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Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Βιβλιογραφική Επισκόπηση: Ισορροπία μεταξύ εργασίας
και ζωής στο πλαίσιο της αλλαγής στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα
στην περίοδο της κρίσης» εντάσσεται στο Έργο «Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο
πλαίσιο της αλλαγής στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα» το οποίο
υλοποιείται στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)
2009-2014 – Τομέας Προτεραιότητας: Ακαδημαϊκή Έρευνα. Το έργο υλοποιείται από το
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) που είναι συντονιστής, και με εταίρους
το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικό Ερευνών (ΕΚΚΕ), το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
(ΣΔΓ) και το Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας.
Διαχειριστής: η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Συνίσταται στη συλλογή,
την καταγραφή, και την αποτύπωση των δημογραφικών/στατιστικών δεδομένων και
ερευνητικών αποτελεσμάτων αναφορικά με τις αλλαγές στη δομή της οικογένειας και τις
συνθήκες απασχόλησης, σε συνδυασμό με τη συμφιλίωση μεταξύ εργασίας και ζωής. Έμφαση
δίνεται στην επίδραση και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση των
ανδρών και των γυναικών και στη συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή και την
ιδιωτική ζωή. Περιλαμβάνει επίσης εμπειρικά δεδομένα σχετικά με τη συμφιλίωση της
εργασίας με τη ζωή καθώς και παρουσίαση καλών πρακτικών σχετικά με τις πολιτικές
συμφιλίωσης στην Ευρώπη.
Tο Πρώτο Κεφάλαιο περιλαμβάνει το εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο για τη
συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή. Προκειμένου να γίνει καλύτερα
αντιληπτός ο τρόπος που ορίζεται η συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή/ιδιωτική
ζωή, επιχειρήθηκε η αποσαφήνιση του ίδιου του όρου, ο οποίος σηματοδοτεί σημαντική
προσέγγιση για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Στο πρώτο μέρος περιγράφονται
επίσης τα στάδια της μεθοδολογίας για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης. Στο πρώτο
στάδιο καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι πηγές για την αναζήτηση του υλικού.
Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε η βιβλιογραφική αναζήτηση και η συλλογή του
υλικού. Στο τρίτο στάδιο τα επιλέξιμα δημοσιεύματα αποδελτιώθηκαν, και στο τέταρτο
στάδιο επιχειρήθηκε η συνθετική αποτύπωση των κειμένων σε θεματικές ενότητες, και η
παρουσίαση παραδειγμάτων καλών πρακτικών.
Στο Δεύτερο Κεφάλαιο της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται, σε πρώτο επίπεδο,
σημαντικά κείμενα πολιτικής για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων για τη
συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή και στατιστικά δεδομένα σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε δεύτερο επίπεδο παρουσιάζονται αντίστοιχα στοιχεία σε
εθνικό επίπεδο.
Στο Τρίτο Κεφάλαιο της μελέτης παρουσιάζονται οι επιπτώσεις και η επίδραση της
οικονομικής κρίσης στην απασχόληση αλλά και στη συμφιλίωση της εργασίας με την
οικογενειακή/ιδιωτική ζωή ενώ το Τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στις μεταβολές που
παρουσιάζονται στη δομή και τα μοντέλα της οικογένειας σε ευρωπαϊκό, παγκόσμιο και
εθνικό επίπεδο.
Στο Πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται πρόσφατα εμπειρικά δεδομένα, επιστημονικά
κείμενα, έρευνες και μελέτες όσον αφορά στη συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή
και ιδιωτική ζωή, την ισότητα των φύλων, την απασχόληση γυναικών και αντρών, τη δομή και
τα μοντέλα της οικογένειας και τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί κατά την περίοδο της
κρίσης.

5

Στο Έκτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται παραδείγματα καλών πρακτικών για την
προώθηση της συμφιλίωσης της εργασίας με την οικογενειακή και ιδιωτική ζωή σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Στο τελευταίο-έβδομο Κεφάλαιο της μελέτης συνοψίζονται οι κύριες παρατηρήσεις,
όπως προκύπτουν μέσα από μια κριτική θεώρηση των όσων παρουσιάστηκαν,
επισημαίνονται τα κύρια βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί στο θέμα της συμφιλίωσης
της εργασίας με την οικογενειακή και ιδιωτική ζωή, αλλά και οι αδυναμίες κυρίως όσον
αφορά στην εφαρμογή της νομοθεσίας και καλών πρακτικών στη χώρα μας λόγω της
οικονομικής κρίσης. Η Μελέτη ολοκληρώνεται με τη διατύπωση γενικών επισημάνσεων για
την προώθηση και την επίτευξη της συμφιλίωσης της εργασίας με την οικογενειακή/ιδιωτική
ζωή.
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Ε Ν ΟΤ Η Τ Α 1 : Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Ο Π Λ Α ΣΙ Ο

1.1.

Ορισμοί και εννοιολόγηση
Η εναρμόνιση, συμφιλίωση ή εξισορρόπηση, όπως συχνά χρησιμοποιείται ο όρος,
μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής αναφέρεται σε ένα ζήτημα που ξεπερνά τα
όρια της οργάνωσης του χρόνου σε ατομικό επίπεδο και συνδέεται με τα επίπεδα της
απασχόλησης, τη γονιμότητα, τις οικογενειακές σχέσεις και την ποιότητα ζωής (Αρβανίτης,
Ξυδοπούλου & Παπαγιαννοπούλου, 2007, σελ. 9).
Το work-life balance, αποτελεί τον όρο ο οποίος έχει καθιερωθεί διεθνώς και αποδίδεται
στην ελληνική γλώσσα ως συμφιλίωση ή εξισορρόπηση επαγγελματικής και
οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής. Σχετικά με την έννοια της εναρμόνισης επαγγελματικής και
οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής δεν παρατηρείται ότι υπάρχει ομοφωνία. Συνήθως δηλώνει τις
έννοιες της ευελιξίας και της βιωσιμότητας, που απαιτούνται προκειμένου να
εξισορροπηθούν οι απαιτήσεις της επαγγελματικής και της οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής
(Μάρη, 2007).
Ο όρος reconciliation of work and family life /συμφιλίωση ή εξισορρόπηση
επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής χρησιμοποιείται εδώ και λίγες δεκαετίες
στα Ευρωπαϊκά κείμενα. Ωστόσο, αρχικά οι ερευνήτριες (με φεμινιστική προσέγγιση)
και οι γυναίκες του γυναικείου κινήματος επεσήμαναν την άνιση κατανομή των
οικογενειακών υποχρεώσεων και την αναγκαιότητα παρεμβάσεων από την πολιτεία. Στη
συνέχεια, ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε περισσότερο στο πλαίσιο των πολιτικών για
την απασχόληση και δεν υποδηλώνει τις έμφυλες διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στο
πλαίσιο της οικογενειακής ζωής (Εurofound, 2006, σελ. 1).
Οι Kalliath & Brough (2008, σελ. 323), επανεξέτασαν έξι αντιλήψεις που επικρατούν στη
βιβλιογραφία σχετικά με την εξισορρόπηση της εργασίας και της οικογενειακής/ιδιωτικής
ζωής και σχετίζονται με: (1) τους πολλαπλούς ρόλους των ατόμων, (2) την ισοτιμία σχετικά με
τους πολλαπλούς ρόλους, (3) την ικανοποίηση από τους πολλαπλούς ρόλους, (4) την
εκπλήρωση του κυρίαρχου ρόλου μεταξύ των πολλαπλών ρόλων, (5) τη σχέση μεταξύ των
συγκρούσεων και των διευκολύνσεων, και (6) τις αντιλήψεις των ατόμων όσον αφορά στους
πολλαπλούς ρόλους. Βάσει των παραπάνω οι συγγραφείς πρότειναν έναν νέο ορισμό
σύμφωνα με τον οποίο η εξισορρόπηση εργασίας και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής
αναφέρεται στην προσωπική αντίληψη που διαμορφώνει το κάθε άτομο λαμβάνοντας υπόψη
τις τρέχουσες προτεραιότητες της ζωής του, όσον αφορά στις δραστηριότητες που σχετίζονται
με την εργασία αλλά και αυτές που δε σχετίζονται με αυτήν, όπως επίσης και σε ποιο βαθμό
αυτές είναι συμβατές μεταξύ τους και προωθούν την ανάπτυξη. Προτείνουν, λοιπόν, όταν
αξιολογείται η εργασία και η ιδιωτική ζωή να περιλαμβάνονται οι ατομικές προτιμήσεις
σχετικά με το ρόλο που στην τρέχουσα φάση είναι ο πιο σημαντικόςγια το κάθε άτομο
(Γκερμότση,2010).
H Hattery (2001) χρησιμοποιεί δύο όρους, την εξισορρόπηση και τη συνύφανση,
θεωρώντας ότι ο συνδυασμός της εργασίας με την οικογένεια μπορεί να περιγραφεί άλλες
φορές με τον όρο εξισορρόπηση και άλλες φορές με τον όρο συνύφανση ανάλογα με την
περίπτωση. Η έννοια της συνύφανσης για τη συγγραφέα περιγράφει μια στρατηγική όπου τα
όρια της εργασίας και της οικογένειας παραμένουν ασαφή καθώς οι δύο διαστάσεις
ενσωματώνονται και παρατηρείται ταυτόχρονη επένδυση ενέργειας στην εργασία και την
οικογένεια
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Οι Marks & MacDermid (1996, σελ. 417), υποστηρίζουν ότι η εξισορρόπηση μεταξύ
εργασίας και οικογένειας δεν είναι ένας συνδετικός μηχανισμός καθώς δεν προσδιορίζει τον
τρόπο που η εργασία και η οικογένεια επηρεάζει η μια την άλλη. Αντιθέτως, αντανακλά τον
προσανατολισμό ενός ατόμου ως προς τη συμμετοχή του στους διαφορετικούς ρόλους της
ζωής. Επειδή τα άτομα που έχουν πετύχει ισορροπία στη ζωή τους, δεσμεύονται σε μεγάλο
βαθμό τόσο με τους επαγγελματικούς όσο και με τους οικογενειακούς τους ρόλους, είναι πιο
πιθανό να καλύπτουν τις ανάγκες που απορρέουν και από τους δύο ρόλους, να βιώνουν
σχετικά λιγότερο άγχος όσον αφορά στη συμμετοχή τους στους πολλαπλούς ρόλους, και να
αντλούν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση από την ικανότητα να επιτύχουν στις επαγγελματικές και
τις οικογενειακές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τους Visser & Williams (2006), η εξισορρόπηση της εργασίας και της
οικογενειακής/ ιδιωτικής ζωής χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει την ισορροπία
μεταξύ των ευθυνών, οι οποίες σχετίζονται με την αμειβόμενη εργασία και αυτών που
αφορούν σε δραστηριότητες μη αμειβόμενης εργασίας. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι
δεν υπάρχει ένας ορισμός που να αντιπροσωπεύει όλα τα άτομα. Για μερικά άτομα η
εξισορρόπηση σημαίνει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην αμειβόμενη εργασία και
λιγότερο χρόνο στο σπίτι, ενώ για άλλα σημαίνει να εξασφαλίσουν ότι η αμειβόμενη
εργασία δεν επισκιάζει το χρόνο που απαιτείται για άλλες ευθύνες. Φυσικά, αυτό υπονοεί
ότι υπάρχει ή πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ εργασίας και οικογένειας, ενώ για
πολλά άτομα δεν υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των δύο. Επιπλέον, η «ισορροπία» και η
«ανισορροπία» ποικίλλει για διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές
της ζωής τους, καθιστώντας την ανάπτυξη ενός ενιαίου ορισμού μη ρεαλιστική.
Οι Greenhaus και συν. (2003) το ορίζουν ως «τον βαθμό στον οποίο ένα άτομο
ασχολείται εξίσου -και είναι εξίσου ικανοποιημένο με τον επαγγελματικό του ρόλο και το
ρόλο του μέσα στην οικογένεια». Σύμφωνα με τους ίδιους, η Ισορροπία μεταξύ εργασίας και
ιδιωτικής ζωής αποτελείται από τρία στοιχεία:
• Ισόρροπη κατανομή του χρόνου: αναφέρεται στην απόδοση ίσου χρόνο εξίσου στον
επαγγελματικό και τον οικογενειακό ρόλο ενός ατόμου
• ισόρροπη συμμετοχή: αναφέρεται σε ίσα επίπεδα ψυχολογικής συμμετοχής στον
επαγγελματικό και τον οικογενειακό ρόλο ενός ατόμου και, τέλος
• εξισορρόπηση της ικανοποίησης: αναφέρεται σε ίσα επίπεδα ικανοποίησης και στις
δύο ρόλους εργασίας και οικογένειας.
Ως εκ τούτου, προκειμένου να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ εργασίας και
οικογενειακής ζωής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παραπάνω στοιχεία.
Όταν τα άτομα αγωνίζονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που προκύπτουν από
την εργασία και την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή, ενδέχεται να προκύψει ανισορροπία. Η
σύγκρουση μεταξύ της εργασίας και των οικογενειακών υποχρεώσεων μπορεί να οριστεί ως
μια πηγή άγχους που προκύπτει από την πίεση που απορρέει από τη δυσκολία συμφιλίωσης
της σφαίρας της εργασίας με την οικογενειακή. Αυτό μπορεί να πάρει δύο μορφές:α)
σύγκρουση της εργασίας με την οικογένεια και β) σύγκρουση της οικογένειας με την εργασία.
Η σύγκρουση της εργασίας με την οικογένεια μπορεί να βασίζεται: α) στο χρόνο β)στην
ένταση και γ) στη συμπεριφορά.
Η Μουσούρου (2004: 87-88) αναφέρει ότι η συμφιλίωση εργασίας και οικογενειακής
ζωής υπονοεί σε όλες τις χώρες και την Ελλάδα, μέτρα που αφορούν κυρίως τις γυναίκες και
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τη δική τους δυσκολία να συνδυάσουν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις ως εργαζόμενες.
Τα μέτρα αυτά διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:
α) μέτρα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας (υπηρεσίες
φροντίδας εξαρτημένων μελών οικογένειας)
β)μέτρα που διευκολύνουν την το συνδυασμό εργασίας και οικογένειας (ωράριο
εργασίας, μορφές απασχόλησης κλπ)
γ) μέτρα που προωθούν την ανακατανομή των γονεϊκών ευθυνών στο πλαίσιο της
καθημερινής οικογενειακής ζωής (προώθηση της ισότητας
στο πλαίσιο της
καθημερινότητας της συμβίωσης)
Η έννοια της συμφιλίωσης, διατυπώνεται συνήθως σε ουδέτερη γλώσσα ως προς το
φύλο και λαμβάνεται συχνά ως η εναρμόνιση της αμειβόμενης και της μη αμειβόμενης
εργασίας των γυναικών, παρά ως εναρμόνιση με την έννοια της ισότιμης κατανομής μεταξύ
των ανδρών και των γυναικών στο ιδιωτικό επίπεδο της οικογένειας. Εντούτοις, τα
περισσότερα επίσημα έγγραφα σχετικά με τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας από τα
μέσα της δεκαετίας του '90 και μετά, κάνουν ρητή αναφορά στις νέες αντιλήψεις των ανδρών
και των γυναικών σχετικά με την κατανομή των επαγγελματικών και οικογενειακών
υποχρεώσεων, που ορίστηκε από τη Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1996 ως συμφιλίωση, προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των
φύλων (Lewis, 2006, σελ.15).
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η συμφιλίωση είναι μια έννοια που αναφέρεται κυρίως στο
συνδυασμό αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας. Μερικές φορές εκφράζεται ως
πρόβλημα ή δίλημμα, ενώ σε άλλες παρουσιάζεται ως μέσο για τη βελτίωση της
οικογενειακής ζωής (Alipranti & Nikolaou, 2011). Η Stratigaki (2004, σελ. 31) αναφέρει τον
ορισμό «διπλή ημέρα» (double day) μεταξύ αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας, το
οποίο αποτελεί επίτευγμα του αγώνα του φεμινιστικού κινήματος τις τελευταίες δεκαετίες,
όπου δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο η δυσανάλογη επιφόρτιση των γυναικών με τις οικιακές
εργασίες και τις δραστηριότητες φροντίδας συνδέεται άμεσα με τις διακρίσεις απέναντι στις
γυναίκες στο χώρο εργασίας και ακολουθείται από ανισότητες όσον αφορά στους μισθούς
και στην ποιότητα της εργασίας, Οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν ευρύτερα για να αποδώσουν
την έννοια είναι το μοίρασμα των οικογενειακών υποχρεώσεων που συνδέεται άμεσα με την
ισότητα των δύο φύλων και η συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής που
παρουσιάζει έναν πιο οικονομικό προσανατολισμό ή ακόμα ο συνδυασμός εργασίας και
οικογενειακής ζωής (Stratigaki, 2004).
Ο όρος συμφιλίωση σύμφωνα με τη Stratigaki (2004, σελ. 32) διαμορφώθηκε, έτσι
ώστε να αναφέρεται στη βελτίωση της ικανότητας των γυναικών να συνδυάσουν τις
επαγγελματικές με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, το οποίο αποτελεί και βασικό μέρος της
πολιτικής απασχόλησης της Ε.Ε. από τη δεκαετία του ΄90 και έρχεται να καλύψει την ανάγκη
για νόμιμες ευέλικτες ρυθμίσεις παρά να αλλάξει τις έμφυλες σχέσεις μέσα στην οικογένεια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την
οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στο δημόσιο λόγο συνδέεται επί το πλείστον με τα προβλήματα
που αφορούν στην παροχή φροντίδας στην οργάνωση της αγοράς εργασίας και στις κρατικές
πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας και δεν αναγνωρίζεται ως πρόβλημα ισότητας των φύλων
(Αλιπράντη Μαράτου & Νικολάου, 2007).
Καταλήγοντας, σημειώνεται ότι η έννοια συμφιλίωση χρησιμοποιείται κυρίως για να
περιγράψει την ισορροπία μεταξύ των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει ένα άτομο στον
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ιδιωτικό και δημόσιο βίο και δεν μπορεί να έχει το ίδιο περιεχόμενο για όλες και όλους, καθώς
για κάποια άτομα συνεπάγεται ή επιτυγχάνεται με περισσότερο χρόνο στην εργασία και
λιγότερο στο σπίτι/ιδιωτικό βίο, ενώ για άλλα σημαίνει ότι η εργασία δεν επηρεάζει το χρόνο
που απαιτούν άλλες υποχρεώσεις. Προϋποθέτει το σαφή διαχωρισμό μεταξύ εργασίας και
προσωπικής ζωής και ποικίλει από εργαζόμενο/-η σε εργαζόμενο/-η και από μια χρονική
περίοδο σε μια άλλη. Επίσης, σχετίζεται με διαφορές και ανισότητες που υπάρχουν στις
συνολικότερες κοινωνικές συνθήκες ζωής των ατόμων, ανδρών και γυναικών (Μάρη, 2007,
σελ.6-7).
Η δυσκολία συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής έχει
διαφορετικό αντίκτυπο στα δύο φύλα, καθώς για τη γυναίκα-μητέρα συνδέεται άμεσα με τον
τομέα της εργασίας και σημαίνει δυσκολία πλήρους συμμετοχής της στην αγορά εργασίας,
ενώ για τον άνδρα-πατέρα σχετίζεται με την οικογένεια, και μεταφράζεται σε δυσκολία
εύρεσης χρόνου για την οικογένεια και το νοικοκυριό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις έμφυλες
ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν στη σύγχρονη κοινωνία στο πλαίσιο της
εργασιακής και ιδιωτικής ζωής (Αρβανίτης και συν., 2007).
Τέλος, σε πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2016) επισημαίνεται
ότι η έννοια «work-life balance /συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής
ζωής» αναφέρεται σε τρεις σφαίρες του χρόνου ενός ατόμου, δηλαδή στην αμειβόμενη
εργασία (δημόσια σφαίρα), στην απλήρωτη εργασία που αφορά τη φροντίδα των
εξαρτώμενων μελών της οικογένειας (ιδιωτική σφαίρα) και στον ελεύθερο χρόνο που το
άτομο διαθέτει (δημόσια και ιδιωτική σφαίρα). Εξάλλου, ο διαχωρισμός των τριών αυτών
τομέων δεν είναι σαφής και υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσά τους, αυτό που ως γνωστό
ονομάζεται work-life conflict/σύγκρουση εργασιακής και ιδιωτικής ζωής (European
Parliament, 2016, σελ. 6).
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1.2.

Η συμφιλίωση οικογενειακής/ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής
Η εργασία και η δημόσια σφαίρα ταυτίζεται με τον άνδρα ενώ η ιδιωτική σφαίρα της
οικογένειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γυναίκα. Βάσει της διχοτόμησης αυτής, η
φροντίδα της οικογένειας και του σπιτιού αποτελούν γυναικεία καθήκοντα, ενώ
κατατάσσονται στις μη «οικονομικές και μη αμειβόμενες εργασίες» (Αλιπράντη-Μαράτου,
1999, 2000, Moυσούρου, 2005α και Moυσούρου, 2005β).
Η ανάγκη για την εναρμόνιση της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή άρχισε σταδιακά
να αποκτά βαρύνουσα σημασία τα τελευταία 20 χρόνια, εξαιτίας της αυξημένης συμμετοχής
των γυναικών στην απασχόληση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και λόγω των δραστικών
αλλαγών στα οικογενειακά πρότυπα (Φώκιαλη, 2008-α).
Όπως επισημαίνεται σε διάφορες μελέτες, ο γάμος/συμβίωση και η απόκτηση
παιδιών διαφοροποιούν τις γυναικείες συμπεριφορές και συμβάλουν στη μείωση της
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας , ενώ οι ίδιοι παράγοντες
συμβάλουν
στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας των ανδρών. Οι γυναίκες εργάζονται με το
καθεστώς μερικής απασχόλησης περισσότερο συχνά και διακόπτουν την εργασία τους
για να φροντίσουν τα μι παιδιά σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τους άνδρες( EC,
2014, EIGE, 2013).
Tα δεδομένα των δυο πιο κάτω γραφημάτων μας δείχνουν ότι σε ευρωπαικό
επίπεδο οι γυναίκες στις μέσες ηλικίες (25-49 χρόνων) εργάζονται σε μικρότερο βαθμό
όταν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις (παιδιά κάτω των 10 χρόνων) συγκριτικά με τους
άνδρες (Γράφημα 1). Ακόμη, οι εργαζόμενες γυναίκες με παιδιά κάτω των 8 χρόνων
μειώνουν πολύ συχνά τις ώρες εργασίας τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους, κάτι που δεν φαίνεται να επιλέγουν οι άνδρες εργαζόμενοι (Γράφημα
2).

Γράφημα 1. Διαφορές στους δείκτες απασχόλησης, σε γυναίκες και άνδρες με ή χωρίς παιδιά
μικρότερα των 12 χρόνων, στους άνδρες και στις γυναίκες ηλικίας 25-49 χρόνων , ΕΕ 27, 2010.

Πηγή: EC ,2014, σελ., 28
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Γράφημα 2. Ποσοστά ανδρών και γυναικών ηλικίας 20-49 χρόνων , με παιδιά μικρότερα των 8
χρόνων που μείωσαν τις ώρες εργασίας του, ΕΕ -27, 2010

Πηγή: EC ,2014, σελ.,30

Aκόμη, η ηλικία των γυναικών κατά τη γέννηση του πρώτου παιδιού, ο αριθμός
παιδιών και η ηλικία του τελευταίου παιδιού είναι μερικές από τις μεταβλητές που έχουν
επιπτώσεις στις αποφάσεις των γυναικών σχετικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητά
τους και τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Ο γάμος και τα παιδιά
είτε αναβάλλουν είτε διακόπτουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά , είτε οδηγούν τις
γυναίκες σε άτυπες μορφές απασχόλησης, σε μερική απασχόληση καθώς ακόμα και στις
αναπτυγμένες κοινωνίες εξακολουθεί να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στη δημόσια και την
ιδιωτική σφαίρα, όπου επικρατεί η αντίληψη ότι ο δημόσιος χώρος της εργασίας και ο
ιδιωτικός χώρος της οικογένειας αποτελούν δυο διαφορετικούς και ξεχωριστούς χώρους(
Alipranti & Nikolaou, 2008, EC,2014, Scabini and Rossi eds., 2012).
Σύμφωνα με τη Stratigaki (2004, σελ. 51), η συμφιλίωση εργασίας και οικογενειακής
ζωής αποτελεί βασική έννοια της πολιτικής για την ισότητα των φύλων, η οποία, όμως,
χρησιμοποιείται ευρέως από την πολιτική της απασχόλησης για την καταπολέμηση της
ανεργίας. Είναι κοινά αποδεκτό σήμερα ότι η άνιση κατανομή των ενδoοικογενειακών
υποχρεώσεων και της φροντίδας συνδέεται άμεσα με τις έμφυλες ανισότητες που
παρατηρούνται στις αμοιβές και στην ποιότητα της εργασίας των δύο φύλων.
Η ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών συνεπώς τόσο στην αγορά
εργασίας όσο και στην οικογενειακή ζωή αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την κοινωνική
και οικονομική ανάπτυξη. Ακόμη, η μητρότητα, η πατρότητα και τα δικαιώματα των παιδιών
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αποτελούν κατ' εξοχήν κοινωνικές αξίες που προστατεύονται από την κοινωνία, τα κράτη
μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.1
Eπιστημονικές μελέτες (Μαράτου-Αλιπράντη 1999, Μουσούρου και Στρατηγάκη
(επιμ.), 2004, Lewis, 2001, Lewis, 2006) συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι οι οικογενειακές
υποχρεώσεις αποτελούν έναν από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες
είτε παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας ή εγκαταλείπουν την εργασία τους (Lewis, 2001,
Μουρίκη, 2006, EIGE, 2013, EC, 2014, ΕP, 2016). Ως απόρροια των παραπάνω, αν και
παρατηρείται αύξηση της γυναικείας απασχόλησης διαχρονικά, διαπιστώνεται ότι η απουσία
των γυναικών από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, ο διαχωρισμός σε ανδρικά και γυναικεία
επαγγέλματα, η επαγγελματική στασιμότητα, η μειωμένη παρουσία τους σε διευθυντικές
θέσεις εργασίας, η ολοένα αυξημένη συμμετοχή σε άτυπες μορφές απασχόλησης και οι
διακρίσεις στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση, δημιουργούν σημαντικά
εμπόδια στην απασχόληση των γυναικών και στην άρση των ανισοτήτων (Γκασούκα, 2007β, σελ. 35, ΕC, 2014).
Η επίτευξη της ισότιμης κατανομής των οικογενειακών υποχρεώσεων μεταξύ των
ανδρών και των γυναικών λοιπόν, θα συμβάλει στην απρόσκοπτη ένταξη των γυναικών στην
αγορά εργασίας, δεδομένου ότι ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας για την ισότιμη
συμμετοχή των γυναικών με τους άνδρες στην αγορά εργασίας είναι το βάρος της ευθύνης
που επωμίζονται για την ανατροφή των παιδιών που τις περισσότερες φορές τις οδηγεί
μάλιστα και σε ενοχή (Τσουκαλά, 2007).
Είναι σαφές ότι η έμφαση που δίνεται στην ενδυνάμωση και τη στήριξη των γυναικών
δεν είναι επαρκής για την επίτευξη της εξισορρόπησης της επαγγελματικής με την
οικογενειακή/ιδιωτική ζωή. Η εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή δεν
αποτελεί και δεν θα πρέπει να αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση ή γυναικείο
πρόβλημα προς επίλυση. Στη σημερινή εποχή στο επίκεντρο ενδιαφέροντος δεν είναι πλέον
μόνο οι γυναίκες, αλλά οι σχέσεις των δύο φύλων όπου εμφανίζεται στο προσκήνιο ο
άνδρας/πατέρας και ο νέος του ρόλος με μεγαλύτερη συμμετοχή στην καθημερινή
οικογενειακή ζωή και στη φροντίδα των μικρών παιδιών πράγμα που αποτελεί
αντικείμενο διερεύνησης στην Ευρώπη στο πλαίσιο της σύγχρονης συζήτησης για την
ισότητα των δυο φύλων σε όλα τα επίπεδα (Αρβανίτης, και συν., 2007, Κορωναίου, κ.ά,
2007, σελ13, EC, 2013, EIGE, 2013).
Η προώθηση πολιτικών για την ενίσχυση της συμμετοχής των ανδρών στον ιδιωτικό
βίο, και η ενίσχυση της ισότητας στις οικογενειακές ευθύνες, αποτελούν σημαντικές
προτεραιότητες και περιλαμβάνονται στο πλαίσιο
της νέας πρωτοβουλίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει τόσο στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
όσο και των πολιτικών συμφιλίωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (European Commission,
Roadmap, 2015).

1Γενική
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Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ) Available on line at: www.isotita.gr,

1.3.

Η συμφιλίωση οικογενειακής/ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής στην Ελλάδα

Στη χώρα μας οι θεσμοί της οικογένειας και του γάμου παραμένουν σημαντικοί. Σε
σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η κοινωνική προστασία στην Ελλάδα είναι κυρίως
περιορισμένη σε επιδόματα, ενώ απουσιάζουν οι παροχές και οι υπηρεσίες του κράτους
κοινωνικής πρόνοιας (Μουρίκη, 2008, Στρατηγάκη, 2007). Η υπανάπτυξη του κράτους
κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα έχει παραδοσιακά επιφορτισμένες τις γυναίκες, οι οποίες
είχαν και εξακολουθούν
να εκπληρώνουν πολλαπλούς ρόλους στο πλαίσιο της
καθημερινής ζωής, που σε άλλες κοινωνίες αναλαμβάνονται από το κράτος. Έτσι, ενώ οι
οικογένειες διπλής σταδιοδρομίας έχουν σημαντικά αυξηθεί και παρά τις αλλαγές στους
κοινωνικούς ρόλους, η ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του ιδιωτικού βίου δεν έχει
αναγνωριστεί ως σημαντική προτεραιότητα
στο σχεδιασμό πολιτικών ισότητας (EP,
2013).
Όπως έχει επισημανθεί σε παλαιότερη σχετική μελέτη, η σχέση επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής δεν έχει μελετηθεί στη χώρα μας ως κεντρικό θέμα αλλά ως
δευτερεύον στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προβληματικής είτε για τη γυναίκα είτε για την
οικογένεια είτε για την εργασία (Θανοπούλου κ.ά., 1999). Ευρήματα εμπειρικών ερευνών
δείχνουν ότι στην Ελλάδα οι εργαζόμενες γυναίκες συνεχίζουν να είναι υπεύθυνες σε
ποσοστό 80% του νοικοκυριού και της οικογένειας. Επιπλέον, οι υπάρχουσες παραδοσιακές
αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων φαίνονται ως ισχυρότεροι παράγοντες
αναπαραγωγής του προβλήματος (Mαράτου-Αλιπράντη (επιμ.) 1999, Συμεωνίδου, 2006,
Alipranti & Nikolaou, 2008, Κορωναίου κ.ά, 2007).
Το ζήτημα της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/ ιδιωτικής ζωής στη
χώρα μας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και εμπόδια που συνδέονται με τα
πολιτισμικά πρότυπα και τις κρατούσες νοοτροπίες και αντιλήψεις σχετικά με την
παραδοσιακή κατανομή των ρόλων, με τη χρηματοδότηση των δομών και των σχετικών
υπηρεσιών και λιγότερο με το θεσμικό πλαίσιο. Μάλιστα στην Ελλάδα όσον αφορά το
θεσμικό θέμα, σύμφωνα με τη Μουρίκη (2008-α, σελ. 14-15), είναι πιο προχωρημένο από
την ίδια την κοινωνία και οι διατάξεις και πολιτικές που προβλέπονται προστατεύουν το
συνδυασμό οικογενειακής ζωής και σταδιοδρομίας.
Οι πολιτικές συμφιλίωσης ως μέσο προώθησης της ισότητας των φύλων στην
απασχόληση είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη το πολύ χαμηλό
ποσοστό γυναικείας απασχόλησης και το κυρίαρχο μοντέλο οικογενειακής φροντίδας που
βασίζεται στη γυναικεία μη αμειβόμενη εργασία (EWERC, 2005). Ο ρόλος του σύγχρονου
συζύγου και πατέρα έχει σχετικά διαφοροποιηθεί και η συμμετοχή του στις οικογενειακές
υποχρεώσεις είναι σαφώς πιο ορατή. Τα ατομικά χαρακτηριστικά των συζύγων, συνιστούν
παράγοντες διαφοροποίησης όσον αφορά τις συμπεριφορές των συζύγων σχετικά με την
κατανομή των οικιακών εργασιών και της οργάνωσης της οικογενειακής ζωής γενικότερα.
Το ανθρώπινο κεφάλαιο του κάθε ατόμου (επίπεδο εκπαίδευσης, η επαγγελματική
κατάσταση, θέση στο επάγγελμα κ.τ.λ.), καθώς επίσης τα αντικειμενικά οικογενειακά «βάρη»
(αριθμός και ηλικία παιδιών) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και επηρεάζουν το βαθμό στο
οποίο μια συζυγική σχέση πλησιάζει ή απέχει από την πλήρη αμοιβαιότητα και ισότητα (
Αλιπράντη, 1999, Γκασούκα, 2008).
Η συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής σχετίζεται με τις
μεταβολές που έχουν επέλθει σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο στον θεσμό της
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οικογένειας. Η μείωση των γάμων, σε συνδυασμό με την αύξηση των διαζυγίων και τη
μεγαλύτερη παρουσία μονογονεϊκών οικογενειών, όπου το βάρος της φροντίδας του
παιδιού ή των παιδιών επωμίζεται ο ένας γονέας (στη συντριπτική πλειονότητα οι μητέρες)
επιτείνουν τις δυσκολίες των εργαζόμενων γονέων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του
συνδυασμού εργασίας και οικογένειας. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες παρατηρούνται σε
μικρότερη ή μεγαλύτερη έκταση αλλαγές στις σχέσεις των δυο φύλων (EC, 2014, Εuropean
Parliament, 2016).
Η οικογένεια ως θεσμός έχει μεγάλη σημασία για την ελληνική κοινωνία (Alipranti &
Nikolaou, 2008). Η μέση ελληνική οικογένεια κατά κύριο λόγο παρουσιάζει τα στοιχεία της
πυρηνικής οικογένειας δυτικού τύπου όπου και οι δύο σύζυγοι εργάζονται και η γυναίκα έχει
αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος και νέο ρόλο, αυτόν της εργαζόμενης μητέρας (Αλιπράντη,
1998). Στα ζευγάρια «διπλής σταδιοδροµίας», όπως συνηθίζεται ο όρος, τόσο ο άνδρας όσο
και η γυναίκα έχουν τη δική τους επαγγελµατική απασχόληση και ένα παρόµοιο επίπεδο
υπευθυνότητας όσον αφορά στις οικογενειακές ευθύνες (Αλιπράντη-Μαράτου, 2007, σελ. 10.
Γκασούκα, 2008). «Βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης οικογένειας είναι η
αποπροσωποποίηση των κοινωνικών σχέσεων και η σταδιακή εξασθένηση των οικογενειακών
δεσµών, η αυτονόµηση του ατόµου από την οµάδα, η απώλεια της εξουσίας της οικογένειας
ως οµάδας πάνω στα µέλη της και η σταδιακή επικράτηση της ιδεολογίας της ισότητας»
(Αλιπράντη-Μαράτου, 2007).
Θεμελιώδεις αλλαγές έχουν επέλθει από το 1960 και έπειτα στις δομές της
οικογένειας, αλλά και στο νομοθετικό πλαίσιο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά στις οικογενειακές πολιτικές, αλλαγές που, όπως επισημαίνει ο κοινωνιολόγος
της οικογένειας François de Singly, (όπως αναφέρεται στο: Κορωναίου και συν., 2007, σελ. 17)
δείχνουν ότι «η ατομικιστική λογική είναι ισχυρότερη από την “οικογενειοποίηση” σύμφωνα
με ένα ομοιόμορφο οικογενειακό πρότυπο».
Οι πολιτισμικές και κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που έχουν επέλθει τις τελευταίες
δεκαετίες έχουν αλλάξει τις αντιλήψεις και τις αναπαραστάσεις για την οικογένεια, τους
γονεϊκούς ρόλους και τη θέση των παιδιών στην οικογένεια. Πολλά από τα νέα ζευγάρια
λειτουργούν στην καθημερινότητά τους εντός του σπιτιού θέλοντας να απεγκλωβιστούν από
τα παραδοσιακά σχήματα. Συνήθως, μετά από μια φάση αυτοσχεδιασμού τα ζευγάρια
υιοθετούν συγκεκριμένες συμπεριφορές όσον αφορά την κατανομή των οικιακών εργασιών,
και δημιουργούνται συνήθειες στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής. Με τον τρόπο αυτό
προβάλλονται οι ατομικές προτιμήσεις και καθορίζονται οι εργασίες που ο/η κάθε σύζυγος
επιθυμεί να αναλαμβάνει διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διενέργεια των οικιακών
εργασιών.
Με αυτόν τον τρόπο αναπαράγονται τα έμφυλα πρότυπα όσον αφορά στις οικιακές
εργασίες, καθώς τα άτομα εκλαμβάνουν ως μεγάλο βάρος τις υποχρεώσεις που φέρουν το
στίγμα του αντίθετου φύλου. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες στα σύγχρονα ζευγάρια να
ξεπεράσουν τα παραδοσιακά πρότυπα και αντιλήψεις, η ανακατανοµή των έµφυλων
κοινωνικών ρόλων στο εσωτερικό της οικογένειας εξακολουθεί να προχωράει µε εξαιρετική
βραδύτητα εξαιτίας των ισχυρών έυφυλων παραδόσεων και των στερεοτυπικών αντιλήψεων
που επικρατούν στη χώρα μας. Στην Ελλάδα, το παραδοσιακό μοντέλο κατανομής των
ευθυνών και του χρόνου στην ιδιωτική ζωή συναντάται ως επί το πλειστον, όπως δείχνουν οι
παλαιότερες και πιο πρόσφατες μελέτες που αναφέρονται στην κατανομή των οικιακών
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εργασιών στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής (Μαράτου-Αλιπράντη 1999, Κορωναίου, 2007,
Συμεωνίδου, 2006).
Η Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι από τις χώρες που
διατηρούν ακόμα παραδοσιακές δομές στην οικογενειακή οργάνωση. Επιπλέον, οι Έλληνες
εργαζόµενοι απασχολούνται πολλές ώρες σε εβδοµαδιαία βάση συγκριτικά µε τους πολίτες
των άλλων χωρών της Ευρώπης, γεγονός που αποτελεί το βασικότερο λόγο για την εξαιρετικά
περιορισµένη ικανοποίηση από την ισορροπία µεταξύ οικογενειακών και επαγγελµατικών
υποχρεώσεων (Γκασούκα & Τσουκαλά, 2008, σελ. 4). Οι αυξηµένες ώρες εργασίας των
ζευγαριών µε παιδιά, όπου εργάζονται και οι δύο γονείς συνδέεται µε την περιορισµένη
χρήση των νέων µορφών οργάνωσης της απασχόλησης που θεωρούνται πιο φιλικές προς την
οικογενειακή ζωή. Συγκεκριµένα στην Ελλάδα, οι ώρες εβδοµαδιαίας απασχόλησης είναι η
τρίτη υψηλότερη στην Ε.Ε., µετά την Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο. Είναι σαφές ότι δεν
έχουν αναπτυχθεί στη χώρα µας σε ικανοποιητικό βαθμό εργασιακές πρακτικές φιλικές προς
την οικογένεια. Βασικό στοιχείο της σύγχρονης οικογένειας αποτελεί η νοοτροπία του να είναι
κάποιοι οικογένεια, παρά να εχουν οικογένεια (Κορωναίου και συν., 2007).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η αν και η μέση
ελληνική οικογένεια διάκειται «θεωρητικά» ως ένα βαθμό, ευμενώς οσον αφορά τις νέες
αναζητήσεις για τη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, στην πράξη
δεδομένου ότι οι αναχρονιστικές στερεότυπες έμφυλες αντιλήψεις δεν έχουν ξεπεραστεί
αποτελούν εμπόδια. «Οι παραδοσιακές αναπαραστάσεις των φύλων είναι ενταγμένες βαθιά
στον ψυχισμό των ατόμων που συνθέτουν την κοινωνία. Το γεγονός δεν αφορά μόνο στους
άνδρες, αλλά και στην πλειοψηφία των γυναικών που τις έχουν «εσωτερικεύσει» από τη
βρεφική τους ηλικία και αυτό είναι φαινόμενο διαταξικό» (Γκασούκα, 2007-β, σελ. 46). Οι
παραδοσιακές αντιλήψεις επικρατούν, επίσης, και εκτός σπιτιού, στους επαγγελματικούς
χώρους και στην κοινωνία γενικότερα, διαιωνίζοντας έτσι τις διακρίσεις με βάση το φύλο και
δημιουργώντας ένα περιοριστικό (αν όχι ασφυκτικό) περιβάλλον για τη συμφιλίωση
οικογένειας και εργασίας (Φώκιαλη, 2008-β).
Tα ζευγάρια «διπλής σταδιοδρομίας» αποτελούν πλέον το κύριο μοντέλο σύγχρονης
οικογένειας και χαρακτηρίζονται από τη συμμετοχή τόσο του άνδρα όσο και της γυναίκας
στην αμειβόμενη εργασία όπου το επίπεδο υπευθυνότητας όσον αφορά τις οικογενειακές
ευθύνες είναι παρόμοιο και για τους δύο (Maratou-Alipranti,2007). Οι Robert & Rhona
Rapoport (1973) (όπως αναφέρεται στο Αλιπράντη-Μαράτου, 2007, σελ. 10. Γκασούκα, 2008,
Κάουφμαν, 2008), αναφέρουν ότι κάθε οικογένεια ως μονάδα σταθμίζει τα υπέρ και τα κατά
της συμμετοχής και των δύο συζύγων στην αμειβόμενη εργασία και ποιο θα είναι το όφελος
από την επιλογή αυτή, δεδομένων των εντάσεων και των προβλημάτων που δημιουργούνται.
Τα προβλήματα αυτά αφορούν στην επιβάρυνση των ρόλων, καθώς το ζευγάρι πρέπει να
θυσιάζει ή και να παραβλέπει κάποιες από τις εργασίες που τις θεωρεί λιγότερο σημαντικές.
Επιπλέον είναι σημαντικές οι αρχές και οι αξίες που επικρατούν σχετικά με την εργαζόμενη
γυναίκα δεδομένου ότι τείνουν να αποδίδουν μεγαλύτερη αξία στο γονεϊκό ρόλο και στη
ανατροφή των παιδιών, όπου η μητέρα πρέπει να έχει ως κύριο μέλημα και ευθύνη.
Επίσης, το κοινωνικό και συγγενικό δίκτυο ενδέχεται να δημιουργούν εντάσεις κατά
την εναλλαγή των κύκλων των συζυγικών ρόλων. Ο/η κάθε σύζυγος εμπλέκεται σε τρία
συστήματα ρόλων: Το εργασιακό σύστημα του ενός και του άλλου συζύγου συνιστούν τα δύο
πρώτα συστήματα ενώ το τρίτο αφορά στο οικογενειακό σύστημα που από κοινού
μοιράζονται οι δύο σύζυγοι. «Οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές ανάλογα με τη χρονική φάση
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που βρίσκεται κάθε σύζυγος στο σύστημα. Ακόμη, οι απαιτήσεις που συνδέονται με κάθε ρόλο
διαφέρουν ανάλογα με την οικογενειακή φάση. Για παράδειγμα, ένας σύζυγος μπορεί σε μια
δεδομένη χρονική στιγμή να προτιμήσει τον επαγγελματικό του ρόλο από τον οικιακό του.
Κάποιος άλλος μπορεί να καθυστερήσει να εργαστεί για να αφιερωθεί περισσότερο στην
οικογένεια» (Maratou-Alipranti 2007, Αλιπράντη-Μαράτου, 2012).
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Ε Ν ΟΤ Η Τ Α 2 : Σ Χ Ε ΔΙ Α ΣΜ Ο Σ Κ Α Ι Μ Ε Θ Ο Δ ΟΛ ΟΓ Ι Α ΥΛ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Τ Η Σ Μ Ε Λ ΕΤ Η Σ
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά η γενική μεθοδολογική προσέγγιση για την
υλοποίηση της Μελέτης, ο σχετικός σχεδιασμός, τα στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης
που ακολουθήθηκαν προκειμένου να επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι της Μελέτης που
παρουσιάστηκαν στην εισαγωγή της παρούσας έκθεσης.
2.1. Στάδια Υλοποίησης της Μελέτης
Στο πρώτο στάδιο καθορίστηκαν (α) οι πηγές αναζήτησης και (β) το είδος του υλικού
προς αναζήτηση, (γ) οι λέξεις-κλειδιά στις οποίες βασίστηκε η βιβλιογραφική αναζήτηση
καθώς και (δ) τα κριτήρια επιλεξιμότητας των εντοπισμένων δημοσιευμάτων της
βιβλιογραφικής έρευνας. Στις υποενότητες που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά τα
βήματα του Πρώτου Σταδίου.
2.1.1. Πηγές Βιβλιογραφικής Αναζήτησης
Στην παρούσα ενότητα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάγνωση, οι πηγές στις
οποίες αναζητήθηκαν τα σχετικά δημοσιεύματα (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή)
παρουσιάζονται ομαδοποιημένες.
Σε Ευρωπαϊκό και διεθνές Επίπεδο η αναζήτηση εστιάστηκε στις εξής πηγές:
1. Τράπεζες Δεδομένων/ Μηχανές Αναζήτησης
1.1. Μητρώα εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
2. Ιστοσελίδες Επίσημων Φορέων
2.1. Ευρωπαϊκή Ένωση
2.1.1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , European Parliament
2.1.2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, European Council
2.1.3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Commission
2.1.4. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων/EIGE
2.1.5. EUROFOUND
2.1.6. OΑΣΑ /OECD
2.1.7. ILO
Σε Εθνικό επίπεδο η αναζήτηση εστιάστηκε στις εξής πηγές:
1. Τράπεζες Δεδομένων/ Μηχανές Αναζήτησης
1.1. Ελληνική Τράπεζα Κοινωνικών Δεδομένων (ΕΤΚΔ) του Ε.Κ.Κ.Ε.
1.2. Βάση στατιστικών δεδομένων Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
Ελλάδας
2. Ιστοσελίδες Επίσημων Φορέων
2.1. Εθνικό Τυπογραφείο και Βουλή των Ελλήνων
2.2. Φορείς που σχετίζονται άμεσα με την Ισότητα των Φύλων
2.2.1.Γενική Γραμματεία Ισότητας (Γ.Γ.Ι.)
2.2.2.Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
2.2.3.Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Ισότητας)

