσει πε-
ρίπου 100 πολιτικές και μέτρα στο πλαίσιο 
των ΕΣΔ τους. Καλύπτουν πλήθος διαφο-
ρετικών προσεγγίσεων, επιδιώκουν δια-
φορετικούς στόχους και απευθύνονται σε 
ποικίλες ομάδες-στόχους. Μολονότι πολλές 
χώρες έχουν θεσπίσει πολιτικές ισότητας 
των φύλων, η ισότητα των φύλων εξακολου-
θεί να προχωρά με αργούς ρυθμούς. Αυτό 
δείχνει πως πρέπει να αναπτυχθούν περαι-
τέρω οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Για να 
αξιολογηθούν οι πολιτικές, καθώς και οι 
δυνητικές ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης, 
αναπτύχθηκαν από το GENDERACTION κρι-
τήρια ορθών πρακτικών.

Στη συνέχεια του εγγράφου παρου-
σιάζονται πολιτικές ή μέτρα ορθών πρα-
κτικών. Ακολουθούν συγκεκριμένα παρα-
δείγματα σχετικά με την εφαρμογή των 
κριτηρίων.

Κριτήρια ορθών πρακτικών

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή μέτρων ισότη-
τας στην επιστήμη και την έρευνα θα πρέ-
πει να συμπεριλαμβάνεται σε έναν πλήρη 
κύκλο πολιτικής (May, Wildavsky 1978· 
Bergmann, Pimminger 2004). Η Αυστρία ακο-
λούθησε αυτήν την προσέγγιση και διατύ-
πωσε στόχους πολιτικής και προτεραιότητες 
για την ισότητα των φύλων βάσει ανάλυσης 
του status quo όσον αφορά στην ισότητα των 
φύλων (ανάλυση με βάση το φύλο). Τα επό-
μενα βήματα ήταν ο σχεδιασμός μέτρων για 
την επίτευξη των επιθυμητών στόχων και η 
εφαρμογή των μέτρων αυτών. Η εφαρμογή 
των μέτρων παρακολουθούνταν συνεχώς. 

2

πλήρης κύκλος 
πολιτικής

ανάλυση με  
βάση το φύλο

παρακολούθηση/
αξιολόγηση

προσδιορισμός 
στόχων και 

προτεραιοτήτων

εφαρμογή  
μέτρων

ανάπτυξη  
μέτρων



Στην ιδανική περίπτωση, η παρακολούθηση 
θα πρέπει να συνοδεύεται από αξιολόγηση 
των μέτρων – είτε κατά τη διάρκεια, προκει-
μένου να εντοπιστούν σημεία αφετηρίας 
για περαιτέρω ανάπτυξη των μέτρων, είτε 
εκ των υστέρων, προκειμένου να μετρηθεί 
η αποτελεσματικότητά τους.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου 
GENDERACTION εντοπίστηκαν τα παρακά-
τω κριτήρια ορθών πρακτικών ως μέτρα 
ισότητας των φύλων. Σύμφωνα με τα εν 
λόγω κριτήρια, τα μέτρα πρέπει:
• να βασίζονται σε εμπειρική ανάλυση 

του προβλήματος (Ανάλυση με βάση 
το φύλο)

• να ασχολούνται ρητώς με τουλάχιστον 
μία από τις τρεις επιδιώξεις πολιτικής 
για την ισότητα

• να διατυπώνουν ακριβείς στόχους και 
ομάδες στόχους

• να βασίζονται σε ρητή θεωρία προ-
γράμματος (δηλαδή, ένα σύνολο υπο-
θέσεων ως προς το γιατί και το πώς ένα 
μέτρο θα πρέπει να πετύχει τον καθορι-
σμένο στόχο και ομάδα-στόχο)

• να εμπλέκουν ενεργά συναφείς ομά-
δες συμμετεχόντων στην ανάπτυξη 
και υλοποίηση των μέτρων

• να λαμβάνουν επαρκές προσωπικό και 
οικονομικούς πόρους

• να οδηγούν σε σημαντικά και βιώσι-
μα αποτελέσματα

• να περιλαμβάνουν στρατηγική διά-
δοσης και επικοινωνίας (δηλαδή, να 
παρέχεται ανατροφοδότηση για τις 
δραστηριότητες, τα αποτελέσματα και 
τις προκλήσεις εντός και εκτός του ορ-
γανισμού)

• να υπόκεινται σε παρακολούθηση, βά-
σει της οποίας παρέχεται ανατροφοδό-
τηση σχετικά με την εφαρμογή των μέ-
τρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και

• να αξιολογούνται

Τα εν λόγω κριτήρια ορθών πρακτικών μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους 

εμπλεκόμενους στη διαδικασία σχεδιασμού 
και στην εφαρμογή των μέτρων, προκειμέ-
νου να εξεταστούν τυχόν υφιστάμενα μέτρα 
και να εντοπιστούν πιθανά σημεία αφετηρί-
ας για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

εφαρμογή κριτηρίων ορθών πρακτικών 
μέσω ενός απτού παραδείγματος – 
ςυμφωνία επιδόσεων

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι 
δυνατότητες εφαρμογής των εν λόγω κρι-
τηρίων χρησιμοποιώντας το παράδειγμα 
της αυστριακής συμφωνίας επιδόσεων για 
την περίοδο 2019-2021 με τα δημόσια πα-
νεπιστήμια. Ο αναστοχασμός της πολιτικής 
έναντι των κριτηρίων («έλεγχος κριτηρίων») 
υποδεικνύει τα σημεία που χρήζουν βελ-
τίωσης. Το αποτέλεσμα αυτής της στοχα-
στικής διαδικασίας θα χρησιμοποιηθεί για 
τον προσδιορισμό περαιτέρω βημάτων στα 
οποία σκοπεύει να προβεί το Ομοσπονδι-
ακό Υπουργείο, μαζί με τα πανεπιστήμια, 
για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της 
πολιτικής και των μέτρων για την ισότητα 
των φύλων.

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, 
Επιστήμης και Έρευνας της Αυστρίας δια-
πραγματεύεται συμφωνίες επιδόσεων για 
περίοδο τριών ετών και με τα 22 δημόσια 
πανεπιστήμια. Οι εν λόγω συμφωνίες κα-
ταγράφουν συναφείς στόχους και πρωτο-
βουλίες (εν προκειμένω όσον αφορά στην 
ισότητα των φύλων) για κάθε οργανισμό. 
Στο πλαίσιο της παροχής κατευθύνσεων 
σχετικά με το περιεχόμενο, το Ομοσπον-
διακό Υπουργείο παρέχει εκ των προτέρων 
στα πανεπιστήμια ένα υπόδειγμα συμφω-
νίας επιδόσεων (εργαλείο εργασίας), βά-
σει του εθνικού σχεδίου ανάπτυξης της 
Αυστρίας για τα δημόσια πανεπιστήμια 
(2019-2024). Στο συγκεκριμένο παράδειγ-
μα, καθορίζονται οι τομείς που καλύπτο-
νται, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνι-
κών επιδιώξεων.

Καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία επι-
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δόσεων, είναι ουσιώδους σημασίας να δι-
ασφαλίζεται η τήρηση των κριτηρίων ορ-
θών πρακτικών. Παρακάτω παρέχονται οι 
σκέψεις του Ομοσπονδιακού Υπουργείου 
σχετικά με το μέσο «συμφωνία επιδόσεων» 
με βάση τα κριτήρια ορθών πρακτικών που 
χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστούν 
τα σημεία που χρήζουν περαιτέρω ανά-
πτυξης.

θετικές πτυχές αναστοχασμού: 
κριτήρια «ορθών πρακτικών» που 
πληρούνται ήδη

• Οι προδιαγραφές του Υπουργείου βασί-
ζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, π.χ. για 
πρώτη φορά προσδιορίστηκαν στόχοι 
αναφορικά με την αύξηση του ποσο-
στού των γυναικών σε πανεπιστημια-
κές έδρες και μόνιμες πανεπιστημιακές 
σταδιοδρομίες (πολλαπλασιαστικό μο-
ντέλο) ανάλογα με το μερίδιο γυναικών 
σε επιστημονικές θέσεις (δυναμικό) και 
περιλαμβάνουν συντονισμένα μέτρα

• Οι επιδιώξεις και οι στόχοι ασχολού-
νται με τουλάχιστον μία από τις τρεις 
βασικές επιδιώξεις των στόχων ισότη-
τας των φύλων (εκπροσώπηση, δομή/
διεργασίες, περιεχόμενο έρευνας και 
διδασκαλίας)

• Οι πανεπιστημιακοί φορείς εμπλέκο-
νται στις διαπραγματεύσεις (συντο-
νισμός μεταξύ του Ομοσπονδιακού 
Υπουργείου και των πανεπιστημίων): 
Έχει καθιερωθεί μια διαδικασία επι-
κοινωνίας μεταξύ του Ομοσπονδιακού 
Υπουργείου και των πανεπιστημίων 
υπό τη μορφή καθοδηγούμενων συζη-
τήσεων (4-5 συνεδρίες ανά περίοδο)

• Η επίτευξη των στόχων υπόκειται σε 
παρακολούθηση μέσω μιας ετήσιας 
έκθεσης πνευματικής ικανότητας των 
πανεπιστημίων, η οποία περιλαμβάνει 
και δείκτες ισότητας των φύλων και 
εξηγήσεις, π.χ. δείκτες εκπροσώπησης 
των φύλων σε διαδικασίες διορισμού 
μόνιμων καθηγητών.