19

2.3. Φορείς που σχετίζονται έμμεσα με την Ισότητα των Φύλων (Ε.Κ.Κ.Ε., Συνήγορος του
Πολίτη, Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Απασχόλησης, Δικαιοσύνης, Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Γραμματεία της
Κυβέρνησης, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα)
3. Ιστοσελίδες Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Έργων και Υπηρεσιών Συντονισμού και
Παρακολούθησής τους (Γ΄ & Δ΄ Κ.Π.Σ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)
4. Βιβλιοθήκες
4.1. Βιβλιοθήκη Γυναικείων Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
4.2. Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου
4.3. Βιβλιοθήκη Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)
4.4. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου
4.5. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
5. Έρευνες και Μελέτες σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή
2.1.2. Λέξεις-κλειδιά για τη Βιβλιογραφική Αναζήτηση
Για την αναζήτηση των σχετικών δημοσιευμάτων, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε
Εθνικό επίπεδο, ορίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες λέξεις-κλειδιά:
«συμφιλίωση» Ή «εξισορρόπηση» Ή «γυναικεία απασχόληση» Ή «οικονομική κρίση» ΚΑΙ
«οικογένεια» Ή «αγορά εργασίας» Ή «ρόλος των ανδρών» Ή «καταμερισμός» ΚΑΙ
«πολιτική» Ή «πρωτοβουλία» Ή «καλή πρακτική» Ή «εφαρμογή» Ή «πρόγραμμα» Ή
«δράση» ΚΑΙ
«ισότητα» Ή «ίσες ευκαιρίες» Ή «ίση πρόσβαση» Ή «ανισότητα» Ή «διάκριση» ΚΑΙ
«φύλο» Ή «μητέρα» «πατέρας» Ή «γυναίκες» ΚΑΙ
«παραδοσιακοί ρόλοι» Ή «κοινωνικό φύλο» ΚΑΙ
«στερεότυπα» Ή «στερεότυπα φύλου» Ή «ρόλοι φύλου»
«αμειβόμενη και μη αμειβόμενη εργασία», Η’ «χρήση χρόνου»,
2.1.3. Τύπος Δημοσιευμάτων
Τα δημοσιεύματα (βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, άρθρα σε περιοδικές εκδόσεις,
επιστημονικές έρευνες ή μελέτες, στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία, πρακτικά
συνεδρίων, Εκθέσεις Πεπραγμένων, κ.α.) αναζητήθηκαν, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη
μορφή.
2.1.4. Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Προκειμένου, από το σύνολο των ανιχνευθέντων δημοσιευμάτων, να επιλεχθούν τα
κείμενα προς επεξεργασία, ορίστηκαν τρία βασικά κριτήρια, τα οποία βρίσκονταν σε πλήρη
αντιστοιχία με τους στόχους της μελέτης. Τα κριτήρια αυτά αφορούσαν το περιεχόμενο του
δημοσιεύματος, τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης ή/και την περίοδο εφαρμογής εφόσον
αφορά σε πολιτική ή πρακτική, και στην προέλευση του δημοσιεύματος. Επομένως, κάθε
δημοσίευμα που συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
1. αναφέρεται σε μελέτη, έρευνα, δημοσιεύσεις, πολιτική ή πρακτική που σχετίζεται με
τη συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή
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2. η χρονική περίοδος δημοσίευσης ή/ και εφαρμογής του κυμαίνεται μεταξύ 2008-2015
προκειμένου να εξεταστεί το μέγεθος της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στο
συγκεκριμένο τομέα
3. η προέλευσή του είναι είτε από την
3.1. Ευρωπαϊκή Ένωση, ή
3.2. Ελληνική (σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο)
Αναλυτικότερα, η διαδικασία επιλογής των σχετικών δημοσιευμάτων ανά κριτήριο είχε ως
εξής:
Περιεχόμενο: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποσκοπούσε στον εντοπισμόερευνητικών
δεδομένων, στατιστικών στοιχείων, πολιτικών ή/και πρακτικών σχετικών με τη συμφιλίωση
της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή.
Χρονική περίοδος: Η επιλέξιμη χρονική περίοδος, όπως ήδη έχει αναφερθεί, ήταν το
διάστημα μεταξύ 2008 και 2015. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όσον αφορά
το δεύτερο κριτήριο επιλεξιμότητας, σχετικά με τη χρονική περίοδο δημοσίευσης ή/και
εφαρμογής, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η χρονική περίοδος επεκτάθηκε και σε
προηγούμενα έτη, όταν κρίθηκε ότι η πληροφορία ήταν ιδιαίτερα σημαντική και ως εκ τούτου
απαραίτητη για την κατανόηση της συνέχειας της προόδου της προώθησης της ισότητας των
φύλων και της συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή και ιδιωτική ζωή.
Προέλευση: Σύμφωνα με το τρίτο κριτήριο, τα επιλέξιμα δημοσιεύματα είχαν
προέλευση είτε Ευρωπαϊκή είτε Ελληνική (σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο). Κατά παράβαση του
κριτηρίου, ωστόσο, συμπεριλήφθηκαν και κάποια διεθνή δημοσιεύματα, του Ο.Ο.Σ.Α. και του
ΙLO τα οποία αξιολογήθηκαν ως σημαντικά για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης.
Στο δεύτερο στάδιο αυτό, με βάση τις λέξεις-κλειδιά που παρουσιάστηκαν στην
προηγούμενη ενότητα, πραγματοποιήθηκε η βιβλιογραφική αναζήτηση στις
προκαθορισμένες πηγές. Καθένα από τα δημοσιεύματα που εντοπίστηκαν, αξιολογήθηκε ως
προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και όσα δεν τα πληρούσαν όλα, αποκλείστηκαν από τη
μελέτη. Οι συνήθεις λόγοι απόρριψης σε σχέση με τα κριτήρια ήταν: α) η μη-σχετικότητα με
το περιεχόμενο, β) η προέλευση (εκτός των εξαιρέσεων που προαναφέρθηκαν, όσα δεν
προέρχονται από χώρες τις ΕΕ ή από την Ελλάδα), και γ) η χρονική περίοδος έκδοσης των
δημοσιευμάτων (παρόλο που η αξιολόγηση ως προς αυτό το κριτήριο δεν ήταν πολύ
αυστηρή, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθούν ορισμένα δημοσιεύματα προγενέστερα του
2008).
Στο τρίτο στάδιο πραγματοποιήθηκε η αποδελτίωση των επιλεγμένων
δημοσιευμάτων. Οι αποδελτιώσεις όλων των επιλέξιμων κειμένων που συμπεριλήφθηκαν
στη Μελέτη παρατίθενται σε Παράρτημα.
Επιπρόσθετα, σε αυτό το στάδιο, ανασύρθηκαν τα πιο πρόσφατα δεδομένα από τους
δημοσιευμένους, στην ιστοσελίδα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Πίνακες απασχόλησης
και ανεργίας.
Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο διεξαγωγής της μελέτης, πραγματοποιήθηκε η
συνθετική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, των στατιστικών στοιχείων και των
καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τη συμφιλίωση της εργασίας με τη
οικογενειακή και ιδιωτική ζωή.
Η κριτική επισκόπηση των πληροφοριών που συνελέγησαν, κατέληξε στην αποτύπωση
των κενών της ελληνικής πραγματικότητας όσον αφορά στη συμφιλίωση της εργασίας και της
οικογένειας και βοήθησε τη διατύπωση γενικών επισημάνσεων σχετικά με το θέμα.
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2.2. Δυσκολίες κατά τη Διεξαγωγή της Μελέτης
Η πιο σημαντική δυσκολία κατά τη διεξαγωγή της μελέτης ήταν η έλλειψη επαρκών
στοιχείων που παρέχονταν στα εντοπισμένα δημοσιεύματα τα οποία αποδελτιώθηκαν.
Αρκετά συχνά, αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της δυσκολίας συμπλήρωσης στις φόρμες των
απαραίτητων πεδίων, για λόγους, όπως για παράδειγμα, έλλειψης του έτους δημοσίευσης,
του/των συγγραφέα/-εων, του εκδοτικού οίκου, ημερομηνιών έναρξης και/ή λήξης των
παρεμβάσεων, λόγω έλλειψης αξιολογήσεων ή αναφοράς των αποτελεσμάτων
αναφερόμενων αξιολογήσεων, κ.α. Για το λόγο αυτό, αλλά και σε κάποιες βιβλιογραφικές
αναφορές, αρκετές φορές εμφανίζεται το «συμβολικό» τρίγραμμα ΧΧΧ, που υποδηλώνει
αυτήν ακριβώς τη δυσκολία και, κατ’ επέκταση, την έλλειψη των αντίστοιχων πληροφοριών.
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2.1. Κυριότερα κείμενα πολιτικής για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων για τη
συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή σε ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο επίπεδο.

Η συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής συνιστά ένα θέμα το οποία
βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις
περισσότερες χώρες, η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας παραμένει κατώτερη
από το ποσοστό το οποίο θα μπορούσε να φτάσει, και όπως υποστηρίζεται οφείλεται στην
έλλειψη δυνατότητας εξισορρόπησης της εργασίας με τις οικογενειακές ευθύνες,
συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης οικονομικά προσιτών δομών παιδικής φροντίδας, των
άκαμπτων εργασιακών ρυθμίσεων ή απουσία κινήτρων για τους άνδρες να αναλάβουν
περισσότερες ευθύνες φροντίδας στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής.
Όπως προκύπτει από τα κείμενα που παρουσιάζονται στη συνέχεια, υπάρχουν ισχυρές
ενδείξεις ότι πολλές γυναίκες αφού αποκτήσουν παιδιά διακόπτουν την εργασία τους ή
αποσύρονται από την αγορά εργασίας οριστικά ενώ εκείνες που συνεχίζουν να εργάζονται
συχνά το κάνουν με μερική απασχόληση, αν και θα επιθυμούσαν να εργάζονται με πλήρη
απασχόληση ή εργάζονται σε θέσεις εργασίας κατώτερες του επιπέδου των προσόντων τους.
Η οικονομική κρίση, το δημογραφικό ζήτημα σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού
έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν για να μπορέσουν
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και όλες οι χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, να
ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες ανάγκες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Στην
παρούσα ενότητα παρατίθενται σημαντικά πρόσφατα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και άλλων οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων
αναφορικά με τη συμφιλίωση της εργασίας με την ζωή, τα οποία περιλαμβάνουν στατιστικά
στοιχεία και δεδομένα σχετικά με το θέμα.
2.1.1.Η συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή στην Ευρώπη
Η πιο πρόσφατη Έκθεση για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών — 2015 (ΕC
Report on Equality between Men and Women 2015) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει
ότι οι πολιτικές για τη συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή
έχουν επιφέρει μεικτά αποτελέσματα. Τα μέτρα για τη συμφιλίωση της εργασίας με τη ζωή
έχουν αποδειχτεί ότι συμβάλουν σημαντικά στην άρση των εμποδίων για τη συμμετοχή των
γυναικών στην αγορά εργασίας, ωστόσο προκύπτει ότι οι γυναίκες κάνουν σε μεγαλύτερο
βαθμό χρήση των μέτρων αυτών ενώ οι άνδρες εξακολουθούν να κάνουν πολύ
περιορισμένη χρήση τους.
Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος αναφορικά με την βελτίωση
της παροχής των μέτρων αυτών. Ενδεικτικά, το ποσοστό των παιδιών που χρησιμοποιούν
τις επίσημες δομές φύλαξης παρουσιάζει στασιμότητα από το 2010 τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο
και σε εθνικό επίπεδο. Η διαθεσιμότητα, οι προσιτές τιμές και η ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών φροντίδας συνιστούν ανασταλτικούς παράγοντες για τη χρήση τους και όπως
αναφέρεται μόνον έξι κράτη μέλη έχουν καταφέρει να φτάσουν τους στόχους της
Βαρκελώνης το 2013, μια δεκαετία μετά την έγκρισή τους: το Βέλγιο, η Δανία, η Ισπανία, η
Γαλλία, η Σουηδία και η Σλοβενία.
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Όπως αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση η ευρωπαϊκή έρευνα του 2015 για τις συνθήκες
εργασίας δείχνει ότι δεν είναι συχνή η υιοθέτηση φιλικών προς την οικογένεια πρακτικών.
Για την πλειονότητα των εργαζομένων τα ωράρια εργασίας τους αποφασίζονται από τους
εργοδότες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό 35% των εργαζομένων δε μπορεί να
απουσιάσει μία ώρα ή δύο για προσωπικά ή οικογενειακά ζητήματα.
Ως θετική εξέλιξη στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάζεται η υιοθέτηση σε ορισμένες
χώρες της αμειβόμενης άδειας για τους πατέρες και η επέκταση της διάρκειας της
υφιστάμενης άδειας για ορισμένες άλλες. Ωστόσο, στα περισσότερα κράτη μέλη, ελάχιστοι
άνδρες κάνουν χρήση των αδειών αυτών.
Ως εκ τούτου, η έκθεση καταλήγει ότι οι πολιτικές τείνουν να ενισχύουν (όχι να
προκαλούν) τα παραδοσιακά έμφυλα στερεότυπα τόσο στην εργασία όσο και στο σπίτι και,
κατά συνέπεια, τείνουν να εμποδίζουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά
εργασίας.
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, τον Αύγουστο του 2015, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία για την ισορροπία εργασίαςπροσωπικής ζωής. Συγκεκριμένα οι Γενικές Διευθύνσεις "Δικαιοσύνη & Καταναλωτές και
Απασχόληση", δημοσιοποίησε τον Οδικό Χάρτη της πρωτοβουλίας με θέμα "Νέο ξεκίνημα
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την εναρμόνιση εργασιακού και ιδιωτικού
βίου για τις οικογένειες με εργαζόμενους/-ες συζύγους" (EC Road Map (2015) Initiative:
New start to address the challenges of work-life balance faced by working families). Το
κείμενο παρουσιάζει τις τρεις επιλογές της Ε.Ε. με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής
από όλα τα Κράτη-Μέλη αναφορικά με το θέμα της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών
στην αγορά εργασίας και κατ' επέκταση της συνεισφοράς του γυναικείου πληθυσμού στην
ανάπτυξη και την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ε.Ε. εξετάζει 3 (τρία) ενδεχόμενα για
τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής: α) Νομοθετικά μέτρα , β) Μη
νομοθετικά μέτρα και γ) Νομοθετικά μέτρα σε συνδυασμό με το πλαίσιο πολιτικής .
Ο Οδικός Χάρτης/ Road Map (2015) θέτει ως στόχο την αντιμετώπιση της χαμηλής
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας με τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή
του ισχύοντος νομικού και πολιτικού πλαισίου της ΕΕ για την αγορά εργασίας με τη μορφή
που έχει σήμερα ώστε να καταστεί δυνατό για τους γονείς με παιδιά ή για άτομα που έχουν
την ευθύνη εξαρτώμενων μελών να ισορροπήσουν καλύτερα τις ευθύνες φροντίδας με τις
επαγγελματικές του ευθύνες.
Το κείμενο του Οδικού Χάρτη/ EC Road Map (2015) περιλαμβάνει ενδιαφέροντα και
χρήσιμα στατιστικά στοιχεία, τα οποία αναδεικνύουν τη σοβαρότητα και την
πολυπλοκότητα του θέματος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
- ο μέσος όρος του μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε.
ανήλθε στο 16,5% το 2014
- ο μέσος όρος του συνταξιοδοτικού κενού μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε.
καταγράφεται στο 39% (στοιχεία έτους 2013)
- το ποσοστό των ανδρών εργαζομένων με πολλές ώρες απασχόλησης έχει υπολογιστεί
στο 12% στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., ενώ για τις γυναίκες εργαζόμενες το αντίστοιχο ποσοστό
είναι πάρα πολύ χαμηλό (μικρότερο του 5%)
- υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των 28 Κρατών-Μελών στο ζήτημα της
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας (ποσοστά μεταξύ 40% και 75%), τη στιγμή
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που οι γυναίκες ηλικίας 20-64 ετών συμμετέχουν στην αγορά εργασίας σε ποσοστό 65,4%
στις Η.Π.Α., 66,3% στην Ιαπωνία και 76,6% στην Ελβετία (έτος αναφοράς 2013).
Σύμφωνα με όσα παρουσιάζονται στο προαναφερόμενο κείμενο εκτιμάται ότι το χάσμα
μεταξύ των φύλων στην απασχόληση κοστίζει € 325 δισεκατομμύρια για την ΕΕ, δηλαδή το
2,5% του το ΑΕΠ της ΕΕ. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε υψηλό κίνδυνο φτώχειας για τις
γυναίκες και αντιπροσωπεύει επίσης μη αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων για την οικονομία
της ΕΕ και τη βέλτιστη κατανομή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της
εκπαίδευσης των γυναικών. Ως εκ τούτου, δημιουργείται ισχυρό οικονομικό κίνητρο για την
υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών-φροντιστών στην αγορά εργασίας, τόσο από
προστατευτικά μέτρα όσο και μέσω πολιτικών για την ισορροπία εργασίας-προσωπικής
ζωής (ΕC, 2015).
Η τρέχουσα πολιτική και το νομοθετικό πλαίσιο τείνουν να αποθαρρύνουν τους άνδρες
να παίρνουν άδειες για οικογενειακούς λόγους. Έτσι, οι γυναίκες εξακολουθούν να
διακόπτουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την καριέρα τους, γεγονός που καθιστά πιο
δύσκολο για αυτές την επιστροφή στην αμειβόμενη εργασία. Όσο οι γυναίκες κάνουν
κυρίως τη χρήση της άδειας για οικογενειακούς λόγους, τόσο αυτό συμβάλει σε
ασθενέστερη θέση τους στην αγορά εργασίας, όσον αφορά την απασχολησιμότητα, την
αμοιβή και την εξέλιξη της καριέρας τους καθώς και των μελλοντικών τους συντάξεων
(συμπεριλαμβανομένων γυναικών χωρίς παιδιά με την προοπτική απόκτησης παιδιών).
Οι οικογένειες πολλές φορές δεν έχουν πολλές επιλογές, λόγω της έλλειψης επίσημων
ρυθμίσεων φροντίδας. Η πρόοδος προς την κατεύθυνση και τους «στόχους της
Βαρκελώνης» της ΕΕ για την παροχή επαρκούς και οικονομικά προσιτής παιδικής μέριμνας
είναι αργή και άνιση και πολλές οικογένειες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στην εύρεση διαθέσιμης, οικονομικά προσιτής, ποιοτικής φροντίδας των παιδιών για έναν
επαρκή αριθμό ωρών.
Οι υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας επίσης δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί επαρκώς
σε πολλά κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, το τρέχων σύστημα κατοχυρώνει το ρόλο των γυναικών
ως πρωταρχικού πάροχου φροντίδας για τα παιδιά και άλλα εξαρτώμενα μέλη οικογενείας
- ένα πρόβλημα το οποίο είναι πιθανό να επιδεινωθεί λόγω των επιπτώσεων της γήρανσης
του πληθυσμού και της μείωσης των δημόσιων δαπανών που σχετίζονται με τις
συγκεκριμένες υπηρεσίες (κυρίως υγεία, τη μακροχρόνια φροντίδα και υπηρεσίες
φροντίδας των παιδιών). Η έλλειψη των κατάλληλων ρυθμίσεων για την άδεια των πατέρων
σε σχέση με τις μητέρες σε πολλά κράτη μέλη, ενισχύει περαιτέρω διαφορές μεταξύ των
φύλων όσον αφορά την εργασία και τη φροντίδα.
Επιπρόσθετα, το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Στρατηγική Δέσμευση
για την Ισότητα των Φύλων 2016-2019 (EC, Strategic Engagement for Gender Equality
2016-2019). Το εν λόγω έγγραφο αποτελεί ένα πλαίσιο αναφοράς για μεγαλύτερη
προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο. Τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων
φορέων συνέβαλαν στην κατάρτιση του εγγράφου, μεταξύ άλλων μέσω δημόσιας
διαβούλευσης, στο πλαίσιο της οποίας ελήφθησαν σχεδόν 5.000 απαντήσεις. Η συντριπτική
πλειονότητα (94%) των οργανισμών που απάντησαν θεωρεί ότι οι πέντε (5) προτεραιότητες2
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α) αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της ισότιμης οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και
ανδρών, β) μείωση των διαφορών μεταξύ των φύλων όσον αφορά τους μισθούς, τις αποδοχές και τις συντάξεις και, κατ’
επέκταση, καταπολέμηση της φτώχειας των γυναικών γ) προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες

που ορίστηκαν στην τρέχουσα πολιτική εξακολουθούν να ισχύουν και για μελλοντικές
δεσμεύσεις.
Όλο και περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ισότητας των
φύλων μέσω εθνικών στρατηγικών ή σχεδίων δράσης για την ισότητα μεταξύ γυναικών και
ανδρών. Παρότι διαφέρουν ως προς τα στοιχεία στα οποία δίδουν έμφαση και ως προς το
επίπεδο φιλοδοξίας τους, όλες οι στρατηγικές αυτές και τα σχέδια δράσης καλύπτουν
εκτενώς την εκπαίδευση και κατάρτιση, τα στερεότυπα με βάση το φύλο και τον συνδυασμό
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
Προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της ΕΕ για την επίτευξη ποσοστού απασχόλησης
ανδρών και γυναικών της τάξης του 75% το 2020 και, ιδίως, για τη μείωση των διαφορών
μεταξύ των φύλων στην απασχόληση, απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες ώστε να
διευκολυνθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Όπως υπογραμμίζεται στο
πρόγραμμα εργασίας για το 2016, αυτό συνεπάγεται τη λήψη μέτρων για να διευκολυνθεί
η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των ευθυνών φροντίδας και των επαγγελματικών
καθηκόντων. Προϋποθέτει επίσης πιο ισότιμο καταμερισμό του χρόνου που αφιερώνεται
σε καθήκοντα φροντίδας και νοικοκυριού. Οι στόχοι της Βαρκελώνης σχετικά με την παιδική
φροντίδα πρέπει να επιτευχθούν και τα κράτη μέλη πρέπει να διερευνήσουν τρόπους ώστε
οι στόχοι αυτοί να καταστούν περισσότερο φιλόδοξοι και να διευρυνθούν προκειμένου να
καλύπτουν την παροχή φροντίδας και σε άλλα εξαρτώμενα άτομα.
Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο απαιτείται συνεχής δράση για την αύξηση της
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και τον συνδυασμό επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής, η οποία συμπληρώνεται από την πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε
παραπάνω για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής με τις οποίες είναι αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι γονείς
και οι παρέχοντες φροντίδα (2016-2019) η οποία περιλαμβάνει:
- εκσυγχρονισμό του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ: διασφάλιση καλύτερης
επιβολής και, κατά περίπτωση, προσαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την άδεια
και τις ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς
εταίρους, για την εξασφάλιση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής για τους γονείς και τα πρόσωπα με καθήκοντα φροντίδας (20162019)·
- θέσπιση ευρέος πλαισίου πολιτικής για τη στήριξη της συμμετοχής των γονέων στην
αγορά εργασίας και της περισσότερο ισότιμης χρήσης των αδειών και των ευέλικτων
εργασιακών ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης του ενδεχομένου
καθορισμού δεικτών αναφοράς, και στοχοθετημένης χρήσης των χρηματοδοτικών
μέσων της ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών και την ευαισθητοποίηση για το
θέμα αυτό (2016).
- συνεχής παρακολούθηση και παροχή στήριξης στα κράτη μέλη για την επίτευξη των
στόχων της Βαρκελώνης σχετικά με τις υπηρεσίες παιδικής φροντίδας (σε ετήσια
βάση)· συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων δημόσιας διαβούλευσης για την
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, εξέταση του ενδεχόμενου
διενέργειας διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς

λήψης αποφάσεων δ) καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου και προστασία και στήριξη των θυμάτων· και ε) προώθηση της
ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών παγκοσμίως
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-

-

σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης του φιλόδοξου χαρακτήρα των στόχων της
Βαρκελώνης και υιοθέτησης μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης, π.χ. ώστε να
καλυφθούν επίσης η παροχή φροντίδας και σε άλλα εξαρτώμενα άτομα, η
προσβασιμότητα και η ποιότητα (2016)·
στήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειές τους να αυξήσουν τη συμμετοχή των
γυναικών στην αγορά εργασίας, στενή παρακολούθηση των εθνικών μέτρων
μεταρρύθμισης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και έκδοση ειδικών ανά χώρα
συστάσεων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο (σε ετήσια βάση)· και
περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων στις προσπάθειές τους να αυξήσουν τη
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας διευκολύνοντας τη λειτουργία
πλατφορμών ανταλλαγής χαρτών πολυμορφίας (υπό εξέλιξη).

Στη Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών 2010-2015 (2011)
Strategy for equality between women and men 2010-2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
αναφέρεται ρητά ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρώπης 2020, ειδικότερα η έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η δεξαμενή δυναμικότητας και ταλέντου των
γυναικών χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερη έκταση και πιο αποτελεσματικά.
Οι ρόλοι των φύλων συνεχίζουν να επηρεάζουν κρίσιμες ατομικές αποφάσεις: στην
εκπαίδευση, στην πορεία της σταδιοδρομίας, στις εργασιακές συμφωνίες, στην οικογένεια
και τη γονιμότητα. Οι αποφάσεις αυτές με τη σειρά τους έχουν αντίκτυπο στην οικονομία και
την κοινωνία. Επομένως είναι προς το συμφέρον όλων, η προσφορά πραγματικών επιλογών
εξίσου για γυναίκες και άντρες σε όλα στάδια της ζωής στους.
Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2010 «Ευρώπη 2020», Στρατηγική για
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (“EUROPE 2020” A strategy for
smart, sustainable and inclusive growth) προβάλει τη σημασία της ισότητας των φύλων
προκειμένου όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται να πετύχει η Ευρώπη και να αυξηθεί η
συμμετοχή του εργατικού δυναμικού ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη και την κοινωνική
συνοχή. Για το λόγο αυτό παρακινεί τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο να προωθήσουν νέες
μορφές πολιτικής για την εξισορρόπηση της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής και για την
παράταση του επαγγελματικού βίου καθώς και για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων. Η
Στρατηγική θέτει ως στόχο να ανέλθει η απασχόληση των γυναικών στο 75% έως το 2020.
Στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στη Βαρκελώνη το 2002
τέθηκαν ως στόχοι για το 2010 να παρέχουν τα κράτη μέλη υπηρεσίες συλλογικής φροντίδας
οι οποίες θα καλύπτουν το 90% των παιδιών ηλικίας από τρία έτη έως την ηλικία της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τουλάχιστον το 33% των παιδιών που είναι κάτω των τριών
ετών.
Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020) European Pact for
Gender Equality (2011-2020) αναφέρει ως δεύτερο στόχο την προώθηση της καλύτερης
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες
καθ 'όλη τη διάρκεια του βίου, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ισότητα των φύλων, την αύξηση της
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των
δημογραφικών προκλήσεων. Στα μέτρα για την προώθηση της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για γυναίκες και άνδρες περιλαμβάνονται τα
ακόλουθα:
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(α) βελτίωση της παροχής κατάλληλων, προσιτών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
φροντίδας για τα παιδιά κάτω από την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με σκοπό την
επίτευξη των στόχων που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης το Μάρτιο του
2002, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση για υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών και σύμφωνα με
τα εθνικά δεδομένα φροντίδας των παιδιών.
(β) βελτίωση της παροχής υπηρεσιών φροντίδας για άλλα εξαρτώμενα άτομα, και (γ)
προώθηση ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας και διαφόρων μορφών άδειας τόσο για τις
γυναίκες και τους άνδρες.
Σε ενημερωτικό δελτίο της Βιβλιοθήκης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Library of the
European Parliament: Library Briefing Work-life balance Measures to help reconcile work,
private and family life) σχετικά με την Εξισορρόπηση Εργασίας/ζωής: μέτρα που βοηθούν τη
συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή και ιδιωτική ζωής 27/5/2013 αναφέρεται ότι
η επιτυχής εξισορρόπηση της εργασίας-ζωής προωθεί την ευημερία των εργαζομένων.
Μπορεί επίσης να συμβάλει στην επίτευξη σημαντικών στόχων της πολιτικής της ΕΕ: την
τόνωση της απασχόλησης (ιδίως μεταξύ των γυναικών και των εργαζομένων μεγαλύτερης
ηλικίας), την προώθηση της ανάπτυξης των παιδιών και των νέων, την ενθάρρυνση της
ισότητας των φύλων.
Στην Ευρώπη, περισσότερο από ένας στους πέντε εργαζόμενους εκφράζει δυσαρέσκεια
σχετικά με την εξισορρόπηση μεταξύ εργασίας και ζωής. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στην
εργασία και άλλες πτυχές της ζωής μπορούν να προκύψουν από τις πολλές ώρες, τα δύσκολα
ωράρια ή τις έντονες περιόδους στην εργασία, καθώς και από τις απαιτήσεις της μη
αμειβόμενης εργασίας στο σπίτι, ιδιαίτερα τις οικιακές δουλειές και τη φροντίδα των παιδιών
και των ηλικιωμένων.
Η ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής μπορεί να διευκολυνθεί με την υιοθέτηση
οικογενειακών πολιτικών όπως οι κοινωνικές παροχές. Η ευελιξία στην οργάνωση της
εργασίας (μερική απασχόληση, ευέλικτο ωράριο εργασίας και η τηλεργασία) μπορεί επίσης
να έχει ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα.
Η Συνομοσπονδία των Οικογενειακών Οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
/COFACE (Confederation of Family Organisations in the European Union), δημοσίευσε το
2015 «Πακέτο συμφιλίωσης» (European Reconciliation Package). O συνδυασμός εργασίας
και ιδιωτικής ζωής είναι ένας τομέας όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να
σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο. Δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά είναι κυρίως οι γυναίκες
αυτές που πρέπει να μοιράζουν το χρόνο τους μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, τη φροντίδα
των παιδιών, καθώς επίσης και τη φροντίδα των ηλικιωμένων μελών της οικογένειας.
Κατά τα τελευταία χρόνια, έχουν διερευνηθεί λύσεις και έχουν ληφθεί πολλές
πρωτοβουλίες. Η συμφιλίωση απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά το είδος των θέσεων
εργασίας που προσφέρονται, αλλά και τη διαθεσιμότητα ενός πολύ ευρύτερου δικτύου
παιδικών σταθμών. Υπάρχει επίσης, ανάγκη για λήψη μέτρων έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι
οι ευθύνες φροντίδας είναι πιο ακριβοδίκαια κατανεμημένες μεταξύ των ανδρών και των
γυναικών.
Ωστόσο, η παρατεταμένη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει επιβαρύνει
πολλούς εργαζόμενους γονείς. Τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας, η απότομη οικονομική
προσαρμογή και η αύξηση της εργασιακής κινητικότητας μπορεί να φέρει μόνο νέες
προκλήσεις για τις οικογένειες. Περισσότερα εργαζόμενα άτομα και περισσότερα παιδιά
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας σήμερα συγκριτικά με πέντε χρόνια πριν.
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Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι κατά τα τελευταία χρόνια, η αυξανόμενη ζήτηση για
πολιτικές που υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων για την ισότητα των φύλων, η
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων και των συνταξιοδοτικών αποδοχών, η
συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, η επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης για
την πρώιμη παιδική ηλικία, εκπαίδευση και τη φροντίδα, και τον καλύτερο συνδυασμό
μεταξύ της εργασίας και της οικογενειακής ζωής (EIGE, 2015).
Η Ευρώπη είναι η ήπειρος με τον μεγαλύτερο αριθμό των ηλικιωμένων πολιτών, με τις
γυναίκες να έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από τους άνδρες, και μια διαδικασία
γήρανσης που θα συνεχιστεί για το υπόλοιπο του αιώνα. Ωστόσο, παρά τις γνωστές τάσεις,
περίπου 80% της μέριμνας για τα άτομα με αναπηρία ή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας
εξακολουθεί να παρέχεται από άτυπους φροντιστές: την οικογένεια, τους φίλους, τους
γείτονες.
Η έλλειψη υπηρεσιών και υποστήριξης για άτομα με οικογενειακές ανάγκες, οι μεγάλες
λίστες αναμονής για τη φροντίδα των παιδιών και τη φροντίδα ηλικιωμένων και ανάπηρων
προσώπων, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες συμφιλίωσης της εργασίας με τις ευθύνες
φροντίδας είχε ισχυρό αντίκτυπο στην απασχόληση, ιδίως για τις γυναίκες. Αυτό έχει, για
πολλές γυναίκες, συχνά ως αποτέλεσμα μη έχοντας άλλη επιλογή τη μείωση των ωρών
εργασίας ή να εγκαταλείψουν τελείως την αμειβόμενη απασχόληση. Κατά τη διάρκεια του
περασμένου αιώνα, στην αγορά εργασίας οι στρατηγικές, καθώς και οι πολιτικές
απασχόλησης είχαν σχεδιαστεί με βάση την παραδοσιακή οικογένεια και το πρότυπο του
άνδρα ως προστάτη και προμηθευτή. Με την πάροδο του χρόνου αυτή η δυναμική έχει
εξελιχθεί. Ωστόσο, οι αλλαγές που έχουν επιτελεστεί στην κοινωνία και η ποικιλομορφία των
μορφών οικογένειας δεν ακολουθούνται από αντίστοιχες αναθεωρήσεις της νομοθεσίας για
την αγορά εργασίας.
Η απασχόληση των γυναικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον καταμερισμό των
επαγγελματικών και οικογενειακών ευθυνών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η άνιση κατανομή
των οικογενειακών ευθυνών που συνιστούν μη αμειβόμενη εργασία έχει άμεσο αντίκτυπο
στην διαχωρισμό των φύλων, καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν να προσαρμόσουν την
εργασία τους σύμφωνα με τις ευθύνες της φροντίδας τους ειδικά όταν έχουν παιδιά ή όταν
πρέπει να φροντίσουν άλλα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας. Οι γυναίκες κάνουν σε
μεγαλύτερο βαθμό χρήση των αδειών, εργάζονται με μειωμένο ωράριο ή αποσύρονται από
την αγορά εργασίας3.
Οι άδειες ακόμα προσφέρουν έδαφος για διακρίσεις και παρά την ισχύουσα νομοθεσία
για την προστασία των εγκύων εργαζομένων, οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται
διακρίσεις λόγω τοκετού. Επιπλέον, είναι πολύ δύσκολο για τις γυναίκες να επανενταχθούν
στην αγορά εργασίας μετά από μια μακρά περίοδο φροντίδας.
Για να αντισταθμιστεί αυτή η τάση, είναι σημαντικό να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα για
την υποστήριξη των γυναικών ώστε να έχουν πρόσβαση και να παραμείνουν στην αγορά
εργασίας αλλά και για την ενθάρρυνση των ανδρών για τη λήψη μεγαλύτερο μερίδιο της την
οικογένεια και τη φροντίδα των ευθυνών. Οι ρυθμίσεις όσον αφορά τις δομές παιδικής
φροντίδας, τη διαθεσιμότητα τους, σε προσιτές τιμές, την προσβασιμότητα και την ποιότητα
τους συνιστούν καίριο παράγοντα για την απασχόληση των γυναικών και για την ισότητα των
3
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Πράγματι, λόγω της ανεπαρκούς ή παντελής έλλειψης υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών και των πολιτικών, σε όλη την
Ευρώπη, το 23% των γυναικών των οποίων το μικρότερο παιδί είναι κάτω των τριών ετών και το 18% των γυναικών, των οποίων
το μικρότερο παιδί είναι μεταξύ 3 και της ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης εργάζονται με μερική απασχόληση ή δεν
εργάζονται καθόλου.

φύλων, και κατά επέκταση για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής
για τους εργαζόμενους γονείς.
Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από το κείμενο, δεν υπάρχει μια λύση που να
ταιριάζει σε όλα τα είδη πολιτικών και πρέπει να αναπτυχθούν εργαλεία και μέσα
προσαρμοσμένα ώστε να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των
εργαζομένων και των εργοδοτών, ανάλογα με το μέγεθος της και τον τομέα, ή να αναπτυχθεί
για να διευκολύνουν ειδικώς τους αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες. Θα πρέπει να
παρέχουν ένα συνεκτικό πλαίσιο, με στόχο τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, αλλά και
να δημιουργήσουν μια «οικονομία συμφιλίωσης» κατά το πρότυπο της «πράσινης
οικονομίας», την ανάπτυξη και την προώθηση ενός δείκτη κοινωνικού αντίκτυπου,
επιβραβεύοντας τις εταιρείες με χαμηλό κοινωνικό αντίκτυπο, προς όφελος ολόκληρης της
κοινότητας.
Πρόσφατη έκθεση του EUROFOUND το 2015 σχετικά με την εργασία και τη
φροντίδα: Μέτρα συμφιλίωσης σε περίοδο δημογραφικών αλλαγών, (Working and caring:
Reconciliation measures in times of demographic change) παρουσιάζει επίσης ενδιαφέροντα
στοιχεία σχετικά με το θέμα. Η επέκταση της ενεργού ζωής και του προσδόκιμου ζωής
συνεπάγεται αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην Ευρώπη, ιδιαίτερα των πιο
ηλικιωμένων εργαζομένων, που φροντίζουν εξαρτώμενα μέλη οικογένειας, ενώ είναι στην
εργασία. Παρά το γεγονός ότι πολλοί παράγοντες είναι που εμπλέκονται στην παροχή
φροντίδας,4υπεύθυνα για την παροχή φροντίδας εξακολουθούν να είναι επί το πλείστον μη
αμειβόμενα μέλη της οικογένειας. Δεδομένου του εύρους των θεσμικών πλαισίων πολιτικής
με κατεστημένα συμφέροντα στον τομέα της συμφιλίωσης της εργασίας και της φροντίδας,
είναι δύσκολο να επιτευχθεί μια συντονισμένη στρατηγική. Οι οικογένειες συχνά έχουν την
τάση να οργανώνουν τη φροντίδα μόνες τους, αναθέτοντας τη στα μέλη της οικογένειας που
έχουν τις λιγότερο ευκαιρίεςαπό άποψη κόστους. Αλλά με την αύξηση της συμμετοχής στην
εργασία ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, οι φροντιστές και οι φροντίστριες είναι σήμερα πιο
πιθανό να εξακολουθούν να ασχολούνται με την αμειβόμενη εργασία.
Ανάμεσα στις χώρες όπου είναι πιο δύσκολο να συνδυάσουν την εργασία και φροντίδα,
συγκαταλέγεται και η Ελλάδα μαζί με την Ουγγαρία, την Λετονία και την Πολωνία. Σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην έκθεση, περίπου το 16% του ευρωπαϊκού πληθυσμού σε ηλικία
εργασίας παρέχει είτε πλήρους απασχόλησης ή φροντίδα μερικής απασχόλησης, και τα
περισσότερα από αυτά τα άτομα συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Οι άτυποι φροντιστές
είναι ως επί το πλείστον συγγενείς και κυρίως γυναίκες - σύζυγοι, μεσήλικες κόρες. Το μερίδιο
των φροντιστών πλήρους απασχόλησης και ανενεργών φροντιστών είναι υψηλότερο στα
νότια ευρωπαϊκά κράτη μέλη, ενώ φροντιστές μερικής απασχόλησης και φροντιστές που
καταφέρνουν να συνδυάσουν την εργασία και τη φροντίδα συναντούνται πιο συχνά στη
βόρεια Ευρώπη.
Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η οικονομική αξία της μη αμειβόμενης οικογενειακής
φροντίδας, ως ποσοστό του συνολικού κόστους της μακροχρόνιας φροντίδας στα κράτη μέλη
της ΕΕ κυμαίνεται από 50% έως 90%. Τα σημερινά μοντέλα της πολιτικής για τη μακροχρόνια
φροντίδα στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ δεν είναι βιώσιμα υπό το φως της
δημογραφικής αλλαγής που θα πραγματοποιηθεί κατά τις επόμενες δεκαετίες5.
4

το κράτος, η οικογένεια, οι επιχειρήσεις και οικοινωνικοί εταίροι
Καθώς γερνούν, μία γυναίκα στις δύο και ένας άντρας στους τρεις θα χρειαστούν εντατική μακροχρόνια φροντίδα ως
αποτέλεσμα αναπηριών που οφείλονται σε προβλήματα υγείας. Για την παροχή βοήθειας σε εξαρτώμενα μέλη, ηλικιωμένους
και παιδιά με αναπηρίες, οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό της τυπικής και άτυπης φροντίδας που
5
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Στις Mεσογειακές χώρες της Ευρώπης, τη φροντίδα των ηλικιωμένων αναλαμβάνουν
πολιτισμικά και θεσμικά μέλη της οικογένειας ιδιαίτερα οι γυναίκες. Η δημόσια ευθύνη είναι
συνήθως ελάχιστη γεγονός που επηρεάζει και τα ποσοστά απασχόλησης6. Σε χώρες όπου η
μακροπρόθεσμη υποδομή φροντίδας και υπηρεσιών έχουν αναπτυχθεί ικανοποιητικά (για
παράδειγμα, οι σκανδιναβικές χώρες, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο), υπάρχει λιγότερη
πίεση για τη στήριξη των εργαζομένων με ευθύνες φροντίδας από ό, τι στις χώρες όπου η
φροντίδα επιβαρύνει ουσιαστικά τις γυναίκες μέλη της οικογένειας.
Ενώ η επίσημη φροντίδα είναι δαπανηρή για την οικονομία και τα δημόσια οικονομικά,
η άτυπη οικογενειακή φροντίδα έχει επίσης το τίμημα της: πολλά άτομα αναγκάζονται να
εγκαταλείψουν την εργασία αν δεν βρουν την απαραίτητη υποστήριξη από τους εργοδότες
τους και τους συνεργάτες τους ή / και στήριξη από άλλους φορείς παροχής φροντίδας,
ιδιαίτερα δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες. Ως συνέπεια τα άτομα που δεν μπορούν να
συνδυάζουν την εργασία με τα καθήκοντα φροντίδας δεν θα συνεισφέρουν στην οικονομία,
δε θα πληρώνουν κανένα φόρο ή κοινωνικές εισφορές και θα πρέπει συχνά να βασίζονται σε
δημόσια στήριξη όταν γεράσουν οι ίδιοι, λόγω της έλλειψης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να βρεθεί ένας καλύτερος τρόπος συνδυασμού της εργασίας και
φροντίδας.
Η βέλτιστη λύση για τη χάραξη πολιτικής φαίνεται να είναι η υποστήριξη της
ανεπίσημης παροχής φροντίδας και η παροχή ενός συνδυασμού τυπικής και άτυπης
φροντίδας. Οι πιθανές λύσεις για τους φροντιστές που εργάζονται θα μπορούσε να είναι η
οικονομική υποστήριξη με τη μορφή χρηματικής αποζημίωσης για περίθαλψη που παρέχεται
ή με τη χρήση των δικαιωμάτων κοινωνικής προστασίας, σε συνδυασμό με τα δικαιώματα
γονικής άδειας. Ο καλύτερος τρόπος να γίνει αυτό είναι να υποκινήσει τις διαπραγματεύσεις
για μια πιο ευέλικτη οργάνωση του χρόνου εργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ή
μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.
Η RAND (EC) εκπόνησε επίσης μία μελέτη το 2014 (Parents at work: Men and women
participating in the labor force) σχετικά με τους γονείς στην εργασία: η συμμετοχή των
ανδρών και των γυναικών στην αγορά εργασίας. Τα ποσοστά απασχόλησης έχουν αυξηθεί
σημαντικά κατά τα τελευταία 10 χρόνια στην Ευρώπη αλλά τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν
ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουν για να επιτύχουν το στόχο της στρατηγικής 2020 της ΕΕ για
συνολικό ποσοστό απασχόλησης 75%. Τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών συστηματικά
υστερούν συγκριτικά με των ανδρών, παρά τη σχετική μείωση της απασχόλησης των ανδρών
μετά την κρίση, με την ΕΕ-27 να έχει μέσο ποσοστό λίγο πάνω από 60%. Μεταξύ των γυναικών,
οι μητέρες είναι ακόμα πιο πιθανό να μην απασχολούνται σε σύγκριση με εκείνους χωρίς
παιδιά και σε σύγκριση με τους άνδρες, είτε είναι γονείς ή όχι. Πράγματι, η σχέση μεταξύ
απασχόλησης και γονικότητας είναι διαφορετική για τους άνδρες και τις γυναίκες: γενικά οι
πατέρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να εργάζονται ενώ για τις μητέρες η κατάσταση
ποικίλει ακόμα και αν στις περισσότερες περιπτώσεις οι μητέρες είναι λιγότερο πιθανό να
εργάζονται.
Σε επίπεδο ΕΕ-27, οι μητέρες έχουν χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης από τις μη
μητέρες. Ωστόσο, αυτό δε συμβαίνει σε όλες τις χώρες, και σε ορισμένες από αυτές οι
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παρέχεται από διάφορα μέρη. Συνήθως οι οικογένειες, και ιδίως οι γυναίκες, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή
άτυπης φροντίδας.
6
Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η περιορισμένη δημόσια ευθύνη και τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης συμβάλλουν στη συχνή
πλήρη απόσυρση από την αγορά εργασίας, και πάλι κυρίως των γυναικών. Στην περίπτωση της Ιταλίας, η χρηματοδοτική στήριξη
που είναι σχετικά γενναιόδωρη χρησιμοποιείται από πολλές οικογένειες προκειμένου να προσλάβουν αδήλωτες μετανάστριες,
έτσι ώστε οι ανάγκες φροντίδας δεν απαιτούν σημαντικούς περιορισμούς στην εργασία

οικογενειακές πολιτικές ή άλλοι οικονομικοί παράμετροι μπορεί να διευκολύνουν ή να
καταστήσουν αναγκαία τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας.
Σε όλη την Ευρώπη το ποσοστό των εργαζομένων με μερική απασχόληση μεταξύ των
μη γονέων είναι πολύ υψηλότερο για τις γυναίκες από ό, τι για τους άνδρες, και το ποσοστό
αυτό τείνει να είναι ακόμα μεγαλύτερο μεταξύ των μητέρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
ορισμοί εργασίας μερικής απασχόλησης μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα και ότι όλες
οι θέσεις μερικής απασχόλησης δεν έχουν τον ίδιο αριθμό ωρών εργασίας. Όσον αφορά τον
αριθμό των ωρών εργασίας, για τις γυναίκες, η κατάσταση είναι παρόμοια σε όλες τις χώρες.
Η μητρότητα σαφώς συνδέεται με μια μείωση στην πιθανότητα να εργάζονται 40 ή
περισσότερες ώρες την εβδομάδα, ενώ συνδέεται θετικά με την εργασία μεταξύ20 και 39
ώρες την εβδομάδα, ή λιγότερο από 19 ώρες την εβδομάδα. Για τους άνδρες, η συσχέτιση
μεταξύ της πατρότητας και των ωρών εργασίας είναι γενικά ασθενέστερη από ό, τι για τις
γυναίκες. Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης και τον
αριθμό των ημερών και των ωρών εργασίας ενισχύεται από ανισότητες μεταξύ των φύλων
όσον αφορά την διακοπή εργασίας και τη γονική άδεια7.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακρόχρονη διακοπή εργασίας μπορεί δυνητικά
να σχετίζεται μειωμένους μισθούς μετά την επιστροφή τους στην εργασία, η ασυμφωνία
μεταξύ πατέρα και μητέρας σε σχέση με τη διακοπή εργασίας, είναι πιθανό να αυξηθεί ακόμη
περισσότερο από τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στην εργασία.
Η ετερογένεια μεταξύ των χωρών με τα ποσοστά απασχόλησης, τα προγράμματα
εργασίας και τη γονική άδεια υπογραμμίζει τη σημασία των πολιτισμικών παραγόντων της
εκάστοτε χώρας, αλλά και το ρόλο που διαδραματίζουν οι οικογενειακές πολιτικές στον
επηρεασμό της συμπεριφοράς. Οι κανονισμοί εργασίας και οι πολιτικές αδείας μπορούν να
αποτελέσουν πράγματι σημαντικούς μοχλούς που επιτρέπουν τη δημιουργία καλύτερης
ισορροπίας μεταξύ εργασίας και οικογένειας για τους άνδρες και τις γυναίκες.
Το 2014 η επίσης RAND εκπόνησε την έκθεση με θέμα την ισότητα των φύλων στο
εργατικό δυναμικό: συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή και την ιδιωτική
ζωή. (Gender equality in the workforce Reconciling work, private and family life in Europe).
Η έκθεση συνοψίζει τα κύρια ευρήματα από μια σειρά σύντομων στατιστικών αναφορών
(SSRs), οι οποίες αναλύουν διάφορες πτυχές της συμφιλίωσης επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής.
Όπως επισημαίνεται, οι ευρωπαϊκές Oδηγίες που υιοθετήθηκαν διαχρονικά (92/85
EEC, 96/34 EC ,97/81 EC) είχαν σαν στόχο να αυξήσουν την απασχόληση των γυναικών και
των μητέρων, να αποκτούν περισσότερα παιδιά που να μπορούν να εντάσσονται στις δομές
φροντίδας και να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των κοινωνικών ομάδων.8 Στο επίκεντρο
αυτών των θεμάτων εντοπίζεται το δίλημμα πώς η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών
μπορεί να είναι συμβατή με τις οικογενειακές ευθύνες. Επίσης προωθείται η αλλαγή από το
μοντέλο του άνδρα-κουβαλητή / γυναίκας-φροντίστριας προς ένα μοντέλο οικογένειας με
δυο εργαζόμενους ενήλικες, μοντέλο που είναι το πλέον σύνηθες σήμερα . Τον Μάρτιο
του 2011 υιοθετήθηκε εξάλλου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το «Σύμφωνο για την
Ισότητα των δυο φύλων/Pact for Gender Equality 2011-2020), όπου αναγνωρίζεται η
7
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Κατά μέσο όρο στηνΕΕ-27, πάνω από το 40% των μητέρων αναφέρουν ότι εκτός από την άδεια μητρότητας σταμάτησαν να
εργάζονται για να αναλάβουν τη φροντίδα του μικρότερου παιδιού τους για τουλάχιστον ένα μήνα σε ολόκληρη την ΕΕ-27. Σε
αντίθεση, μόνο το 2% των πατέρων δηλώνουν το έπραξαν. Όσο για πλήρη γονική άδεια, μόνο το 1% των πατέρων έχουν λάβει
γονική άδεια, έναντι 24% για τις μητέρες.
8
π.χ., οι μόνοι γονείς, άνδρες και γυναίκες.

συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας ως προϋπόθεση για την εξάλειψη των εμποδίων
για την ισότητα των δυο φύλων (EK/EP, 2016, σελ. 12-13).
Ένα κεντρικό θέμα όλων των μελετών που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της πιο πάνω
΄Εκθεσης ( EC, Rand, 2014) ήταν ο ρόλος της ανισότητας των φύλων. Η έκθεση τονίζει τις
μεγάλες διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και συχνά
σχετίζονται με τις θεσμικές και τις πολιτισμικές διαφορές οι οποίες με τη σειρά τους
διαιωνίζουν ή μειώνουν την ανισότητα των φύλων.
Οι γυναίκες φαίνονται εκ πρώτης όψεως να έχουν παρόμοιες εκπαιδευτικές και
εργασιακές ευκαιρίες με τους άνδρες, αλλά οι δυνατότητες στη συνέχεια, περιορίζονται από
την απόκτηση παιδιών, μπορούν να αντιδράσουν παραμένοντας έξω από το εργατικό
δυναμικό, να εργάζονται με μειωμένο ωράριο ή έχουν λιγότερα παιδιά ή να καθυστερήσουν
στην απόκτησή τους. Οι πολιτικές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν το
συνδυασμό της αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας με τη μορφή της φροντίδας των
παιδιών, την άδεια φροντίδας και μειωμένο ή ελαστικό ωράριο εργασίας παρουσιάζουν
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.
Η ανισότητα των φύλων δεν ενσωματώνεται στις πολιτικές μόνο σε εθνικό επίπεδο,
αλλά υπάρχει επίσης ανισότητα των φύλων στο επίπεδο του νοικοκυριού. Τα ευρήματά της
έκθεσης καταδεικνύουν επίσης ότι οι γυναικείοι ρόλοι και η άνιση κατανομή της εργασίας
των νοικοκυριών παραμένουν ακόμα παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες συμβάλουν στο
εισόδημα της οικογένειας. Ήταν ιδιαίτερα σαφές ότι ορισμένες ομάδες όπως οι μόνοι γονείς
ήταν πιο ευάλωτες στην πρόκληση της συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
Ένα σημαντικό ζήτημα που προέκυψε στο πλαίσιο της εν λόγω έκθεσης είναι ότι η
φροντίδα για τα παιδιά κάτω από την ηλικία των τριών ή ο καταμερισμός της εργασίας των
νοικοκυριών είναι σύνθετα ζητήματα αλληλένδετα, όχι μόνο με την ευκαιρία των γυναικών
να εισέλθουν της απασχόλησης, αλλά και με τα πολιτιστικά πρότυπα για τη φροντίδα των
πολύ μικρών παιδιών και τους ρόλους των φύλων.
Το 2013 το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων /EIGE πραγματοποίησε
επισκόπηση της εφαρμογής της «Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνο: Γυναίκες και Οικονομία,
συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή ζωή ως μέσο για την επίτευξη της ίσης
συμμετοχής στην αγορά εργασίας» (Review of the Implementation of the Beijing Platform
for Action: Women and the Economy Reconciliation of Work and Family Life as a Condition
of Equal Participation in the Labour Market). Όπως επισημαίνεται στην Έκθεση, παρά τις
διάφορες πολιτικές και τα μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων που
προωθούνται και εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι γυναίκες
εξακολουθούν να παραμένουν οι κύριες φροντίστριες των παιδιών και των ηλικιωμένων.
Σήμερα, στην Ευρώπη, οι γυναίκες μεταξύ των ηλικίας από 25 μέχρι 44 αφιερώνουν τρεις
φορές περισσότερο χρόνο από τους άνδρες στη φροντίδα των παιδιών ανά ημέρα. Ομοίως,
οι ευθύνες φροντίδας συμβάλουν ώστε οι γυναίκες εργάζονται συνολικά πολύ περισσότερες
ώρες από τους άνδρες. Ως αποτέλεσμα, περιορίζεται η προοπτική των γυναικών για την
επίτευξη ισορροπίας της εργασίας με την οικογενειακή ζωή.
Το κείμενο παρουσιάζει τα τελευταία διαθέσιμα κατά φύλο δεδομένα για τη γονική
άδεια, για το χρόνο που δαπανάται στις διάφορες δραστηριότητες, καθώς και για την
προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα των δομών για τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων.
Η ανάλυση των δεδομένων στο πλαίσιο της επισκόπησης της υλοποίησης του
προγράμματος δράσης του Πεκίνου Δράσης: γυναίκες και οικονομία. Συμφιλίωση της
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επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής ως προϋπόθεση της ισότιμης συμμετοχής στην Αγορά
Εργασίας αποδεικνύει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι οι κύριες φροντίστριες τόσο για
τα παιδιά όσο και για άλλα εξαρτημένα μέλη της οικογένειας, και σε σύγκριση με τους άνδρες,
είναι πιο πιθανό να απασχολούνται συνολικά περισσότερες ώρες σε αμειβόμενη και μη
αμειβόμενη εργασία σε όλη την ΕΕ των 27 κρατών μελών (EIGE,2014).
Το καθεστώς της εργασιακής ζωής των γυναικών είναι πιο πιθανό να επηρεάζεται από
τις ανάγκες φροντίδας των άλλων, είτε είναι παιδιά, γονείς, μέλη της οικογένειας ή
οποιαδήποτε άλλα εξαρτώμενα άτομα η οποία μπορεί να εξηγηθεί από τη χρήση της γονικής
άδειας σε μεγαλύτερο βαθμό από τις γυναίκες ή από τη θέση των γυναικών στην αγορά
εργασίας9.
Διάφορες μορφές ανισότητας αντανακλώνται στις πολιτικές των διάφορων κρατών
μελών της ΕΕ των 27 για τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών και της θέσης τους στην
αγορά εργασίας, για την προώθηση δικαιότερης κατανομής των καθηκόντων φροντίδας και
στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής. Παρ 'όλα αυτά, οι ετήσιες
εκθέσεις σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
καταδεικνύουν ότι η πρόοδος είναι αργή10.
Ένα υψηλό ποσοστό των παιδιών στην επίσημη φροντίδα κάτω από την ηλικία των 3
ετών εξακολουθούν να υπολείπονται του στόχου αυτού παρά το γεγονός ότι αρκετά από τα
κράτη μέλη της ΕΕ είχαν ήδη φτάσει τους στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή των
υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών έως το 2009. Απαιτούνται βελτιώσεις για την
αντιμετώπιση του ελλείμματος όσον αφορά την τρέχουσα διαθεσιμότητα της επίσημης
φροντίδας για παιδιά κάτω των την ηλικία των 3. Εκτός από αυτό, οι δυνατότητες για την
επίσημη φροντίδα για τα παιδιά ηλικίας από 3 ετών έως την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής
φοίτησης και παιδιών ηλικίας μεταξύ υποχρεωτικών σχολικής ηλικίας έως 12 ετών πρέπει να
βελτιωθούν καθώς παρατηρείται σημαντική έλλειψη επίσημων υπηρεσιών φροντίδας σε
εξωσχολικές ώρες.
Επίσης, η έκθεση καταλήγει ότι απαιτείται ενθάρρυνση και προώθηση της
μεγαλύτερης συμμετοχής των ανδρών στην ανατροφή των παιδιών και τη φροντίδα. Πρέπει
να προωθηθούν λειτουργικές προσεγγίσεις και πρακτικές για την αλλαγή της συμπεριφοράς
μεταξύ των ανδρών σε σχέση με τη μεγαλύτερη δέσμευση για την μη αμειβόμενη φροντίδα
της οικογένειας και της ανατροφής των παιδιών.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ- όπως προκύπτει συμπερασματικά από το κείμενο πρέπει να
εξετάσουν την εξεύρεση λύσεων αύξησης της παροχής προσιτών υπηρεσιών φροντίδας, και
προώθηση της μετάβασης από την άτυπη στην επίσημη φροντίδα. Οι πολιτικές συμφιλίωσης
θα πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνική και
οικονομική ζωή με διάφορα μέσα. Τέλος, οι πολιτικές για την αγορά εργασίας θα πρέπει να
ενσωματώσουν συγκεκριμένα μέτρα, όπως εργασία με ευέλικτη διευθέτηση του χρόνου για
τη διευκόλυνση της συμφιλίωσης της επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής
ανάγκες.

9
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για παράδειγμα, υψηλότερη συχνότητα της εργασίας με μερική απασχόληση καθώς και υψηλότερο ποσοστό αεργίας των
γυναικών
10
Οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι οι κύριοι χρήστες των δικαιωμάτων γονικής άδειας. Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι
πατέρες να παίρνουν την άδεια που δόθηκε για να φροντίζουν τα παιδιά τους, απαιτούνται βελτιώσεις στο σύστημα γονικής
άδειας. Όσο υψηλότερο είναι το μερίδιο γονικών αδειών που χορηγούνται στους πατέρες, τόσο ισχυρότερη είναι η θετική
επίδραση για την ίση κατανομή της φροντίδας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

H μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) το 2012 παρουσιάζει την
επίδραση των ρυθμίσεων χρόνου εργασίας για την εξισορρόπηση μεταξύ εργασίας και
ζωής (The influence of working time arrangements on work-life integration or ‘balance’: A
review of the international evidence). Η έκθεση δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι άνδρες και
οι γυναίκες επηρεάζονται αρνητικά από την έλλειψη ισορροπίας εργασίας - ζωής που
προκύπτει από τον μη σωστό προγραμματισμό και τις πολλές ώρες εργασίας. Οι αρνητικές
επιπτώσεις εκτείνονται πέρα από την υγεία σε ευρύτερες επιδράσεις στην οικογένεια και
άλλες δραστηριότητες τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, και τα παιδιά, και η
έκθεση τονίζει την ανάγκη για πολιτικές εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής
ζωής οι οποίες να είναι λιγότερο «μυωπικές». Μια ευρύτερη προοπτική ισορροπίας εργασίαςζωής, θα συμβάλει στη μείωση αυτών των αρνητικών συνεπειών, και θα προωθήσει επίσης
την ισότητα των φύλων μέσα από μια πιο ομοιόμορφη κατανομή της αμειβόμενης και μη
αμειβόμενης εργασίας.
Όπως επισημαίνεται, είναι σημαντικό για τις πολιτικές οι οποίες αφορούν τον χρόνο
εργασίας να μην εξετάζουν μεμονωμένα την ανάγκη για ποιοτικές σε προσιτές τιμές
υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων αλλά να εφαρμόσουν μέτρα για τη
διεύρυνση του συνόλου των επιλογών χρόνου εργασίας των γυναικών ώστε να τις αποτρέψει
από το να κατευθύνονται σε κακής ποιότητας εργασία, σε μερική απασχόληση ή σε άτυπη
απασχόληση λόγω έλλειψης αξιοπρεπών εναλλακτικών λύσεων.
Σε μια πρόσφατη σχετική μελέτη του Eurofound, 2015 διερευνάται το ζήτημα της
συμφιλίωσης των εργαζόμενων ατόμων με την ιδιωτική ζωή και τις συνέπειες που έχει
σε περίοδο δημογραφικών αλλαγών . Ειδικότερα αποκαλύπτει τις δυσκολίες των
εργαζόμενων ανδρών και γυναικών στη φροντίδα των εξαρτώμενων είτε ανήλικων
είτε ηλικιωμένων μελών της οικογένειας, εξαιτίας των δημογραφικών αλλαγών και της
γήρανσης του πληθυσμού . Οι γυναίκες πάντως φροντίζουν πιο συχνά ένα εξαρτώμενο
ενήλικα σε καθημερινή βάση (7%) συγκριτικά με τους άνδρες (4%). Στο σύνολο των
εργαζόμενων 24% απάντησαν ότι φροντίζουν κάποιο μέλος κάποιες φορές και 14%
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα (Eurofound, 2015 , σελ.2).
Τέλος, στην πρόσφατη μελέτη του Policy C Department του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (2016) διερευνώνται οι νέες ανάγκες των γυναικών και ανδρών που έχουν
οικογενειακές υποχρεώσεις εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των αλλαγών που
παρατηρούνται στην αγορά εργασίας και παρατίθεται η σύγχρονη συζήτηση για τα
ζητήματα αυτά. Συγχρόνως δίδεται έμφαση στις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν ανάμεσα
στους τομείς της φροντίδας, της εργασίας και του ελεύθερου χρόνου που, όπως φαίνεται
ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό τις έμφυλες ανισότητες.
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2.2 Προκλήσεις για τη συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή σε
εθνικό επίπεδο.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα σε νομοθετικό επίπεδο έχει ενσωματώσει πολλές από
τις Κοινοτικές Οδηγίες για την ισότητα των φύλων σε επίπεδο εφαρμογής η πρόοδος
εξακολουθεί να είναι πολύ αργή και υπολειμματική. Ειδικότερα, το ζήτημα της συμφιλίωσης
της επαγγελματικής με την ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή εξακολουθεί να είναι
υποβαθμισμένο στην Ελλάδα στο πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής σχετικών πολιτικών
αλλά και σε επίπεδο δημόσιας διαβούλευσης και πρακτικών των επιχειρήσεων και
οργανισμών. Η υποβάθμιση αυτή αντανακλά την υποδεέστερη θέση των γυναικών στην
αγορά εργασίας, αλλά και την αντοχή των παραδοσιακών στερεοτύπων σχετικά με τους
ρόλους των δύο φύλων (Καραγεώργου & Παπαγιαννοπούλου, 2013) .
Διάφορα σχέδια πολιτικής έχουν αναπτυχθεί μετά το 1980, συμπεριλαμβανομένων
και των συστημάτων προστασίας της μητρότητας, την ασφάλιση, την εγκυμοσύνη και τις
παροχές κοινωνικής ασφάλισης για τους έγγαμους και τις ανύπαντρες μητέρες, τα οποία
θεωρούνται θετικά για την προώθηση της θέσης των γυναικών στην οικογένεια και την
κοινωνία.
Ωστόσο, πρόσφατα οι κρατικές παρεμβάσεις έχουν περιοριστεί και η συνολική
οικογενειακή πολιτική στη χώρα μας δεν ανταποκρίνεται στις αναδυόμενες νέες κοινωνικές
συνθήκες (ΕΡ/ΕΚ,Policy C Dep. 2013). Επιπλέον, ενώ η οικογενειακή πολιτική έχει ολοένα και
μεγαλύτερη σημασία στην Ελλάδα, μέχρι πολύ πρόσφατα, ο στόχος δεν ήταν η ισότητα των
φύλων (Alipranti-Maratou and Nikolaou, 2008 ) 11.
2.2.1 Νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στη συμφιλίωση της οικογενειακής / ιδιωτικής και
επαγγελματικής ζωής στην Ελλάδα
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στη συμφιλίωση της οικογένειας/ιδιωτικής
ζωής και της εργασίας περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις διατάξεις, οι οποίες είτε άμεσα είτε
έμμεσα, υποβοηθούν τους εργαζόμενους και κυρίως τις εργαζόμενες να συνδυάζουν την
αμειβόμενη απασχόληση με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.
Ως επί το πλείστον η νομοθεσία που αφορά στη συμφιλίωση της οικογένειας και της
εργασίας περιλαμβάνει διατάξεις και νόμους που έχουν ως στόχο την προστασία της
μητρότητας, την ισότητα των φύλων, την παροχή στήριξης και κατάλληλων υπηρεσιών σε
ευπαθή και εξαρτώμενα άτομα τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, την παροχή διαφόρων
μορφών αδείας, την παροχή διαφόρων επιδομάτων και την κοινωνική οργάνωση του χρόνου
( ΕΡ/ΕΚ, Policy C Dep. 2013, σελ. 13-14).
Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις χώρες οι οποίες ενσωμάτωσαν σχετικά γρήγορα σε
νομοθετικό επίπεδο πολλές από τις Κοινοτικές Οδηγίες (άδεια μητρότητας, γονική άδεια
ανατροφής, άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτώμενων μελών, μονογονεϊκή άδεια, κ.λπ.). Οι
πρώτες νομοθετικές διατάξεις αφορούσαν στην προστασία του αναπαραγωγικού ρόλου της
εργαζόμενης μητέρας με στόχο να διευκολυνθούν οι γυναίκες να ασκούν παράλληλα με τις
οικογενειακές τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις (π.χ. άδεια λοχείας, μητρότητας).
11

Reconciliation policy in Greece: policy frames and dimensions of public debate Fourth Symposium: Gender and Well-being:
the Role of Institutions from Past to Present 25th -28th June 2008 Dr Laura Alipranti-Maratou and Anna Nikolaou, National
Centre for Social Research, Athens Introduction.
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Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται όλη η νομοθεσία η οποία αφορά στην προστασία της
οικογένειας και της μητρότητας, την προώθηση της ισότητας των φύλων, την παροχή φύλαξης
και φροντίδας εξαρτημένων ατόμων, η νομοθεσία για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, την
παροχή αδειών και διαφόρων επιδομάτων καθώς και η νομοθεσία σχετικά με τα ωράρια
λειτουργίας της κοινωνικής υποδομής στην Ελλάδα. Οι διατάξεις αυτές συμπληρώνονται σε
πολλές περιπτώσεις από διατάξεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας του ιδιωτικού και
του δημόσιου τομέα.
Το πρώτο επίσημο κείμενο σχετικά με τη συμφιλίωση επαγγελματικής και
οικογενειακής/προσωπικής ζωής είναι ο Ν. 1483/1984 με τίτλο «Προστασία και
διευκολύνσεις για εργαζόμενους με οικογενειακές ευθύνες» ο οποίος αφορούσε στον
ιδιωτικό τομέα και επεκτάθηκε και στο δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ το 1988.
Ένας πολύ σημαντικός σταθμός στα θέματα προστασίας της μητρότητας και της
συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/προσωπικής ζωής είναι η Εθνική Γενική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1993 της οποίας διατάξεις έχουν υποστεί τροποποιήσεις
προκειμένου να προσαρμοστούν στα δεδομένα και τις ανάγκες των εποχών.
Η Υπουργ. απόφαση (ΦΕΚ. Β’ 192/23-1-15) αποτελεί την πιο πρόσφατη πράξη η οποία
ορίζει θέματα συμφιλίωσης και συγκεκριμένα για τις «Αυτοαπασχολούμενες γυναίκες άμεσα ασφαλισμένες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), οι
οποίες δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας, ύψους εκατόν
πενήντα (150) ευρώ και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών».
Το 2014 με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Φ.10060/15858/606/ΦΕΚ Β 2665/08.10.2014,
καθορίστηκε η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας
στις άμεσα ασφαλισμένες του Ε.Τ.Α.Α., κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4097/2012 (Α'
235) όπου αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου
Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο
επάγγελμα, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας, ύψους
διακοσίων (200) για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Με το Ν.4305/14 άρθρο 26,
εισάγεται για πρώτη φορά άδεια για θέματα υγείας παιδιών στο δημόσιο τομέα.
Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι γονείς (φυσικοί,θετοί και ανάδοχοι) δικαιούνται να ζητήσουν
την προβλεπόμενη διάρκειας μέχρι ένα μήνα άδεια άνευ αποδοχών όταν πρόκειται για
νοσηλεία ανήλικου τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση
παρουσία του γονέα.Επίσης η γονική άδεια ανατροφής επεκτείνεται στο θετό και ανάδοχο
γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή
παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών, εφόσον η υιοθεσία δεν έχει
ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.
Ενδεικτικά, άλλοι σχετικοί νόμοι, είναι ο Ν. 4210/13, άρθρο 6ο οποίος προβλέπει ότι σε
περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνωνχορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής
χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός. Επίσης
καταργήθηκε διάταξη που έθετε ζητήματα στην ισότιμη λήψη της άδειας φροντίδας από τους
πατέρες.
Ο πρόσφατος Νόμος 4075/2012 ο οποίος αφορά στο δικαίωμα της γονικής άδειας και
καθορίζει το πεδίο εφαρμογής και τις σχετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης του με στόχο την
εναρμόνιση γονεϊκών και επαγγελματικών ευθυνών εισάγοντας τη δυνατότητα χρήσης και
στους δύο γονείς. Εξάλλου, ο Νόμος 3996/2011 αναφέρεται στην προστασία της μητρότητας
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και την απαγόρευση καταγγελίας της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον
εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα
δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω
ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για
καταγγελία.
Πολύ σημαντικός επίσης είναι και ο Νόμος 4097/2012, ο οποίος για πρώτη φορά
καλύπτει την αυτοαπασχόληση και ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2010/41/ΕΕ και αφορά σε ζητήματα ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών
και την αυτοαπασχόληση εισάγοντας έτσι το δικαίωμα της γονικής άδειας και στις γυναίκες
αυτοαπασχολούμενες.
Επίσης ο Νόμος 3655/2008 αφορά στην ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας. Η
προστασία
της
μητρότητας
και
της
συμφιλίωσης
επαγγελματικής
και
οικογενειακής/προσωπικής ζωής όσον αφορά στους δημόσιους υπαλλήλους ορίζονται από
τους Κώδικες Δημοσίων Υπαλλήλων.
Αναλυτικότερα οι γονικές άδειες στην Ελλάδα περιλαμβάνουν: την άδεια
μητρότητας, την άδεια πατρότητας, την άδεια φροντίδας παιδιού και τη γονική άδεια
ανατροφής και είναι οι εξής:
- Νόμος 3528/2007 και 3801/2009: Η άδεια μητρότητας προβλέπει για τις
εργαζόμενες του δημοσίου τομέα 5 μήνες απουσία από την εργασία (2 μήνες πριν
και 3 μήνες μετά τον τοκετό) με πλήρεις αποδοχές και επέκταση κατά 2 μήνες για
κάθε παιδί πέραν του 3ου. Στην περίπτωση γεννήσεων διδύμων, τριδύμων κλπ η
άδεια μητρότητας επεκτείνεται κατά ένα μήνα για κάθε παιδί πέραν του ενός. Στις
υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις
αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της
υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.
- Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2000-1, ΠΔ 176/1997. Για τις
εργαζόμενες με συμβάσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα προβλέπεται άδεια 17
εβδομάδων (8 εβδομάδες πριν και 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό). Οι αποδοχές είναι
πλήρεις εφόσον η εργαζόμενη είχε συμπληρώσει 200 ημέρες εργασίας τα τελευταία
δύο χρόνια. Οι αποδοχές καλύπτονται από το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ.
- Νόμος 3655/2008: «Ειδική Παροχή για την Προστασία της Μητρότητας» για τις
ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η άδεια προβλέπει 6 μήνες απουσία από την εργασία
και λαμβάνεται μετά τη λήξη της βασικής άδειας μητρότητας και πριν την έναρξη
της άδειας φροντίδας (μειωμένο ωράριο) εκτός εάν, με συμφωνία του εργοδότη,
λαμβάνεται μετά τη λήξη της άδειας φροντίδας εφόσον αυτή λαμβάνεται ως
συνεχόμενη απουσία από την εργασία και όχι ως μειωμένο ωράριο. Η άδεια είναι
με αποδοχές ισοδύναμες με τις κατώτερες αποδοχές όπως ορίζονται στη ΕΓΣΣΕ και,
τελευταία, όπως ορίζονται με νόμο του κράτους και καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ.
- Νόμος 4097/2012. Αναφέρεται στις αυτοαπασχολούμενες, και αφορά τη χορήγηση
επιδόματος μητρότητας, το οποίο επιτρέπει την προσωρινή διακοπή του
επαγγέλματός τους κατά τη διάρκεια της κυοφορίας ή της λοχείας, για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον 14 εβδομάδων.
- Υπουργικές Αποφάσεις Φ.40035/41931/1653 (ΦΕΚ. Β΄ 192/23.01.2015) για ΟΑΕΕ
και
Φ.10060/15858/606 (ΦΕΚ Β 2665/8-10-2014) για ΕΤΑΑ. Στις
αυτοαπασχολούμενες που είναι άμεσα ασφαλισμένες στον Οργανισμό Ασφάλισης
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Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα
Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) και οι οποίες καλύπτονται πλήρως για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη κατά το χρόνο γέννησης του παιδιού, προβλέπεται μηνιαία αποζημίωση
διάρκειας 4 μηνών λόγω κύησης και μητρότητας. Για τον ΟΑΕΕ ισχύει ύψος
αποζημίωσης €150 μηνιαίως, ενώ στην περίπτωση του ΕΤΑΑ στα 200€ μηνιαίως.
- Νόμος 3801/2009: «Άδεια Πατρότητας». Για τους εργαζόμενους πατέρες τόσο του
δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα προβλέπεται άδεια 2 ημερών κατά το χρόνο
γέννησης του παιδιού. Στον ιδιωτικό τομέα η άδεια ονομάζεται «άδεια γέννησης
τέκνου». Η άδεια αυτή είναι με πλήρεις αποδοχές και καλύπτεται από τον εργοδότη
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
- Νόμος 3528/2007 και Νόμος 4210/2013: «Άδεια φροντίδας παιδιού». Για τους
εργαζόμενους γονείς του δημοσίου τομέα προβλέπονται μειωμένες ώρες εργασίας,
μετά την άδεια μητρότητας, μέχρι το παιδί να γίνει 4 χρόνων. Ο εργαζόμενος γονιός
έχει το δικαίωμα να λάβει με πλήρεις αποδοχές την άδεια αυτή σε 9 μήνες
συνεχόμενης απουσίας από την εργασία του εφόσον οι συνολικές ώρες απουσίας
είναι ίδιες με αυτές του μειωμένου ωραρίου. Το μειωμένο ωράριο επεκτείνεται
κατά 6 μήνες ή η συνεχόμενη άδεια κατά 1 μήνα σε γονείς άγαμους, χήρους και
διαζευγμένους ή με σοβαρό πρόβλημα αναπηρίας. Για γονείς που αποκτούν 4ο
παιδί το μειωμένο ωράριο παρατείνεται για 2 ακόμα χρόνια. Στην περίπτωση
γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής
χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών για κάθε παιδί πέραν του ενός. Η άδεια αποτελεί
οικογενειακό δικαίωμα που είτε μπορεί να λάβει ο ένας μόνο γονιός είτε μοιράζεται
μεταξύ τους μετά από κοινή δήλωση τους στους αντίστοιχους εργοδότες τους ως
προς το ποιος και για πόσο διάστημα θα κάνει χρήση της άδειας.
- Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα προβλέπονται μειωμένες ώρες εργασίας
για 30 μήνες μετά την άδεια μητρότητας ή, εφόσον ο γονιός και ο εργοδότης
συμφωνούν, 18 μήνες (με μεγαλύτερη μείωση του ωραρίου). Επίσης, κατόπιν
συμφωνίας με τον εργοδότη ο γονέας, αντί για μειωμένο ωράριο εργασίας, μπορεί
να λάβει συνεχόμενη ισόχρονη άδεια, η οποία μπορεί να ληφθεί όλη μαζί ή κατά
διαστήματα μέσα στους πρώτους 30 μήνες μετά την άδεια μητρότητας. Η άδεια
είναι με πλήρεις αποδοχές, καλύπτεται από τον εργοδότη και αποτελεί οικογενειακό
δικαίωμα που δικαιούνται και οι δύο γονείς. Εάν και οι δύο είναι μισθωτοί, με κοινή
τους δήλωση στους αντίστοιχους εργοδότες τους ορίζουν ποιος από τους δύο θα τη
χρησιμοποιήσει. Εάν αποφασίσουν να τη χρησιμοποιήσουν και οι δύο, δηλώνουν το
διάστημα που ο καθένας θα τη χρησιμοποιήσει. Ο πατέρας δεν δικαιούται αυτής
της άδειας εάν η μητέρα δεν εργάζεται.
- Νόμος 3986/2011: «Γονική Άδεια Ανατροφής». Στον δημόσιο τομέα η άδεια ισχύει
μέχρι το παιδί να γίνει 6 χρόνων, αποτελεί ατομικό δικαίωμα του κάθε γονιού και
λαμβάνεται και όταν ακόμα ο άλλος γονιός δεν εργάζεται. Στην περίπτωση
διαζυγίου ή μη αναγνώρισης του παιδιού δικαίωμα στην άδεια έχει μόνο ο γονιός
που φροντίζει το παιδί. Η άδεια είναι χωρίς αποδοχές, γίνεται όμως με αποδοχές
για τρεις μήνες στην περίπτωση γέννησης 3ου ή περισσοτέρων τέκνων.
- Νόμος 4075/2012. Στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται γονική άδεια 4 μηνών για κάθε
γονιό και για κάθε παιδί, μέχρι αυτό να γίνει 6 χρόνων, με την προϋπόθεση ενός
χρόνου συνεχούς ή μη συνεχούς εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Εάν και οι δύο γονείς
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εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, συναποφασίζουν ποιος θα λάβει πρώτος την άδεια
και για πόσο διάστημα. Επίσης είναι απαραίτητο να έχει διέλθει ένας χρόνος
εργασίας με τον ίδιο εργοδότη στην περίπτωση που αυτός έλαβε γονική άδεια για
ένα προηγούμενο παιδί του. Ειδικές κατηγορίες μονογονέων12 δικαιούνται διπλάσιο
χρόνο γονικής άδειας. Με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη, η άδεια μπορεί να
λαμβάνεται σε ένα ή περισσότερα διαστήματα. Η άδεια είναι χωρίς αποδοχές και
αποτελεί ατομικό μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα του κάθε γονιού, χορηγείται δε με
βάση την προτεραιότητα της σειράς των αιτήσεων των εργαζομένων κάθε
ημερολογιακό έτος. Οι γονείς παιδιών με αναπηρία ή άλλες ξαφνικές ασθένειες,
καθώς και μονογονείς ειδικών κατηγοριών έχουν προτεραιότητα στη λήψη της
άδειας.
- Νόμος 3528/2007 «Άδεια εργαζομένων στον δημόσιο τομέα για σχολική
παρακολούθηση του παιδιού». Προβλέπεται άδεια με πλήρεις αποδοχές 4 ημερών
τον χρόνο για τη σχολική παρακολούθηση του παιδιού εάν ο γονιός έχει 1 παιδί και
μέχρι 5 ημέρες εάν έχει 2 ή περισσότερα παιδιά στο σχολείο. Η άδεια αυξάνεται
κατά 1 ημέρα εάν τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα σε σχολεία διαφορετικής
βαθμίδας. Η άδεια αποτελεί οικογενειακό δικαίωμα. Εάν και οι δύο γονείς
εργάζονται στο δημόσιο, χρήση της άδειας μπορεί να κάνει ο ένας εκ των δύο
γονέων ή μοιράζεται μεταξύ τους.
- Νόμος 1483/84 «Άδεια εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα για σχολική
παρακολούθηση του παιδιού». Προβλέπεται άδεια με πλήρεις αποδοχές 4 ημερών
τον χρόνο για κάθε παιδί-μαθητή ηλικίας μέχρι 16 χρόνων. Η άδεια αποτελεί
οικογενειακό δικαίωμα που δικαιούται ο ένας μόνο γονέας ή μοιράζεται μεταξύ
τους.
- Νόμος 2527/97και Νόμος 3528/2007: «Άδεια για γονείς (ή και συζύγους) παιδιών
με αναπηρία ή άλλες παθήσεις» Ο νόμος προβλέπει για τους εργαζόμενους στον
δημόσιο τομέα μειωμένο ωράριο εργασίας (1 ώρα την ημέρα) για γονείς παιδιών (ή
συζύγους) με αναπηρία, 22 ημέρες το χρόνο για γονείς παιδιών (ή συζύγους) που
χρειάζονται τακτική μετάγγιση ή θεραπεία και 22 μέρες το χρόνο για γονείς παιδιών
με βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down. Οι ανωτέρω άδειες είναι με πλήρεις
αποδοχές και αποτελούν οικογενειακό δικαίωμα που είτε κάνει χρήση ο ένας μόνο
γονέας ή μοιράζεται μεταξύ τους. Για τον ιδιωτικό τομέα ο Νόμος 1483/1984 και
Νόμος 4075/2012 προβλέπει μειωμένο ωράριο εργασίας (μια ώρα την ημέρα) χωρίς
αποδοχές για γονείς παιδιών με αναπηρία μόνο σε εταιρείες με 50+
απασχολούμενους και μέχρι το παιδί να γίνει 16. Η άδεια συνιστά οικογενειακό
δικαίωμα που είτε κάνει χρήση ο ένας μόνο γονέας είτε μοιράζεται μεταξύ τους.
Επιπλέον, προβλέπεται άδεια μετ’ αποδοχών 10 ημερών για γονείς παιδιών που
πάσχουν από σοβαρά νοσήματα.
- Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβασης Εργασίας 2002-2003. «Άδεια για μονογονείς».
Μόνο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικού τομέα προβλέπονται 6 μέρες
αμειβόμενης άδειας το χρόνο για άγαμους και χήρους γονείς και 8 μέρες εάν επί
πλέον ο γονιός έχει 3 και πάνω παιδιά και μέχρι το παιδί να γίνει 12 χρόνων. Η άδεια
είναι με πλήρεις αποδοχές.
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λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων

- Νόμος 4210/13. Οι εργαζόμενοι γονείς (φυσικοί, θετοί και ανάδοχοι) στον δημόσιο
τομέα δικαιούνται ενός μηνός άδεια άνευ αποδοχών για νοσηλεία ανήλικου τέκνου
λόγω ασθένειας ή ατυχήματος. Στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται (Νόμος
1483/1984, Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβασης Εργασίας 2000-2001, Εθνική Γενική
Συλλογική Σύμβασης Εργασίας 2008-2009) άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι 6 μέρες το
χρόνο εάν ο γονιός έχει ένα παιδί, μέχρι 8 ημέρες τον χρόνο εάν έχει δύο παιδιά και
μέχρι 14 ημέρες τον χρόνο εάν έχει περισσότερα από τρία παιδιά. Η άδεια επίσης
χορηγείται και για άλλα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας και αποτελεί ατομικό
δικαίωμα του κάθε γονιού. Επιπλέον, με τον Νόμο 4075/2012, οι εργαζόμενοι γονείς
του ιδιωτικού τομέα δικαιούνται άδεια 30 ημερών για περιπτώσεις επείγουσας
εισαγωγής παιδιού ηλικίας μέχρι 18 χρόνων στο νοσοκομείο. Η άδεια αποτελεί
ατομικό δικαίωμα του γονιού, είναι άνευ αποδοχών και χορηγείται εφόσον ο γονιός
έχει εξαντλήσει τη γονική άδεια που δικαιούται.
- Νόμος 4075/2012 και Νόμος 4305/2014. Στον δημόσιο τομέα χορηγείται τρίμηνη
άδεια μητρότητας με αποδοχές στις μητέρες που υιοθετούν παιδιά μέσα τους
πρώτους έξι μήνες μετά την υιοθεσία και εφόσον το παιδί είναι μικρότερο των 6
χρόνων. Ένας από τους τρεις μήνες άδειας μπορεί να ληφθεί και πριν την υιοθεσία.
Επίσης, οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας μέχρι τεσσάρων χρόνων έχουν δικαίωμα να
λαμβάνουν την άδεια φροντίδας. Ακόμα, το δικαίωμα στη γονική άδεια ανατροφής
έχει και ο/ηεργαζόμενος/η ο/η οποίος/α υιοθετεί ή γίνεται ανάδοχος παιδιού κάτω
των 6 (με τη δυνατότητα επέκτασης του ηλικιακού ορίου στα 8 χρόνια εάν οι
διαδικασίες υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχουν ολοκληρωθεί νωρίτερα). Στον ιδιωτικό
τομέα οι θετοί γονείς παιδιών μέχρι 6 χρόνων δικαιούνται άδειας φροντίδας
σύμφωνα με τον Νόμο 4075/2012 ενώ όσοι υιοθετούν ή γίνονται ανάδοχοι παιδιών
κάτω των 6 χρόνων (με τη δυνατότητα επέκτασης του ηλικιακού ορίου στα 8 χρόνια
εάν οι διαδικασίες υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχουν ολοκληρωθεί νωρίτερα)
δικαιούνται να λαμβάνουν γονική άδεια.
2.2.2 Δημόσιες πολιτικές και πρακτικές για τη συμφιλίωση της εργασίας με την ιδιωτική και
την οικογενειακή ζωή
Στο πλαίσιο του Β΄ και Γ’ ΚΠΣ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αλλά και του ΕΣΠΑ
χρηματοδοτήθηκαν δράσεις για τη στήριξη της συμφιλίωσης της εργασίας με την
οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή. Συγκεκριμένα ανάμεσα στις σημαντικότερες δράσεις
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών: Τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ιδρύθηκαν στο πλαίσιο του Β’ Κ.Π.Σ. με στόχο την
δημιουργική απασχόληση των παιδιών ηλικίας 5-12 εκτός του σχολικού ωραρίου
αλλά και τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων. Με την αλλαγή στον τρόπο
χρηματοδότησης των προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, ένας μεγάλος αριθμός των ΚΔΑΠ έκλεισαν το
φθινόπωρο του 2008, μετά τη λήξη της χρηματοδότησής τους από το 3ο Κοινοτικό
πλαισίου Στήριξης (2000-2006). Επιπλέον, τα ΚΔΑΠ υποχρεωμένα επέκτειναν τις
υπηρεσίες τους και στα νήπια, από το σχολικό έτος 2007-2008 και μάλιστα σε
περιορισμένες ομάδες δικαιούχων. Σήμερα υπάρχουν περίπου 524 ΚΔΑΠ στην
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Ελλάδα, δημοτικά και ιδιωτικά, που παρέχουν φροντίδα και δημιουργικές
δραστηριότητες σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών και 89 ΚΔΑΠ, δημοτικά και ιδιωτικά, για
παιδιά με ειδικές ανάγκες13.
Ολοήμερο Σχολείο: Τα ολοήμερα σχολεία ξεκίνησαν τη λειτουργία τους από το 2002
και εξακολουθούν να υφίστανται έως σήμερα. Ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου με
ωράριο μέχρι τις 4 μ.μ. είναι πολύ σημαντικός καθώς επιτρέπει στους εργαζόμενους
γονείς να συνδυάζουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις τους με την εργασία.
Ολοήμερο Nηπιαγωγείο: Το ίδιο ισχύει και για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία τα οποία
λειτουργούν στο πλαίσιο των κρατικών νηπιαγωγείων με στόχο την αναβάθμιση της
προσχολικής αγωγής και την διευκόλυνση των εργαζομένων γονέων.
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»: Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» το οποίο έχει
ολοκληρωθεί υλοποιήθηκε με την ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και παρείχε δωρεάν υπηρεσίες εξυπηρέτησης βασικών αναγκών στο σπίτι σε
ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με αναπηρία όπωςψυχοκοινωνική υποστήριξη,
νοσηλευτικές υπηρεσίες, συντροφιά, πληρωμή λογαριασμών κλπ.
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.): Τα Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) επίσης είναι πρόγραμμα το οποίο δεν υλοποιείται
πλέον. Τα Κ.Η.Φ.Η. είχαν ως κύριο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
ηλικιωμένων και την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των
μελών των οικογενειών που είχαν εξαρτώμενο ηλικιωμένο μέλος. Τα Κ.Η.Φ.Η.
λειτουργούσαν στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α. και παρείχαν υπηρεσίες ημερήσιας
φιλοξενίας, νοσηλευτικές υπηρεσίες, δημιουργική απασχόληση κλπ.
Τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας
φροντίδας σε άτομα με αναπηρία με ανώτατο ημερήσιο όριο τις 16 ώρες ανάλογα με
τις ανάγκες των ΑμεΑ. Παρέχουν συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες υγείας και
νοσηλείας, επαγγελματική κατάρτιση, ενημέρωση και ψυχαγωγία. Τα Κέντρα
λειτουργούν από φορείς ιδιωτικού δικαίου μετά από σχετική άδεια που χορηγείται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων. Τα νοσήλια
καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς των επωφελουμένων μόνο εφόσον η
παραμονή και η ημερήσια φροντίδα είναι μεγαλύτερη των 8 ωρών.
Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal «Εθνικό Θεματικό Δίκτυο για τη Συμφιλίωση της
Οικογενειακής με την Επαγγελματική ζωή». Κατά τον πρώτο κύκλο υλοποίησης της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal, 2003-2005, λειτούργησε το Ε.Θ.Δ. για τη
Συμφιλίωση της Οικογενειακής με την Επαγγελματική ζωή.
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών: Ο θεσμός αυτός ο οποίος λειτουργεί έως σήμερα
θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένος γιατί, πέρα από τον περιορισμό της
γραφειοκρατίας, με το διευρυμένο ωράριο λειτουργίαςεπιτρέπει στους
εργαζόμενους πολίτες να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με το δημόσιο και
εκτός του ωραρίου της δικής τους εργασίας.
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Έργου: «Εναρμόνιση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», χρηματοδοτήθηκαν βρεφονηπιακοί και
παιδικοί σταθμοί των ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠ- ΜΕΑ. Κατά την περίοδο 2012-2013
εξυπηρετήθηκαν 60.000 παιδιά. Σε όλη τη χώρα συνολικά έχουν εγκριθεί για
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χρηματοδότηση από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ (20072013) 105 βρεφονηπιακοί - παιδικοί σταθμοί και τέσσερα κέντρα φροντίδας παιδιών
με αναπηρία.