προσδιορισμένες ανάγκες για 
περαιτέρω βελτίωση: κριτήρια που δεν 
έχουν καθοριστεί ακόμη καλά

Κατά την εξέταση του μέσου των συμφωνι-
ών επιδόσεων, αναδείχθηκαν πολλές προ-
βληματικές πτυχές που υποδηλώνουν την 
ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης.
• Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο δεν κατέ-

χει επαρκείς γνώσεις για τον σχεδιασμό 
και την ποιότητα των μέτρων ισότητας 
των φύλων στα πανεπιστήμια (π.χ. σε 
ποιες έννοιες της ισότητας των φύλων 
βασίζονται τα μέτρα) για να αξιολογή-
σει την υποκείμενη θεωρία προγράμμα-
τος

• Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο δεν κατέ-
χει επαρκείς γνώσεις για τη χρήση των 
πόρων όσον αφορά στην υλοποίηση 
των μέτρων λόγω της άκρως συγκε-
ντρωτικής διαδικασίας κατάρτισης του 
προϋπολογισμού. Έτσι, δεν είναι δυνα-
τή η αξιολόγηση των οικονομικών και 
ανθρώπινων πόρων που παρέχονται 
για την εφαρμογή των πολιτικών ισότη-
τας των φύλων.

• Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο δεν κα-
τέχει επαρκείς γνώσεις σχετικά με τις 
επιπτώσεις και τη βιωσιμότητα των πα-
ρεμβάσεων ισότητας των φύλων, καθώς 
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η αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας 
των φύλων σε επίπεδο πανεπιστημίων 
δεν συνιστά ακόμη τυπική διαδικασία. 
Λίγα είναι τα πανεπιστήμια που διενερ-
γούν αξιολογήσεις για να συνεχίσουν 
να αναπτύσσουν τα μέτρα την επόμενη 
περίοδο.

Αυτά τα ελλείμματα όσον αφορά στην αξι-
ολόγηση εμποδίζουν τις συζητήσεις του 
Ομοσπονδιακού Υπουργείου για την αποτε-
λεσματικότητα των μέτρων/προγραμμάτων 
και την προώθηση περαιτέρω ανάπτυξης 
για τη βελτίωση της απόδοσης με τα επιμέ-
ρους πανεπιστήμια. Τα εν λόγω ελλείμματα 
δυσχεραίνουν, επίσης, τον προσδιορισμό 
«εμβληματικών έργων», τα οποία θα πρέπει 
να παρουσιάζονται στο ευρύ κοινό και σε 
άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
εν είδει παραδείγματος.

Το 2018 το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 
ετοίμασε για πρώτη φορά ένα προσπέ-
κτους με μια συγκριτική παρουσίαση του 
status quo όσον αφορά στην ισότητα των 
φύλων στα πανεπιστήμια, και επεσήμανε 
παραδείγματα ορθών πρακτικών στα εν 
λόγω πανεπιστήμια. Η ανατροφοδότηση 
δείχνει πως η οπτικοποίηση των επιδόσε-
ων μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για 
τα πανεπιστήμια.

ςυμπεράσματα και ςυστάσεις

Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των 
μέτρων ισότητας των φύλων στις συμφω-
νίες επιδόσεων και να υποστηριχθεί μια 
διαδικασία αναστοχασμού σχετικά με τα 
υφιστάμενα και προγραμματισμένα μέτρα 
ισότητας των φύλων, το Ομοσπονδιακό 
Υπουργείο ακολουθεί τις εξής στρατηγικές:
• Διάδοση – διανομή, συζήτηση και 

προσδιορισμός των πεδίων εφαρμογής 
για τα «κριτήρια ορθών πρακτικών» σε 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και ερευνητικά ιδρύματα (π.χ., το Ομο-
σπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Επι-
στήμης και Έρευνας χρησιμοποίησε τα 

κριτήρια για να προβεί σε έναν εσωτε-
ρικό αναστοχασμό σχετικά με τις πολι-
τικές ισότητας των φύλων και τα εισή-
γαγε σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο 
μέσω συναντήσεων δικτύου με τα πανε-
πιστήμια, την Αυστριακή Ακαδημία των 
Επιστημών και το Ινστιτούτο Επιστήμης 
και Τεχνολογίας της Αυστρίας)

• Αναστοχασμός – τα ιδρύματα θα πρέ-
πει να εξετάσουν τα υφιστάμενα μέτρα 
ισότητας των φύλων με βάση ρητά κρι-
τήρια προκειμένου να διαπιστωθεί πώς 
μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω 
ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτε-
λεσματικότητα.