2.2.3 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης - δεδομένα για τη χρήση αδειών από τους γονείς
και τη φροντίδα των παιδιών στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η φροντίδα των παιδιών είναι σε μεγάλο βαθμό καθορισμένη από τις
κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνολικά οι σχέσεις
εργασίας-οικογένειας-παιδιού, διαπερνώνται από τέσσερα πεδία παρέμβασης. Το πρώτο
πεδίο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες συλλογικής φροντίδας και ανατροφής των παιδιών όπως
είναι οι βρεφικοί και οι παιδικοί σταθμοί αλλά και οι επισήμως αναγνωρισμένοι φροντιστές
παιδιών. Το δεύτερο πεδίο αναφέρεται στις γονικές άδειες και περιλαμβάνουν τις άδειες
εγκυμοσύνης και λοχείας, την άδεια μητρότητας, τη γονική άδεια, την πατρική άδεια, τις
άδειες ανατροφής και φροντίδας των παιδιών, τις άδειες φροντίδας των άρρωστων ή και των
ανάπηρων παιδιών και τις άδειες παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης. Το τρίτο πεδίο
αναφέρεται στην ευέλικτη απασχόληση με έμφαση στην ευελιξία της καθημερινής
προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία και τη μερική απασχόληση και το τέταρτο
πεδίο πολιτικής περιλαμβάνει τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα παιδιών και το
φορολογικό σύστημα (ΙΝΕ- ΓΣΕΕ, 2013).
Αναφορικά με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας η Ελλάδα υστερεί σημαντικά ως προς τις
υπηρεσίες συλλογικής φροντίδας και ανατροφής και από τους στόχους που τίθενται από
κοινού με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη αυτού του είδους
των υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat 2009 και EIGE, 2013, (σελ.14-15) oι
υπηρεσίες συλλογικής φροντίδας των παιδιών το 2009 καλύπτουν μόλις το 10% των παιδιών
από 0 έως και μικρότερα των 3 χρόνων και το 41% των παιδιών 3 ετών έως την ηλικία της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης ενώ η διάρκεια παροχής υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά 0-3
ετών είναι 33.8 ώρες και 25,8 ώρες για παιδιά τριών ετών και άνω σε εβδομαδιαία βάση
γεγονόςπου παρεμποδίζει τηνεργασία και των δύο γονέων με πλήρη απασχόληση και κυρίως
της μητέρας που είναι συνήθως η κύρια υπεύθυνη για τηφροντίδα των παιδιών. Άλλες
μορφές φύλαξης, όπως συγγενείς και άλλοι άτυποι φροντιστές/στριες είναι αυτοί που
αναλαμβάνουν τη φροντίδα των μικρών παιδιών ή και οι ίδιοι οι γονείς κυρίως οι γυναίκες
που επιλέγουν να εργάζονται ευέλικτα ή απέχουν από την επίσημη απασχόληση. Πιο
συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το 19% περίπου των παιδιών το φροντίζουν οι παππούδες ή οι
γιαγιάδες ενώ οι επίσημοι φροντιστές είναι περιορισμένοι(ΙΝΕ- ΓΣΕΕ, 2013).
Επίσης εκτιμάται ότι στην Ελλάδα μέχρι το 2008 υπήρχαν περίπου 1.346 βρεφικοί και
παιδικοί δημοτικοί σταθμοί που μπορούσαν να φιλοξενήσουν 63.050 παιδιά, 488 κέντρα που
χρηματοδοτήθηκαν από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. και μπορούσαν να φιλοξενήσουν
14.653 παιδιά, 23 σταθμοί σε χώρους εργασίες με δυνατότητα φιλοξενίας 1.200 παιδιών, 18
σταθμοί με απροσδιόριστη δυνατότητα φιλοξενίας ανήκαν στην Εκκλησία και 1.740 ιδιωτικοί
σταθμοί με απροσδιόριστη δυναμικότητα (Karamessini, 2008). Αν υποθέσουμε ότι η
δυναμικότητα των ιδιωτικών σταθμών είναι περίπου ίδια με τους δημοτικούς σταθμούς, τότε
οι ιδιωτικοί σταθμοί καλύπτουν περίπου 81.500 παιδιά και συνολικά μπορούσαν να
φιλοξενηθούν στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς περίπου 160.600 παιδιά ηλικίας 0
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έως και 4 ετών όταν το ίδιο χρονικό διάστημα ο συνολικός αριθμός των παιδιών εκτιμάμε ότι
με βάση τους αριθμούς των ετήσιων γεννήσεων ήταν περίπου 337.168 που σημαίνει ότι οι
υπηρεσίες συλλογικής φροντίδας των παιδιών στην Ελλάδα (δημόσιες και ιδιωτικές)
καλύπτουν μόλις το 21% των παιδιών (Karamessini, 2008).
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ για τον αριθμό των αιτήσεων που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογένειας και Επαγγελματικής
Ζωής» για τη συμμετοχή παιδιών σε παιδικούς σταθμούς, βρεφικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ
κατά το 2012, ο βαθμός κάλυψης των εκφρασμένων αναγκών είναι πολύ περιορισμένος
(44,31% για τους βρεφικούς σταθμούς, 66,64% για τους παιδικούς σταθμούς και 53,81% για
τα ΚΔΑΠ). Οι ελλείψεις στις δομές παιδικής και βρεφικής φροντίδας είναι μεγάλες τόσο στο
σύνολο της Ελλάδας όσο και σε κάθε περιφέρεια χωριστά με τα εντονότερα προβλήματα να
παρατηρούνται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου,
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Καραμεσίνη, 2015).
Δεδομένα της ΕΕΤΑΑ σχετικά με τις προσφερόμενες θέσεις δωρεάν φροντίδας
προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» αναφέρουν
ότι το ποσοστό κάλυψης αυξήθηκε μεταξύ του 2009 και του 2012 από το 11% στο 20%
στις ηλικίες 0-3 ετών και από το 58% στο 76% για τις θέσεις 3-6 χρόνων. Ωστόσο η αύξηση
αυτή συνοδεύτηκε από ποιοτική υποβάθμιση των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας λόγω
της οικονομικής κρίσης και της ελλειπούς χρηματοδότησης από τους Δήμους (Καραμεσίνη,
2015, σελ. 263-264).
Σχετικά με τις γονικές άδειες στην Ελλάδα, όπως αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω
αυτές παρουσιάζουν σημαντική ποικιλία. Ωστόσο η χρήση αυτών των αδειών εκτός από την
άδεια μητρότητας, είναι περιορισμένη και καλύπτει πολύ μικρή αναλογία των γονέων που
τυπικά έχουν το δικαίωμα για την αξιοποίησή τους. Ο αριθμός των γονέων (κατά κανόνα
γυναικών/μητέρων) που αξιοποιούν συνολικά το θεσμό των γονικών αδειών είναι πολύ
μικρός συγκριτικά με τον αριθμό των παιδιών που βρίσκονται στην ηλικία που επιτρέπει τη
χρήση τους. Επίσης, η άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών, παρά την
περιορισμένη ετήσια διάρκειά της αξιοποιείται από πολύ μικρό ποσοστό γονέων από τότε
που εκδηλώθηκε η οικονομική κρίση δηλαδή από το 2008 και μετά όπου η χρήση των γονικών
αδειών περιορίστηκε σημαντικά κάτι που υποδηλώνει την επιδείνωση των συνθηκών
εργασίας των εργαζόμενων γονέων. Μόνη εξαίρεση είναι η αύξηση του αριθμού των γονέων
που κάνουν χρήση της άδειας φροντίδας παιδιού η οποία οφείλεται, επίσης, στην επιδείνωση
των συνθηκών εργασίας των γονέων σε συνδυασμό με τον περιορισμό των δυνατοτήτων
φροντίδας των παιδιών στις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες ή/και την αδυναμία αγοράς
ιδιωτικών υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών (Karamessini, 2008).
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι άδειες καλύπτουν όσους/ες έχουν μισθωτή σχέση εργασίας
είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Ενώ για τις αυτοαπασχολούμενες προβλέπεται
μόνο άδεια μητρότητας. Επιπλέον, ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν κάποιες
προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών καθώς η άδεια μητρότητας προϋποθέτει 200
ημέρες εργασίας τα προηγούμενα δυο χρόνια και ηγονική άδεια ένα χρόνο συνεχούς ή μη
συνεχούς εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Επίσης η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας
καλύπτει μόνο τις ασφαλισμένεςστο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Αναφορικά με τη χρήση των αδειών από τις γυναίκες και τους άνδρες δεν υπάρχουν
επαρκή στοιχεία στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων για την
οικογένεια του ΟΟΑΣΑ (2014) παρουσιάζονται στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Έρευνα

45

Εργατικού Δυναμικού του 2011 σχετικά με το ποσοστό των ανδρών και γυναικών
εργαζομενων που έχουν κάνει χρήση άδειας για φροντίδα παιδιού στο σύνολο των
εργαζομενων με ενα παιδί κάτω του ενός έτους. Κατά το έτος 2011 η χώρα μας βρίσκεται στις
τελευταίες θέσεις και δεν εμφανίζεται κανένα ποσοστό χρήσης άδειας από πατέρα ενώ οι οι
μητέρες καταγράφονται με το χαμηλό ποσοστό ύψους 19,6% .
Ωστόσο, πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Καθημερινή» (20/2/2016)
αναφέρει ότι αρκετοί πλέον άνδρες /πατέρες εργαζόμενοι στο Δημόσιο αξιοποιούν την
άδεια ανατροφής ανατρέποντας τα στερεότυπα στη χώρα μας κάτι που συνδέεται και
με την οικονομική κρίση γιατί βοηθούν τη γυναίκα τους στην επαγγελαματική της
δραστηριότητα.
Σε εθνικό επίπεδο, τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται από τις εκθέσεις του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), οι οποίες περιλαμβάνουν ξεχωριστή ενότητα για
την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης. Οι πληροφορίες αφορούν
αποκλειστικά τον ιδιωτικό τομέα και επιχειρήσεις από τις οποίες κάποιοι εργαζόμενοι
ζήτησαν και πήραν γονική άδεια κι όχι το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας.
Ετσι, σύμφωνα με την έκθεση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) για το 2013
παρουσιάζεται μεγάλη διαφορά στη χρήση γονικών αδειών από τις γυναίκες και τους άνδρες
με τις γυναίκες να αξιοποιούν σχεδόν αποκλειστικά τις άδειες ενώ συνολικά διαμέσου της
οικονομικής κρίσης ελάχιστες γυναίκες και άνδρες παρουσιάζονται να κάνουν χρήση των
γονικών αδειών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικό τομέα14. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρούνται
διαφορές στη χρήση των αδειών ανάλογα με το αν αυτές είναι αμειβόμενες ή όχι. Οι
αμειβόμενες άδειες (άδεια φροντίδας και άδεια για σχολική παρακολούθηση του παιδιού)
έχουν σχετικά καλύτερο βαθμό χρήσης, ενώ αντίθεταοι μη αμειβόμενες άδειες ειδικά δε η
γονική άδεια ανατροφής έχει σχεδόν ανύπαρκτη χρήση από τους πατέρες.

14

ο αναγραφόμενος αριθμός επιχειρήσεων και προσωπικού αφορά τις επιχειρήσεις από τις οποίες κάποιοι εργαζόμενοι
ζήτησαν και πήραν γονική άδεια κι όχι το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας.
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3.1 Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τη συμφιλίωση της
εργασίας με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ EC το 2013 δημοσίευσε Έκθεση με τίτλο: «Η επίδραση της
οικονομικής κρίσης αναφορικά με την κατάσταση των γυναικών και των ανδρών και τις
πολιτικές ισότητας των φύλων» The impact of the economic crisis on the situation of women
and men and on gender equality policies). Σύμφωνα με την έκθεση η Ευρώπη βιώνει μια
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε με την «πιστωτική κρίση» στον
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και εξελίχθηκε ως μια κρίση του δημόσιου χρέους.
Τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης και λιτότητας έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση
της κρίσης για τη μείωση των δημόσιων ελλειμμάτων και του χρέους. Η έκθεση έχει ως στόχο
να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της κρίσης στην κατάσταση των γυναικών και των ανδρών στην
Ευρώπη και στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων.
Από την Έκθεση προκύπτουν τέσσερα κύρια συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα
είναι ότι υπήρξε μια μείωση προς τα κάτω της ψαλίδας μεταξύ των δυο φύλων στην
απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τη φτώχεια κατά τη διάρκεια της οικονομικής
κρίσης (2008-2013) . Ωστόσο αυτό δε συνεπάγεται με πρόοδο στην ισότητα των φύλων,
καθώς συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και
μείωση στα εισοδήματα τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.
Στα πρώτα χρόνια της κρίσης η διαφοροποίηση της αγοράς εργασίας είχε πράγματι
προστατεύσει την απασχόληση των γυναικών, τη δραστηριότητα τους στην αγορά εργασίας
και τις αμοιβές τους. Ο διαχωρισμός αυτός περιλαμβάνει υπερ-εκπροσώπηση των γυναικών
στην απασχόληση των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των θέσεων εργασίας στο
δημόσιο τομέα) και επιχειρήσεις χαμηλής εκπροσώπησης στον τομέα της βιομηχανίας, των
κατασκευών και του ανδροκρατούμενου χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι άνδρες
αντιμετώπισαν συγκριτικά μεγαλύτερες απώλειες συγκριτικά με τις γυναίκες σε χώρες όπου
αυτός ο διαχωρισμός είναι μεγαλύτερος.
Το δεύτερο βασικό συμπέρασμα της πιο πάνω έκθεσης είναι ότι η συμπεριφορά των
γυναικών στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν παρόμοια με εκείνη των
ανδρών. Στη συγκεκριμένη κρίση δεν ήταν οι γυναίκες αυτές που λειτούργησαν ως μέσο
εξισορρόπησης της κρίσης, όπως γινόταν σε προηγούμενες περιόδους. Το ρόλο αυτό είχαν
νέοι άνδρες και οι γυναίκες με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης και οι μετανάστες.
Τα ζευγάρια διπλής σταδιοδρομίας μειώθηκαν κατά την κρίση σχεδόν αποκλειστικά
προς όφελος των γυναικών, καθώς οι οικογένειες όπου οι γυναίκειες είναι οι κύριες
προμηθεύτριες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 10%. Η αύξηση του αριθμού των ακούσιων
εργαζομένων με μερική απασχόληση ήταν στην πραγματικότητα μεγαλύτερη μεταξύ των
γυναικών, αν και σε όρους ποσοστών, η αύξηση ήταν ισχυρότερη μεταξύ των ανδρών.
Η επιδείνωση των συνθηκών απασχόλησης επηρεάζει τις γυναίκες και τους άνδρες με
διαφορετικό τρόπο και όχι «περισσότερο» ή «λιγότερο». Υπάρχουν στοιχεία παράβασης και
περικοπής των δικαιωμάτων των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά δεν υπάρχει
σαφής ένδειξη για το αν οι άντρες ή οι γυναίκες έχουν περισσότερο επηρεαστεί. Οι άνδρες
αναφέρουν για τους εαυτούς τους ότι πλήττονται περισσότερο από την κρίση και εκφράζουν
πιο συχνά παράπονα για αυξημένη εργασιακή ανασφάλεια, περικοπές στις αμοιβές και ότι
αναγκάζονται και αποδέχονται λιγότερο ενδιαφέρουσες δουλειές.
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Όπως καταγράφεται στην Έκθεση, υπάρχουν επιπτώσεις από την κρίση που αφορούν
ειδικά τις γυναίκες. Τα δικαιώματα των εγκύων γυναικών σε άδεια μητρότητας και τα
επιδόματα έχουν περιοριστεί και έχουν καταγραφεί διακρίσεις εις βάρος των εγκύων σε
τουλάχιστον τέσσερις χώρες.
Το τρίτο βασικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι
περιορισμένες αλλά άνισες περικοπές των παροχών πρόνοιας κατά τα πρώτα χρόνια της
κρίσης, ενέχουν κίνδυνο ότι η δημοσιονομική εξυγίανση μπορεί τελικά να μειώσει τόσο τις
παροχές κοινωνικής πρόνοιας όσο και τη σχετική απασχόληση με τις αντίστοιχες επιπτώσεις
στην ισότητα των φύλων.
Τέλος, σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη έκθεση η δημοσιονομική εξυγίανση ενέχει
κίνδυνο για την ισότητα των φύλων. Η εφαρμογή μέτρων που ενδέχεται να έχουν το
μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ισότητα των δυο φύλων περιλαμβάνουν το πάγωμα των μισθών
ή τις περικοπές μισθών στο δημόσιο τομέα, πάγωμα του προσωπικού ή περικοπές στο
προσωπικό στο δημόσιο τομέα, μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα, περικοπές και
περιορισμούς στην περίθαλψη όσον αφορά παροχές /επιδόματα / δομές, μείωση των
επιδομάτων στέγασης ή των οικογενειακών παροχών αυστηροποίηση των κριτηρίων
επιλεξιμότητας για την ανεργία και τα οφέλη ή οι μειώσεις των ποσοστών αναπλήρωσης,
φορολογικά μέτρα, αύξηση του ΦΠΑ και αυξήσεις στα τέλη για τις επιδοτούμενες στο κοινό
υπηρεσιών.
Το EIGE (2014) σε σχετική μελέτη παρουσιάζει πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα για
τις μεταβολές στην απασχόληση στην ΕΕ-28. Στο πιο κάτω Γράφημα 1 φαίνονται
καθαρά οι μεταβολές στη γυναικεία και ανδρική απασχόληση κατά την περίοδο της
κρίσης (2008-2012)
Γράφημα 3. Μεταβολές στην απασχόληση ανδρών και γυναικών, 2008-2012, ΕΕ-28

Πηγή: ΕΙGE, 2014, σελ.20
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΄Oπως φαίνεται, στο Γράφημα 3, οι αλλαγές στο εργατικό δυναμικό στην ΕΕ-28
έχουν επηρεάσει κυρίως το επίπεδο της ανεργίας. Δηλαδή, η αύξηση των ποσοστών
επαγγελματικής δραστηριότητας που παρατηρείται στις γυναίκες μεταξύ του 2008 και του
2012, σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης των ανδρών, εξηγούνται
από τα υψηλότερα ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και στα δύο φύλα.
Πιο συγκεκριμένα, συνολικά στην ΕΕ-28, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών αυξήθηκε κατά
3% και κατά 4%, για τους άνδρες μειώνοντας έτσι τις διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλα όσον
αφορά
την
ανεργία.
Ωστόσο, η σχετικά μικρή αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε επίπεδο ΕΕ, ( από 7% σε 11%),
στην πραγματικότητα καλύπτει την πραγματική κατάσταση ορισμένων κρατών μελών, τα
οποία έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την αύξηση των ποσοστών ανεργίας. Για
παράδειγμα, στην Ισπανία, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών αυξήθηκε κατά 12 μονάδες
και 15 για τους άνδρες. Στην Ελλάδα, τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται την ίδια περίοδο
κατά 17 μονάδες, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες ( EIGE, 2014, σελ. 19).
Επιπλέον, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει δυσανάλογα τους νέους στην ΕΕ-28,
ανεξάρτητα από το φύλο τους. Ειδικότερα, μεταξύ των νέων, ηλικίας 15 έως 24, το ποσοστό
ανεργίας αυξάνεται δραματικά μεταξύ 2008 και 2012. Η αύξηση αυτή ήταν μεγαλύτερη για
τους νέους άνδρες, ( +8 μονάδες) συγκριτικά με ( +7% ) με τις νέες (EIGE, 2014, σελ. 20).
Η οικονομική κρίση έχει μειώσει ελαφρώς το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά
το επίπεδο φτώχειας κατά τα πρώτα δύο χρόνια, αν και αυτό παρατηρείται γιατί αυξήθηκε ο
κίνδυνος φτώχειας των ανδρών περισσότερο από ό, τι των γυναικών και όχι γιατί βελτιώθηκε
η κατάσταση των γυναικών. Χωρίς τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, η κρίση θα δημιουργούσε
μεγαλύτερη αύξηση στα ποσοστά φτώχειας σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών τόσο για τους
άνδρες και τις γυναίκες. Αυτή η ανακατανομή υπήρξε σημαντική για τη μείωση του χάσματος
μεταξύ των φύλων στα ποσοστά φτώχειας (EIGE,2014) .
H κρίση αναφορικά με τη στέγαση σε ορισμένες χώρες επηρεάζει σοβαρά τη ζωή των
πιο ευάλωτων νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένων των ανύπαντρων μητέρων και των
νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα (μεταξύ των οποίων οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται).
Ακόμη, οι άστεγοι και οι μακροχρόνιοι άστεγοι έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης
και αυτό είναι ένα φαινόμενο με έμφυλη διάσταση σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες
(EIGE,2014).
Ορισμένες χώρες που έχουν ενισχύσει τις δομές υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας,
αλλά πολλές άλλες έχουν αυξήσει το κόστος τους ή έχουν μειώσει τις παροχές σε χρήμα για
την υγεία ή τη φροντίδα ως μέρος των περικοπών των δημοσίων δαπανών. Σε χώρες οι οποίες
υποβλήθηκαν σε μεγαλύτερη δημοσιονομική εξυγίανση οι παροχές μακροχρόνιας
περίθαλψης και τα επιδόματα μειώθηκαν και αυτό είχε δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες
(EIGE,2014).
Η Έκθεση του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών EWL (2012), με τίτλο: «Το τίμημα της
λιτότητας - οι επιπτώσεις στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην
Ευρώπη» (The price of austerity - The impact on women’s rights and gender equality in Europe)
διαπραγματεύεται το θέμα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων.
Οι επιπτώσεις για τις γυναίκες είναι δραματικές λόγω των περικοπών των θέσεων εργασίας
στον δημόσιο τομέα, όπου η πλειονότητα των εργαζόμενων είναι γυναίκες, καθώς και των
περικοπών των μισθών. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την
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αμειβόμενη εργασία, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες που πλέον δεν καλύπτει το κράτος
και που αφορούν στη φροντίδα της οικογένειας, των παιδιών και των ηλικιωμένων ατόμων.
Πριν την οικονομική κρίση παρατηρούνταν χαμηλή αλλά αυξανόμενη συμμετοχή των
γυναικών στο εργατικό δυναμικό, χαμηλή αλλά αυξανόμενη συμμετοχή τους στην
απασχόληση, υψηλό αλλά μειούμενο ποσοστό ανεργίας. Όπως υποστηρίζεται, η εφαρμογή
του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού
των συμβασιούχων, το πάγωμα των προσλήψεων στο δημόσιο, ενώ στον ιδιωτικό τομέα
σημειώνονται θεσμικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο, μείωση του κατώτατου μισθού και
καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων (EWL , 2012).
Εξάλλου, οι γυναίκες θίγονται περισσότερο από το πρόγραμμα οικονομικής
προσαρμογής γιατί υπερ-εκπροσωπούνται στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, στους
χαμηλά αμειβόμενους εργαζόμενους και είναι πιο ευάλωτες στις ατομικές διαπραγματεύσεις
μισθών και στους εκβιασμούς εργοδοτών για την επιβολή όρων και συνθηκών εργασίας που
καταστρατηγούν τα δικαιώματά τους (EWL, 2012).
Αξίζει να αναφερθεί, στη μελέτη που εκπόνησε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής η Gauthier (2010) με θέμα: «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στις οικογενειακές
πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (The Impact of the Economic Crisis on Family Policies in the
European Union) επισημαίνει ότι η οικονομική κρίση είχε και εξακολουθεί να έχει μεγάλο
αντίκτυπο στην ευημερία των οικογενειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σοβαρότητα της κρίσης,
η ικανότητα των κυβερνήσεων να ανταποκριθούν σε αυτή, καθώς και τα μέτρα που
υιοθετήθηκαν ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των Κρατών Μελών. Σύμφωνα με τα
συμπεράσματα που προέκυψαν από τις αναφορές των εθνικών εμπειρογνωμόνων, παρά την
κρίση, τις συνεχιζόμενες διαρθρωτικές αλλαγές που εφαρμόστηκαν στις οικογενειακές
πολιτικές των περισσότερων χωρών, γενικά ενίσχυσαν το συνολικό επίπεδο στήριξης των
οικογενειών.
Ακόμη αναφέρεται, ότι οι περισσότερες πολιτικές που σχεδιάστηκαν για την
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης δεν αφορούσαν ζητήματα οικογενειακής πολιτικής,
αλλά αποτελούσαν μέρος άλλων τομέων της κοινωνικής πολιτικής (συμπεριλαμβανομένων
των προγραμμάτων για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας).
Επιπλέον, σχετικά λίγες χώρες εισήγαγαν θετικές αλλαγές στην οικογενειακή τους πολιτική
ως άμεση ανταπόκριση στην οικονομική κρίση. Οι χώρες που εισήγαγαν τέτοιου είδους
αλλαγές, το έκαναν μέσα από μια σειρά προσωρινών μέτρων, που συνήθως αφορούσαν σε
ένα σχετικά μικρό χρηματικό βοήθημα για κάθε οικογένεια, αλλά που συχνά κάλυπτε μεγάλο
αριθμό οικογενειών. Αντίθετα, ένας μικρός αριθμός χωρών, εισήγαγε «αρνητικά» μέτρα που
μείωσαν το συνολικό επίπεδο στήριξης των οικογενειών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανταπόκριση των Ευρωπαϊκών χωρών στην οικονομική κρίση
παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία πράγμα που συνδέεται με την οικονομική κατάσταση κάθε
χώρας. Ειδικότερα αναφέρονται οι περιπτώσεις της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, και της
Λετονίας, όπου οι κυβερνήσεις έπρεπε να θεσπίσουν αυστηρές περικοπές στον
προϋπολογισμό τους και κατά συνέπεια, τα μέτρα που εφάρμοσαν μείωσαν το επίπεδο
στήριξης για τις οικογένειες. Και οι τρεις χώρες ήταν μεταξύ των χωρών που επηρεάστηκαν
σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση.
Οι αλλαγές στις οικογενειακές πολιτικές από το 2008 διαφοροποιούνται επίσης
σημαντικά ανάλογα με τον τομέα της οικογενειακής πολιτικής. Η πλειοψηφία των «θετικών»
διαρθρωτικών αλλαγών, αφορούσε τον τομέα της άδειας μητρότητας, της γονικής άδειας
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καθώς και στον τομέα της φροντίδα των παιδιών. Αυτό αντικατοπτρίζει τη συνεχή δέσμευση
των χωρών για τη βελτίωση της συμφιλίωσης των επαγγελματικών και οικογενειακών
ευθυνών. Αντίθετα, οι περισσότερες από τις αλλαγές στις οικογενειακές πολιτικές που
εισήχθησαν ως άμεση απάντηση στην οικονομική κρίση αφορούσαν σε παροχές σε χρήμα
προς τις οικογένειες (επιδόματα παιδιών / οικογένειας και φορολογικές ελαφρύνσεις για
οικογένειες με τα παιδιά). Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός «θετικών» απαντήσεων στην κρίση
αφορούσε στον τομέα των παροχών στέγασης και επιδότησης. Τέλος, παρατηρήθηκαν ακόμη
αντιφάσεις μεταξύ των αλλαγών που εισήγαγαν χώρες εκ των οποίων μερικές είχαν ως
αποτέλεσμα την αύξηση του επιπέδου στήριξης των οικογενειών, και άλλες είχαν σαν
αποτέλεσμα τη μείωση του επιπέδου στήριξης για τις οικογένειες.
Οι επιπτώσεις της κρίσης φαίνονται και στο μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού που παρατηρείται ανάμεσα στις γυναίκες σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΡ-ΕΚ, 2013) εξετάζει διάφορες πτυχές
της φτώχειας και παρουσιάζει στοιχεία σε συγκριτικό επίπεδο. ΄Οπως διαπιστώνεται, οι
μόνες μητέρες, βρίσκονται σε πολύ δυσμενέστερη θέση και αντιμετωπίζουν κίνδυνο
φτώχειας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες οικογένειες σε όλες τις χώρες
της ΕΕ-27 (ΕΡ- ΕΚ/2013, σελ. 15).
Γράφημα 4. Κίνδυνος φτώχειας των μόνων μητέρων (20-59 χρ.) και των άλλων οικογενειών,
2012, ΕΕ-27

Πηγή: EU-SILC, 2012, EP, 2013, σελ. 15
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3.2 Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση ανδρών και γυναικών και στη
συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής σε εθνικό επίπεδο
Η οικονομική ύφεση στην Ελλάδα επιδείνωσε δραματικά τα επίπεδα απασχόλησης, η
ανεργία έφτασε σε υψηλά επίπεδα ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν πολλαπλά προβλήματα
στο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Με αυτόν τρόπο έγινε εμφανές ότι οι πολιτικές που
προωθήθηκαν από το 2000 κι έπειτα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
απασχόληση και την κοινωνική προστασία ήταν πολύ εύθραυστες καθώς στηρίζονταν στα
υψηλά επίπεδα απασχόλησης.
Ειδικότερα στην Ελλάδα, παρά την πρόοδο που είχε παρουσιάσει πριν από την κρίση,
τα επίπεδα απασχόλησης βρίσκονταν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Η κρίση έκανε εμφανές
τις αδυναμίες των προσπαθειών οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης να στηρίξουν
την κοινωνική προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών τους διευρύνοντας τις
αναπαραγωγικές ικανότητες της οικονομικής και κοινωνικής δομής. Κεντρικό στοιχείο των
παρεμβάσεων ανασυγκρότησης του παραγωγικού μοντέλου αποτελούν, μεταξύ των άλλων,
οι πολιτικές που συνδέονται με τη φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών κατά τέτοιο τρόπο
ώστε ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η απασχόληση και η επαγγελματική εξέλιξη των
εργαζόμενων γονέων (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2013).
Κατά τη χρονική περίοδο 2008-2014 η απασχόληση των ανδρών περιορίστηκε κατά
26,4% και αυτή των γυναικών κατά 19,5%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης στην ανδρική
απασχόληση οφείλονται στο γεγονός ότι στους ανδροκρατούμενους κλάδους απασχόλησης,
όπως κατασκευές και μεταποίηση ήταν πιο έντονες οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης από
την αρχή ενώ αντίστοιχα τα πρώτα χρόνια της κρίσης οι επιπτώσεις δεν ήταν το ίδιο έντονες
για τη γυναικεία απασχόλησης καθώς υπερκπροσωπούνται στον τομέα των υπηρεσιών. Στην
πορεία, οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν στο δημόσιο τομέα15 αλλά και της μείωσης
της ζήτησης για οικιακές εργασίες (όπου εργαζόταν το 80% των μεταναστριών πριν την κρίση),
η μείωση της γυναικείας απασχόλησης έγινε πιο έντονη (Καραμεσίνη, 2015).
Απόρροια των παραπάνω ήταν η αύξηση των ποσοστών ανεργίας ειδικά των γυναικών
καθώς τα ποσοστά ανήλθαν το 2014 για τους άνδρες στο 23,7%16 και για τις γυναίκες στο
30,2%17. Τα ποσοστά τόσο της ανεργίας στη χώρα μας είναι, όπως είπαμε τα υψηλότερα
στην Ε.Ε-28.

15

όπου εργαζόταν πάνω από το ένα τρίτο των εργαζομένων γυναικών
από 5,1% το 2008
17
από 11,5% το 2008
16
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Πίνακας 1. Ανδρικά και γυναικεία ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα, 2008-2015
΄Ανδρες (15 ετών και άνω)

2008 τρίμηνο %

2014 τρίμηνο %

Σύνολο

5,4

15-19

18,7

58,8

20-24

14,3

45,4

25-29

9,5

37,8

30-34

5,3

28,2

35-39

2,5

21,4

40-59

2,6

17,9

60-64

3,0

16,0

Γυναίκες (15 ετών και
άνω)

2008 τρίμηνο %

23,5

2014 τρίμηνο %

11,8

30,4

15-19

36,5

67,5

20-24

25,9

55,9

25-29

16,8

42,4

30-34

12,6

32,7

34-39

10,0

27,5

40-59

6,9

25,0

60-64

-

16,1

2015 τρίμηνο %
23,0

2015 τρίμηνο %

29,5

Πηγή: Καρμεσίνη, 2015, σελ. 253 και Eurostat Data

Η ανεργία, η μερική και εκ περιτροπής απασχόληση και η μείωση των μισθών
συνετέλεσαν σε σημαντικό περιορισμό των ατομικών εισοδημάτων καθώς και των
εισοδημάτων των νοικοκυριών ενώ οδήγησαν ένα σημαντικό ποσοστό πληθυσμού κάτω από
το όριο της φτώχειας και σε μια κατάσταση συνεχούς οικονομικής ανασφάλειας (ΕΛΣΤΑΤ,
2016). Το 2011 το 31% του πληθυσμού της Ελλάδας ή 3.400.000 άτομα βρίσκονταν σε
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έναντι 27,6% το 2009. Ειδικότερα για τις
γυναίκες ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ανέβηκε στην Ελλάδα στο 36,7%
το 2014 από το 29,8% το 2008 και εξακολουθεί και είναι ψηλότερος των ανδρών αν και η
διαφορά μειώθηκε. Εξάλλου, τo ποσοστό των μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα παιδιά
τα οποία διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και τα οποία είναι κατ’
εξοχήν νοικοκυριά με μητέρα αρχηγό, ανέβηκε από το 52% το 2008 στο 75% το 2102 για να
επανέλθει όμως στο 50% το 2014 (Καραμεσίνη, 2015, ΄Εμκε-Πουλοπούλου, 2015).
Η μακροχρόνια ανεργία στην Ελλάδα αυξήθηκε ακόμη πιο γρήγορα, προσεγγίζοντας
τους 889.000 εργαζομένων ή 18% του εργατικού δυναμικού στο πρώτο τρίμηνο του 2013
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(από 184.000 και 3,7% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008). Όμως πολλοί (65,6%) των
ανέργων εργαζομένων ήταν άνεργοι για περισσότερο από 12 μήνες κατά το πρώτο τρίμηνο
του 2013, σε σύγκριση με 51,5% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008 (ΕΛΣΤΑΤ ,2016).
Γράφημα: 4.Μακροχρόνια άνεργοι, Ελλάδα,2004-2015

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2016, σελ. 19

Ο Ματσαγάνης /Μαtsaganis το 2013 δημοσίευσε μελέτη σχετικά με την ελληνική κρίση
και τις κοινωνικές επιπτώσεις της (The Greek Crisis: Social Impact and Policy Response). Δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του ελληνικού κοινωνικού
τοπίου στην τρέχουσα κρίση είναι η απότομη αύξηση της ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας
κυμάνθηκε γύρω στο 10% κατά το πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης δεκαετίας. Στη συνέχεια
άρχισε να πέφτει μέχρι το Μάιο 2008, όταν τα ποσοστά ανεργίας έφτασαν στο χαμηλότερο
τους επίπεδο για πάνω από μια δεκαετία (325.000 εργαζόμενοι ή 6,6% του εργατικού
δυναμικού). Στη συνέχεια όμως άρχισε να επιταχύνεται καθώς η ύφεση βάθυνε. Τον Μάιο
του 2013, ο αριθμός των ανέργων εργατών ήταν σχεδόν 1,4 εκατομμύρια και το ποσοστό
ανεργίας στο 27,5%. Αυτό σε σύγκριση με το 26,3 % στην Ισπανία, 17,2% στην Πορτογαλία,
13,5% στην Ιρλανδία και 12,1% στην Ιταλία.
Μέχρι την έναρξη της κρίσης, οι θεσμοί της αγοράς εργασίας και οι κανόνες στην
Ελλάδα - που αφορούν στην πρόσληψη και την απόλυση - επίσημες ή ανεπίσημες,
προστάτευαν τους άνδρες με οικογένεια, συχνά σε βάρος των συζύγων τους και των ενήλικων
παιδιών. Χωρίς αμφιβολία, αυτό το μοτίβο δεν ευνοούσε την κινητικότητα, ανάγκαζε πολλές
γυναίκες να παραμείνουν νοικοκυρές και εμπόδισε πολλούς νεαρούς ενήλικες να φύγουν από
το σπίτι των γονιών τους μέχρι μια ασυνήθιστα μεγάλη ηλικία. Ωστόσο, είχε τουλάχιστον ένα
βασικό πλεονέκτημα: με την προστασία των «βασικών προμηθευτών της οικογένειας»,
διασφάλιζε ότι η ανεργία δεν μεταφράζονταν άμεσα σε φτώχεια. Πράγματι, οι άνεργοι και οι
φτωχοί φαινόταν να είναι δύο διαφορετικοί πληθυσμοί: Για παράδειγμα, λίγο πριν από την
κρίση, μόνο το 7% του πληθυσμού που ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας ήταν άνεργοι
κάτι που άλλαξε δραματικά κάτω από την επίδραση της κρίσης. Κατά το δεύτερο τρίμηνο
του 2008, το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες ηλικίας άνω των 30 ήταν μόλις 3,1%, ενώ για
τις γυναίκες ηλικίας 20-29 ετών ήταν πολύ μεγαλύτερη (19,9 %). Κατά το πρώτο τρίμηνο του
2013 οι νέες γυναίκες αντιμετωπίζουν μαζική ανεργία (50,2%), ενώ οι άνδρες βρίσκονται σε
λίγο καλύτερη κατάσταση (43,5%). Ωστόσο, αυτή τη φορά, οι άνδρες της μέσης ηλικίας δεν
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εξαιρούνται καθώς από το πρώτο τρίμηνο του 2013 το ποσοστό ανεργίας έφτασε 20,8%
(Μαtsaganis, 2013)
Στην Ελλάδα, όπου οι άνδρες παρέχουν κυρίως το βασικό εισόδημα στην οικογένεια
πλήττονται σοβαρά από την κρίση. Από την εξέταση των ποσοστών απασχόλησης τα οποία
εξετάζει η συγκεκριμένη μελέτη προκύπτει ότι η μείωση της απασχόλησης ήταν μεγαλύτερη
μεταξύ των ανδρών ηλικίας 30-44 εργαζομένων: από το 93,8 % που ήταν το δεύτερο τρίμηνο
του 2008 έφτασε στο 74,1% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, δηλαδή μια ραγδαία πτώση
σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες σε λιγότερο από πέντε χρόνια (Μαtsaganis, 2013) .
Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα και της μείωσης της απασχόλησης στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στο σύνολό τους, η δημόσια διοίκηση και οι επιχειρήσεις κοινής
ωφελείας αντιπροσώπευαν 59.000 θέσεις εργασίας που χάθηκαν (σε καθαρούς όρους)
μεταξύ 2008 και 2012, και 30,000 θέσεις από τον τομέας της υγείας και την εκπαίδευση.
Μέχρι στιγμής οι περισσότερες απώλειες θέσεων εργασίας παρατηρούνται σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις. Μάλιστα, πάνω από τα δύο τρίτα των 769.000 θέσεων εργασίας που χάθηκαν
κατά την περίοδο 2008-2012 βρίσκονταν σε μόλις τρεις τομείς της ιδιωτικής οικονομίας:
τομέας οικοδομών και κατασκευής (188.000), παραγωγής (175.000) και χονδρικό ή λιανικό
εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (153.000). Ενώ οι απώλειες των θέσεων
εργασίας στις οποίες εμπλέκονται ένας ασυνήθιστα υψηλός αριθμός εργαζομένων, καθώς
και η απώλεια εισοδήματος για όσους εξακολουθούν να απασχολούνται ήταν επίσης
σημαντικές. Όσον αφορά τις κατά φύλο διαφοροποιήσεις , στην Ελλάδα, όπως και αλλού, η
κρίση φαίνεται να εξομάλυνε το εισοδηματικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών (EIGE,
2013, EC,2014).
Το κοινωνικό και οικονομικό κόστος της ελληνικής κρίσης ήταν πολύ υψηλό. Το εθνικό
εισόδημα μειώθηκε σχεδόν κατά το ένα τέταρτο. Το χάσμα στο βιοτικό επίπεδο σε σχέση με
την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη είναι στο επίπεδο που ήταν πριν από μισό αιώνα. Η ανεργία
επηρέασε πάνω από το ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού. Ο μέσος όρος των
πραγματικών αποδοχών για τους εργαζομένους είναι κάτω από το επίπεδο που ήταν στα τέλη
της δεκαετίας του 1990. Το ποσοστό του πληθυσμού που ήταν κάτω από τα όρια της φτώχειας
το 2009 έφτασε το 38 τοις εκατό το 2012, και ήταν ακόμη υψηλότερο μεταξύ των οικογενειών
των ανέργων με παιδιά, των οποίων η δεινή θέση έχει γίνει το νέο κοινωνικό ζήτημα. Το μέσο
πραγματικό εισόδημα των ατόμων στο φτωχότερο 10% του πληθυσμού το 2012 ήταν 56,5 %
χαμηλότερο από εκείνο του φτωχότερου 10% του πληθυσμού το 2009. Η ανισότητα
παρέμεινε σταθερή στην αρχή, αλλά άρχισε να απογειώνεται, καθώς η οικονομία βυθίστηκε
βαθύτερα στην ύφεση ενώ παρατηρείται φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης με την μεγάλη
μείωση των συντάξεων και των εισοδημάτων από ακίνητα (Eμκε-Πουλοπούλου, 2015, σελ
116-122).
Αξίζει να αναφερθούν σε αυτό το σημείο ειδικότερα οι επιπτώσεις και οι αλλαγές που
σημειώθηκαν στην κατά φύλο κατανομή της αμειβόμενης εργασίας στα νοικοκυριά με
τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 18 ετών. Μεταξύ 2008 και 2014 το ποσοστό των νοικοκυριών
χωρίς εργαζόμενο μέλος αυξήθηκε από 2,5% στο 10%, ενώ μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό
των νοικοκυριών όπου εργάζονται και οι δυο γονείς από 55,2% σε 44,1%. Ακόμη,
παρατηρείται σημαντική αύξηση του ποσοστού των νοικοκυριών όπου εργάζεται μόνο η
μητέρα από 2,5% σε 8,5% (Καραμεσίνη 2015, σελ. 268)
Συνέπεια της μείωσης των εισοδημάτων, της ανεργίας και της εργασιακής ανασφάλειας
φαίνεται να είναι επίσης η μείωση των γεννήσεων. Η γονιμότητα η οποία είχε μια ανοδική
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πορεία φτάνοντας τα 1,47 παιδιά ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας το 2010 από 1,27
που ήταν το 2000, μειώνεται και πάλι το 2013 στα 1,31 παιδιά, και στα 1,30 παιδιά το
2014. Ταυτόχρονα η μέση ηλικία των γυναικών κατά το χρόνο γέννησης του παιδιού ανέβηκε
από 30,2 χρόνων το 2008 στο 30,9 χρόνια το 2013, ενώ η μέση ηλικία των μητέρων κατά τον
χρόνο γέννησης του πρώτου παιδιού αυξάνεται και αυτή το 2008 από 28,8 χρόνων στο 29,9
έτη το 2013 (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2013, Καραμεσίνη, 2015)18.
Μία σημαντική επίπτωση της οικονομικής κρίσης αφορά στα μέτρα στήριξης της
συμφιλίωσης της οικογένειας με την εργασία όπως τα οικογενειακά επιδόματα και οι
φορολογικές ελαφρύνσεις τα οποία δε λαμβάνονται υπόψη στη συζήτηση των τελευταίων
δεκαετιών. Αντίθετα παρατηρείται επικέντρωση στα μέτρα ενίσχυσης των γονικών αδειών.
Τα φορολογικά κίνητρα για τα παιδιά όπως και ο τρόπος φορολόγησης των ζευγαριών
παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιλογή των γυναικών να επιδιώξουν την ένταξή τους στην αγορά
εργασίας ή να αναλάβουν τις οικογενειακές εργασίες του σπιτιού. Στην περίπτωση της
Ελλάδας, η επίδραση των φορολογικών κινήτρων στην απασχόληση των παντρεμένων
γυναικών είναι μηδαμινή αφού δεν διαφοροποιείται το επίπεδο φορολόγησης των ζευγαριών
σε σχέση με τους ανύπαντρους. Στα φορολογικά κίνητρα που περιλαμβάνονταν, κυρίως,
φορολογικές απαλλαγές με τη μορφή πίστωσης όπως είναι η φορολογική απαλλαγή της
δαπάνης για ασφάλιστρα ζωής και ασθένειας για ιδιαίτερα μαθήματα και δίδακτρα
φροντιστηρίων και το αφορολόγητο όριο για οικογένειες με παιδιά και είναι μη
επιστρεφόμενοι φόροι (Ματσαγάνης, 2011)19
Αξιοσημείωτο είναι ότι η οικονομική κρίση επιδείνωσε ακόμα περισσότερο τις χαμηλές
επιδόσεις της Ελλάδας αναφορικά με τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων,
αντιστρέφοντας την τάση αύξησης των γεννήσεων που συνέβαινε μετά το 2004. Έτσι
αποδυναμώθηκε η αναπαραγωγική ικανότητα της χώρας μας με απρόβλεπτες αρνητικές
επιπτώσεις μακροπρόθεσμα (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2013).
Πιο συγκεκριμένα:
 Οι παροχές προς τους εργαζόμενους γονείς που διευκολύνουν τη συμφιλίωση της
εργασίας με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή είναι πολύ περιορισμένες κι
εμφανίζονται κυρίως στο δημόσιο τομέα με τη μορφή αδειών.
 Οι δημόσιες υπηρεσίες συλλογικής φροντίδας και ανατροφής των παιδιών (παιδικοίβρεφικοί σταθμοί) καλύπτουν μικρό μέρος των αναγκών των εργαζόμενων γονέων
και υπολείπεται σε πολύ μεγάλο βαθμό το επίπεδο της ανάπτυξής τους ώστε να
ανταποκρίνονται στους στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την εναρμόνιση
μεταξύ οικογένειας και εργασίας.
 Οι ιδιωτικές υπηρεσίες φροντίδας και ανατροφής των παιδιών είναι ιδιαίτερα
ανεπτυγμένες και ξεπερνούν το επίπεδο κάλυψης των δημόσιων υπηρεσιών,
επιβαρύνοντας σημαντικά των οικογενειακό προϋπολογισμό των εργαζόμενων
γονέων.
 Προγράμματα όπως το «Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογένειας και Επαγγελματικής
Ζωής» που χρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. ή τα ειδικά
επιδόματα που παρέχονται σύμφωνα με ορισμένες κλαδικές Σ.Σ.Ε. καλύπτουν μόνο
ένα περιορισμένο αριθμό γονέων που υπολείπεται του 20% των παιδιών που
βρίσκονται στην αντίστοιχη ηλικία.
18
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Βλέπε κεφάλαιο 4 σχετικά με αλλαγές στην οικογένεια
Αξίζει να σημειωθεί ότι απαλλαγές αυτές έπαυσαν να ισχύουν από το 2014.





Οι γονικές άδειες αναφέρονται σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των γονέων με μικρά
παιδιά που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και σε ετήσια βάση δεν ξεπερνά το 10%
των παιδιών και συνεπώς η συνεισφορά του συγκεκριμένου θεσμού είναι πολύ
περιορισμένη. Επίσης από το 2008 κι έπειτα ο αριθμός των αδειών περιορίστηκε
σημαντικά κάτι που δείχνει ότι η εργασιακή ανασφάλεια που προκαλεί η οικονομική
κρίση αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη χρήση των γονικών αδειών. Αυτό το
έλλειμμα, όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία και έρευνα, οφείλεται στο χαμηλό
ποσοστό αναπλήρωσης του μισθού, στην αυστηρότητα των προϋποθέσεων
χορήγησής της και στη δομή της ελληνικής οικονομίας στην οποία επικρατούν οι πολύ
μικρές επιχειρήσεις και εργασιακή ανασφάλεια.
Η χρήση των γονικών αδειών από τους πατεράδες είναι σε υποτυπώδη επίπεδα και
αντιστοιχούν μόλις στο 1,9- 6% των γονικών αδειών των γυναικών.

Τέλος, η υπονόμευση του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας από την
εφαρμογή των μνημονίων συνεργασίας για την αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους,
συνέβαλε στην ακύρωση των θετικών αποτελεσμάτων που είχαν επιτευχθεί σε κάποιους
κλάδους αναφορικά με τη υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων για την ανατροφή και
φροντίδα των παιδιών τους (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2013).
Αναφορικά με το θέμα της γονικότητας ήταν πολύ πιο δύσκολα στην Ελλάδα,
συγκριτικά με τις περισσότερες χώρες της ΕΕ πριν από την τρέχουσα κρίση, παρά τις
σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της πολιτικής συμφιλίωσης οικογένειας εργασίας που
έγιναν κατά τη δεκαετία του 2000. Με την έναρξη της κρίσης η κατάσταση των γονέων
επιδεινώνεται. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην πτώση του ποσοστού γονιμότητας, και την
ανατροπή της ανοδικής τάσης που είχε παρατηρηθεί κατά την περίοδο αμέσως πριν από την
κρίση ( βλ. Ενότητα 4.2 ).
Όπως παρουσιάζει η Καραμεσίνη (2013), τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες του
καθεστώτος παιδικής φροντίδας στην Ελλάδα: το σύστημα αδειών, επίσημες υπηρεσίες
φροντίδας των παιδιών και ανεπίσημες υπηρεσίες φροντίδας. Κατά τα τελευταία τρία χρόνια
περίπου, οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν επέφεραν σημαντικές δημοσιονομικές
περικοπές στους δήμους, γεγονός το οποίο οδήγησε στην παύση λειτουργίας ορισμένων
υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών. Επίσης, κατά την πρόσφατη περίοδο παρατηρείται
έλλειψη προσωπικού με αποτέλεσμα την υποστελέχωση πολλών υπηρεσιών, εξαιτίας των
περιορισμών που ισχύουν για το δημόσιο τομέα δεν επέτρεψε την αντικατάσταση των
ατόμων που συνταξιοδοτήθηκαν με νέες προσλήψεις. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα
των δημοσίων υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη
ζήτηση των επόμενων χρόνων. Τέλος, ο συνδυασμός της ελλιπούς στελέχωσης με τις
περικοπές μισθών και των δικαιωμάτων των υπάρχοντος προσωπικού υπονομεύει την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σύμφωνα πάντα με την Καραμεσίνη (2013), η μείωση των μισθών και η ανεργία είχαν
ως αποτέλεσμα οι οικογένειες μεσαίας τάξης να μην μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά
και να καλύψουν τη φροντίδα στο σπίτι με αμοιβή με αποτέλεσμα να στραφούν στην κάλυψη
των αναγκών φροντίδας από τις δημόσιες δομές στήριξης. Ωστόσο, λόγω της οικονομικής
κρίσης οικογένειες δε μπορούσαν να καλύψουν ούτε το χαμηλό ποσό των τροφείων των
δημόσιων υπηρεσιών φροντίδας.

58

Ένα σύστημα κουπονιών, που είχαν ήδη προγραμματιστεί πριν από την κρίση με τη
χρηματοδότηση του ΕΚΤ, ξεκίνησε κατά την έναρξη της κρίσης και υλοποιείται μέχρι σήμερα
για ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των δικαιούχων. Το 2013, 68.526 παιδιά είχαν
τοποθετηθεί σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών στο πλαίσιο του συστήματος κουπονιών, ενώ
οι δικαιούχες μητέρες αντιστοιχούσαν στο 71% του συνόλου των υποψηφίων (ΕΕΤΑΑ, 2013) .
Το σύστημα κουπονιών είναι σαφές ότι συνέβαλε στην αποφυγή κατάρρευσης του
συστήματος κοινωνικής φροντίδας. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να καλύψουν τις αυξημένες
ανάγκες κοινωνικής φροντίδας και σίγουρα δεν έδωσε λύση στις αρνητικές επιπτώσεις της
κρίσης όσον αφορά στην ποιότητα παροχής της δημόσιας παιδικής φροντίδας. Ο συνδυασμός
όλων αυτών των παραγόντων οδήγησε στην αύξηση της άτυπης περίθαλψης των γονέων και
των γιαγιάδων και των παππούδων τα τελευταία χρόνια με τις μητέρες και τις γιαγιάδες να
επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης (Καραμεσίνη, 2013).
Σχετικά με την απασχόληση των γυναικών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης,
η σταδιακή επικράτηση επισφαλών μορφών εργασίας, η προωθούμενη συρρίκνωση του
δημόσιου τομέα αλλά και η διάλυση του κοινωνικού κράτους αποτελούν ορισμένες από τις
βασικές αιτίες της ολοένα και μεγαλύτερης υποβάθμισης της εργασιακής θέσης των
γυναικών. «Ειδικότερα, για το πεδίο της εργασίας όπως φαίνεται μεγάλο μέρος των
αναλύσεων αφιερώνεται και στην μελέτη του αντίκτυπου της έμφυλης διάστασης της κρίσης
του τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος ιστορικά αποτέλεσε ένα προνομιακό πεδίο για την
καθιέρωση και ισχυροποίηση του ρόλου των γυναικών ως κατηγορίας στην εργασία»
(Καραμεσίνη,2015).
Άλλη μία επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ήταν η παραβίαση των
δικαιωμάτων των εγκύων και των μητέρων στην εργασία. Σύμφωνα με την έκθεση του
Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2012 υποθέσεις τις οποίες χειρίστηκε ο Συνήγορος στο
πεδίο της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά το έτος 2012 σε μεγάλο βαθμό
αντανακλούν την ένταση των προβλημάτων που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στις
εργασιακές σχέσεις. Οι επιπτώσεις της κρίσης έχουν επηρεάσει εμφανώς όλους τους
εργαζομένους, ωστόσο παρατηρείται διαφοροποίηση στη μεταχείριση των φύλων εις βάρος
των γυναικών και μάλιστα σε φάσεις που συνδέονται με την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα.
Παρ’ ότι η ανεργία και η απασχόληση σε επισφαλείς μορφές εργασίας παραμένουν
υψηλότερες στις γυναίκες, διαπιστώνεται πως εκείνες που βρίσκονται σε κατάσταση
εγκυμοσύνης ή έχουν μόλις επιστρέψει από άδεια μητρότητας διατρέχουν μεγαλύτερους
κινδύνους να υποστούν τα παραπάνω ενδεχόμενα.
Διαπιστώθηκε ακόμη ότι έγκυες εργαζόμενες ή εργαζόμενες που έχουν μόλις
επιστρέψει από την άδεια μητρότητας τίθενται συχνότερα σε εκ περιτροπής απασχόληση με
αντίστοιχη μείωση αποδοχών, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι σχετικές προβλέψεις του νόμου
(Συνήγορος του Πολίτη, 2012).
Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι προφανές ότι έχουν οικονομικές, κοινωνικές και
ψυχολογικές επιπτώσεις, στερούν από τους νέους ανθρώπους από την ελπίδα και την
προοπτική και από τους μεγαλύτερους τη δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Το βίωμα
της κρίσης είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερο από τα οικονομικά μεγέθη που παραθέσαμε.
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4.1 . Αλλαγές στη δομή και στα μοντέλα οικογένειας σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο
Στις αναπτυγμένες χώρες συντελέστηκαν μεταβολές στη δομή της οικογένειας κυρίως
σε δυο επίπεδα. Το πρώτο αφορά στην «ιδιωτικοποίηση» της οικογένειας με την επικράτηση
της «συζυγικής-πυρηνικής οικογένειας» και τον πιο ιδιωτικό χαρακτήρα που αυτή αποκτά
εξαιτίας της σημαντικής θέσης που κατέχουν πλέον οι συναισθηματικές σχέσεις τόσο στη
συμβίωση πράγμα που γίνεται εμφανές με την επικράτηση νέων μορφών οικογένειας και την
αναζήτηση της ατομικής ολοκλήρωσης μέσα σε ισότιμες σχέσεις. Το δεύτερο αφορά τη
μεγαλύτερη εμπλοκή του «δημόσιου» τομέα στην «ιδιωτική» ζωή» σε ζητήματα που
παλαιότερα ήταν υπεύθυνη η οικογένεια ενώ τώρα τα αναλαμβάνει η πολιτεία δηλαδή στον
τρόπο οργάνωσης του ιδιωτικού βίου, όπως στα ζητήματα συμφιλίωσης οικογενείας και
εργασίας με δομές φύλαξης μικρών παιδιών και άλλων εξαρτημένων μελών της οικογένειας,
την εκπαίδευση των παιδιών, των παιδιών με ειδικές ανάγκες κλπ (Μαράτου-Αλιπράντη και
Κακλαμάνη, 2011, Μαράτου-Αλιπράντη, 2012, Μαράτου-Αλιπράντη,2014).
Στις εξελίξεις αυτές θα πρέπει να προστεθούν και οι δημογραφικές εξελίξεις που
επιδρούν αποφασιστικά και αυτές τόσο στη δομή της οικογένειας, στο μέγεθος, στη σύνθεση
των οικογενειών και των νοικοκυριών. Έτσι τις τελευταίες δεκαετίες στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
παρατηρούνται τα εξής: μείωση των γεννήσεων, αλλά αύξηση των εξώγαμων γεννήσεων,
καθυστέρηση και μείωση των τελούμενων γάμων, σημαντική αύξηση των διαζυγίων και
σταδιακή επικράτηση νέων μορφών οικογένειας με τη συγκατοίκηση / τη συμβίωση xωρίς
γάμο, την παρουσία πολλών μονογονεϊκών οικογενειών (κυρίως μητέρα με ανήλικα παιδιά),
τα μονομελή νοικοκυριά (μοναχικά άτομα), τις οικογένειες σε ανασύνθεση κλπ. Παράλληλα,
η μαζική είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας που συνδέεται με τις αλλαγές στους
ρόλους των δυο φύλων δημιουργεί νέες ανάγκες και παρεμβάσεις από τη μεριά της πολιτείας
(Μαράτου-Αλιπράντη,2014).
Εξάλλου οι τάσεις ως προς τα δημογραφικά οικογενειακά δεδομένα στην Ευρώπη και
στις αναπτυγμένες χώρες αναδεικνύουν το εύρος των μεταβολών στη μορφή της σύγχρονης
οικογένειας και στη διαμόρφωση μιας νέας, διαφορετικής οικογενειακής πραγματικότητας, η
οποία είναι πλουραλιστική (Κοτζαμάνης, 2009, Μαράτου-Αλιπράντη, 2014, EIGE, 2015,
Scabini and Rossi, 2012).
Οι μεταβολές στο πλαίσιο του ιδιωτικού βίου εκφράζουν ασφαλώς τις βαθύτατες
κοινωνικο- πολιτισμικές αλλαγές που συντελέστηκαν κα οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν
στην άνοδο του εκπαιδευτικού επιπέδου των γυναικών περισσότερο από τους άνδρες, στην
προώθηση αντιλήψεων και πρακτικών ισοτιμίας όσον αφορά στους ρόλους των δυο φύλων
και στη σταδιακή κατάργηση έμφυλων διακρίσεων σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο
(Scabini and Rossi, 2012).
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) δημοσίευσε το
2011 έκθεση σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη δομή και στα μοντέλα της
οικογένειας. Σύμφωνα με την έκθεση, οι οικογένειες αλλάζουν με πολλούς τρόπους σε όλες
τις χώρες που μελετάει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Οι
περισσότερες χώρες έχουν δει μια πτώση του ποσοστού γονιμότητας τις τρεις τελευταίες
δεκαετίες. Σήμερα, σχεδόν καμία χώρα του δεν έχει συνολικό ποσοστό γονιμότητας πάνω από
το ποσοστό αναπλήρωσης του πληθυσμού δύο παιδιά ανά γυναίκα. Ως αποτέλεσμα, το μέσο
μέγεθος νοικοκυριού έχει επίσης, μειωθεί κατά την περίοδο αυτή. Ταυτόχρονα, υπήρξε μια
απότομη αύξηση του ποσοστού των γυναικών που εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό.
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Εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των φύλων στην απασχόληση και στις
αμοιβές και ένα στα οκτώ παιδιά, κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ, βρίσκονται σε
κατάσταση σχετικής φτώχειας.
Τα μοντέλα οικογένειας αλλάζουν επίσης. Ολοένα και περισσότερο, τόσο οι άνδρες
όσο και οι γυναίκες επιθυμούν αρχικά να ενταχθούν στην αγορά εργασίας πριν από την
δημιουργία οικογένειας. Ως εκ τούτου, η ηλικία των μητέρων κατά την πρώτη γέννηση
αυξάνεται σταδιακά και μαζί με αυτό η πιθανότητα να έχουν μικρότερο αριθμό παιδιών από
τις προηγούμενες γενιές, ενώ πολλές γυναίκες παραμένουν άτεκνες. Ο αριθμός γεννήσεων
έχει μειωθεί και το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερα
παιδιά και περισσότερες γιαγιάδες και παππούδες ό, τι πριν.
Ενώ η αύξηση της απασχόλησης των μητέρων συνέβαλε στη βελτίωση του επίπεδου
ζωής
των οικογενειών με παιδιά, σε συγκρίσιμες κοινωνικές ομάδες χωρίς παιδιά
παρατηρούνται επίσης ανάλογα κέρδη. Η οικογενειακή ζωή έχει αλλάξει κατά τις τελευταίες
δεκαετίες στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ. Συνολικά τα ποσοστά γονιμότητας έχουν
μειωθεί και, παρά την πρόσφατη ανάκαμψη σε αρκετές χώρες, τα ποσοστά γονιμότητας
παραμένουν κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης των γενεών στις περισσότερες χώρες του
ΟΟΣΑ. Εκεί έχει αυξηθεί η αναβολή της τεκνοποίησης των γυναικών που σε ακραίες
περιπτώσεις έχει οδηγήσει, όπως είπαμε, σε αύξηση της τελικής ατεκνίας. Το ποσοστό
τελικής ατεκνίας φαίνεται να συνδέεται στενά με το επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών: οι
γυναίκες με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο είναι πιο πιθανό να παραμείνουν άτεκνες
(Ο.Ο.Σ.Α., 2011).
Τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας και η αυξημένη ατεκνία έχει οδηγήσει σε μείωση
του μέσου μεγέθους του νοικοκυριού και ένα μεγάλο ποσοστό των νοικοκυριών χωρίς παιδιά.
Η πτώση της γαμηλιότητας και η αύξηση των διαζυγίων σημαίνει ότι λιγότεροι άνθρωποι
παντρεύονται, και εκείνοι που παντρεύονται έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάρουν
διαζύγιο. Η αύξηση των γεννήσεων εκτός γάμου επίσης οφείλεται εν μέρει στην αύξηση των
νέων μορφών συμβίωσης, δηλαδή στη συγκατοίκηση. Η συγκατοίκηση είναι ολοένα και πιο
δημοφιλής στη νεότερη γενιά που συμβιώνουν πριν το πιθανό γάμο ή ως εναλλακτική λύση
για το γάμο, ενώ τα περισσότερα παιδιά που γεννιούνται βιώνουν την εμπειρία της
οικογενειακής διάλυσης εφόσον τα μεταβαλλόμενα οικογενειακά πρότυπα συνεπάγονται
ότι περισσότερα παιδιά ζουν σήμερα σε μονογονεϊκές οικογένειες.
Όπως διαπιστώνεται και από τα δεδομένα πρόσφατης Ευρωπαϊκής μελέτης, η
ηλικία δημιουργίας οικογένειας αυξάνεται και διαφοροποιείται ενώ η παρατηρούμενη
αποθεσμοποίηση των προσωπικών σχέσεων εξασθενεί και τη δύναμη της σταθερότητας
των σχέσεων αυτών. Η συγκατοίκηση αποτελεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες την
πιο συνηθισμένη μορφή νοικοκυριού ενώ πολλές γεννήσεις πραγματοποιούνται εκτός
γάμου. Πάντως,
παρά τη σημαντική ποικιλία στις καθημερινές οικογενειακές
συμπεριφορές και την επικράτηση νέων καταστάσεων, τα ζευγάρια διπλής απασχόλησης
παραμένει το κυριάρχο μοντέλο οικογένειας στην Ευρώπη (Huinink, 2012, σελ. 67).
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4.2. Αλλαγές στη δομή και στα μοντέλα της ελληνικής οικογένειας
Όπως είδαμε, στην προηγούμενη ενότητα, ο θεσμός της οικογένειας έχει υποστεί σημαντικές
δομικές μεταβολές σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες ενώ παρατηρούνται αλλαγές αναφορικά
με τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των ατόμων σχετικά με τη συμβίωση, τη
συντροφικότητα και την τεκνογονία. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν με αργότερο ρυθμό την
Ελληνική πραγματικότητα και διαφοροποιούν τις μορφές της οικογένειας και τις ατομικές
επιλογές στην ιδιωτική ζωή. ΄Ετσι,
συναντάμε και στη χώρα μας νέα οικογενειακά
σχήματα και καταστάσεις, όπως η συμβίωση, μονογονεϊκές οικογένειες, μοναχικά άτομα κλπ
(Μαράτου-Αλιπράντη, 2010, Μαράτου-Αλιπράντη, 2012, 2014).
Έχουν προκύψει λοιπόν νέες μορφές οικογενειακής συμβίωσης, οι οποίες συνδέονται
με έναν καινούργιο καταμερισμό εργασίας. Αυτές οι μορφές περιλαμβάνουν:20
 Την οικογένεια διπλής σταδιοδρομίας στην οποία και οι δύο σύζυγοι εργάζονται και
επομένως οι ρόλοι διαμορφώνονται σε σχέση με τις επαγγελματικές ασχολίες και τις
αξίες του ζευγαριού.
 Την ελεύθερη συμβίωση δηλαδή τη συγκατοίκηση χωρίς γάμο, η οποία πλέον
παρουσιάζεται συχνά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και βασίζεται στην επιλογές των
συντρόφων να συμβιώσουν (ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια με σύμφωνο
συμβίωσης πλέον).
 Τη μονογονεϊκή οικογένεια, η οποία αποτελείται συνήθως από διαζευγμένο ή χήρο
γονέα και τα παιδιά (κυρίως μητέρες) και από άγαμη μητέρα.
 Την οικογένεια δεύτερου γάμου, η οποία έχει προκύψει από την αύξηση των
διαζυγίων η οποία πολλές φορές συνεπάγεται τη δημιουργία οικογενειών δεύτερου
ή και τρίτου γάμου του ενός ή και των δύο γονέων.
Το 1983 αποτελεί ημερομηνία ορόσημο για την ελληνική οικογένεια και τα
δικαιώματα των γυναικών καθώς πριν από την ημερομηνία αυτή το οικογενειακό πλαίσιο
στην Ελλάδα ήταν πατριαρχικό και ο πατέρας αποφάσιζε αποκλειστικά για ότι αφορούσε την
οικογένεια ενώ η μητέρα ήταν απούσα. Με το Ν.1329/83 το νέο οικογενειακό δίκαιο έδωσε
«φωνή» στη σύζυγο καθώς ορίζει ότι οι σύζυγοι αποφασίζουν από κοινού, η σύζυγος έχει
αξίωση στα αποκτήματα και έχει λόγο στην ανατροφή των παιδιών. Η συμμετοχή των
γυναικών στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με την αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και
τη διεκδίκηση της ισότητας δημιούργησαν ένα καινούργιο οικογενειακό περιβάλλον στη
χώρα μας. Οι αλλαγές αυτές επέφεραν επίσης αλλαγές στην καθημερινότητα της
οικογενειακής συμβίωσης και τον καταμερισμό της εργασίας μεταξύ των ανδρών και
γυναικών καθώς και σταδιακή αλλαγή των έμφυλων ρόλων 21.
Στο παραδοσιακό ελληνικό οικογενειακοκεντρικό κοινωνικό μοντέλο, η κρατική
στήριξη για τη μητρότητα και την οικογένεια ήταν και παραμένει υπολειμματική καθώς η
οικογένεια είχε τη θεσμική και ηθική υποχρέωση να μεριμνά για τα εξαρτώμενα μέλη της. Το
κράτος παρενέβαινε για να προστατεύσει τα παιδιά μόνο εάν δεν υπήρχε πατέρας ή και οι
δύο γονείς (ορφανά) και στην περίπτωση φτώχειας. Τα επιδόματα τέκνου ήταν πολύ χαμηλά
και καταβάλλονται στους εργαζόμενους γονείς από τον εργοδότη ή από το σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης.
20

Ησύγχρονη ελληνική ….όπως αναφέρεται παραπάνω.
Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια: μορφές, προβλήματα και προοπτικές διαθέσιμο
online:http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C109/67/540,1953/
21
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Σε θεσμικό επίπεδο έχει γίνει μεγάλη πρόοδος: η άδεια μητρότητας στον ιδιωτικό
τομέα αντισταθμίστηκε εν μέρει καθώς πλήρεις αποδοχές δόθηκαν μετά το 1977 – ενώ οι
δημόσιες δομές φροντίδας των παιδιών ήταν τότε σχεδόν ανύπαρκτες. Το 1980
εμφανίστηκαν τα πρώτα μέτρα πολιτικής για την «συμφιλίωση» της εργασίας και των
καθηκόντων φροντίδας των γονέων, και όχι μόνο των μητέρων.
Η διάρκεια της άδειας μητρότητας επεκτάθηκε και θεσπίστηκαν νέες γονικές άδειες. Το
καθεστώς άδειας βελτιώθηκε επίσης στη δεκαετία του 1990 και του 2000, αλλά, μέχρι
πρόσφατα, η συνεχιζόμενη άδεια μετά την άδεια μητρότητας ήταν περιορισμένης διάρκειας
ή / και μη αμειβόμενη, η οποία εξηγεί το χαμηλό ποσοστό χρήσης της, παράλληλα με τα
προβλήματα της εφαρμογής της στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Όσον αφορά τις
δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, αυτές δεν καλύπτουν τις ανάγκες για δεκαετίες
(Μαράτου-Αλιπράντη, (επιμ. 2002, Μουσούρου, Στρατηγάκη επιμ. 2004, Μουρίκη, 2010,
Καραμεσίνη 2013).
Όπως θα δούμε τα δημογραφικά δεδομένα σχετικά με την οικογένεια στην Ελλάδα
εμφανίζουν παρόμοιες τάσεις με τα ευρωπαϊκά. Ωστόσο ότι οι τάσεις της σύγχρονης
ελληνικής οικογένειας και οι εξελίξεις κατά την πρόσφατη περίοδο συνδέονται και με την
οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα από το 2009 και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να
διερευνηθούν και στο πλαίσιο της ενότητας για τη συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας
(Μαράτου-Αλιπράντη, Κακλαμάνη, 2011, Κοτζαμάνης 2015).
Οι κυριότερες τάσεις για την Ελλάδα περιλαμβάνουν:











Μείωση των τελούμενων γάμων
Αύξηση των διαζυγίων
Αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών και των μονομελών νοικοκυριών
Αύξηση της μέσης ηλικίας των συζύγων κατά το πρώτο γάμο (καθυστέρηση
σύναψης γάμου)
Σημαντική μείωση των γεννήσεων μετά το 2010
Μικρή αύξηση των γεννήσεων εκτός γάμου
Αύξηση της μέσης ηλικίας της μητέρας κατά τηγέννηση καθώς κατά τη
γέννηση του πρώτου παιδιού
Αύξηση των οικογενειών διπλής απασχόλησης (και οι δύο
σύζυγοι/σύντροφοι εργάζονται
Αύξηση των πολιτικών γάμων και σταδιακή μείωση των θρησκευτικών
Αύξηση του αριθμού των ζευγαριών με σύμφωνο συμβίωσης

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιοι Πίνακες με στατιστικά δεδομένα από την ΕΛΣΤΑΤ
(2015), οι οποίοι αναδεικνύουν τις πιο πάνω αναφερόμενες τάσεις στις οικογενειακές
συμπεριφορές σε εθνικό επίπεδο.
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Πίνακας 1. Αριθμός Γάμων ανάλογα με τον τύπο, 2003-2014

Έτος
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2015
* Στις περιπτώσεις που

Γάμοι

Θρησκευτικοί

Πολιτικοί

61.081
51.377
61.043
57.802
61.377
53.500
59.212
56.338
55.099
49.710
51.256
53.105

47.871
37.496
43.601
39.579
40.734
32.380
34.375
30.327
28.472
23.980
25.624
26.190

13.210
13.881
17.442
18.223
20.643
21.120
24.837
26.011
26.627
25.730
25.632
26.915

Σύμφωνο
Συμβίωσης

161
180
185
314
581
1.573

μετά τον πολιτικό τελείται και Θρησκευτικός γάμος δεν καταγράφεται
Πίνακας 2. Διαζύγια, 2003-2013

Έτος

Διαζύγια

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

12.033
12.307
13.494
13.218
12.994
13.163
13.607
13.275
12.705
14.880
16.717
-

% στους
γάμους
19,7
24,0
22,1
22,9
21,2
24,6
22,9
23,6
23,1
30,2
32,6
-

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2015
Πίνακας 3. Αριθμός Διαζυγίων ανάλογα με το λόγο διαζυγίου,2009-2013
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Πίνακας 4. Γεννήσεις και Μέση ηλικία Μητέρας κατά τη γέννηση,2003-2014
΄Eτος
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2015

Γεννήσεις
104.420
105.655
107.545
112.042
111.926
118.302
117.933
114.766
106.428
100.371
94.174
92.149

%εκτόςγάμου
4,9
5,1
5,4
5,8
5,9
6,6
7,3
7,3
7,4
7,6
6,7
7,8

ΗλικίαΜητέρας
29,50
29,72
29,91
29,94
30,07
30,16
30,32
30,39
30,49
30,68
30,90
30,97

Πίνακας 5 . Οικογένειες ανάλογα με τον τύπο οικογένειας, 2011
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Γράφημα 5. Μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα (Σύνθετος Δείκτης Γονιμότητας και μέση ηλικία
στην τεκνογονία και στο 1ο παιδί (1960-2013)

Πηγή: Βύρων Κοτζαμάνης, «Ο πληθυσμός της Ελλάδος», Δημογραφικά Νέα , Τεύχος 25, 2015
http://www.demography-lab.prd.uth.gr/DemoNews/demonews_25.pdf
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Γράφημα 6.

Γράφημα 7.

Πηγή:http://www.statistics.gr/documents/20181/1590058/LivingConditionsInGreece_0316.pdf/e682714c-654a414c-9c25-15f96966483f

Στην Ελλάδα, όπως ήδη αναφέραμε κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η
γαμηλιότητα υποχωρεί σημαντικά ενώ μειώνεται η αναλογία των πρώτων γάμων ως προς το
σύνολο των γάμων με αύξηση του ποσοστού των δεύτερων και τρίτων γάμων, ενώ παράλληλα
παρατηρείται έντονη αύξηση των διαζυγίων. Επίσης, παρουσιάζεται σημαντική αύξηση των
μονομελών νοικοκυριών, και των μονογονεϊκών οικογενειών αλλά πολύ λίγων ζευγαριών που
συμβιώνουν. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι πλέον σε αρκετές οικογένειες εργάζονται και οι δυο
σύζυγοι/σύντροφοι. Όλες αυτές οι αλλαγές αν και είναι πιο αργές στη χώρα μας συγκριτικά
με τις άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, εγγράφονται στη γενικότερη μεταβολή των
αναπαραστάσεων και των πρακτικών όσον αφορά την οικογενειακή ζωή και τις
διαπροσωπικές σχέσεις (Μαράτου-Αλιπράντη, 2010).
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Οι αλλαγές ως προς τα δημογραφικά-οικογενειακά δεδομένα στη χώρα μας
ειδικότερα μετά το 2010, όπως φαίνεται , συνδέονται και με την οικονομική κρίση. Αν και το
παραδοσιακό πλαίσιο του γάμου και της τεκνοποίησης εξακολουθεί να είναι το κυρίαρχο,
το 2014 οι πολιτικοί γάμοι και το σύμφωνο συμβίωσης ξεπέρασαν τους θρησκευτικούς
γάμους. Εξάλλου, το 2014 είναι το έτος της εκτίναξης των σύμφωνων συμβίωσης (+170% το
2014 από το 2013) παρότι ακόμη αφορούσε μόνον τα ετερόφυλα ζευγάρια .
Εξάλλου, η αύξηση του κόστους ανατροφής ενός παιδιού, η οικονομική ανασφάλεια
που οδηγεί σε αναβολή του γάμου ή της συμβίωσης και της απόκτησης παιδιών, η ανεργία
των νέων, η ελλιπής στήριξη από το κράτος των εργαζόμενων γυναικών-μητέρων συνετέλεσαν
στο ιστορικό χαμηλό των γεννήσεων (92.149) το 2014 ενώ η μέση ηλικίας της μητέρας κατά
τη γέννηση αυξάνεται. Ακόμη, ο αριθμός των διαζυγίων κατά την τελευταία διετία αυξάνεται
και αυτός σαν αποτέλεσμα πιθανόν των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη μέση
ελληνική οικογένεια σε περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.
Η Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαιτερότητα αναφορικά με τη συγκατοίκηση των ενήλικων
παιδιών με τους γονείς τους. Τα άτομα νεαρής ηλικίας στη χώρα μας τείνουν να καθυστερούν
σε μεγαλύτερο βαθμό την αναχώρηση τους από το σπίτι των γονέων τους, λίγοι ζουν μόνοι/ες
τους ή δημιουργούν μόνιμη σχέση πριν δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.
Αναφορικά με το φύλο, τα κορίτσια εγκαταλείπουν τη γονική στέγη νωρίτερα κυρίως για
λόγους δημιουργίας οικογένειας. Η καθυστέρηση στην αναχώρηση των νέων από την
οικογενειακή στέγη παρατηρείται γενικά στην Ευρώπη και τα άτομα τείνουν να παντρεύονται
σε μεγαλύτερη ηλικία, να αποκτούν λιγότερα παιδιά, τα οποία γεννούν σε μεγαλύτερες
ηλικίες. Ωστόσο , όπως φαίνεται και στον Πίνακα 6 οι νέοι στη χώρα μας τα τελευταία
χρόνια αναβάλουν ακόμη περισσότερο την αναχώρησή τους από την πατρική εστία
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που πλήττει κυρίως τους νέους
(Μαράτου-Αλιπράντη, 2012).

Πίνακας 6 . Αναλογία (%) ενήλικων νέων 18-34 χρόνων που ζουν με τους γονείς τους
(2009-2014), ΕΕ-27, ΕΕ-18 και Ελλάδα

Χώρα

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EΕ-27

47,6

47,5

48

47,9

47,8

47,9

EΕ-18

47,1

46,7

47,2

47,9

48,2

48,7

Ελλάδα

59,8

59,6

60,7

61,7

62,3

63,5

Source: Eurostat, EU-SILC, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/print.do#

Επίσης παρουσιάζονται περισσότερα μονομελή νοικοκυριά γεγονός το οποίο σχετίζεται
και με τη γήρανση του πληθυσμού, η οποία τείνει να παράγει χήρους και περισσότερα
μονομελή νοικοκυριά. «Το γεγονός επίσης ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερα χρόνια από τους
άνδρες συντελεί στη μεγαλύτερη παρουσία αυτών τόσο στην πληθυσμιακή κατηγορία των 65+
όσο και στα μονομελή νοικοκυριά. Οι αλλαγές που παρατηρούνται σχετικά με το μέγεθος των
νοικοκυριών αντανακλούν μια γενική τάση προς τη «νεοτοπική-πυρηνική» μορφή του
νοικοκυριού, στο οποίο τόσο τα νέα ζευγάρια –με ή χωρίς γάμο– όσο και οι συνταξιούχοι,
δημιουργούν ή διατηρούν ξεχωριστά πλέον νοικοκυριά» (Αλιπράντη - Μαράτου, 2012).
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Όπως προκύπτει από όσα παρουσιάστηκαν παραπάνω, η συζυγική ομάδα σήμερα είναι
πιο αβέβαιη και πιο εύθραυστη ενώ ο χωρισμός και η ρήξη είναι πλέον συνήθη φαινόμενα
και στη χώρα μας. Οι νέοι και οι νέες πλέον αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τα θέματα
γάμου, συμβίωσης και συντροφικότητας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΜαράτουΑλιπράντη, (2010) «περνάμε, λοιπόν σε μια μετα-οικογενειακή οργάνωση της κοινωνίας όπου
η οικογένεια δεν θα λειτουργεί πλέον ως ενδιάμεσος φορέας ανάμεσα στο Κράτος και στο
άτομο. Θα πρέπει, όμως, όλες οι μεριές να συμβάλουν για τη σταδιακή προσαρμογή στη νέα
αυτή εξέλιξη ώστε να ξεπεραστούν τα σημερινά αδιέξοδα που εμφανίζει η σύγχρονη
οικογένεια».
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5 Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο – Ε Ρ ΕΥ Ν Ε Σ / Μ ΕΛ Ε Τ Ε Σ ΓΙ Α Τ Η ΣΥ Μ Φ Ι Λ Ι Ω Σ Η Τ Η Σ Ε Ρ ΓΑΣ Ι Α Σ Μ Ε
Τ Η Ν Ο Ι Κ ΟΓ Ε Ν Ε Ι Α Κ Η / Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ζ Ω Η
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5.1. Ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη συμφιλίωση της εργασίας με την
οικογενειακή/ιδιωτική ζωή
Σημαντικές έρευνες και μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τη συμφιλίωση
της εργασίας με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή και τις κοινωνικές ρυθμίσεις που αφορούν
στη διαχείριση του χρόνου, οι οποίες δείχνουν ότι η κατανομή του χρόνου στις σύγχρονες
κοινωνίες βασίζεται στο φύλο. Ουσιαστικά ευρήματα των ερευνών εστιάζουν στις νέες
μορφές ανισοτήτων που αναδύονται σε βάρος των γυναικών που επιθυμούν να επιτύχουν
στο δημόσιο χώρο, χωρίς όμως να απαλλαχθούν από τις παραδοσιακές οικιακές ευθύνες, και
κυρίως αυτές που σχετίζονται με την φροντίδα των παιδιών (Vryonides, 2008). Επιπλέον,
έρευνες και μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές και εθνικό επίπεδο βασίστηκαν
στην έννοια της διαφοροποίησης των ανδρικών και των γυναικείων ρόλων. «Διερευνώντας
τις συζυγικές ανταλλαγές στον οικιακό τομέα, επιχείρησαν να ερμηνεύσουν τις συμπεριφορές
των ανδρών και των γυναικών δίνοντας έμφαση στη μορφή που έχουν οι συζυγικές
ανταλλαγές και επισημαίνοντας τους παράγοντες που επιδρούν και διαφοροποιούν τις
καθημερινές πρακτικές». Επίσης διερευνούν την κατανομή των ρόλων στο χώρο της
κατοικίας και επιμέρους διαστάσεις του κόσμου της εργασίας με τον κόσμο του σπιτιού
(Θανοπούλου κ.άλ. 1999, Μαράτου-Αλιπράντη, 1999, 2008).
Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη συμφιλίωση της
οικογενειακής/ιδιωτικής και της επαγγελματικής ζωής, υπάρχει μεγάλο φάσμα ερευνών και
μελετών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, οι οποίες καλύπτουν ζητήματα που αφορούν κυρίως
στην κατανομή των οικιακών εργασιών, τις υπηρεσίες φροντίδας, τη διαθεσιμότητα και τη
χρήση του χρόνου βάσει του φύλου, τα αισθήματα άγχους και πίεσης και το ρόλο των ανδρών
στη σύγχρονη οικογένεια. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά έρευνες και μελέτες οι οποίες
έχουν πραγματοποιηθεί τόσο σε ευρωπαϊκό, διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο από τις πιο
πρόσφατες ως τα δέκα τελευταία χρόνια.
5.1.1 Ερευνητικά Δεδομένα σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο
Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε σε μελέτες, έρευνες και εκθέσεις σχετικά την
εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των οικογενειών, οι οποίες έχουν
πραγματοποιηθεί κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη τελευταία δεκαετία.
Η εργασία των Burnett, Gatrell, Cooper & Sparrow, (2010) πραγματεύεται την
ιστορική και θεωρητική προέλευση καθώς και τις επιπτώσεις των πολιτικών για την
εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των οικογενειών διπλής σταδιοδρομίας
με εξαρτώμενα παιδιά και το βαθμό στον οποίο οι πολιτικές αυτές έχουν διευκολύνει τον
τελικό στόχο για ισότιμες-ισορροπημένες οικογένειες. Ο σκοπός της εργασίας είναι να
διερευνήσει το βαθμό στον οποίο το φύλο σχετίζεται με τις σύγχρονες προσπάθειες
εξισορρόπησης της εργασίας με την οικογενειακή και ιδιωτική ζωή. Όπως αναφέρεται στην
εργασία το μέλλον του δημόσιου διαλόγου και της πολιτικής αναφορικά με το θέμα αυτό
καταλήγουν ότι «δεν πρέπει να κάνουμε υποθέσεις» σχετικά με τους ρόλους των ανδρών
και των γυναικών και τις ευθύνες που αναλαμβάνουν με βάση τις παραδοσιακές αντιλήψεις
σχετικά με την κατανομή των οικογενειακών ευθυνών και της εργασίας μεταξύ των φύλων.
Ενώ από μια ρητορική και κοινή λογική σκοπιά, η θέση αυτή ακούγεται πραγματικά σαν μια
αξιοθαύμαστη προσέγγιση, και ενώ σίγουρα δεν υποστηρίζεται η διατήρηση της
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παραδοσιακής έμφυλης κατανομής, ωστόσο όπως προκύπτει από την έρευνα στο πλαίσιο της
εν λόγω εργασίας ενέχει ο κίνδυνος απόκρυψης της πραγματικής ανισορροπίας που
εξακολουθεί να υφίσταται σήμερα σε πολλές σύγχρονες οικογένειες, μεσαίας τάξης όπου και
ο άνδρας και η γυναίκα εργάζονται. Η έννοια των «ουδέτερων ως προς το φύλο» πολιτικών
σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να είναι ιδανική στη θεωρία, αλλά στην πράξη δεν καλύπτει
τους γονείς όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών. Κατ’ αρχάς, αποτυγχάνει να αναγνωρίσει
ότι, στην πράξη, η φροντίδα των παιδιών έχει ουσιαστικά «φύλο» καθώς ανεξάρτητα από τις
εργασιακές ρυθμίσεις των μητέρων και των πατέρων, στις περισσότερες περιπτώσεις, το
κύριο βάρος της φροντίδας παραμένει στις μητέρες. Περαιτέρω, η ιδέα μιας ουδέτερης ως
προς το φύλο πολιτικής αποτυγχάνει να αναγνωρίσει τις υπολειμματικές ως προς το φύλο
υποθέσεις εκ μέρους πολλών εργοδοτών ότι τυπικά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις
ευέλικτες ευκαιρίες εργασίας μόνο οι γυναίκες και ως εκ τούτου είναι περιττές για τους
άνδρες. Αυτό αποκλείει τους πατέρες από επιλογές ευέλικτης εργασίας, και ως αποτέλεσμα
οι άνδρες που επιδιώκουν να εργαστούν με ευελιξία εκδηλώνουν περισσότερο άγχος από τις
γυναίκες (Burnett, Gatrell & Sparrow,2010).
Ομοίως, πολλές ουδέτερες ως προς το φύλο πολιτικές για τη συμφιλίωση εργασίαςπροσωπικής ζωής προς το παρόν τείνουν να αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν το βαθμό στον
οποίο οι "βοηθητικές" δουλειές του σπιτιού είναι επίσης έμφυλες και επιβαρύνουν τις
μητέρες. Αναμφισβήτητα, η παράλειψη αυτή ανησυχητικά αποσιωπά τις φεμινιστικές
καταγγελίες ότι η άνιση κατανομή των οικιακών εργασιών διαιωνίζει την ηγεμονία των
ανδρών τόσο στο εσωτερικό του νοικοκυριού όσο και στο χώρο εργασίας. Για παράδειγμα αν
τα διαφορετικά επιδόματα άδειας μητρότητας και πατρότητας συγχωνεύονταν και
μπορούσαν να ληφθούν εξίσου από τους δύο γονείς, τα στοιχεία μέχρι σήμερα δείχνουν ότι
οι μητέρες πιθανόν ακόμα, είτε μέσω των δικών τους ενεργειών ή των συζύγων / συνεργατών
τους, αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ποσοστό τόσο της άμεσης όσο και της επικουρικής
φροντίδας των παιδιών (Burnett, Gatrell, Cooper & Sparrow, 2010).
Συμπερασματικά, οι πολιτικές για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής
ζωής έχουν πράγματι διευκολύνει τις οικογένειες όπου εργάζονται και οι δύο γονείς να
διαχειριστούν τις δεσμεύσεις τους προς τους εργοδότες και τα παιδιά τους σε αυτή τη
δύσκολη οικονομική περίοδο. Ωστόσο, δεν έχουν οδηγήσει σε μια γενιά με καλά
ισορροπημένες οικογένειες. Η άρνηση να συζητηθεί η ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής
ως έμφυλο θέμα δεν πρόκειται να το καταστήσει ουδέτερο ως προς φύλο. Αντίθετα, αυτή η
έλλειψη επιβεβαίωσης διαιωνίζει τις έμφυλες ανισορροπίες οι οποίες εξακολουθούν να
υπάρχουν σε πολλές σύγχρονες οικογένειες διπλής σταδιοδρομίας το οποίο καλύπτεται από
μια αυξημένη ισοτιμία και ισορροπία η οποία δεν είναι αληθινή (Burnett, Gatrell&
Sparrow,2010).
Οι Buhlmann et al (2009), επίσης, διεξήγαγαν έρευνα στην οποία εξέτασαν την
κατανομή των οικιακών εργασιών μεταξύ ζευγαριών στην Ευρώπη στηριζόμενοι σε στοιχεία
της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας του 2004. Σύμφωνα με τα ευρήματα της εν λόγω
έρευνας, ακόμη και αν οι αξίες που τείνουν προς την έμφυλη ισότητα εξαπλώνονται όλο και
περισσότερο στις νεώτερες γενιές των Ευρωπαίων, ο καταμερισμός της εργασίας δε
συμβαδίζει πάντα με αυτήν την τάση. Η πλειονότητα των ζευγαριών ενώ βιώνει μια αρκετά
ισόνομη κατάσταση όσον αφορά στις αξίες και στις πρακτικές, πριν αποκτήσουν παιδιά, με
τη γέννηση του πρώτου παιδιού αλλάζουν σε μια κατάσταση έντασης μεταξύ των αξιών που
βασίζονται στην ισότητα και των έμφυλων πρακτικών. Επιπλέον σε φιλελεύθερα καθεστώτα,
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η ένταση μεταξύ των αξιών και των πρακτικών μετατρέπεται σε μια διαρκή παραμονή σε
κατάσταση ανισότητας, ενώ σε κοινωνικό-δημοκρατικά καθεστώτα, η μετάβαση σε άνισες
πρακτικές είναι πιο σπάνια και αναστρέψιμη.
Η Ruppanner (2009), χρησιμοποιώντας επίσης δεδομένα από την Ευρωπαϊκή
Κοινωνική Έρευνα του 2004, εξέτασε τις συγκρούσεις μεταξύ ζευγαριών που συνδέονται με
τις οικιακές εργασίες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά σε άνδρες και
γυναίκες χωρών όπου παρατηρείται υψηλό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό
δυναμικό με τη μορφή πλήρους απασχόλησης, η σχέση μεταξύ των συγκρούσεων για τις
οικιακές εργασίες και της ισότητας των φύλων είναι αρνητική, ενώ στην περίπτωση των
ζευγαριών από χώρες με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η σχέση αυτή
προκύπτει θετική. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, δείχνουν επομένως μια
δυναμική σχέση μεταξύ του πλαισίου της χώρας και των επιμέρους διαπραγματεύσεων
μεταξύ των ζευγαριών σχετικά με την κατανομή των οικιακών εργασιών.
Σε προγενέστερη έρευνα την οποία πραγματοποίησε η Craig (2006), στην Αυστραλία
χρησιμοποίησε δεδομένα ημερολογίου από την πιο πρόσφατη έρευνα της Αυστραλιανής
Στατιστικής Υπηρεσίας σχετικά με τη χρήση του χρόνου μεταξύ των φύλων και το συνολικό
χρόνο φύλαξης και φροντίδας των παιδιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μητρότητα σε
σύγκριση με τη πατρότητα, περιλαμβάνει όχι μόνο περισσότερο συνολική δέσμευση όσον
αφορά στο χρόνο, αλλά και περισσότερες εργασίες, περισσότερη φυσική εργασία, πιο
άκαμπτο χρονοδιάγραμμα, περισσότερο χρόνο με τα παιδιά, και συνολική ευθύνη για τη
διαχείριση της φροντίδας των μελών της οικογένειας. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται
ακόμα και όταν οι γυναίκες εργάζονται με πλήρες ωράριο.
Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποίησε σε μεγάλη κλίμακα δεδομένα
χρήσης του χρόνου για να διερευνηθεί το κατά πόσο οι άνδρες και οι γυναίκες στην Αυστραλία
μοιράζονται τη φροντίδα των παιδιών τόσο από τη σκοπιά του μεγέθους όσο και της
σύνθεσης. Τα ευρήματα δείχνουν ότι παρά το γεγονός ότι η ιδέα της κοινής φροντίδας των
παιδιών για τους γονείς είναι αποδεκτή δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Η περιορισμένη
φροντίδα των παιδιών από τους πατέρες ξεπερνάει τα όρια της διαθεσιμότητας του χρόνου.
Η εμπειρία του να είσαι γονιός είναι διαφορετική για τη μητέρα σε σύγκριση με τον πατέρα,
ακόμα και όταν οι μητέρες απασχολούνται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Όπως
προκύπτει από την έρευνα, η φροντίδα των παιδιών για τις μητέρες είναι πιο δύσκολη σε
σχέση με τους πατέρες, καθώς περιλαμβάνει πολλαπλές δραστηριότητες, περισσότερη
σωματική εργασία, πιο αυστηρό χρονοδιάγραμμα και μεγαλύτερη συνολική ευθύνη. Αυτό
ισχύει ακόμη και όταν οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν τα ίδια δημογραφικά χαρακτηριστικά
(Craig, 2006).
Τέλος, οι Mattingly & Sayer (2006) αντίστοιχα μελέτησαν τις έμφυλες διαφορές όσον
αφορά στα αισθήματα πίεσης και στον ελεύθερο χρόνο, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από
το ημερολόγιο χρήσης του χρόνου των Η.Π.Α., από 708 άτομα το 1975 και 964 άτομα το 1998
εξετάζοντας τα στοιχεία για τις τάσεις του ελεύθερου χρόνου και τις υποκειμενικές αντιλήψεις
του αισθήματος πίεσης. Επιπλέον, επανεξέτασαν τη σχέση μεταξύ του ελεύθερου χρόνου και
της πίεσης του χρόνου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πίεση του χρόνου των
γυναικών αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ του 1975 και του 1998, χωρίς να συμβεί το ίδιο και για
τους άνδρες. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των αντικειμενικών περιορισμών χρόνου
διαφέρουν ανάλογα με το φύλο: ενώ για τους άνδρες ο περισσότερος ελεύθερος χρόνος
μειώνει το αίσθημα της πίεσης δεν ισχύει το ίδιο για τις γυναίκες. Ενώ το 1975, παρατηρείται