• Αλληλεπίδραση – διοργάνωση ανταλ-
λαγών εμπειριών μεταξύ των ιδρυμά-
των τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δη-
μιουργία μιας κοινότητας πρακτικής), 
παραδείγματος χάρη μέσω εργαστηρί-
ων με συντονιστή («Το ζητούμενο δεν 
είναι να επανεφεύρουμε τον τροχό»)

• Εντοπισμός «εμβληματικών έργων» 
και προβολή αυτών – μια κατάλληλη 
πηγή γνώσης είναι μία εργαλειοθή-
κη με παραδείγματα βέλτιστων πρα-
κτικών που δημιουργήθηκε από το 
GENDERPLATTFORM.1
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1 | Το GENDERPLATTFORM είναι μια ένωση οργα-
νώσεων στις οποίες ανατίθεται, σύμφωνα με τον 
Νόμο περί Πανεπιστημίων, ο συντονισμός της 
ισότητας, των δράσεων προώθησης των γυναικών, 
καθώς και των ερευνών και της διδασκαλίας σε 
θέματα φύλου στα αυστριακά πανεπιστήμια. Η Ερ-
γαλειοθήκη του GENDERPLATTFORM παρουσιάζει 
διάφορες στρατηγικές, προγράμματα, πρωτοβου-
λίες και έργα που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστη-
καν στα αυστριακά πανεπιστήμια στον τομέα της 
ισότητας. Η Εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμη ηλε-
κτρονικά στη διεύθυνση www.genderplattform.at. 
Επί του παρόντος, η Εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμη 
μόνο στα Γερμανικά. Στο εγγύς μέλλον θα καταστεί 
διαθέσιμη και μια αγγλικήέκδοση.

http://www.genderplattform.at
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παράρτημα: πληροφορίες ιστορικού 
σχετικά με το εςΔ της αυστρίας

Στην Αυστρία, τα τελευταία χρόνια, ανα-
πτύχθηκαν πολλές και διάφορες πολιτικές 
ισότητας των φύλων. Πιο συγκεκριμένα, 
εφαρμόστηκαν μέσα που συνδυάζουν νό-
μιμα διατυπωμένους στόχους ισότητας των 
φύλων με την αποκεντρωμένη εφαρμογή. 
Τα εν λόγω μέσα περιλαμβάνουν συμφωνίες 

επιδόσεων, με τις οποίες συμφωνούνται 
συγκεκριμένοι στόχοι και μέτρα ισότητας 
των φύλων μεταξύ του Ομοσπονδιακού 
Υπουργείου Παιδείας, Επιστήμης και Έρευ-
νας (BMBWF), των πανεπιστημίων και των 
ερευνητικών ιδρυμάτων.

Στο πλαίσιο του οδικού χάρτη για τον 
ΕΧΕ, η Αυστρία έχει συγκεντρώσει τις υφι-
στάμενες δραστηριότητες πολιτικής για την 
ισότητα των φύλων και θεσμοθέτησε τη συ-
νεργασία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων 
στους τομείς της επιστήμης και της έρευ-
νας (π.χ. μέσω στρογγυλών τραπεζών ΕΧΕ). 
Συγκρίνοντας τους οδικούς χάρτες για τον 
ΕΧΕ, η Αυστρία είναι μία από τις χώρες που 
διατύπωσαν ένα ολοκληρωμένο σύνολο μέ-
τρων ισότητας των φύλων για την επίτευξη 
και των τριών επιδιώξεων ισότητας του ΕΧΕ 
και έχει παράσχει συγκεκριμένα βήματα για 
την εφαρμογή τους (βλ. GENDERACTION 
2018). Εντούτοις, παρά την ύπαρξη ενός 
ολοκληρωμένου μείγματος πολιτικών, η 
αλλαγή όσον αφορά στις ανισότητες μετα-
ξύ των φύλων συντελείται με πολύ αργούς 
ρυθμούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019). Η 
τρέχουσα έκθεση προόδου για τον ΕΧΕ κα-
τατάσσει την Αυστρία στην ομάδα χωρών 
με κάτω του μετρίου πρόοδο στον τομέα 
της ισότητας των φύλων. Συνεπώς, χρειάζε-
ται περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της 
εφαρμογής των ισχυόντων μέτρων.

επικοινωνήστε μαζί μας:

www.genderaction.eu
info@genderaction.eu
@GENDERACTION_EU

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 
2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει της υπ’ αριθ. 741466 Σύμβασης Επιχορήγησης.

Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο είναι αποκλειστικά 
του έργου και δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για την όποια χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.
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