74

οριακή μείωση της πίεσης του χρόνου που νιώθουν οι γυναίκες δεν παρατηρείται περαιτέρω
μείωση της πίεσης, το 1998. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι συνεχιζόμενες ανισότητες όσον
αφορά στα έμφυλα πρότυπα χρήσης του χρόνου είναι παράλληλα με τα αισθήματα της
πίεσης του χρόνου βάσει του φύλου. Οι υποκειμενικοί χρονικοί περιορισμοί, όπως να
αφιερώνεις πολύ χρόνο στην εργασία και περιορισμένο σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες,
συνδέονται στενά με αισθήματα πίεσης. Οι άνδρες που έχουν λιγότερο ελεύθερο χρόνο και
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην αμειβόμενη εργασία αισθάνονται λιγότερη πίεση.
Αντίθετα, οι γυναίκες που είναι παντρεμένες και μητέρες και δαπανούν περισσότερο χρόνο
στην αμειβόμενη εργασία, αισθάνονται μεγαλύτερη πίεση
Στη συνέχεια παρατίθενται δεδομένα από σχετικές ευρωπαϊκές μελέτες και
εκθέσεις για το θέμα της συμφιλίωσης της εργασίας με την ιδιωτική ζωή και των
έμφυλων σχέσεων που αναδεικνύουν ποικίλες διαστάσεις του ζητήματος αυτού.
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) δημοσίευσε το 2015
μελέτη με τίτλο «Ισότητα των Φύλων και Οικονομική Ανεξαρτησία: Μερική Απασχόληση
και Αυτοαπασχόληση - Βασικά Ευρήματα» (Gender equality and economic independence:
part‑time work and self‑employment). Στη μελέτη παρουσιάζονται μία σειρά από τρεις
νέους δείκτες και εννέα επιμέρους δείκτες για την πλήρη απασχόληση, τη μερική απασχόληση
και την εξέλιξη της αυτοαπασχόλησης σε περίοδο κρίσης , η ανάλυση των οποίων βασίζεται
σε ποσοτικά δεδομένα από πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτουν την περίοδο 20082012.
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η απασχόληση των γυναικών παρέμεινε
σταθερή για το διάστημα 2008-2012. Παράλληλα, σημειώθηκε μία σύγκλιση μεταξύ του
ποσοστού απασχόλησης γυναικών και ανδρών, αλλά αυτό σχετίζεται με την πτώση του
ποσοστού απασχόλησης των ανδρών (66% ποσοστό γυναικών – 78% ποσοστό ανδρών: 2012).
Παρόλη την παρατηρούμενη τάση για σύγκλιση στα ποσοστά εργασίας μεταξύ των δύο
φύλων, η έμφυλη κατάτμηση στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να υφίσταται με τα δύο φύλα
να υπερ-/υποεκπροσωπούνται σε διάφορους τομείς εργασίας (Alipranti-Maratou, 2016).
Αναφορικά με τη μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης για τις
γυναίκες και τους άνδρες κατά ομάδες ηλικιών, προκύπτει ότι στην Ε.Ε. των 28 ΚρατώνΜελών σχεδόν το ήμισυ των γυναικών εργαζομένων με μερική απασχόληση (44%) δηλώνουν
τις προσωπικές και οικογενειακές ευθύνες ως την κύρια αιτία για το μειωμένο ωράριο τους,
σε σύγκριση με έναν στους δέκα άνδρες (11%). Όπως επισημαίνεται , το ποσοστό των
γυναικών που εργάζονται με μερική απασχόληση λόγω των ευθυνών φροντίδας αυξάνεται σε
55% για την ηλικιακή ομάδα 25 έως 49 ετών. Αυτό το πρότυπο αντιστρέφεται για εκείνους/ες που δηλώνουν ότι δεν είναι σε θέση να βρουν μία θέση πλήρους απασχόλησης (38% των
ανδρών σε σύγκριση με 24 % των γυναικών).
Όσον αφορά την αυτοαπασχόληση, το 2012 το 10% αφορούσε τις γυναίκες και το 18%
τους άνδρες. Ως προς το χάσμα στα κέρδη, διαπιστώθηκε ότι στις αυτοαπασχολούμενες είναι
υψηλότερο σε σχέση με τις μισθωτές εργαζόμενες. Πιο συγκεκριμένα, το 2011 το χάσμα σε
ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές ήταν δεκαπέντε ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα για τις
αυτοαπασχολούμενες (45%) σε σύγκριση με τις εργαζόμενες σε αμειβόμενη απασχόληση
(30%). Σχετικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των αυτοαπασχολούμενων γυναικών, είναι
απόφοιτες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό (37%) σε σύγκριση με τους άνδρες που το
αντίστοιχο ποσοστό είναι 28%.
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Όσον αφορά τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας, oι αυτοαπασχολούμενες εργάστηκαν
πολύ λιγότερες ώρες την εβδομάδα (37) από ό,τι οι αυτοαπασχολούμενοι (46) το 2012. Αυτό
αιτιολογείται από την προσπάθεια των γυναικών να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ της
οικογενειακής ζωής και της εργασίας. Ως καλή πρακτική για την οικονομική ανεξαρτησία των
γυναικών θεωρείται, μεταξύ άλλων, η Συνεταιριστική Τράπεζα Γυναικών Κύπρου, η οποία
ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (το 2012 η
αναλογία των γυναικών επιχειρηματιών στην Κύπρο ήταν της τάξης του 30%).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014 δημοσίευσε μελέτη αναφορικά με την «ισότητα των
φύλων στο εργατικό δυναμικό: η συμφιλίωση της εργασίας με την ιδιωτική και την
οικογενειακή ζωή στην Ευρώπη» (Gender equality in the workforce: Reconciling work,
private and family life in Europe) (EC, 2014a). Η μελέτη εξέτασε τις συγκρούσεις μεταξύ
επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής σε διαφορετικά στάδια στην πορεία της
ζωής ενός ατόμου (από το σχολείο στην εργασία και τη μετάβαση στην μητρότητα).
Ερευνήθηκε ο βαθμός στον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αυτές τις
προκλήσεις με διαφορετικό τρόπο και εξετάστηκε η συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό,
οι ώρες εργασίας, και η συμβολή στο εισόδημα των νοικοκυριών και στην κατ 'οίκον εργασία.
Στο πλαίσιο της έκθεσης αναφέρεται ότι παρατηρήθηκε πρόοδος όσον αφορά στην ισότητα
των φύλων κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο οι γυναίκες εξακολουθούν να
υπολείπονται όσον αφορά τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και στις αμοιβές,
αντιμετωπίζουν πιο αργή μετάβαση στην πρώτη θέση εργασίας, ενώ παράλληλα
αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών εργασιών ακόμη και αν είναι οι κύριοι
προμηθευτές στην οικογένεια. Οι προκλήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες όταν υπάρχουν
παιδιά. Οι μητέρες έχουν χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, λιγότερες ώρες εργασίας και
διακόπτουν τη σταδιοδρομία τους για τη φροντίδα των παιδιών, σε σύγκριση με γυναίκες
χωρίς παιδιά και άντρες (με ή χωρίς παιδιά).
Συγκεκριμένα η έκθεση συνόψισε τα βασικά συμπεράσματα από μια σειρά σύντομων
στατιστικών αναφορών (SSRS), οι οποίες επικεντρώνονταν στις διάφορες πτυχές της
συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Βασικά θέματα που εξετάστηκαν ήταν
ποιες χώρες πέτυχαν τους στόχους της Βαρκελώνης σχετικά με την παιδική μέριμνα, τα
ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των ανδρών, των γυναικών και των γονέων, η
εξισορρόπηση εργασίας και οικογένειας για τους μονογονείς, οι ανισότητες μεταξύ των
φύλων κατά τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, η συμμετοχή στο οικογενειακό
εισόδημα και η οικιακή εργασία των ζευγαριών, σχέδια εργασίας φιλικά προς την οικογένεια.
Η ικανότητα των Ευρωπαίων ανδρών και γυναικών να συνδυάσουν την εργασία, με
την ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή ήταν το γενικό θέμα σε όλες τις μελέτες. Οι πρόσφατες
ευρωπαϊκές Οδηγίες (κυρίως οι στόχοι της Βαρκελώνης) είχαν τη φιλοδοξία να πετύχουν
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών και των μητέρων στην απασχόληση, να αυξήσουν τον
αριθμό των παιδιών που είναι εγγεγραμμένα σε δομές στήριξης και να μειωθούν οι
ανισότητες μεταξύ των κοινωνικών ομάδων (π.χ., οι μόνοι γονείς, άνδρες και γυναίκες). Ένα
άλλο κεντρικό θέμα σε όλες τις μελέτες ήταν ο ρόλος της ανισότητας των φύλων. Η ερευνητική
έκθεση αυτή τονίζει τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίες συχνά
συνδέονται με τις θεσμικές και πολιτισμικές διαφορές οι οποίες με τη σειρά τους διαιωνίζουν
ή συμβάλουν στη μείωση της ανισότητα των φύλων.
Μέσα από την ανάλυση μας έγινε εμφανές πως βασικοί θεσμικοί παράγοντες που
διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, είτε ευνοούν ή παρεμποδίζουν τη συμφιλίωση της
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εργασίας-προσωπικής ζωής οι οποίοι περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα εκπαιδευτικά
συστήματα και τα συστήματα απασχόλησης. Οι πολιτικές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να
βοηθήσουν το συνδυασμό της αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας με τη μορφή της
φροντίδας των παιδιών, τις άδειες φροντίδας και μειωμένο ή ελαστικό ωράριο εργασίας
εξακολουθούν να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Το επίπεδο των κοινωνικών
μεταβιβάσεων και η διαθεσιμότητά τους σε διάφορες κοινωνικοοικονομικές ομάδες είναι
ένας άλλος παράγοντας για την παροχή βοήθειας στις οικογένειες ώστε να συνδυάσουν την
εργασία με τις ευθύνες φροντίδας, αν και παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ των
κρατών-μελών.
Η ανισότητα των φύλων παρατηρείται επίσης σε επίπεδο οικογένειας. Παρόλο που οι
γυναίκες στα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επιτύχει υψηλότερα επίπεδα στην εκπαίδευση και στη
συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τα ευρήματά καταδεικνύουν ότι οι γυναικείοι ρόλοι και η
άνιση κατανομή της εργασίας των νοικοκυριών παραμένει ακόμα και στις περιπτώσεις που οι
γυναίκες εργάζονται και συμβάλουν στο οικογενειακό εισόδημα. Αυτή η «καθυστερημένη
επανάσταση» σε επίπεδο νοικοκυριών φαίνεται να είναι ένας κρίσιμος παράγοντας ο οποίος
παρεμποδίζει την ισότητα των φύλων και την επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης και άλλων
στόχων που σχετίζονται με την απασχόληση. Άλλες πολιτικές σε εθνικό επίπεδο, όπως είναι η
μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης της μερικής απασχόλησης από τις γυναίκες και η ανάληψη
μεγάλων γονικών αδειών συμβάλουν στην αύξηση της έμφυλης εξειδίκευσης όσον αφορά
στην εργασία εντός του νοικοκυριού.
Τα αποτελέσματά των προαναφερόμενων στατιστικών αναφορών (SSRS) δείχνουν
επίσης ότι το μοντέλο όπου οι άνδρες είναι οι μοναδικοί προμηθευτές της οικογένειας σε
ποσοστό 21% και κύριοι προμηθευτές σε ποσοστό 37% παραμένουν ως το κυρίαρχο μοντέλο
νοικοκυριού σε όλη την Ευρώπη, σε σύγκριση με εκείνο
όπου οι γυναίκες και οι άνδρες
συμβάλουν σχεδόν ισότιμα στο οικογενειακό εισόδημα (29%) ή οι γυναίκες είναι οι κύριες
προμηθεύτριες (9%) ή μοναδικές (5%). Η αλλαγή στο μοντέλο της οικογένειας διπλής
σταδιοδρομίας ως εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκε. Τα μοντέλα της οικογένειας διπλής
σταδιοδρομίας αποκλίνουν σημαντικά μεταξύ των χωρών, με τις σκανδιναβικές χώρες
(Νορβηγία, τη Δανία, την Ισλανδία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία) λιγότερο πιθανό να έχουν
ένα μόνο προμηθευτή. Σε άλλες χώρες, το κλασικό μοντέλο με άνδρα-κουβαλητή
εξακολουθεί να είναι το κυρίαρχο μοντέλο (Αυστρία, Μάλτα, Η Γερμανία, η Ιταλία, οι Κάτω
Χώρες και η Τσεχική Δημοκρατία).
Μια μεγάλη διαφορά που προέκυψε ήταν επίσης η διαφορά στην απασχόληση των
γονέων σε σχέση με τους άτεκνους. Παρά τις πολλές προσπάθειες της κοινωνικής πολιτικής,
οι μητέρες σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης εξακολουθούν να έχουν χαμηλότερο
ποσοστό απασχόλησης, να υποαπασχολούνται και να εργάζονται λιγότερες ώρες συγκριτικά
με τις γυναίκες χωρίς παιδιά και άνδρες (είτε έχουν παιδιά είτε όχι).
Η εταιρεία RAND τo 2014 (EC, 2014 b) διεξήγαγε για λογαριασμό της Ε.Ε. έρευνα για
τη χρήση των δομών φύλαξης παιδιών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
πρόοδος που έχει συντελεστεί αναφορικά με τους στόχους της Βαρκελώνης (Use of
childcare in the EU Member States and progress towards the Barcelona targets). Η έρευνα
παρέχει μια ανάλυση της προόδου των κρατών μελών ως προς την επίτευξη των στόχων της
Βαρκελώνης.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, έντεκα κράτη μέλη δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν
ούτε στο γενικότερο στόχο, ούτε βρίσκονται κοντά στην επίτευξη ενός από τους στόχους. Αυτό
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αφορά χώρες όπως η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Σλοβακία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ρουμανία, η
Λιθουανία, η Λετονία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Πολωνία και η Κροατία.
Αν και οι στόχοι φαίνεται να επιτυγχάνονται, σε πολλές περιπτώσεις, οι κανόνες που
ρυθμίζουν τη φροντίδα των παιδιών παρέχεται για λιγότερο από 30 ώρες την εβδομάδα. Η
ελάχιστη παροχή φροντίδας των παιδιών είναι απαραίτητη προκειμένου να βοηθηθούν οι
γονείς, και ιδιαίτερα οι γυναίκες να αποκτήσουν και να διατηρήσουν πλήρους και μερική
απασχόλησης.
Σημειώθηκε περιορισμένη πρόοδος μεταξύ 2006 και 2010, στην επίτευξη των στόχων.
Αν και το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών έχει αυξηθεί κατά την τελευταία δεκαετία
στην ΕΕ-27, η μητρότητα εξακολουθεί να παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με την
απασχόληση στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο βασικός
στόχος των στόχων της Βαρκελώνης για την αύξηση της απασχόλησης των γονέων δεν έχει
βρει λύση σε πολλές χώρες. Για την ΕΕ-27 ως σύνολο, η διαφορά μεταξύ του ποσοστού
απασχόλησης των γυναικών με και χωρίς παιδιά κάτω των δώδεκα ετών είναι μεγαλύτερη
από 10 ποσοστιαίες μονάδες.
Στην ΕΕ των 27, οι γυναίκες που έχουν παιδιά κάτω από την ηλικία υποχρεωτικής
σχολικής φοίτησης και δηλώνουν ότι δεν εργάζονται ή εργάζονται με καθεστώς μερικής
απασχόλησης, για λόγους που συνδέονται με τη φροντίδα των παιδιών, το κάνουν επειδή: η
φροντίδα των παιδιών είναι πάρα πολύ ακριβή (53%), δεν είναι διαθέσιμη (25%), ανεπαρκούς
ποιότητας (4%) ή για άλλους λόγους (18%). Η σύνθεση αυτών των ομάδων, ωστόσο, διαφέρει
ευρέως από χώρα σε χώρα. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι οι γυναίκες μπορεί να
έχουν επιπλέον λόγους να μην εργάζονται ή να εργάζονται με μειωμένο ωράριο, όπως η
φροντίδα των άλλων μελών της οικογένειας (π.χ. γονέων), ασθένεια ή εκπαίδευση.
Στο επίκεντρο των στόχων της Βαρκελώνης ήταν σχεδόν αποκλειστικά η εισαγωγή των
υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών ως αντικίνητρο για τη συμμετοχή των γυναικών στην
αγορά εργασίας, η οποία μπορεί να είναι επίσης πολύ περιορισμένη. Αν και έχει εμπειρικά
αποδειχθεί ότι η φροντίδα των παιδιών συνιστά μία από τις πρωτογενείς πηγές για να
ανακουφίσει τη σύγκρουση μεταξύ εργασίας και ζωής άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες και
παράγοντες σε εθνικό ατομικό και οικογενειακό επίπεδο μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.
Η εν λόγω έρευνα έδειξε ότι πάνω από το 50% των γυναικών δηλώνουν ότι δεν
εργάζονται ή εργάζονται με μερική απασχόληση επειδή η φροντίδα των παιδιών είναι πάρα
πολύ ακριβή. Ο υπολογισμός του κατά πόσον οι γονείς μπορούν να «αντέξουν οικονομικά να
εργαστούν» πηγαίνει πέρα από πολιτικές για τα παιδιά. Αν και το κόστος της πλήρους
φροντίδας των παιδιών μπορεί να θεωρηθεί ως πολύ υψηλό σε ορισμένες χώρες, αυτό δεν
πρέπει να οδηγήσει σε μείωση της απασχόλησης, αν το σύστημα φορολογίας και παροχών
εξισορροπεί την πληρωμή των υπηρεσιών αυτών με την απασχόληση. Αντιστρόφως, αν
υπάρχουν υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις για μισθωτούς, οι γονείς μπορούν να δουν
οικονομικό όφελος στο να εργάζονται ακόμη και σε αγορές με εξαιρετικά υψηλή
επιδοτούμενη φροντίδα των παιδιών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.
Συμπερασματικά στο πλαίσιο της έρευνας προτείνεται να γίνει εκτενέστερη ανάλυση
σχετικά με την υιοθέτηση καλών πρακτικών άλλων χωρών και κατά πόσο είναι δυνατή η
εφαρμογή τους σε διαφορετικά εθνικά πλαίσια. Επίσης προτείνεται να δοθεί έμφαση στην
ηλικία των παιδιών συμπεριλαμβάνοντας τα παιδιά ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης
σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
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Μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των φύλων EIGE (2014)
σχετικά με τις καλές πρακτικές για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής, οικογενειακής και
ιδιωτικής ζωής στα κράτη μέλη της ΕΕ (Good Practices in the area of reconciliation of work,
family and private life Experience Exchange in the Frame of EIGE’s work on good practices
on gender mainstreaming) αναφέρεται στη θετική ευελιξία και στις ρυθμίσεις του χρόνου
εργασίας που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και στην παροχή
εναλλακτικών επιλογών για την εξισορρόπηση εργασίας και της οικογενειακής ζωής. Η
αύξηση της ευελιξίας του χρόνου εργασίας μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην ισότητα των
φύλων. Οι ευέλικτες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τη μερική απασχόληση, συστήματα ευέλικτου
ωραρίου, τηλεργασία, εργασία από το σπίτι, συμπιεσμένα εργασίας εβδομάδες, σταδιακή
επιστροφή από την άδεια, την κατανομή των θέσεων εργασίας, τις συμβάσεις ορισμένου
χρόνου, ώρα τραπεζικών λογαριασμών και του χρόνου εργασίας.
΄Ερευνες δείχνουν σταθερά ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε ευελιξία
στην εργασία παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα στρες και επαγγελματικής εξουθένωσης.
Είναι σημαντικό οι ρυθμίσεις ευελιξίας του χρόνου εργασίας να είναι ανοικτές για και να
κάνουν χρήση εξίσου οι άνδρες και οι γυναίκες στο χώρο εργασίας. Οι εταιρείες που
προωθούν τη συμμετοχή των ανδρών στην οικογενειακή ζωή μέσω ευέλικτων ωραρίων
εργασίας έχουν σημαντική συμβολή στην προώθηση της ισότητα των φύλων.
Η λήψη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ευελιξία είναι σημαντική για τη
δημιουργία ευνοϊκής κουλτούρας και πρακτικών στο χώρο εργασίας που να επιτρέπουν στους
υπαλλήλους να εξισορροπούν την εργασία με την οικογένεια και τις ευθύνες φροντίδας .
Οι καινοτόμες και δημιουργικές ευέλικτες ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας, μπορούν
να οδηγήσουν σε εργασίες που ορίζονται με διαφορετικό τρόπο, με έμφαση στα
αποτελέσματα αντί για τις ώρες που εργάζονται. Η συμβολή των γυναικών στην αγορά
εργασίας είναι αξιόλογη και υπάρχει μια αλλαγή στη στάση απέναντι στη μερική απασχόληση
και την ευέλικτη εργασία, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις
θέσεις εργασίας.
Οι άνδρες, και ιδίως οι άνδρες σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις, πρέπει να
ενθαρρύνονται να εργάζονται με ευέλικτη μορφή εργασίας έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία
να συμμετάσχουν σε οικογενειακή ζωή.
Συμπερασματικά, η εν λόγω μελέτη του EIGE έχει συγκεντρώσει καλά παραδείγματα
για το πώς η θετική ευελιξία συμβάλλει στην ισότητα των φύλων. Αυτό περιλαμβάνει τις
πολιτικές και κίνητρα για να επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία για τους γονείς, τις αλλαγές στην
κουλτούρα του χώρου εργασίας για τη μείωση των πολλών ωρών εργασίας και μια κουλτούρα
που υπάρχει όσον αφορά στην παρουσία του εργαζόμενου στο χώρο εργασίας και η στροφή
προς διαχείριση η οποία βασίζεται στα αποτελέσματα.
Η Μέλετη του EIGE (2013) περιλαμβάνει ενδιαφέροντα δεδομένα για τις επιλογές
των γονέων και τους τρόπους φροντίδας και φύλαξης των μικρών παιδιών (τυπική ή
άτυπες) στις ΕΕ-28 ενώ δείχνει τις διαφορές ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα
και άλλες χώρες του Νότου εμφανίζουν υψηλά ποσοστά άλλων μορφών /άτυπων για
τη φύλαψη μικρών παιδιών (EIGE, 2013, σελ. 15-16).
Γράφημα 8.
27, 2009.
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Τυπική και άτυπες μορφές φύλαξης των μικρών παιδιών (κάτω των 3 χρόνων), ΕΕ-

Πηγή: EIGE, 2013, σελ. 15

Ο Pandolfini, το 2014 δημοσίευσε μελέτη σχετικά τη φροντίδα της οικογένειας και την
εργασία στις χώρες της Μεσογείου: ευρήματα και μαθήματα από συγκριτική ανάλυση
πολιτικών για τη συμφιλίωση της εργασίας με τη ζωή) (Families, care and work in European
Mediterranean Countries: findings and lessons from a comparative analysis of work-life
balance policies). Η μελέτη διερευνά τις πολιτικές που εφαρμόζουν για την ισορροπία
εργασίας-ζωής πέντε ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες: Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και
Τουρκία. Στόχος της μελέτης είναι να αναλυθεί πώς η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων
ρόλων των κυβερνήσεων, των αγορών, του τρίτου τομέα και των οικογενειών διαμορφώνουν
τις διαστάσεις επαγγελματικής και οικογενειακής φροντίδας, στο πλαίσιο του οικονομικού,
κοινωνικού, πολιτιστικού σύγχρονου πλαισίου καθώς και τις προκλήσεις που αναδύονται από
τις συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Μέσα από μια διακρατική σύγκριση των
στοιχείων της Eurostat και του ΟΟΣΑ, κάνει τη σύνθεση των χαρακτηριστικών των εθνικών
αγορών εργασίας και δείχνει τις κυριότερες τάσεις όσον αφορά το μέγεθος των οικογενειών,
τη σύνθεση και τα μοντέλα και παρουσιάζει τη νομοθεσία σχετικά με το επίδομα μητρότητας,
πατρότητας και ρυθμίσεις για τη γονική άδεια, τις υπηρεσίες και τη διαθεσιμότητα δομών
παιδικής φροντίδας και τα οικογενειακά επιδόματα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα εντοπίστηκαν κοινά στοιχεία και διαφορές μεταξύ των
κανονισμών των χωρών, επιβεβαιώνοντας τη σχέση μεταξύ των πολιτικών που εφαρμόζουν
οι χώρες για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τα διαφορετικά
κοινωνικο-οικονομικά πλαίσια, καθώς και τα πολιτισμικά μοντέλα και τα καθεστώτα
κοινωνικής πρόνοιας.
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‘Oπως προκύπτει από τη μελέτη είναι απαραίτητο να προωθηθούν συγκεκριμένες
δράσεις για να επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή του πατέρα στις ευθύνες της οικογένειας,
μέσω κινήτρων για τη χρήση της γονικής άδειας από τους πατέρες για τη φροντίδα των
παιδιών. Αυτό θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει σε πολιτιστικό επίπεδο, ενισχύοντας την
ιδέα ότι η συμφιλίωση δεν αφορά αποκλειστικά την εργαζόμενη μητέρα, αλλά αναγνωρίζεται
ως δικαίωμα εξίσου των δύο γονέων.
Η μελέτη εντοπίζει τρεις πτυχές οι οποίες επηρεάζουν την επίτευξη μεγαλύτερης
ισότητας των φύλων. Πρώτα απ 'όλα, η άδεια πατρότητας πρέπει να εκλαμβάνεται ως
υποχρεωτική. Η δεύτερη πτυχή αφορά την αποζημίωση που προβλέπεται κατά τη διάρκεια
αυτών των αδειών δεδομένου ότι οι άνδρες εργαζόμενοι έχουν συνήθως υψηλότερες αμοιβές
από τις γυναίκες και έτσι πολλοί από αυτούς δεν κάνουν χρήση της άδειας πατρότητας για
οικονομικούς λόγους. Τέλος, η ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν γονική άδεια σε μορφή μερικής
απασχόλησης φαίνεται να είναι μια καλή πρακτική, διότι θα επιτρέψει στους δύο γονείς να
μην εγκαταλείψουν τη δουλειά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα καιρό και θα συμβάλει σε
μια πιο δίκαιη κατανομή των ευθυνών οικογενειακής φροντίδας μέσα και σε μια μεγαλύτερη
συμμετρία στην αγορά εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι
υπερβολικά μεγάλες άδειες που λαμβάνονται από τις μητέρες συχνά προκαλούν αρνητικές
επιπτώσεις στην επαγγελματική τους θέση και, κατά συνέπεια, στην καριέρα τους .
Ένα ισχυρό μειονέκτημα προς την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών να
βοηθήσουν τους εργαζόμενους στην εξισορρόπηση εργασίας και προσωπικής ζωής που
φαίνεται να είναι κοινό σε όλες τις χώρες που αναλύθηκαν είναι η χαμηλή διαθεσιμότητα και
ανεπάρκεια των δημόσιων υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών μικρής ηλικίας. Μια άμεση
συνέπεια αυτής της κατάστασης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις υψηλές αμοιβές των
ιδιωτικών δομών, είναι η σημαντική συμμετοχή των γιαγιάδων και των παππούδων στη
φροντίδα των παιδιών, η οποία έχει γίνει όλο και πιο σημαντική τόσο ως υποκατάστατο των
επίσημων υπηρεσιών όσο και ως υποστήριξη για τη χρήση τους, δεδομένου ότι αυτό το είδος
της στήριξης είναι ευέλικτη όσον αφορά το χρόνο και είναι δωρεάν. Ωστόσο, όλα τα ζευγάρια
δε μπορούν να βασίζονται σε αυτό το είδος της υποστήριξης, είτε γιατί οι παππούδες είναι
άρρωστοι, έχουν πεθάνει ή συνεχίζουν να εργάζονται (κατάσταση όλο και πιο συχνή
λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες ρυθμίσεις για συνταξιοδότηση στις περισσότερες χώρες
της ΕΕ), έτσι ώστε να είναι φανερή η ανάγκη για το σχεδιασμό αναπτυγμένης διαθεσιμότητας
των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας από νωρίς, απορρίπτοντας την ιδέα ότι οι δημόσιες
υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών είναι συμπληρωματική με την "δωρεάν υπηρεσία" που
παρέχεται από τους παππούδες.
Επίσης, αναφέρεται η προφανής αλλαγή όσον αφορά τη χαμηλή γονιμότητα, δηλαδή
την αναβολή της τεκνοποίησης. Εστιάζοντας στις πιθανές επιπτώσεις μιας ευρείας
διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων της συμφιλίωσης στις αποφάσεις τεκνοποίησης,
τέσσερις είναι οι βασικοί παράγοντες που θα επηρεάσουν τα άτομα την απόφαση να κάνουν
παιδί: α) η ευκολία πρόσβασης και η διατήρηση της απασχόλησης β) ένα σύστημα φόρων το
οποίο θα μειώνει το άμεσο κόστος της φροντίδας και της εκπαίδευσης των παιδιών γ)
μεγαλύτερες περιόδους γονικής άδειας και, τέλος, δ) τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα επίσημης
φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας σε συνδυασμό με την κατάλληλη προσαρμογή των
ωρών εργασίας σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας.
Μέσα από τη μελέτη γίνονται εμφανείς οι διαφορές μεταξύ των χωρών. Για
παράδειγμα, ο συνδυασμός ανατροφής του παιδιού με την εργασία φαίνεται να είναι πιο

81

ασυμβίβαστη στις μεσογειακές χώρες και ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπη. Αυτό
καταδεικνύει τη στενή σχέση μεταξύ των πολιτικών συμφιλίωσης και των διαφορετικών
κοινωνικο-οικονομικών εθνικών πλαισίων, καθώς και τις πολιτισμικές συνήθειες και τα
καθεστώτα κοινωνικής πρόνοιας που χαρακτηρίζουν κάθε χώρα.
Τέλος, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τη μελέτη αφορά στο φαινόμενο
της σύγκρουσης μεταξύ εργασίας και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής το οποίο είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένο στην Ευρώπη. Εκτιμάται ότι πάνω από το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων
παρουσιάζουν κάποια μορφή σύγκρουσης εργασίας-οικογένειας σε σχέση με το χρόνο:
 27% των εργαζομένων στην ΕΕ θεωρεί ότι αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο στην εργασία
 28% θεωρεί ότι αφιερώνει πολύ λίγο χρόνο με τις οικογένειές του
 36% θεωρεί ότι δεν έχει αρκετό χρόνο για τους φίλους και άλλες κοινωνικές επαφές
 51% πιστεύει ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο για τα δικά τους χόμπι και ενδιαφέροντα.
Αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ των φύλων, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να
αναφέρουν ότι έχουν πολύ λίγο χρόνο για δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, ενώ οι
άνδρες πιστεύουν ότι ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο στην εργασία. Ωστόσο, αυτή η διαφορά
μεταξύ των φύλων δεν παρατηρούνται στις σκανδιναβικές χώρες. Ένας σημαντικός αριθμός
των εργαζομένων έχουν δυσκολίες στην εκτέλεση των οικογενειακών ευθυνών λόγω της
εργασιακής έντασης και της πίεσης του χρόνου: για παράδειγμα, το 22% ανέφερε ότι είναι
πολύ κουρασμένοι από τη δουλειά για τις δουλειές του σπιτιού, και το 10% ανέφερε ότι ο
χρόνος που δαπανάται σε εργασία επηρεάζει τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Οι
γυναίκες ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν αυτές τις πιέσεις συγκριτικά με τους άνδρες.
Περίπου το 50% των εργαζομένων θεωρούν ότι οι απαιτήσεις οικογένειας και της
εργασίας επικαλύπτονται, από την πίεση που υφίστανται στο χώρο εργασίας ή / και στην
οικογένεια. Λιγότερο από 10% των εργαζομένων δήλωσαν ότι δεν πιέζονται προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση σύγκρουση εργασίας με την οικογένεια ή σύγκρουση οικογένειας
με εργασία. εργάζονται σε οικογενειακές συγκρούσεις ή την οικογένεια να λειτουργήσει
σύγκρουση. Συνολικά, η σύγκρουση που βασίζεται στην ένταση βρέθηκε να είναι ελαφρώς
υψηλότερο για γυναικών.
Η σύγκρουση εργασίας με τις οικογενειακές υποχρεώσεις μπορεί να θεωρηθεί ως
παράγοντας άγχους για τα άτομα. Η έρευνα καταδεικνύει ότι η σύγκρουση μεταξύ της
εργασίας και της οικογένειάς προκαλεί μια σειρά από σημαντικές αρνητικές συνέπειες για τα
μεμονωμένα άτομα και επηρεάζουν την υγεία και την ευεξία.
Η 3η ευρωπαϊκή έρευνα του Eurofound (2014) για την ποιότητα ζωής: «Ποιότητα ζωής
στην Ευρώπη: η οικογένεια στην οικονομική κρίση» είχε ως κύριο στόχο να περιγράψει την
ποιότητα ζωής των διαφορετικών τύπων οικογενειών με παιδιά σε όλη την ΕΕ κατά τη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης, και να αξιολογήσει τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί από
το 2007, λίγο δηλαδή πριν η οικονομική κρίση οδηγήσει στην οικονομική ύφεση που βιώνει
η Ευρώπη. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το EQLS, η έρευνα θέτει τέσσερις βασικούς
στόχους:
• Συγκρίνει τη βαθμολόγηση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των
ευρωπαϊκών οικογενειών με παιδιά.
• Προσδιορίζει και περιγράφει σημαντικές αλλαγές σε αυτές τις βαθμολογίες από το
2007 και έπειτα προκειμένου να διαφανεί σε ποιο βαθμό η οικονομική κρίση μπορεί να
επηρέασε αυτές τις οικογένειες.
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• Εξετάζει διαφορές μεταξύ ομάδων των χωρών, προκειμένου να εντοπίσει πιθανά
μοτίβα που μπορεί να σχετίζονται με ποικίλα επίπεδα στήριξης για τις οικογένειες, και άλλες
διαφορές στις οικογενειακές πολιτικές.
• Εξετάζει πως η κατάσταση των οικογενειών με παιδιά σε όλη την ΕΕ διαφέρει,
ανάλογα με τις διαφορετικές καταστάσεις απασχόλησης.
Τα συμπεράσματα
κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με 3 τύπους οικογένειας:
μονογονεϊκή οικογένεια, οικογένεια με δύο γονείς και εκτεταμένη οικογένεια. Παρακάτω
παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια από τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της ερευνητικής
έκθεσης.
Όπως διαπιστώνεται, σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ, οι οικογένειες βιώνουν
αυξημένη την οικονομική πίεση και τη στέρηση. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι
οικογένειες, κυρίως οι μονογονεϊκές ή οι οικογένειες ανέργων, είναι πιο πιθανό να είναι
φτωχές σήμερα από ό, τι πριν την οικονομική ύφεση. Η φτώχεια και η στέρηση είναι
προβληματική, όχι μόνο από την οπτική της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά μπορεί επίσης να
παρεμποδίσει τη μελλοντική κοινωνική κινητικότητα, λόγω αναποτελεσματικών προσωπικών
επιλογών γεγονός που μπορεί να διαιωνίσει περαιτέρω τη φτώχεια.
Η ίδια ‘Εκθεση επισημαίνει πως, σε περιόδους ραγδαίων κοινωνικών και οικονομικών
αλλαγών και αυξανόμενης ανεργίας, η μέτρηση της ποιότητας ζωής έχει ακόμα μεγαλύτερη
σημασία. Η μέτρηση της ποιότητας ζωής μπορεί να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά
με το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, και παρέχει χρήσιμα στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων
και πώς να διαθέσουν ή να δώσουν προτεραιότητα στη διάθεση πόρων.
Ειδικότερα όσον αφορά το θέμα της συμφιλίωσης της εργασίας με την οικογένεια,
σύμφωνα με την έρευνα η συντριπτική πλειοψηφία των μόνων μητέρων και των μητέρων που
είναι παντρεμένες ή συμβιώνουν, δήλωσαν πρόθυμες να εργαστούν αν τους δοθεί η ευκαιρία
να επιλέξουν τις ώρες εργασίας τους, με πάνω από το 50% των μη ενεργών μητέρων που
απάντησαν ότι προτιμούν να εργάζονται με μερική απασχόληση.
Οι περισσότερες μητέρες οι οποίες εργάζονται με καθεστώς πλήρης απασχόλησης θα
προτιμούσαν να εργάζονται λιγότερο, ανεξάρτητα από την κατάσταση του νοικοκυριού στην
οποία ανήκουν. Ωστόσο, οι περισσότερες μόνες μητέρες , οι οποίες εργάζονται με μερική
απασχόληση θα ήθελαν να αυξήσουν τις ώρες εργασίας τους, ενώ οι περισσότερες μητέρες
που είναι παντρεμένες ή σε σχέση και εργάζονται με μερική απασχόληση δήλωσαν ότι είναι
ευχαριστημένες με τις ώρες εργασίας τους.
Οι περισσότεροι μόνοι πατέρες θα προτιμούσαν να εργάζονται με πλήρες ωράριο, αν
και εκείνοι που εργάζονταν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας δήλωσαν ότι θα ήθελαν να
μειώσουν τις ώρες εργασίας τους. Αναφορικά με τις ομάδες χωρών διαπιστώθηκαν
σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, καθώς η εργασία μερικής απασχόλησης αποτελεί συχνά
προτίμηση για τις μητέρες στις χώρες όπου είναι πιο ευέλικτες στον τομέα της εργασίας
ενώ η εργασία πλήρους απασχόλησης διαπιστώθηκε ότι προτιμάται από τις μητέρες των πιο
παραδοσιακών χωρών.
Για όλους τους τύπους των οικογενειών με παιδιά, οι συγκρούσεις της εργασίας με την
οικογένεια έχουν αυξηθεί από το 2007, τόσο από την άποψη της συχνότητας σοβαρής
σύγκρουσης (προβλήματα τόσο στη δουλειά όσο και στο σπίτι) όσο και της σύγκρουσης
μετρίου βαθμού (προβλήματα είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά).
Οι μόνοι γονείς που εργάζονται με πλήρες ωράριο είναι πιο πιθανό να βιώνουν
σύγκρουση μεταξύ της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής, και η αύξηση που παρατηρείται γι
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αυτούς είναι πολύ μεγαλύτερη (αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σοβαρή σύγκρουση)
από ό, τι για τα ζευγάρια γονείς (αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων).
Είναι ενδιαφέρον ότι, στις οικογένειες με δύο γονείς όπου εργάζεται μόνο ο ένας
γονέας το άτομο που δουλεύει, όπως προέκυψε από την έρευνα, βιώνει υψηλό βαθμό
σύγκρουσης εργασίας-προσωπικής ζωής, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται με μερική
απασχόληση ή πλήρης. Αυτό μπορεί να είναι οφείλεται στο γεγονός ότι είναι το μόνο άτομο
από το ζευγάρι που χρειάζεται να ισορροπήσει την επαγγελματική και την οικογενειακή του
ζωή. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν το 75% των ατόμων που είναι οι μόνοι εργαζόμενοι στο
ζευγάρι είτε εργάζονται με πλήρη ή μερική απασχόληση, θα προτιμούσαν ο/η σύντροφός
τους να εργάζεται (72% και 74% αντίστοιχα). Στα ζευγάρια όπου και οι δύο εργάζονται, ο
γονέας που εργάζεται με μερική απασχόληση είναι σημαντικά λιγότερο πιθανό να βιώσει
τέτοια σύγκρουση συγκριτικά με το γονέα που εργάζεται με πλήρες ωράριο, ο οποίος, με τη
σειρά του, βιώνει λιγότερες συγκρούσεις από ό, τι οι εργαζόμενοι σε οικογένειες όπου
εργάζεται μόνο ο ένας γονέας (Πίνακας 10).

Πίνακας. Βαθμός σύγκρουσης εργασίας και ιδιωτικής ζωής το 2007 και 2011 (%)

Πηγή: Εurofound, Third European Quality of Life Survey – Quality of life in Europe: Families in the economic
crisis, 2014

Τα ευρήματα αυτά ωστόσο δεν ισχύουν για όλες τις ομάδες χωρών. Οι μόνοι γονείς
σε όλες τις χώρες είναι πιο πιθανό να βιώσουν σε μεγαλύτερο βαθμό σύγκρουση εργασίας
και ιδιωτικής ζωής, αλλά η διαφορά μεταξύ των οικογενειών όπου εργάζεται μόνο ο ένας
γονέας και των οικογενειών όπου εργάζονται και οι δυο γονείς καθώς και μεταξύ των γονέων
που εργάζονται με μερική απασχόληση και με πλήρη απασχόληση, δεν είναι ίδια για όλες τις
χώρες.
Σχετικά με τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, τα άτομα που δήλωσαν ότι
χρησιμοποίησαν, ή ήθελαν να χρησιμοποιήσουν, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών κατά τους 12
μήνες πριν από την έρευνα (συνήθως οικογένειες με παιδιά προσχολικής ηλικίας) ρωτήθηκαν
εάν είχαν βιώσει οποιοδήποτε από τα τέσσερα είδη εμποδίων που σχετίζονται με τη χρήση
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των υπηρεσιών: το κόστος, τη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση και την ποιότητα (υπήρχε η
δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων).
Σύμφωνα με τα ευρήματα της ίδιας έρευνας, για τις περισσότερες οικογένειες, το
κόστος των υπηρεσιών της φροντίδας των παιδιών ήταν το κύριο εμπόδιο. Οι μόνοι γονείς,
ιδιαίτερα όσοι εργάζονταν με μερική απασχόληση, ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν το κόστος
ως το βασικότερο εμπόδιο και μετά τη διαθεσιμότητα. Υπάρχει μικρή διαφορά μεταξύ μόνων
γονέων που εργάζονται και είναι άνεργοι από αυτή την άποψη.
Τα άνεργα ζευγάρια, επίσης, έχουν συνήθως δυσκολίες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες
φροντίδας παιδιών λόγω του κόστους. Είναι ενδιαφέρον, ότι στις οικογένειες όπου εργάζεται
μόνο ο ένας γονέας και στις οικογένειες όπου εργάζονται και οι δύο γονείς αναφέρουν εξίσου
το κόστος ως το βασικό εμπόδιο.
Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η έρευνα ως πρόταση πολιτικής,
είναι ότι η σωστή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής είναι κρίσιμης
σημασίας, δεδομένου ότι τα αυξημένα επίπεδα άγχους έχουν συμβάλει στη διάλυση των
οικογενειών και τη δημιουργία ενός αυξανόμενου αριθμού των μόνων γονέων. Αν οι γονείς
δεν μπορούν να πετύχουν την επιθυμητή ισορροπία εργασίας-οικογένειας, επηρεάζεται η
υποκειμενική τους ευημερία, γεγονός το οποίο μπορεί να συμβάλει με τη σειρά του στη
μείωση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Καθώς η γονικότητα είναι ζωτικής
σημασίας για την ανάπτυξη των παιδιών, τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη χάραξη
πολιτικής πρέπει να λάβουν υπόψη όσα προκύπτουν από τις έρευνες και πρέπει να
βοηθήσουν τους γονείς να βρουν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ της εργασίας και της
οικογένειας.
Η έκθεση του Eurofound το 2013 σχετικά με τις γυναίκες, άντρες και τις συνθήκες
εργασίας στην Ευρώπη (Women, men and working conditions in Europe) υπογραμμίζει την
έμφυλη διάσταση στα πρότυπα απασχόλησης και τις τάσεις που επικρατούν στις ευρωπαϊκές
αγορές εργασίας. Παρά την ευνοϊκή νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται εδώ και χρόνια για την
προώθηση της ισότητας των φύλων, το χάσμα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών
εξακολουθεί να υφίσταται σε πολλές πτυχές της εργασίας αγορά. Επιπλέον, στο πλαίσιο της
οικονομικής κρίσης, οι διαφορές μεταξύ των φύλων είναι εμφανείς τόσο κατά την αρχική
επίδραση της ύφεσης και των μέτρων λιτότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει
μέχρι στιγμή επιτευχθεί στον τομέα.
Η μελέτη αυτή βασίζεται σε ευρήματα από την πέμπτη Έρευνα Συνθηκών Εργασίας,
που πραγματοποιήθηκε το 2010. Όπως προκύπτει οι διαφορές των φύλων αναφορικά με το
χρόνο που δαπανάται στην αμειβόμενη και μη αμειβόμενη εργασία είναι σημαντικές για τη
διαμόρφωση των όρων εργασίας των γυναικών και ανδρών. Όταν συνδυάζονται οι ώρες
αμειβόμενης εργασίας με τις ώρες που χρειάζονται τα άτομα για καθημερινή μετακίνηση
προς και από την εργασία και τον χρόνο μη αμειβόμενης εργασίας, διαπιστώθηκε ότι οι
γυναίκες εργάζονται, κατά μέσο όρο, 64 ώρες την εβδομάδα σε σύγκριση με τις 53 ώρες
εργασίας από τους άνδρες. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι γυναίκες
αφιερώνουν 26 ώρες, κατά μέσο όρο για τη φροντίδα, σε σύγκριση με την 9 ώρες που
δαπανούν οι άνδρες, παρόλο που οι άνδρες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη αμειβόμενη
εργασία (41 ώρες, σε σύγκριση με 34 ώρες που αφιερώνουν οι γυναίκες).
Επίσης, το Eurofound (2013) δημοσίευσε και άλλη έκθεση με θέμα τη φροντίδα
των παιδιών και των εξαρτώμενων μελών: η επίδραση στη σταδιοδρομία των νέων ατόμων
(Caring for children and dependants: effect on careers of young workers). Η Έκθεση αυτή
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έχει ως στόχο να δώσει μια γενική εικόνα των επιπτώσεων της έλλειψης φροντίδας των
παιδιών και άλλων εξαρτώμενων μελών στις επιλογές σταδιοδρομίας και την κατάσταση των
νέων ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις της
κρίσης στην προσβασιμότητα των εν λόγω υπηρεσιών. Περιλαμβάνει μια ανάλυση των
δεδομένων από την Έρευνα Ποιότητα Ζωής του Eurofound του 2011 (EQLS), την έρευνα του
2013 του Ευρωπαϊκού Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) και την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του
2011.
Όπως αναφέρεται, οι γυναίκες εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο διαθέτουν 30 ώρες την
εβδομάδα για τη φροντίδα των παιδιών σε σύγκριση με τις 17 ώρες που αφιερώνουν οι
άνδρες, και 14 ώρες για τη φροντίδα ηλικιωμένων σε σχέση με 11 ώρες που αναλογεί κατά
μέσο όρο στους άνδρες.
Τα δεδομένα που παρουσιάζονται δείχνουν ότι η ευθύνη της φροντίδας των παιδιών
και άλλων εξαρτώμενων συγγενών αποτελεί έναν από τα κύριους ανασταλτικούς παράγοντες
για τους νέα εργαζόμενα άτομα να αναλάβουν αμειβόμενη απασχόληση. Η αδυναμία
πρόσβασης σε παιδικούς σταθμούς ή άλλες δομές φροντίδας καθιστά επίσης τη σύγκρουση
μεταξύ της εργασίας με την οικογενειακή και προσωπική ζωή πιο πιθανή. Στον τομέα της
οικογενειακής πολιτικής υπάρχουν σαφείς εμπειρικές ενδείξεις ότι η παροχή σε είδος
παροχών έχει θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά γυναικείας απασχόλησης. Πολιτικές οι οποίες
βοηθούν τους νέους γονείς να εισέλθουν στην αγορά εργασίας πρέπει επίσης να λαμβάνουν
υπόψη τη συνολική επίδραση των τελών παιδικής φροντίδας και των μεταρρυθμίσεων του
κράτους πρόνοιας και των φόρων.
Σύμφωνα με τις EQLS, το ποσοστό ανεργίας για τους νέους γονείς ηλικίας μεταξύ 18
και 29 ετών στην ΕΕ των 27 είναι 19% για τις γυναίκες και 20% για τους άνδρες, ενώ το 11%
των νέων πατέρων και το 35% των νέων μητέρων είναι μη ενεργές (οι τελευταίες στην
πλειοψηφία τους κατατάσσουν τον εαυτό τους ως νοικοκυρές). Ωστόσο, η EQLS διαπίστωσε
επίσης ότι το 80% αυτών των μη ενεργών νέων μητέρων θα ήθελαν να εργαστούν εάν θα
μπορούσαν να επιλέξουν ελεύθερα το ωράριο εργασίας τους, όπως και το 85% των νέων
πατέρων. Αυτό δείχνει ότι αυτοί οι νέοι, μητέρες και οι πατέρες δεν είναι έξω από το εργατικό
δυναμικό από δική τους επιλογή .
Τόσο οι άνδρες και οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν προβλήματα
εξισορρόπησης εργασίας-ζωής, εάν έχουν τη φροντίδα των παιδιών τους. Για πολλές μητέρες
που ζουν σε χώρες με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων στον τομέα των υπηρεσιών φροντίδας
για τα παιδιά22, ο μόνος δυνατός τρόπος για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας είναι αν
παππούδες και γιαγιάδες φροντίζουν τα παιδιά τους. Ωστόσο, η επίδραση της άτυπης
φροντίδας που παρέχεται από τους παππούδες σχετικά με τη συμμετοχή του εργατικού
δυναμικού της μητέρας της δεν είναι απλή και εξαρτάται από το πλαίσιο σε κάθε χώρα.
Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στις
υπηρεσίες για παιδιά, το οποίο περιλαμβάνει βρεφονηπιακή φροντίδα, εκπαιδευτικά
προγράμματα που καταργήθηκαν (ιδιαίτερα σε αγροτικές και μειονεκτικές περιοχές),
χαμηλότερο εισόδημα στα νοικοκυριά για να μπορέσουν να καλύψουν την ιδιωτική φροντίδα
των παιδιών, λιγότεροι εργαζόμενοι στον τομέα της φροντίδας των παιδιών και
μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν το μέρος των εξόδων παιδικής φροντίδας μέσα από τη
φορολογία .
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Εκτός από τις επιπτώσεις στην πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών, τα
υψηλά επιδόματα μπορεί να μειώσουν τα κίνητρα των γονέων να εισέλθουν στην αγορά
εργασίας, δεδομένου ότι το κόστος της φροντίδας των παιδιών κατά την είσοδό τους στην
αγορά εργασίας συνεπάγεται την απώλεια του επιδόματος και των φορολογικών
ελαφρύνσεων. Είναι επίσης σημαντικό ότι σε χώρες με ήδη ανεπτυγμένα συστήματα
επιδοτήσεων για τη φροντίδα των παιδιών, περαιτέρω επενδύσεις μπορεί να έχουν μικρή
επίδραση στα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών. Ως εκ τούτου, εκτός από τις πολιτικές
που αποσκοπούν στη μείωση του κόστους των υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών και την
αύξηση της ποιότητάς τους, οι πολιτικές με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των νέων
γονέων στην αγορά εργασίας πρέπει να δώσουν έμφαση σε ευέλικτες συνθήκες εργασίας και
στη βελτίωση των συστημάτων γονικής άδειας.
Τα αποτελέσματα ευρωπαϊκής μελέτης σχετικά με τον ρόλο των ανδρών στην
ισότητα των δυο φύλων (EC, 2013) (Study on the Role of Men in Gender Equality) δείχνουν
μια αξιοσημείωτη αλλαγή όσον αφορά τη συμμετοχή των ανδρών/ πατέρων σε εργασίες
καθημερινής φροντίδας με αυξανόμενη συμμετοχή σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης
(ιδίως στις Βόρειες χώρες: Φινλανδία, η Δανία, Σουηδία) όπου οι άνδρες είναι πιο ενεργοί
στην παροχή φροντίδας στα μικρά παιδιά και στην πραγματοποίηση οικιακών εργασιών.
Έτσι, μεταξύ του 2005 και του 2010 η αναλογία της συμμετοχής
των ανδρών στην
εβδομαδιαία μη αμειβόμενη εργασία κυμαίνεται στο 40% περίπου του συνόλου. Στα
ζευγάρια διπλής σταδιοδρομίας, οι σύγχρονες αντιλήψεις και η ισόρροπη κατανομή των
πόρων των γονέων επιδρά θετικά τόσο στην ισότιμη κατανομή των καθημερινών
εργασιών όσο και στη φροντίδα των παιδιών (EC, 2013, σελ. 15).
Σε άλλη μια σχετική έκθεση (EUROFOUND, 2011) για τη συμφιλίωση της εργασίας με
την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (Reconciliation of work, private
and family life in the European Union) εξετάζονται τα ποσοστά απασχόλησης ανδρών και
γυναικών, ο αντίκτυπος της απόκτησης παιδιών σχετικά με τη συμμετοχή τους στην
αγορά εργασίας, οι διάφορες μορφές ευελιξίας για την ενίσχυση της συμφιλίωσης της
επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής (εργασία μερικής απασχόλησης, ευελιξία του
χρόνου εργασίας, οργάνωση της εργασίας και τόπος εργασίας) και η ικανοποίηση των
εργαζομένων όσον αφορά το ζήτημα της ισορροπίας εργασίας και προσωπικής/ιδιωτικής
ζωής.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης μεγάλο μέρος της δυσκολίας συνδυασμού της
εργασίας με τη φροντίδα των παιδιών προέρχεται από το υψηλό κόστος της φροντίδας των
παιδιών, η οποία έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερα παιδιά. Ενώ
οι γυναίκες με ένα μόνο παιδί μπορεί να επιτύχουν να συνδυάσουν τη μητρότητα και την
εργασία με κάποια οργανωτική αναδιάρθρωση, αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο όταν έχουν
δύο ή περισσότερα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες, ιδίως εκείνες σε σχετικά χαμηλά
αμειβόμενες θέσεις εργασίας, προτιμούν να αναλαμβάνουν οι ίδιες τη φροντίδα των παιδιών
και να αποσυρθούν από την αγορά εργασίας.
Μερικοί από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους τα άτομα προσπαθούν να
συνδυάσουν την εργασία με την οικογένεια και την ιδιωτική ζωή περιλαμβάνουν:
 εργασία μερικής απασχόλησης
 ευελιξία στην εργασία
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ευελιξία στην οργάνωση της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας
διάρκειας του χρόνου εργασίας και να μπορούν να απουσιάζουν, όποτε και όταν
χρειάζεται
 ευελιξία στο χώρο εργασίας, κυρίως μέσω της τηλεργασίας από το σπίτι.
Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την ώρα εργασίας και την εξισορρόπηση εργασίας και
οικογένειας 2004-2005 (Establishment Survey on Working Time and Work–Life Balance)
όπως παρουσιάζεται στην εν λόγω έκθεση, περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με το πόσο
ικανοποιημένοι είναι οι εργαζόμενοι/ες με την ισορροπία εργασίας-ζωής τους,
συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων σχετικά με το αν ήθελαν να εργαστούν ή να εργάζονται
περισσότερο και να μειώσει τους δραστηριότητες φροντίδας, ή αν ήθελαν να εργάζονται
λιγότερο και να αυξήσουν τις δραστηριότητές τους ως φροντιστές.
Γενικά όλοι οι ερωτώμενοι δήλωσαν ικανοποίηση με τις τρέχουσες μορφές
εργασιακών ρυθμίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών με ευθύνες φροντίδας. Συνολικά, μόνο
το 2,3% των ατόμων το 2005, δήλωσε ότι ήθελαν να εργάζονται περισσότερο ή να αρχίσουν
να εργάζονται, ενώ το 5,9% δήλωσε ότι θα ήθελε να εργάζεται λιγότερο και να έχει
περισσότερο χρόνο για δραστηριότητες φροντίδας.
Υπήρχαν κάποιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Σε χώρες όπως η Κύπρος, η
Δανία, Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία και τη Σλοβενία, σημαντικά υψηλότερο
ποσοστό εργαζομένων από το μέσο όρο της ΕΕ, δήλωσαν ότι ήθελαν να εργάζονται λιγότερο,
προκειμένου να έχουν περισσότερο χρόνο για φροντίδα.
Οι γυναίκες έτειναν να είναι λιγότερο ικανοποιημένες με τις ρυθμίσεις στον τομέα
της εργασίας τους από τους άνδρες: 2,9% των γυναικών στην ΕΕ-27 ανέφεραν ότι θα ήθελαν
να εργαστούν περισσότερο ή να αρχίσουν να εργάζονται σε σύγκριση με το 1,8% των ανδρών
(3,6% στην ΕΕ - 15 σε σύγκριση με 2,2%), ενώ το 7% των γυναικών στην ΕΕ-27 δήλωσαν ότι θα
ήθελαν να εργάζονται λιγότερο σε σύγκριση με το 5% των ανδρών (7,5% στην ΕΕ - 15 σε
σύγκριση με 5,7%).
Η δεύτερη ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής (EQLS), δημοσιεύτηκε από το
Eurofound 2010 και διενεργήθηκε το 2007, ροσφέρει μια ευρεία οπτική σχετικά με την
ποικιλομορφία που παρατηρείται στο θέμα της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής σε
όλη την Ευρώπη, στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και τις υποψήφιες χώρες, την
Κροατία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Τουρκία.
Η Έκθεση διερευνά το θέμα της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
αναζητώντας νέους τρόπους ρύθμισης και καλύτερης εξισορρόπησης των απαιτήσεων της
εργασίας και των οικογενειακών ευθυνών. Οι πιέσεις για αύξηση της ευελιξίας στο καθεστώς
απασχόλησης, οι ώρες εργασίας (μη κανονικό ωράριο, εντατική εργασία) και η κινητικότητα,
καθώς και η αυξανόμενη αβεβαιότητα στην απασχόληση και στην επαγγελματική
σταδιοδρομία, επηρεάσουν ιδιαίτερα τις γυναίκες και συμβάλουν στη δημιουργία εντάσεων
μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής. Η έκθεση αναλύει αυτές τις εντάσεις
και εξετάζει το ιστορικό των διαφόρων θεσμικών ρυθμίσεων, τις δομές της αγοράς εργασίας
και πολιτισμικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι σημαντικοί για τη συμφιλίωση επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής στη σημερινή κοινωνία. Επιπλέον, η μελέτη επικεντρώθηκε σε δύο
σημαντικές διαστάσεις οι οποίες σχετίζονται με τη συμφιλίωση εργασίας-οικογένειας στις
χώρες της Ευρώπης: κοινές τάσεις και ποικιλομορφία σε όλη την Ευρώπη.
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν, ότι η απασχόληση συμβάλλει θετικά
στην ανεξάρτητη διαβίωση των νεαρών ενηλίκων, είτε μόνοι τους ή σε ζευγάρι. Η
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απασχόληση φαίνεται να θεωρείται όλο και περισσότερο ως προϋπόθεση για τη γονικότητα.
Το ζευγάρι με παιδιά είναι το κυρίαρχο μοντέλο διαβίωσης μεταξύ των ανδρών και των
γυναικών ηλικίας 35-49 ετών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την εστίαση των πολιτικών
συζητήσεων για βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών καθώς πολλές χώρες,
υποφέρουν από ελλείψεις στις δημόσιες εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας. Η φροντίδα
συνιστά ένα βασικό ζήτημα στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.
Συνολικά, η φροντίδα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου που δαπανάται για τις
δραστηριότητες των νοικοκυριών. Η άνιση κατανομή των υποχρεώσεων φροντίδας ανάμεσα
στα φύλα συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις ανισότητες των φύλων στη μη αμειβόμενη
εργασία, οι οποίες με τη σειρά τους συνδέονται με τις ανισότητες στην αγορά εργασίας που
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Η έρευνα έδειξε ότι σε όλες τις χώρες, οι άνδρες αναφέρουν ότι
πραγματοποιούν λιγότερες οικιακές εργασίες που τους αναλογούν, ενώ οι γυναίκες
δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν περισσότερα από αυτά που θα ορίζονται ως δίκαιο. Ωστόσο, οι
απόψεις των ανδρών ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων χωρών, ενώ οι απαντήσεις
των γυναικών είναι πιο ομοιόμορφες.
Όπως διαπιστώθηκε, οι δυσκολίες στην εξισορρόπηση εργασίας με την οικογενειακή
ζωή και το έμφυλο χάσμα αυξάνονται από γεωγραφικής άποψης, ενώ κινείται από τις
σκανδιναβικές χώρες, στις χώρες της Νότιας και της Κεντρικής Ευρώπης και στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης - που είναι, από τις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα γονιμότητας και με
το μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων γυναικών προς τις χώρες με το χαμηλότερο επίπεδο
γονιμότητας και απασχόλησης των γυναικών. Αυτές οι διαφορές που παρατηρούνται στη
γυναικεία οικονομική δραστηριότητα δεν
προκύπτουν μόνο ως αποτέλεσμα των
πολιτισμικών και κοινωνικών επιπτώσεων, αλλά επίσης προκύπτουν από τη χαμηλότερη
διαθεσιμότητα όσον αφορά στα μέτρα στήριξης για το συνδυασμό επαγγελματικής και
ιδιωτικής ζωής.
Επίσης, η δυσαρέσκεια των ατόμων που σχετίζεται με το χρόνο που αφιερώνουν στην
οικογενειακή ζωή είναι μεγαλύτερη από τη δυσαρέσκεια που σχετίζεται με το χρόνο που
αφιερώνουν στην εργασία.
Σε μελέτη της Eurostat, EC (2009) σχετικά με τη συμφιλίωση της επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής και τις έμφυλες διαφοροποιήσεις διαπιστώθηκε η σημαντικά πιο
έντονη συμμετοχή των γυναικών στην λεγόμενη απλήρωτη εργασία στη φροντίδα των
παιδιών και στις οικιακές εργασίες. Όπως δείχνουν τα δεδομένα του Πίνακα με βάση τις
απαντήσεις των ανδρών και γυναικών ερωτώμενων, οι γυναίκες αφιερώνουν πολύ
περισσότερο χρόνο στις μη αμειβόμενες εργασίες, τάση που παρατηρείται σε όλες τις
ηλικιακές κατηγορίες και γενικά σε όλες ευρωπαϊκές χώρες (Eurostat, 2009, σελ. 50).
Πίνακας. Απλήρωτη εργασία , ώρες σε εβδομαδιαία βάση, ανάλογα με το φύλο και την ηλικία , ΕΕ27,2005
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Πηγή: Eurostat, EC, 2009, σελ. 50

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί η περίπτωση των σκανδιναβικών χωρών όπως
παρουσιάζεται σε πρόσφατο άρθρο των Eydal et al (2015) Trends in parental leave in the
Nordic countries: has the forward march of gender equality halted .
Το άρθρο παρουσιάζει την πορεία των πολιτικών σχετικά με τη γονική άδεια με
αποδοχές στις σκανδιναβικές χώρες τις τελευταίες δύο περίπου δεκαετίες και εξηγεί τις
διαφορετικές προσεγγίσεις που ακολούθησαν οι επιμέρους χώρες στον τομέα αυτό.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των ειδικών ποσοστώσεων για τους δύο γονείς,
δηλαδή τις περιόδους που είναι μη μεταβιβάσιμες στον άλλο γονέα. Ο στόχος του άρθρου
είναι να εξετάσει τι είναι κοινό και τι είναι διαφορετικό μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών και
αν οι ομοιότητες και οι διαφορές μπορούν να εξηγηθούν από τις πολιτικές των κομμάτων.
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν δείχνουν ότι όλες οι χώρες έχουν επεκτείνει τη
συνολική διάρκεια της γονικής άδειας ωστόσο η έμφαση που δίνεται στην ποσόστωση των
πατέρων είναι διαφορετική μεταξύ των χωρών. Ενώ η Νορβηγία, η Σουηδία και η Ισλανδία
εφαρμόζουν ίση ποσόστωση για τους δύο γονείς, η Φινλανδία εφάρμοσε μόλις πρόσφατα την
ποσόστωση για τους πατέρες. Η Δανία είναι η μόνη σκανδιναβική χώρα η οποία δεν
εφαρμόζει ποσόστωση. Στην Ισλανδία, μάλιστα όλοι οι πατέρες δικαιούνται ποσόστωση του
πατέρα, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις που αφορούν την επιμέλεια και τον τόπο κατοικίας. Η
μόνη προϋπόθεση για την χρήση της ποσόστωσης από τους πατέρες που δεν μοιράζονται τη
στέγη με τα παιδιά τους είναι ότι είναι πρέπει να έρθουν σε συμφωνία με τη μητέρα για τα
δικαιώματα των επισκέψεων, προκειμένου να κάνουν χρήση της ποσόστωσης τους (και το
αντίστροφο, αν το παιδί κατοικεί με τον πατέρα μόνο)( Eydal & Rostgaard 2014).
Επιπλέον, το άρθρο καταδεικνύει ότι τα συστήματα της γονικής άδειας με αποδοχές
είναι διαφορετικά όσον αφορά στα δικαιώματα, το μήκος και την ευελιξία και κατά συνέπεια
επηρεάζουν με διαφορετικούς τρόπους την πατρότητα. Η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία
παρέχουν τη μεγαλύτερη ευελιξία για τους γονείς οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα
δικαιώματά τους με τρόπο που εξυπηρετεί και τους ίδιους και τους εργοδότες τους ενώ η
Δανία και η Φινλανδία έχουν αυστηρότερους κανόνες. Παρά τις διαφορές αυτές, όλες οι
σκανδιναβικές χώρες φαίνεται ότι εξακολουθούν να κινούνται προς την κατεύθυνση του
μοντέλου οικογένειας όπου και οι δύο εργάζονται και οι δυο αναλαμβάνουν τη φροντίδα
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αναφορικά με τη γονική άδεια ενώ η περίπτωση της Δανίας, δείχνει ότι η ισότητα των φύλων
στηρίζεται λιγότερο θεσμικά (Eydal et al, 2015).

5.1.2. Έρευνες και μελέτες σε Εθνικό Επίπεδο
Στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες εμπειρικές έρευνες σχετικά με το
θέμα της κατανομής των ανδρικών και γυναικείων ρόλων στο πλαίσιο της οικογένειας,
ένα ζήτημα που συνδέεται με το θέμα της συμφιλίωσης της εργασίας με την οικογενειακή
και την ιδιωτική ζωή. Κάποιες πραγματεύονται το θέμα της χρήση του χρόνου από τους
άνδρες και τις γυναίκες, και την κατανομή των οικιακών εργασιών και της φροντίδας σε
σχέση με τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Στην παρούσα ενότητα
παρουσιάζονται ενδεικτικά μερικές από παλαιότερες και πιο πρόσφατες έρευνες που
πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας σχετικά με το θέμα αυτό.
Οι παλαιότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην ελληνική κοινωνία
καταδεικνύουν ότι έχουν συντελεστεί εξελίξεις σε ορισμένες στάσεις και πρακτικές των
ανδρών σχετικά με την συμμετοχή τους στις καθημερινές οικιακές εργασίες και στη
φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών. Στην έρευνα της Μαράτου-Αλιπράντη (1999)
στη δεκαετία του 90, με δείγμα 1924 γυναίκες της περιοχής της Αθήνας, διαπιστώθηκε,
ότι στο πλαίσιο της οικογένειας στην πρωτεύουσα επικρατούν παραδοσιακά πρότυπα
ως προς την κατανομή των οικιακών εργασιών και τη φροντίδα των μικρών παιδιών.
Ωστόσο οι πιο νέοι σύζυγοι, αυτοί που έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, στα ζευγάρια
διπλής απασχόλησης βοηθούν και συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στις καθημερινές
οικογενειακές υποχρεώσεις συγκριτικά με τους υπόλοιπους.
Πράγματι, στα ζευγάρια
διπλής απασχόλησης παρατηρείται μεγαλύτερη ισότητα στις συζυγικές πρακτικές της
καθημερινής ζωής γεγονός που δείχνει τις πιο προοδευτικές αντιλήψεις και πρακτικές
μεταξύ των νεώτερων συζύγων (Μαράτου-Αλιπράντη, 1999).
Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει και μια σχετική έρευνα με πανελλήνιο δείγμα
που διεξήχθη την ίδια περίοδο. Η Symeonidou (2005) αναφέρεται στα αποτελέσματα της
έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) το 1999,
χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Ελληνική Έρευνα για τη Γονιμότητα και την Οικογένεια. Η
έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης σε ένα τυχαίο δείγμα
3.048 γυναικών και 1.026 ανδρών, στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας FFS, που
πραγματοποιήθηκε το 1999 υπό το συντονισμό των Ηνωμένων Εθνών. Το κύριο συμπέρασμα
που προκύπτει από αυτή την έρευνα είναι ότι η παραδοσιακή κατανομή των ρόλων μεταξύ
των φύλων εξακολουθεί να είναι αρκετά εμφανής στην Ελλάδα. Οι άνδρες εξακολουθούν να
είναι οι κύριοι προμηθευτές της οικογένειας , ενώ οι γυναίκες έχουν συνήθως το ρόλο της
νοικοκυράς. Το 88% των ανδρών του δείγματος ήταν εργαζόμενοι κατά τη χρονική περίοδο
διεξαγωγής της έρευνας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών ήταν μόλις 45%. Επιπλέον,
οι γυναίκες δαπανούν το διπλάσιο χρόνο από ό,τι οι άνδρες στη φροντίδα των παιδιών, και
τετραπλάσιο χρόνο για τις οικιακές εργασίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι οι
γυναίκες δε λαμβάνουν βοήθεια από τους συζύγους τους στην Ελλάδα παρατηρείται να
λειτουργούν ιδιαίτερα τα οικογενειακά δίκτυα, όπου οι γυναίκες λαμβάνουν σημαντική
βοήθεια, σε τακτική βάση, στον τομέα της φροντίδα των παιδιών από τους γονείς τους ή τα
πεθερικά τους, ειδικά όταν εργάζονται (Symeonidou, 2005, Συμεωνίδου, 2006).
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Μια παλιότερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2003 με θέμα τη συνεργασία
στην οικογένεια και την εργασία από το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών, στο
πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος με συντονιστή φορέα το Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Εμπόρων-Βιοτεχνών Ελλάδος κατέληξε
σε παρόμοια συμπεράσματα. Η έρευνα διενεργήθηκε με ερωτηματολόγια, τα οποία
διακινήθηκαν σε 14 μεγάλες πόλεις από όλες τις Περιφέρειες της χώρας σε Ημερίδες
Ευαισθητοποίησης όπου συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες εμπορο-βιοτέχνες μέλη της ΓΕΣΒΕΕ
(ΚΕΚ/ΓΣΕΒΕΕ, 2003).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά
εργασίας αποτελεί δεδομένο για την πλειοψηφία των οικογενειών της έρευνας τόσο για την
ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος όσο και ως προσωπική επιλογή. Εντούτοις, η
αναγνώριση της εργασίας των ανδρών ως αυτή που είναι σημαντικότερη και ως η βασική
πηγή εισοδήματος στην οικογένεια εξακολουθεί να υφίσταται. Όσον αφορά στον
καταμερισμό των οικιακών εργασιών μεταξύ των συζύγων δεν εμφανίζεται το ίδιο ισχυρός
όπως παραδοσιακά ήταν, ωστόσο δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε μια ισορροπημένη
κατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων και ευθυνών(ΚΕΚ/ΓΣΕΒΕΕ, 2003).
Παρά το γεγονός ότι η εναρμόνιση μεταξύ των οικογενειακών και επαγγελματικών
υποχρεώσεων απασχολεί τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες, είναι κοινά αποδεκτό ότι οι
γυναίκες βιώνουν τη σύγκρουση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής πολύ πιο
έντονα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής των έμφυλων
στερεότυπων αναφορικά με τους ρόλους των ανδρών και των γυναικών εντός του πλαισίου
της οικογένειας. Στις απαντήσεις των ερωτώμενων έγινε πολύ συχνά αναφορά στη
συνεργασία και τη συν-αρμοδιότητα και των δύο φύλων στις οικογενειακές ευθύνες και
καθήκοντα. Όσον αφορά στις αντιλήψεις των ανδρών, οι πιο ισχυρές ήταν αυτές που
αφορούν στο ρόλο τους ως πατέρες και όπως προκύπτει από την έρευνα υπάρχει ακόμα
μεγάλη απόσταση από το να συμμετέχουν περισσότερο στις οικιακές εργασίες για τις οποίες
οι γυναίκες εξακολουθούν να θεωρούνται καταλληλότερες. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες,
οι οποίες θεωρούν ότι είναι καταλληλότερες για τις οικιακές εργασίες, γεγονός που
δυσχεραίνει τη συμμετοχή των ανδρών, καθώς οι οικιακές εργασίες θεωρούνται
«απαξιωτικές εργασίες», παραγνωρίζοντας τη σημασία τους στην καθημερινή κοινωνική
αναπαραγωγή της οικογένειας (ΚΕΚ/ΓΣΕΒΕΕ, 2003).
Παρόμοιες τάσεις διαπιστώνονται και σε σχετική έρευνα του ΚΕΘΙ για τον ρόλο
των πατέρων Με βάση τα δεδομένα της μελέτης είναι εμφανής η διατήρηση αρκετών
παραδοσιακών έμφυλων προτύπων στην καθημερινή οικογενειακή ζωή. Οι προοδευτικές
στάσεις και αντιλήψεις σχετίζονται περισσότερο με δραστηριότητες των ανδρών, όπως το
τάισμα, η καθαριότητα, η βοήθεια στις σχολικές εργασίες, η συντροφιά την ώρα του ύπνου,
δηλαδή, αφορούν στη φροντίδα και στην περιποίηση των παιδιών μικρής ηλικίας (Κορωναίου
και συν., 2007).
Η χώρα µας, εξάλλου σύµφωνα µε έρευνα της Eurostat που πραγματοποιήθηκε κατά
το έτος 2007 καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην Ε.Ε. όσον αφορά τη συμμετοχή των
ανδρών στα οικογενειακά καθήκοντα µε ποσοστό 3% (Γκασούκα, 2008).
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)23 διενήργησε – για πρώτη φορά στη Χώρα μας
– την Έρευνα Χρήσης Χρόνου στα νοικοκυριά (ΕΧΧ), με περίοδο αναφοράς το Μάρτιο του 2013
έως το Φεβρουάριο του 2014. Με την έρευνα συγκεντρώνονται πληροφορίες, για τη χρήση
23
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ΕΛΣΤΑΤ (2014) Δελτίο Τύπου: Έρευνα Χρήσης Χρόνου 2013 – 2014

του χρόνου του πληθυσμού της Χώρας και την κατανομή του σε διάφορες δραστηριότητες,
όπως η εργασία, οι σπουδές, η φροντίδα των παιδιών, η κοινωνική ζωή, οι μετακινήσεις κ.α.
Στην έρευνα συμμετείχαν μέλη νοικοκυριών ηλικίας 10 ετών και άνω, καταγράφοντας τις
δραστηριότητες τους – κύριες και δευτερεύουσες - σε δύο ημερολόγια, ένα για μία εργάσιμη
ημέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, και ένα για Σάββατο ή Κυριακή, για όλο το 24ωρο, ανά
δεκάλεπτο, με έναρξη την 04:00 π.μ. και λήξη την 04:00 π.μ. της επόμενης ημέρας.
Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007- 2013" στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι γυναίκες ηλικίας 20 έως 74 ετών
αφιερώνουν σημαντικό μέρος του ημερήσιου χρόνου τους για τη φροντίδα του
νοικοκυριού, ενώ οι άνδρες της ίδιας ομάδας ηλικιών για την εργασία τους .
Επισημαίνεται ότι, στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φροντίδα του
νοικοκυριού καταγράφεται και η μεγαλύτερη διαφοροποίηση στη κατανομή του
χρόνου, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι άνδρες αφιερώνουν κατά μέσο όρο 1 ώρα
και 31 λεπτά και οι γυναίκες 4 ώρες και 36 λεπτά.
 Ο ελεύθερος χρόνος – δηλαδή, ο χρόνος που αφιερώνεται σε δραστηριότητες που
σχετίζονται με την κοινωνική ζωή και αναψυχή, τα αθλήματα και τις υπαίθριες
δραστηριότητες, τις τέχνες, τα χόμπι, τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και
επικοινωνίας, τα παιχνίδια, την ενημέρωση και λοιπές εθελοντικές εργασίες –
ανέρχεται σε 5 ώρες και 10 λεπτά για τις γυναίκες 20 έως 74 ετών, και σε 6 ώρες και
24 λεπτά για τους άνδρες της ίδιας ομάδας ηλικιών
 Για τον πληθυσμό ηλικίας 20 έως 74 ετών, ο μέσος ημερήσιος χρόνος ύπνου είναι 8
ώρες και 25 λεπτά, χρόνος που περιλαμβάνει τον ύπνο τη νύχτα και την ημέρα, αλλά
και το χρόνο στο κρεβάτι πριν ή και μετά τον ύπνο
 Για προσωπική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της εστίασης και του ύπνου, οι
άνδρες ηλικίας 20 έως 74 ετών αφιερώνουν κατά μέσο όρο 14 λεπτά περισσότερο
από τις γυναίκες της ίδιας ομάδας ηλικιών. Συγκεκριμένα, οι άνδρες κοιμούνται 3
λεπτά περισσότερο από τις γυναίκες και αφιερώνουν 16 λεπτά παραπάνω στην
εστίαση - συμπεριλαμβανομένων των γευμάτων και της κατανάλωσης ποτών
ανεξαρτήτως της τοποθεσίας. Για πλύσιμο και ντύσιμο (βούρτσισμα δοντιών, αλλαγή
ενδυμάτων, προσωπική υγιεινή, ξύρισμα κλπ.), οι γυναίκες αφιερώνουν 6 λεπτά
ημερησίως περισσότερα από τους άνδρες.
Σε πρόσφατη έκδοση του ΕΚΚΕ το 2015 με θέμα: «Απασχόληση και Κοινωνική
Πολιτική στο Δήμο της Αθήνας: Ερευνητικές Προσεγγίσεις» περιλαμβάνεται έρευνα της
Μαράτου-Αλιπράντη με τίτλο: «Διερευνώντας τις ανάγκες των γονέων των παιδιών σε
παιδικούς σταθμούς της Αθήνας», η οποία πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 20072008. Σκοπός της έρευνας αποτελούσε η διερεύνηση των αναγκών και των απόψεων των
γονέων με μικρά παιδιά για τις δομές φύλαξης του Δήμου Αθήνας με στόχο τη διάγνωση των
συνθηκών λειτουργίας αυτών. Στο δείγμα περιλαμβάνονταν εργαζόμενες μητέρες και
πατέρες με τυπικό και μη τυπικό ωράριο εργασίας. Η έρευνα υλοποιήθηκε το 2008, έπειτα
από σχετική άδεια της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Αθήνα για τη
συμπλήρωση ερωτηματολογίων από γονείς. Στην έρευνα συμμετείχαν 172 γονείς 32 πατέρες
και 140 μητέρες οι οποίοι ήταν σε ποσοστό 64% από την Ελλάδα. Η πλειοψηφία (92,4%)ήταν
παντρεμένοι και είχαν κατά 87% 1-2 παιδιά. Επίσης, σε ποσοστό 73,8% οι γονείς ήταν
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εργαζόμενοι. Όσον αφορά το είδος απασχόλησης σε ποσοστό 51% εργάζονταν ως μισθωτοί
στον ιδιωτικό τομέα, 26,2% ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και 22,8 % αυτοαπασχολούμενοι.
Σχετικά με το ωράριο λειτουργία των παιδικών σταθμών οι γονείς σε ποσοστό 64%
θεωρούν ως το σημαντικότερο πρόβλημα την πίεση του χρόνου για την παραλαβή του
παιδιού από τον παιδικό σταθμό ενώ ένα ποσοστό 25,6% θεωρεί ότι το ωράριο λειτουργίας
δεν εξυπηρετεί τους εργαζόμενους γονείς. Από τις προτάσεις των γονέων για τη βελτίωση των
υπηρεσιών δομών προέκυψε η ανάγκη για επέκταση ωραρίου και λειτουργίας τους κατά της
ημέρες αργίας και τα Σαββατοκύριακα γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη
διαφοροποίησης των ωραρίων λειτουργίας προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
συνθήκες.
Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι γονείς δηλώνουν
ικανοποιημένοι σε γενικές γραμμές από τις συνθήκες λειτουργίας των παιδικών σταθμών
ωστόσο κρίνεται απαραίτητη η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες των γονέων οι οποίοι/ες εργάζονται με μη τυπικό ωράριο εργασίας
καθώς το ωράριο λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών φροντίδας στη χώρα μας καλύπτουν
μόνο το συνήθες ωράριο εργασίας δηλαδή 7:00 έως 14:00-15:00. Το γεγονός αυτό οδηγεί
τους γονείς με διαφορετικά ωράρια εργασίας να αναζητήσουν άλλες λύσεις για τη φύλαξη
των παιδιών τους.
Το 2013 η εταιρεία ΟPINION Α.Ε. διεξήγαγε έρευνα με θέμα: Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου
Δυναμικού». Η έρευνα περιλάμβανε δυο μέρη: α) Βιβλιογραφική επισκόπηση για την πορεία
υλοποίησης της δράσης της Δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
και β)Πρωτογενής Έρευνα πεδίου στους άμεσα εμπλεκόμενους αποδέκτες από την
υλοποίηση της δράσης «Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής στις άμεσα ωφελούμενες
και εμπλεκόμενους στην υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων. Στην έρευνα συμμετείχαν:
 γυναίκες που ωφελήθηκαν από τη δράση την περίοδο αναφοράς 2011-2012 ή/ και
την περίοδο αναφοράς 2012-2013,
 δομές που πρόσφεραν θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας την περίοδο αναφοράς 20112012 ή/ και την περίοδο αναφοράς 2012-2013.
Αναφορικά με το βαθμό υποστήριξης των ωφελουμένων γυναικών ως την εξεύρεση ήτη
διασφάλιση απασχόλησης έξι στις δέκα (60%) ερωτηθείσες γυναίκες, οι οποίες τόσο κατά το
διάστημα υποβολής της αίτησης τους ήταν εργαζόμενες δήλωσαν ότι μέσω του
προγράμματος επέτυχαν την διατήρηση της θέσης εργασίας τους.
Σχεδόν μία στις τρεις (28%) εργαζόμενες γυναίκες πιστεύει ότι η μη συμμετοχή της στο
πρόγραμμα θα είχε δυσχερείς συνέπειες στην εργασιακή της κατάστασηενώ17% εξ αυτών
που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι χωρίς το πρόγραμμα θα ήταν αναγκασμένες να
διακόψουν την εργασία τους και 11% να μειώσουν τις ώρες εργασίας τους. Στην ίδια
διαπίστωση καταλήγουν και οι εκπρόσωποι των δομών οι οποίοι σε ποσοστό 86% θεωρούν
ότι το πρόγραμμα συμβάλλει άμεσα σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση της γυναικείας
απασχόλησης.Το 62% των συμμετεχουσών στην έρευνα δομών για τις ανάγκες του
προγράμματος προσέλαβε τουλάχιστον 2 γυναίκες ενώ 20% των συμμετεχόντων στην έρευνα
προσέλαβε άνω των 5 γυναικών για την υλοποίηση του προγράμματος.
Επιπλέον, 8 στις 10 άνεργες ωφελούμενες γυναίκες (85%) δήλωσαν ότι τοπρόγραμμα
συνέβαλλε στην εξεύρεση εργασίας και σχεδόν μια στις δυο γυναίκες (42%) δήλωσε ότι αν
δεν είχε γίνει δεκτή η αίτηση της στο πρόγραμμα δεν θα έψαχνε για εργασία διότι δεν θα είχε
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λύση ως προς την φύλαξη του παιδιού της .
Περίπου 7 στις 10 γυναίκες, οι οποίες ήταν άνεργες το διάστημα υποβολής της
αίτησης τους και οι οποίες επέτυχαν εν συνεχεία να εργαστούν κινητοποιήθηκαν σημαντικά
στην κατεύθυνση εξεύρεσης απασχόλησης με την ευκαιρία που τους δόθηκε και από την
αξιοποίηση του προγράμματος.
Το 95% των γυναικών θεωρεί ότι το πρόγραμμα συνέβαλλε στην αξιοποίηση του
διαθέσιμου χρόνου για τις οικογενειακές υποχρεώσεις και στην βελτίωση του επιπέδου
διαβίωσης της οικογένειας.
Τέλος, οι εκπρόσωποι των δομών θεωρούν σε συντριπτικό ποσοστό (91%) ότι μέσω
του προγράμματος αντιμετωπίσθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα σημαντικό οικογενειακό
καθήκον που αφορά στη φύλαξη παιδιών ενώ αντίστοιχα εκτιμάται ότι ο οικογενειακός βίος
των γυναικών διευκολύνεται κατά την υλοποίηση του προγράμματος μέσω της αύξησης του
ελεύθερου χρόνου για την κάλυψη των οικογενειακών υποχρεώσεων, όπως δηλώνει το 89%
των εκπροσώπων των δομών.
Ο Παπαοικονόμου (2013) δημοσίευσε τα αποτελέσματα από έρευνα που
υλοποίησε σε 63 ζευγάρια σχετικά με την κατανομή των οικογενειακών ρόλων στην ελληνική
οικογένεια. Δόθηκε έμφαση στην επίδραση που έχουν οι σχέσεις των συζύγων στην
κοινωνικοποίηση των παιδιών. Ως συμπέρασμα της έρευνας προκύπτει ότι ακόμη υπάρχει
προσκόλληση στο παραδοσιακό μοντέλο, που θέλει τον άνδρα να ασχολείται με τις
εξωτερικές εργασίες του σπιτιού, ενώ τη γυναίκα να έχει αναλάβει τις οικιακές εργασίες και
την ανατροφή των παιδιών.
Κύριος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της κατανομής των συζυγικών ρόλων
στην ελληνική οικογένεια. Πιο συγκεκριμένα απώτερος σκοπός είναι η επιβεβαίωση ή όχι της
υπόθεσης ότι στην Ελλάδα ακόμη επικρατεί η άποψη ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτος
διαχωρισμός των συζυγικών ρόλων, με τη γυναίκα να έχει επωμιστεί και την εξωτερική
εργασία, τις δουλειές του σπιτιού αλλά και την ανατροφή των παιδιών και τον άνδρα να
παραμένει στον εκτελεστικό του ρόλο, συμμετέχοντας λίγο ή και καθόλου σε θέματα που
αφορούν τις καθημερινές εργασίες του σπιτιού του. Για το σκοπό αυτό ρωτήθηκαν 126 άτομα
(63 ζευγάρια) για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να κατανέμονται οι οικογενειακοί ρόλοι
στην οικογένεια. Η διαστρωμάτωση έγινε με βάση το επάγγελμα και το μορφωτικό επίπεδο
των δύο συζύγων.
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η κατανομή των οικιακών εργασιών
παραμένει προσκολλημένη στο παραδοσιακό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η γυναίκα
αναλαμβάνει το κύριο βάρος των οικιακών εργασιών. Ο άνδρας παραμένει στον εκτελεστικό
του ρόλο έχοντας την ευθύνη για τις εξωτερικές εργασίες και για την επικοινωνία με τις
υπηρεσίες. Αναφορικά με τη συμμετοχή των ανδρών στην ανάληψη ευθυνών για τη φροντίδα
του παιδιού με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το βάρος το
επωμίζονται κατά κύριο λόγο οι γυναίκες με τους άνδρες να δρουν επικουρικά.
Σε χώρες της Ευρώπης με υψηλό βιοτικό επίπεδο και ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος
το μοντέλο του άνδρα ως κύριου οικονομικού τροφοδότη της οικογένειας (breadwinner) έχει
εγκαταλειφθεί και έχει αντικατασταθεί με το μοντέλο της οικογένειας διπλής σταδιοδρομίας
(dual career family), σύμφωνα με το οποίο και οι δύο σύζυγοι συνεισφέρουν το ίδιο και στις
οικιακές δραστηριότητες και ενισχύουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Θα έπρεπε να
σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η ενεργοποίηση του μοντέλου της οικογένειας της διπλής
σταδιοδρομίας στη Σουηδία συνοδεύτηκε από τη θέσπιση νόμων που έδιναν τα ίδια
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δικαιώματα και τις ίδιες δυνατότητες στον κάθε σύζυγο και στην αγορά εργασίας, αλλά και
στο νοικοκυριό όσον αφορά τις οικιακές δραστηριότητες και την ανατροφή των παιδιών. Αυτή
η θέσπιση συνοδεύτηκε από συγκεκριμένα μέτρα: οικογενειακή πολιτική η οποία είχε ως
στόχο να συμμετέχουν και οι δύο γονείς στην αγορά εργασίας και πολιτικές στην ίδια την
αγορά εργασίας, οι οποίες εγγυώνται ασφάλεια σε περιπτώσεις ασθένειας, ανεργίας και
ανικανότητας για εργασία (European Commission, 2011).
Το παραπάνω επίπεδο κοινωνικού κράτους δεν υπάρχει στην ελληνική κοινωνία με
άμεσες συνέπειες στις διαπροσωπικές σχέσεις του ζευγαριού. Παραδείγματος χάριν μόλις τα
τελευταία χρόνια θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα του πατέρα να μπορεί να πάρει γονική άδεια
ανατροφής των παιδιών του. Αυτός ο διαχωρισμός με την παράλληλη ισότιμη οικονομική
συνεισφορά των γυναικών έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σταθερότητας και αρμονίας
ανάμεσα σε ζευγάρια. Το τελικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι το γεγονός της
ανισοκατανομής των οικογενειακών βαρών στην ελληνική οικογένεια με την επιμονή σε
αναχρονιστικά μοντέλα του παρελθόντος. Ο άνδρας εμμένει σε απόψεις που τον φέρουν ως
τον εκτελεστικό φορέα της οικογένειας. Έχει αναλάβει τις «εξωτερικές» εργασίες της
οικογένειας, ασχολείται πολύ λιγότερο με τη διαπαιδαγώγηση και την ανατροφή των παιδιών
του και όπου συνεισφέρει, το πράττει με τη βοήθεια της συζύγου του. Η γυναίκα αντίθετα,
παρόλο που συνολικά είναι πιο μορφωμένη από τον άνδρα της, έχει αναλάβει εξολοκλήρου
τις «εσωτερικές» εργασίες της οικογένειας της και δεεν παύει παρόλα αυτά να εργάζεται. Η
σύγκρουση ρόλων στην οικογένεια είναι συχνό φαινόμενο και δημιουργεί εντάσεις και
διενέξεις με κύριο αποδέκτη τα παιδιά.
Τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποίησε το Κ.Ε.Θ.Ι. το 2007 σχετικά με το ρόλο
του των πατέρων στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και οικογενειακής - προσωπικής
ζωής τυγχάνουν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (Κορωναίου και συν., 2007). Συγκεκριμένα, η
έρευνα έδειξε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανδρών (91,4%) σε ό,τι αφορά τη
συμμετοχή τους στις οικιακές εργασίες και την ανατροφή των παιδιών αναλαμβάνει τις
εξωτερικές εργασίες όπως, τα ψώνια, τις πληρωμές λογαριασμών κ.λπ., τις μετακινήσεις των
παιδιών από το σχολείο στο σπίτι, στα φροντιστήρια κ.λπ., ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό
αναλαμβάνει κάποιες «εσωτερικές», δουλειές του νοικοκυριού, που έχουν να κάνουν με το
μαγείρεμα, την καθαριότητα κ.λπ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το (54,5%) των
ανδρών που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσε ότι ασχολείται με τη φροντίδα των παιδιών,
ενώ στην πραγματικότητα συμμετέχει κυρίως στις εξωτερικές εργασίες και πολύ λιγότερο σε
συγκεκριμένες εργασίες στο εσωτερικό του σπιτιού.
Αξιοσημείωτο, είναι ότι οι περισσότεροι άνδρες (68,3%) αναφέρουν ότι και οι δύο
γονείς μοιράζονται εξίσου την ανατροφή των παιδιών τους και δεν είναι βέβαια και μικρό το
ποσοστό (30,2%) εκείνων που δηλώνουν ότι την κύρια ευθύνη την έχει η μητέρα (Κορωναίου
και συν., 2007). Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας, είναι ότι το 71,1% των
ερωτηθέντων δήλωσε ότι δε βιώνει καμία σύγκρουση ανάμεσα στον πατρικό και στον
επαγγελματικό ρόλο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι άνδρες, δε φαίνεται να έχουν
εσωτερικεύσει τόσο πολύ ή σχεδόν καθόλου ότι ο ρόλος τους είναι στο σπίτι με τα παιδιά,
αποδέχονται τελικά και μπορούν να εναρμονίσουν αυτούς τους δύο ρόλους χωρίς να βιώνουν
εσωτερικές συγκρούσεις (Κορωναίου και συν., 2007). Όσον αφορά στους ρόλους και τις
αναπαραστάσεις για το τι σημαίνει πατέρας και μητέρα, η συντριπτική πλειοψηφία των
ανδρών συνδέει την έννοια του πατέρα και της πατρότητας με άλλες έννοιες, όπως η
υπευθυνότητα, την οποία κυρίως εννοούν ως οικονομική ευθύνη αλλά και ως κοινωνική
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ευθύνη, που έχει να κάνει με τα παιδιά, την προστασία τους, τη στήριξη που πρέπει να
παρέχουν οι γονείς κ.λπ., ενώ ένα μικρότερο ποσοστό συνδέει την έννοια της πατρότητας με
έννοιες όπως η αγάπη, η φροντίδα, η φιλία, η ευαισθησία κ.λπ. (Κορωναίου και συν., 2007).
Ένα από τα ζητήματα που ανακύπτει είναι, μεταξύ των άλλων, το στρες που βιώνουν
πλέον και οι άνδρες-πατέρες στην προσπάθειά τους να εξισορροπήσουν τον επαγγελματικό
και οικογενειακό τους ρόλο, γεγονός που αποτελούσε κοινό τόπο στις έρευνες μέχρι τώρα
μόνο για τις εργαζόμενες γυναίκες (Κ.Ε.Θ.Ι., 2007). Οι άνδρες, βιώνουν τόσο διαπροσωπικές
όσο και ενδο-ψυχικές συγκρούσεις στο πλαίσιο της οικογένειας λόγω της ορατής πλέον
αντίφασης που υφίστανται μεταξύ του παλαιότερου «πατρικού ρόλου», με τον οποίο κατά
κανόνα έχουν ανατραφεί, και των νέων ρόλων και συμπεριφορών που οι σύγχρονες ανάγκες
τους καλούν να υιοθετήσουν (Αρβανίτης και συν., 2007).
Επιπρόσθετα, η Μουρίκη (2008-β) αναφέρει ευρήματα εμπειρικής έρευνας στην
Ελλάδα σχετικά με την κατανομή των οικιακών εργασιών μεταξύ των παντρεμένων
ζευγαριών. Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα η κατανομή των οικιακών εργασιών στην Ελλάδα
εξακολουθεί να έχει παραδοσιακό χαρακτήρα και να προσανατολίζεται στους
παραδοσιακούς ρόλους των φύλων. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες διαθέτουν σχεδόν
τετραπλάσιο χρόνο την εβδομάδα σε οικιακές εργασίες και διπλάσιο χρόνο στην ανατροφή
των παιδιών σε σύγκριση με τους συζύγους τους. Επιπλέον, επιβαρύνονται με τη φροντίδα
εξαρτώμενων συγγενικών προσώπων. Τέλος, οι γυναίκες αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στην
αμειβόμενη εργασία σε σχέση με τους άνδρες ως αποτέλεσμα της άνισης κατανομής των
οικιακών εργασιών και του φόρτου που τους επιφέρουν οι πολλαπλοί ρόλοι τους και έχουν
πολύ μικρή βοήθεια από τους συζύγους τους ακόμα και στις περιπτώσεις όπου οι άνδρες
εκφράσουν προοδευτικές αντιλήψεις σχετικά με την κατανομή των οικιακών εργασιών.
Θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε κάποιες διπλωματικές εργασίες. Η Γκερμότση
το 2010 στο πλαίσιο της διπλωματικής της εργασίας εξέτασε τις αντιλήψεις ζευγαριών ως
προς τη συμφιλίωση οικογενειακής/ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. Η έρευνα εξετάζει τις
αντιλήψεις των σύγχρονων παντρεμένων ζευγαριών διπλής σταδιοδρομίας με παιδιά,
αναφορικά με θέματα πραγμάτωσης της συμφιλίωσης επαγγελματικής και
οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής. Το ενδιαφέρον της μελέτης επικεντρώνεται στις αντιλήψεις
των ζευγαριών, όσον αφορά α) στην κατανομή των οικιακών εργασιών, β) τη διαθεσιμότητα
και τη χρήση του χρόνου σχετικά με την αμειβόμενη, μη αμειβόμενη εργασία και τον
ελεύθερο χρόνο, γ) στην έμφυλη ιδεολογία, δ) στην αντίληψη του δικαίου και της ισότητας,
και ε) στα αισθήματα πίεσης και άγχους που βιώνουν. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας
η οποία πραγματοποιήθηκε με τη διεξαγωγή 20 σε βάθος συνεντεύξεων σε δείγμα 10
ζευγαριών στην περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά, διαφάνηκε ότι παρά την αύξηση της
συμμετοχής των ανδρών στις οικογενειακές υποχρεώσεις το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών
εργασιών και της ανατροφής των παιδιών εξακολουθούν να επωμίζονται οι γυναίκες
ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στην αμειβόμενη εργασία. Επιπλέον, το φύλο
διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των αντιλήψεων όσον αφορά στο
συγκεκριμένο θέμα, ενώ η πλειονότητα των ζευγαριών προσανατολίζεται προς την
παραδοσιακή έμφυλη ιδεολογία. Έμφυλα στερεότυπα διακατέχουν την πλειοψηφία του
δείγματος και προκύπτει ότι επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αντιλήψεις των ατόμων
όσον αφορά στα αισθήματα δικαίου και ισότητας των φύλων, στη διαθεσιμότητα και χρήση
του χρόνου καθώς και στα αισθήματα πίεση και άγχους.
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Στα ζευγάρια διπλής σταδιοδρομίας του δείγματος προέκυψε ότι παρά την αύξηση
της συμμετοχής των ανδρών στις οικιακές εργασίες, οι γυναίκες εξακολουθούν να
επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος του «νοικοκυριού» και της φροντίδας των παιδιών. Ο
γάμος, τα παιδιά και η απασχόληση αυξάνουν τις οικιακές εργασίες που διεκπεραιώνουν οι
γυναίκες, ενώ έχουν ελάχιστη ή καθόλου επιρροή στη μη αμειβόμενη εργασία των ανδρών.
ενώ παρατηρείται ως ένα βαθμό τάση των ζευγαριών προς μια πιο ισότιμη κατανομή των
οικιακών εργασιών σε σύγκριση με το παρελθόν, και μεγαλύτερη αναλογική αύξηση του
χρόνου που αφιερώνεται στα καθήκοντα οικιακής εργασίας από τους άνδρες, ωστόσο η
συμμετοχή των ανδρών στις οικιακές εργασίες δεν είναι ανάλογη της συμμετοχής των
γυναικών στην αμειβόμενη, εργασία με αποτέλεσμα οι τελευταίες να επιβαρύνονται από
τους πολλαπλούς ρόλους, τους οποίους καλούνται να διεκπεραιώσουν σε καθημερινή βάση.
Επιπλέον, σε όλες τις περιπτώσεις είναι σαφές ότι οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για τη
διαχείριση των οικιακών καθηκόντων και ότι οι διαφορές μεταξύ των φύλων σχετικά με τις
οικιακές δραστηριότητες που αναλαμβάνουν, εξακολουθούν να υφίσταται.
Επιπρόσθετα, οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους, αφιερώνουν αρκετά λιγότερο χρόνο
στην αμειβόμενη εργασία σε σχέση με τους άνδρες τους γεγονός που γίνεται αποδεκτό και
από τα δύο φύλα και επηρεάζει τον τρόπο διαμόρφωσης των αντιλήψεών τους. Η συμβολή
των ανδρών είναι σχετικά μικρή ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι άνδρες
εκφράζουν προοδευτικές αντιλήψεις σχετικά με την κατανομή των οικιακών εργασιών.
Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα, τα οποία προέκυψαν είναι ότι τα
σύγχρονα ζευγάρια ενδεχομένως αναγνωρίζουν και ενστερνίζονται τις έννοιες και τις ιδέες
της ισότητας και της δικαιοσύνης μεταξύ των φύλων και δηλώνουν ότι πρέπει να
εφαρμόζονται στην πράξη για την ευημερία μιας οικογένειας, ωστόσο κανένα ζευγάρι ακόμα
και στην περίπτωση που τείνουν προς μια ισότιμη κατανομή των οικιακών εργασιών δε βιώνει
και δεν εφαρμόζει στην πράξη τη θεωρία την οποία υποστηρίζει. Επίσης, οι άνδρες όσον
αφορά στο ρόλο τους ως πατέρες αναγνωρίζεται ότι θέλουν να συμμετέχουν περισσότερο και
να ασχολούνται με τα παιδιά τους. Ωστόσο η ενασχόληση τους συνδέεται κυρίως με
δραστηριότητες ψυχαγωγίας και γενικότερα δραστηριότητες που συνδέονται με τον
εξωοικιακό χώρο παρά με τη φροντίδα και τις δραστηριότητες ρουτίνας που συνδέονται με
τα παιδιά. Όσον αφορά στις οικιακές εργασίες έγινε σαφές ότι η συμμετοχή τους είναι
αναγκαστική και είναι κυρίως στο επίπεδο της βοήθειας ως προς τη γυναίκα παρά στο
επίπεδο της πλήρους συμμετοχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εύρημα, το οποίο επιβεβαιώνει την
ύπαρξη των παραδοσιακών έμφυλων προτύπων στην εποχή μας, είναι αυτό που αφορά στην
επίδραση και την αντίληψη του κοινωνικού περίγυρου. Από τις απαντήσεις έγινε σαφές ότι
όχι μόνο τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας του στενού κοινωνικού κύκλου των ζευγαριών αλλά
και νεότερης, ενστερνίζονται την παραδοσιακή κατανομή των γυναικείων και ανδρικών
ρόλων και ότι η επιρροή προς τις γυναίκες θεωρείται αρνητική όταν τείνει προς την ισότητα.
Τέλος, στην εν λόγω έρευνα διαφάνηκε ότι το φύλο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στη διάθεση και τη χρήση του χρόνου από τα ζευγάρια του δείγματος. Οι άνδρες αφιερώνουν
το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στην αμειβόμενη εργασία σε σχέση με τη μη
αμειβόμενη, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις γυναίκες. Ο διαθέσιμος χρόνος
προκύπτει να είναι ο καθοριστικός παράγοντας επιρροής της κατανομής των οικιακών
εργασιών και της διαμόρφωσης των αντιλήψεων των ατόμων ως προς αυτήν. Λαμβάνοντας
υπόψη το παραπάνω, οι απαντήσεις των ατόμων βασίζονται στο γεγονός ότι οι γυναίκες
διαθέτουν περισσότερο χρόνο στο σπίτι και ως φυσικό επακόλουθο διεκπεραιώνουν το
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μεγαλύτερο μέρος των οικιακών εργασιών, ενώ αντίστοιχα οι άνδρες λόγω της πολύωρης
απουσίας τους από το σπίτι αναλαμβάνουν μικρότερο μέρος των οικιακών εργασιών
αναπαράγοντας τα παραδοσιακά έμφυλα πρότυπα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εργασία της Γιώτα (2009) σχετικά με τις «Απόψεις και
Αντιλήψεις των Νέων για τους Ρόλους των Δύο Φύλων στην Οικογένεια και την Κοινωνία». Η
έρευνα είχε ως στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών και φοιτητριών, αναφορικά
με τους ρόλους του πατέρα και της μητέρας στο πλαίσιο της οικογένειας. Επίσης η έρευνα
διερεύνησε τις απόψεις των νέων για θέματα που αφορούν τη φιλία, τη συντροφική σχέση
και την επαγγελματική ζωή, στο πλαίσιο του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Στην
έρευνα συμμετείχα 100 άτομα φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Διαχείρισης
πληροφοριών, του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Το δείγμα αποτελούνται συνολικά, από 50 άντρες και 50
γυναίκες, ηλικίας 18-29.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας τα δύο φύλα πιστεύουν ότι ύψιστη
προτεραιότητά της γυναίκας πρέπει να αποτελεί η μητρότητα, ενώ ακολουθούν ο ρόλος της
συζύγου, της εργαζόμενης με τελευταίο αυτό της νοικοκυράς.
Από τις απαντήσεις διαφάνηκε ότι και για τα δύο φύλα απώτερος σκοπός των
γυναικών είναι αυτός της καλής μητέρας και συζύγου. Όσον αφορά την εξισορρόπηση της
εργασίας με την οικογένεια, η πλειοψηφία του δείγματος (το 54% των ανδρών και το 80% των
γυναικών) θεωρούν ότι για να καταφέρει η σύγχρονη εργαζόμενη μητέρα να εξισορροπήσει
τις επαγγελματικές με τις οικογενειακές της υποχρεώσεις πρέπει ο σύζυγος να συμμετέχει
ουσιαστικά στις δουλειές του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών.
Ο ρόλος του πατέρα μέσα στην οικογένεια, αντιστοιχεί σε αυτόν του «στυλοβάτη»,
δηλαδή γίνεται αντιληπτός ως το στήριγμα της οικογένειας, ενώ στην ερώτηση για το ποιος
γονέας θεωρούν ότι κυριαρχεί στις περισσότερες αποφάσεις, η πλειοψηφία των ανδρών και
των γυναικών (48%) θεωρούν ότι οι αποφάσεις παίρνονται και από τους δύο γονείς από
κοινού. Ωστόσο, το 35% εκλαμβάνει τον πατέρα ως κυρίαρχο στη λήψη των αποφάσεων μέσα
στην οικογένεια ενώ το 17% των ερωτώμενων ατόμων θεωρεί τη μητέρα κυρίαρχη.
Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά που απέδωσαν τα ερωτώμενα άτομα στη μητέρα
και στον πατέρα αυτά συνδέονται με την υπομονή και την κατανόηση για τη μητέρα, ενώ ο
πατέρας χαρακτηρίζεται ως δυναμικός, αποφασιστικός, εργατικός, υπεύθυνος και λογικός.
Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι άνδρες και γυναίκες χαρακτηρίζουν τους γονείς
τους σύμφωνα με τα παραδοσιακά στερεότυπα που αποδίδονται στα δύο φύλα. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι φοιτήτριες κρίνουν τη μητέρα τους με
συναισθηματικά κριτήρια και μεγάλη κατανόηση για την ίδια τη μητέρα καθώς θεωρούν ότι
κουράζεται, πρέπει να κάνει περισσότερα για τον εαυτό της ενώ από τον πατέρα θα ήθελαν
να βοηθά περισσότερο τη μητέρα τους στις δουλειές του σπιτιού. Αντίστοιχα οι φοιτητές
κρίνουν τη μητέρα τους με επίκεντρο τον εαυτό τους, με βάση τι αντίκτυπο έχει η
συμπεριφορά της στους ίδιους .
Η ευρωπαϊκή έρευνα με τίτλο “Policy frames and implementation problems: The
case of gender mainstreaming” MAGEEQ (2002-2005) με τη συμμετοχή 6 χωρών-μέλων της
ΕΕ, της Αυστρίας, της Ελλάδας (ΕΚΚΕ), της Ουγγαρίας, της Ολλανδίας, της Σλοβενίας και της
Ισπανίας
διερευνά τις διαφοροποιήσεις στα νοηματικά πλαίσια των πολιτικών που
σχετίζονταν με την έμφυλη ανισότητα σε έναν περιορισμένο αριθμό πεδίων πολιτικής.
Συγκεκριμένα τα πεδία που διερευνήθηκαν ήταν οι ανισότητες στον τομέα των πολιτικών
θεσμών και ιδιαίτερα της ιδιότητας του πολίτη, στις πολιτικές για την οικογένεια-ιδιωτική
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ζωή, μεταξύ άλλων καθώς και το πλαίσιο της συμφιλίωσης εργασίας με την οικογενειακή και
την ιδιωτική ζωή και στις πολιτικές για την ενδο-οικογενειακή βία. Η έρευνα αφορούσε στην
ανάλυση των νόμων, κοινοβουλευτικών συζητήσεων, πολιτικών και άλλων δημόσιων
εγγράφων σχετικά με την ισότητα των φύλων στους τρεις τομείς πολιτικής και συγκεκριμένα
την πολιτική, την οικογενειακή πολιτική και την ενδοοικογενειακή βία . Όσον αφορά στη
συμφιλίωση της εργασίας με τη ζωή η ισότητα των φύλων θεωρείται γενικά ως η μεγαλύτερη
συμμετοχή των ανδρών στις οικογενειακές υποχρεώσεις και η μεγαλύτερη συμμετοχή των
γυναικών στην αγορά εργασίας. Ως πρόβλημα, η συμφιλίωση κατά κύριο λόγο εντοπίζεται
στην άνιση κατανομή των οικογενειακών ρόλων, αν και «η οικογενειακή ζωή δεν έχει μόνο
διαμορφωθεί από πολιτισμικούς κανόνες και κοινωνικά ήθη, αλλά και από τους κρατικούς
θεσμούς " (Verloo and Pantelidou, eds, 2005).
Όπως διαπιστώθηκε, η συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
σπάνια παρουσιάζεται ως ένα πρόβλημα της ισότητας των φύλων ( αναδεικνύεται ως τέτοια
σε μερικά κείμενα). Είναι γενικά αναγνωρισμένο ως ένα κοινωνικό πρόβλημα με πολλές
διαστάσεις που σχετίζονται με την κοινωνική οργάνωση την παροχή της φροντίδας, την
έλλειψη της οικογενειακής πολιτικής και της κρατικής στήριξης και την επιτακτική ανάγκη για
τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η
συμμετοχή περισσότερων γυναικών σε αυτές. Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία ενός κοινού
πλαισίου που στην έρευνα αναφέρονται ως αποτυχημένες οικογενειακές πολιτικές οι οποίες
εντοπίστηκαν στα δημόσια έγγραφα όλων των χωρών που συμμετέχουν στην ΕΕ. Η έρευνα
εντοπίζει την έλλειψη συντονισμού και προσαρμογής της οικογενειακής πολιτικής στις
σύγχρονες κοινωνικές και οικογενειακές ανάγκες, ως μείζον ζήτημα των πολιτών24.
Η βασική παραδοχή, αν και όχι πάντα ρητά, είναι ότι η αμειβόμενη εργασία των
γυναικών είναι καλή για την ισότητα των φύλων, καθώς συμβάλει στην παραγωγικότητα και
την οικονομική ανάπτυξη. Το κοινωνικό κεφάλαιο των γυναικών φαίνεται να είναι
απαραίτητο για τις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας και με αυτή την έννοια η ισότητα των φύλων
εννοιολογικά λαμβάνεται περισσότερο ως «οικονομικός πόρος» παρά ως θεμελιώδης αρχή
της δημοκρατίας και της ανθρωπότητας.
Εν συντομία, τα κρατικά επίσημα έγγραφα που αναλύθηκαν περιλαμβάνουν μια
σειρά μέτρων για την εξυγίανση της αγοράς εργασίας και του συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης, ώστε να διευκολύνουν την είσοδο, παραμονή και ανέλιξη των γυναικών στην
απασχόληση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί κατά πρώτον από την επέκταση και βελτίωση των
υπηρεσιών φροντίδας και κατά δεύτερον από τον επαναπροσδιορισμό των ρόλων των δύο
φύλων μέσα στην οικογένεια και την ανακατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων. Τα
παραπάνω συνεπάγονται μία αναπόσπαστη κοινωνική πολιτική που μπορεί να εφαρμοσστεί
μόνο από το κράτος πρόνοιας (παρόλο που η Ελλάδα και άλλες χώρες φαίνεται να κάνουν
βαθιές περικοπές στις κρατικές δαπάνες για κοινωνική πρόνοια), ενώ η δεύτερη αποτελεί
απλά ένα θέμα των ανδρών που καλούνται να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες φροντίδας
στο πλαίσιο της ιδιωτικής ζωής (Verloo , ΑLipranti et al. , 2005).
Η Μιχελουδάκη (2008) στο πλαίσιο διπλωματικής της εργασίας διερευνά τη
δυνατότητα και τις προοπτικές συμφιλίωσης στο σύγχρονο μοντέλο παραγωγής ως βασική
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οριζόντια παράμετρος των σχετικών μέτρων, κατά το σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι όσο πιο νεωτερική είναι μία οικογένεια
τόσο περισσότερο οι ρόλοι των μελών της καθορίζονται από τις προσωπικές τους ικανότητες
και δυνατότητες. Όσο περισσότερο διαφέρουν τα κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα
προέλευσης των συζύγων/ συντρόφων τόσο πιο δύσκολο είναι να προσδιορίσουν τις σχέσεις
τους με ικανοποιητικό και για τους δύο τρόπο. Η επαγγελματική απασχόληση της γυναίκας
εξαρτάται όχι τόσο από τη φάση του οικογενειακού κύκλου στην οποία βρίσκεται όσο κυρίως
από τον εκσυγχρονισμό των ρόλων των δύο συζύγων/συντρόφων καθώς και από το κατά
πόσο η κοινωνική πολιτική υποβοηθάει τον εκσυγχρονισμό των ρόλων. Η δομή της ελληνικής
οικογένειας αλλάζει και επικρατεί η πυρηνική οικογένεια με αυξητική τάση της
μονογονεϊκότητας. Ωστόσο οι συγγενικές σχέσεις παραμένουν ισχυρές προσφέροντας ένα
δίχτυ ασφαλείας τόσο οικονομικής όσο και συναισθηματικής ενίσχυσης ενώ η κατανομή των
ρόλων παραμένει στερεοτυπική. Πρόκειται δηλαδή για χαρακτηριστικά παραδοσιακού τύπου
εκτεταμένης οικογένειας. Επίσης οι ώρες, ο τόπος το πρόγραμμα αλλά και οι γενικότερες
συνθήκες εργασίας έχουν επιπτώσεις στο βαθμό συμφιλίωσης και υποβαθμίζουν την
ποιότητα ζωής. Αλλά οι συνθήκες και οι ανάγκες που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια είναι
δυνατόν να επηρεάσουν την απασχόληση.
Οι ευέλικτες μορφές εργασίας θεωρητικά μπορεί να διευκολύνουν τα εργαζόμενα
άτομα με οικογενειακές υποχρεώσεις ωστόσο ενδέχεται ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής
τους να οδηγήσουν σε αρνητική ευελιξία ειδικά όταν εφαρμόζονται χωρίς προηγούμενη
προειδοποίηση των εργαζομένων. Οι άνδρες και οι γυναίκες δε βιώνουν τον ίδιο βαθμό
ικανοποίησης από τη συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή ζωή καθώς η
ψυχοκοινωνική εμπειρία για την εναρμόνιση των δύο σφαιρών και ο τρόπος διαχείρισης των
ευθυνών δεν είναι ίδιος για τα δύο φύλα. Οι άντρες γενικά έχουν πιο αρνητική άποψη σχετικά
με το βαθμό συμφιλίωσης. Αναφορικά με τις πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο η
συμφιλίωση διαπερνά οριζόντια τομείς πολιτικής όπως η απασχόληση, η ισότητα και η
κοινωνική συνοχή. Σε κοινοτικά κείμενα η συμφιλίωση προσεγγίζεται κυρίως ως μέσο
καταπολέμησης της ανεργίας βελτιώνοντας την ικανότητα της γυναίκας να συνδυάσει
αμειβόμενη εργασία και οικογένεια ενώ δεν έχει δοθεί τόση έμφαση στην αλλαγή των ρόλων
των δύο φύλων στην οικογένεια αν και η στάση αυτή αρχίζει και αναστρέφεται. Το ελληνικό
θεσμικό πλαίσιο φανερώνει ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις ακολουθούν τις στερεότυπες
αντιλήψεις αναφορικά με τους ρόλους των φύλων και επικεντρώνονται στην προστασία της
οικογένειας και στον αναπαραγωγικό ρόλο της γυναίκας. Εντούτοις υπάρχουν και ρυθμίσεις
που διαπνέονται από ένα πνεύμα συνεργασίας ανδρών και γυναικών και φιλοδοξούν να
δημιουργήσουν ένα πλαίσιο όπου οι οικογενειακές υποχρεώσεις δε θα αποτελούν εμπόδια
στην επαγγελματική ζωή ανδρών και γυναικών. Υπάρχει ανεπάρκεια στις δομές φροντίδας
εξαρτημένων μελών. Υπάρχει ανάγκη ενεργοποίησης των κοινωνικών εταίρων για ενίσχυση
της συμφιλίωσης.
Η Πλακίδα (2007) στο πλαίσιο επίσης διπλωματικής εργασίας διερεύνησε τη σχέση
ανάμεσα στις διάφορες διαστάσεις της σύγκρουσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
(σύγκρουση στην εργασία, σύγκρουση στην οικογένεια και σύγκρουση μεταξύ της
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής), στις διαστάσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης
(εργασία ως εργασία, πληρωμή, προαγωγή, εποπτεία, συνθήκες εργασίας και οργανισμός ως
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σύνολο) σε σχέση με την πλήρη απασχόληση και την πλέον εφαρμοσμένη των ευέλικτων
μορφών απασχόλησης, τη μερική.
Τα στοιχεία της εργασίας προέρχονται από εμπειρική έρευνα που έγινε σε
υποκαταστήματα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 332
υπαλλήλους (άνδρες και γυναίκες) μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ (Carrefοur). Τα
συγκεκριμένα καταστήματα επιλέχθηκαν επειδή απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων
τόσο πλήρους όσο και μερικής απασχόλησης. Τα υποκείμενα της έρευνας προέρχονται από
τρία καταστήματα της αλυσίδας Carrefοur, τα οποία βρίσκονται στο Μαρούσι, την Ηλιούπολη
και τους Αμπελόκηποι. Όσον αφορά το φύλο το δείγμα αποτελείται κατά 49,7% από άντρες
και κατά 50,3% από γυναίκες.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση
βιώνουν μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση από τους μερικώς απασχολούμενους όπως
και οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι σε σχέση με τους μικρότερης ηλικίας.
Επίσης, οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση με παιδιά διαπιστώθηκε ότι έχουν
μικρότερη ικανοποίηση από αυτούς χωρίς παιδιά και οι πλήρως απασχολούμενοι βιώνουν
μεγαλύτερη σύγκρουση στην εργασία και στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή από τους
μερικώς απασχολούμενους. Οι παντρεμένοι βιώνουν μεγαλύτερη σύγκρουση -σε όλες τις
διαστάσεις της- σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης και το ίδιο
ισχύει και για τους πλήρως απασχολούμενους παντρεμένους σε σύγκριση με τους μερικώς
απασχολούμενους. Η σύγκρουση στην εργασία, στην οικογένεια και ανάμεσα στους δύο
τομείς επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση.
Αν και η γυναικεία απασχόληση αυξάνεται με πιο αργό ρυθμό στην Ελλάδα , υπήρξε
ποιοτική αλλαγή στη θέση τους, ως αποτέλεσμα της σταδιακής αύξησης του εκπαιδευτικού
τους επιπέδου. Επιπλέον, η οικονομική ανάπτυξη έχει αυξηθεί τις ευκαιρίες για μισθωτή
απασχόληση, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών, όπου κυριαρχούν οι γυναίκες. Εκτός αυτού,
οι κοινωνικές πολιτικές στηρίζουν ελάχιστα την απασχόληση των παντρεμένων γυναικών και
υπάρχουν περιορισμένες δημόσιες δομές φροντίδας παιδιών για παιδιά προσχολικής
ηλικίας, περιορισμένη φροντίδα μετά το σχολείο των παιδιών και ρυθμίσεις για τις σχολικές
διακοπές αφήνοντας το κύριο βάρος στα ζευγάρια και τις οικογένειες και ιδιαίτερα στις
μητέρες.
Επιπλέον, στην Ελλάδα, οι γυναίκες φέρουν το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας των
οικογενειακών καθηκόντων, ενώ οι ρόλοι των ανδρών δεν έχουν εκσυγχρονιστεί σε
ικανοποιητικό βαθμό ή άλλως η δράση των ανδρών είναι ανεπαρκής στην ιδιωτική σφαίρα.
Παραδοσιακές αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων δημιουργούν εμπόδια στην
ουσιαστική συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Έτσι, δεν είναι έκπληξη
το γεγονός ότι η ανάθεση των ρόλων ουσιαστικά θεωρείται είτε ως παραδοσιακή (οι γυναίκες
πρέπει να συνδυάσουμε αυτό ως κανόνας), ή μη-παραδοσιακές (οι γυναίκες εμπειρικά
θεωρείται ότι πρέπει να επιτύχουν το συνδυασμό). Οι παραδοσιακοί ρόλοι των γυναικών
ποτέ δεν αμφισβητήθηκαν ως δικοί τους, ακόμη και στις πιο προοδευτικές συζητήσεις, η μόνη
σχετική απαίτηση είναι ότι πρέπει να βοηθηθούν από το κράτος για να «εκπληρώσουν το
ρόλο τους» ως μητέρες και σύζυγοι.
Όπως βλέπουμε, οι νέες οικονομικές συνθήκες έχουν
μεταβάλλει την
πραγματικότητα της ελληνικής οικογένειας. Το παραδοσιακό μοντέλο που ήθελε τον άνδρα
να συμμετέχει όσο το δυνατό λιγότερο στις οικογενειακές υποθέσεις και στην ανατροφή των
παιδιών σταδιακά αλλάζει. Εξάλλου, ο κίνδυνος για την οικογενειακή αρμονία από την
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υπερφόρτωση των γυναικών είναι μεγάλος. Απαιτούνται άμεσες πολιτικές παρεμβάσεις
ελάφρυνσης του φόρτου των εργαζόμενων γυναικών με παράλληλη πολλαπλή στήριξή τους
εκ μέρους της κοινωνίας.
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6.1. Καλές πρακτικές για τη συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή σε
Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο

Στο πλαίσιο του πέμπτου κοινοτικού προγράμματος για την Ισότητα των Φύλων 20012006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών
σχετικά με τη συμφιλίωση μέσω επιχορηγήσεων για υλοποίηση διακρατικών έργων από τα
κράτη μέλη, τις τοπικές αρχές, τις ΜΚΟ, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους
ενδιαφερόμενους φορείς. Τα έργα αυτά τα οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του κοινοτικού
προγράμματος αναλύουν διάφορες πτυχές της συμφιλίωσης μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής
ζωής ζητήματα. Για παράδειγμα, ορισμένα έργα επικεντρώθηκαν στη σχέση μεταξύ της
συμμετοχής στην απασχόληση και την προσφυγή στη μερική απασχόληση για τις γυναίκες
σχετίζονται με τον αριθμό και την ηλικία των παιδιών. Άλλα έργα υπογραμμίζουν ότι οι
πολιτικές, οι οποίες βελτιώνουν τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, δεν
πρέπει να απευθύνεται μόνο σε γυναίκες.
Τα έργα δείχνουν ότι η συμφιλίωση μεταξύ των επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής
μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν το περιβάλλον είναι εξίσου υποστηρικτικό για την
εξισορρόπηση εργασίας / ζωής για τους άνδρες. Όλες οι καλές πρακτικές περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις, μελέτες, εργαλειοθήκες, δίκτυα, ιστοσελίδες και συνέδρια. Αυτά
υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η επίτευξη καλύτερου συνδυασμού μεταξύ εργασίας και
ιδιωτικής ζωής είναι ακόμα μια πρόκληση και μια ζωτικής σημασίας πτυχή ευρύτερων
θεμάτων, όπως η μείωση των ποσοστών γονιμότητας στην Ευρώπη και τις αλλαγές στις
οικογενειακές δομές. Το τελευταίο έχει επίσης σημαντική επίδραση στις αλλαγές στη
σύνθεση του εργατικού δυναμικού, σε νέους τρόπους οργάνωσης της εργασίας, σχετικά με
την κατανομή της εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών και για την αναδιάρθρωση των
συστημάτων κοινωνικής προστασίας.
Έκτοτε η αποτύπωση καλών πρακτικών για τη συμφιλίωση της εργασίας με τη ζωή
έχει αποτελέσει το αντικείμενο πολλών μελετών, επιστημονικών άρθρων και ερευνών αλλά
και επίσημων εκθέσεων σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ενδεικτικά καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο δίνοντας έμφαση στις πιο πρόσφατες χρονολογικά. Συγκεκριμένα το EIGE/
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων δημοσίευσε το 2015 έκδοση με θέμα
καλές πρακτικές για τη στήριξη της συμφιλίωσης της εργασίας με την οικογενειακή και
ιδιωτική ζωή (Supporting reconciliation of work, family and private life Good Practices). Από
τις 30 σε σύνολο οι οποίες μελετήθηκαν επιλέχθηκαν οι παρακάτω 13 Καλές Πρακτικές σε
ευρωπαϊκό επίπεδο τις οποίες παραθέτουμε:
Αυστρία
Εργαστήρια σε εταιρείες για τη γονική άδεια τα οποία πραγματοποιήθηκαν 20112012.Ο στόχος των σεμιναρίων ήταν να ενθαρρύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δίνουν
χρόνους στους πατέρες για να αφιερώνουν στα παιδιά τους. Τα εργαστήρια σχεδιάστηκαν και
πραγματοποιήθηκαν από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση AbZ Αυστρίας και
συγχρηματοδοτηθήκαν από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο για τις Γυναίκες και τη Δημόσια
Διοίκηση, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας
των Καταναλωτών, τους κοινωνικούς εταίρους και την Ομοσπονδία Αυστριακών
Βιομηχανιών. Αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα μιας συντονισμένης πρωτοβουλίας για
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την ευαισθητοποίηση και την αλλαγή κουλτούρας της εταιρείας σχετικά με τη γονική άδεια
ως ένας στόχος της ισότητας των φύλων. Επίσης, συνιστά ένα καλό παράδειγμα της
συνεργασίας με τους εργοδότες και τα συνδικάτα.
Σλοβενία
Η καλή πρακτική της Σλοβενίας αφορά σε πρακτικές φιλικές ως προς την οικογένεια
μίας εταιρείας της Halcom D.D. η οποία παρουσιάζει πολύχρονη δέσμευση για πολιτικές
συμφιλίωσης. Συγκεκριμένα η επιχείρηση παρέχει πληροφόρηση σε τακτά χρονικά
διαστήματα προς τους/τις εργαζόμενους/ες μέσω διαφόρων καναλιών, διεξάγει
δημοσκοπήσεις και πραγματοποιεί συναντήσεις σε τριμηνιαία βάση. Η εταιρεία έχει ένα
βρεφονηπιακό σταθμό και νηπιαγωγείο κοντά στις εγκαταστάσεις. Επίσης, παρέχει, φροντίδα
για παιδιά του δημοτικού σχολείου κατά τη διάρκεια των διακοπών και μπόνους χρόνου με
τη μορφή άδειας για την πρώτη ημέρα του σχολείου. Οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να κάνουν
χρήση άδειας30 ημερών (αντί για 10 ημέρες)άνευ αποδοχών κάθε χρόνο. Σε ορισμένες
περιπτώσεις οι εργαζόμενο/ες μπορούν να εργαστούν από το σπίτι. Η εταιρεία έχει ένα άτομο
που συντονίζει τις δραστηριότητες της συμφιλίωσης ως μέρος μιας ομάδας που υλοποιεί το
«φιλικό προς την οικογένεια πιστοποιητικό της επιχείρησης» και των συναφών
δραστηριοτήτων. Έλεγχος πραγματοποιείται μέσω του Συμβουλίου Ελέγχου και υπάρχει μια
ισχυρή εταιρική δέσμευση για την υλοποίηση της διάταξης που αφορά στο «φιλικό προς την
οικογένεια πιστοποιητικό της επιχείρησης». Συνολικά, η εταιρεία επικεντρώνεται σε μέτρα
συμφιλίωσης για τις οικογένειες, και όχι για γυναίκες ή άνδρες.
Γερμανία
Η καλή πρακτική που επιλέχθηκε από τη Γερμανία ονομάζεται MOREκαι αφορά την
πολυεθνική εταιρεία Bosch. Η εταιρεία ιδρύθηκε κοντά στη Στουτγάρδη, και απασχολεί280.
000 άτομα σε 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και
δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής,τα
οποία είναι ενσωματωμένα σε μια ισχυρή κουλτούρα σεβασμού της ισότητας και της
διαφορετικότητας. Αυτές περιλαμβάνουν ιστοσελίδα, δελτία τύπου, μία πρόσθετη ενότητα
στην ετήσια έκθεση και κατευθυντήριες γραμμές για ένα ευέλικτο και φιλικό προς την
οικογένεια εργασιακό περιβάλλον. Η εταιρεία έχει λάβει πιστοποίηση και βραβεία για φιλική
προς την οικογένεια πολιτική της και έχει συμφωνήσει Χάρτα για τη Διαφορετικότητα και
Φιλική ως προς την Οικογένεια /Εργασία. Περίοδοι χρόνου αφιερωμένου στην οικογένεια
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για εξέλιξη της σταδιοδρομίας και προαγωγή.
Ειδική έμφαση δίνεται σε ανώτερα στελέχη που κάνουν χρήση του υλικού ως προς
την οικογένεια ωραρίου εργασίας ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές
και πρότυπα. Για περίοδο 3 μηνών τα στελέχη μπορούν να δοκιμάσουν εργάζονται με ευελιξία
από το σπίτι ή με μερική απασχόλησης - που βοηθά να δημιουργήσει μια πολιτιστική αλλαγή
όσον αφορά την ηγεσία και την ευέλικτη εργασία. Μετά τη δοκιμαστική περίοδο, τα στελέχη
είναι ελεύθερα να επιστρέψουν στις θέσεις πλήρους απασχόλησης τους, αλλά στην πράξη το
80% από αυτούς αποφασίσουν να συνεχίσουν να εργάζονται με ευελιξία.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συγκεκριμένα στελέχη απότα τμήματα έρευνας και
ανάπτυξης, καθώς αυτός ο τύπος της εργασίας είναι λιγότερο συνδεδεμένος με
συγκεκριμένες θέσεις, και στηρίζεται στη δημιουργικότητα. Όταν εισήχθη για πρώτη φορά η
πρακτική MOREτο 2011, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. Πάνω από 300 εργαζόμενοι
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υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, και έτσι ένας δεύτερος γύρος 650συμμετεχόντων ξεκίνησε.
Η εταιρεία απασχολεί κυρίως άνδρες και έχει μια καλή αφομοίωση της πρωτοβουλίας
μεταξύ τους. Ωστόσο, η Bosch προωθεί επίσης την ισότητα των ευκαιριών για γυναίκες, και
παρέχει προγράμματα καθοδήγησης, Πρόγραμμα Γυναικών (ένα πρόγραμμα για την
περαιτέρω κατάρτιση),ένα δίκτυο γυναικών (γυναίκες @ Bosch), καθώς και «Μέρα Κοριτσιών
και Κατασκήνωση Κοριτσιών. Στόχος της είναι να αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών σε
ηγετικές θέσεις σε όλο τον κόσμο από 11,2% (το 2012) σε 20% (το 2020).
Η Γερμανία έχει άλλη μία καλή πρακτική στο πλαίσιο της έκδοσης του EIGE.Η
εκστρατεία «Διαχείριση της συμφιλίωσης της εργασίαςκαι την οικογένεια »αποτελεί μία
πρωτοβουλία συνδικαλιστικών φορέων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση.
Πρόκειται για ένα εταιρικό έργο του Προγράμματος «παράγοντας επιτυχίας- η οικογένεια»με έμφαση στην αλλαγή της νοοτροπίας των συνδικαλιστικών φορέων και των επιχειρήσεων
για την εξισορρόπηση της εργασίας με την οικογενειακή ζωή, ειδικότερα όσον αφορά τη
συμμετοχή των ανδρών.
Στόχος της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμφιλίωση μέσω της
παρεχόμενης εκπαίδευσης από τα συνδικάτα (εργαστήρια, σεμινάρια, εξειδικευμένα
συνέδρια), και επιτρέποντας έτσι συμβούλια εργασίας να αναπτύσσουν λύσεις για την
ενίσχυση της συμφιλίωσης μέσω της συμφωνιών με την εταιρεία. Τα θέματα που καλύπτονται
περιλαμβάνουν τις ώρες εργασίας σε σχέση με την οικογένεια και τις ώρες εργασίας σύμφωνα
με τις διαφορετικές φάσεις της ζωής. Τα εργαλεία περιλαμβάνουν ενημερωτικά φυλλάδια και
φέιγ βολάν, την παροχή συμβουλών για επιχειρήσεις, λίστες ελέγχου, εταιρικές συμφωνίες
και ένα ενημερωτικό δελτίο. Από το 2013,το coaching έχει εισαχθεί για εργασιακά συμβούλια
με περιορισμένη εμπειρία σε θέματα συμφιλίωσης. Επίσης παράχθηκαν φυλλάδια με
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με καλές συμβουλευτικές πρακτικές, «Οι άνδρες στην
εργασία», με σκοπό την ευαισθητοποίηση
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής των ανδρών και εκπαιδευτικές ενότητες
και μέτρα για την ευαισθητοποίηση των συνδικάτων και των εργοδοτών σχετικά με την
«Αποστολή Ανδρών: Συμφιλίωση»
Δανία
Η καλή πρακτική της Δανίας αφορά σε 24ωρη φροντίδα παιδιών. Το έργο φροντίδα
παιδιών αποτελεί πρωτοβουλία μιας άτυπης ομάδας που αποτελείται από συνδικάτα,
ενώσεις εργοδοτών και επιχειρήσεις, όπως οι σιδηρόδρομοι της Δανίας και η Δανική Post και
έχει ως στόχο την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ εταιρειών, προκειμένου να πείσουν τους
δήμους να παρέχουν φροντίδα στα παιδιά εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, ώστε οι γονείς
να μπορούν να εφαρμόζουν ευέλικτο ωράριο εργασίας. Θεωρείται αναγκαίο, δεδομένου ότι
το δανικό μοντέλο ευελιξίας με ασφάλεια προάγει την εργασία με ευέλικτο ωράριο, καθώς
υπηρεσίες όπως τα νοσοκομεία και οι μεταφορές δεν μπορούν να λειτουργήσει με άλλον
τρόπο. Επιδεινώνοντας το πρόβλημα, οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων στη Δανία
απελευθερώθηκαν το 2012, καθιστώντας την ευελιξία ως προϋπόθεση για μια θέση εργασίας
στον τομέα της λιανικής.
Το έργο διεξάγει ετήσιες έρευνες σχετικά με τις ώρες λειτουργίας των δομών
φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, οι οποίες δείχνουν την ανάγκη για 24ωρη παιδική
φροντίδα, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων.
Αποκαλύπτουν επίσης ότι πολλοί γονείς που εργάζονται με ευέλικτες ώρες εργασίας θέλουν
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να αλλάξουν θέση εργασίας εξαιτίας της έλλειψης φροντίδας των παιδιών. Παραδείγματα
όπως η δομή φροντίδα στο Νοσοκομείο Aalborg παράσχει φροντίδα των παιδιών έως 10 ετών
το βράδυ και Σαββατοκύριακα βοηθώντας τα προσωπικό του νοσοκομείου που έχει ιδιαίτερο
ωράριο να συμφιλιώσουν την εργασία τους με την οικογένεια.
Η Δανία επίσης έχει δεύτερη καλή πρακτική στο πλαίσιο των πρακτικών που
επιλέχθηκαν στην έκθεση του EIGE. Πρόκειται για εκστρατεία ευαισθητοποίησης με τίτλο:
«Μία αγκαλιά από τον μπαμπά» την οποία διοργάνωσε η εταιρεία TDC, η οποία είναι η
μεγαλύτερη τηλεοπτική, εταιρεία τηλεφωνίας και αναμετάδοσης στη Δανία, ή οποία
εφάρμοσε γενναιόδωρη πολιτική σχετικά με τις γονικές άδειες ωστόσο μόνο λίγοι πατέρες
έκαναν χρήση της αδείας. Η καμπάνια της εταιρείας «Μια αγκαλιά από τον μπαμπά» είχε ως
στόχο την ευαισθητοποίηση των πατέρων οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των πατέρων που
έκαναν χρήση της άδειας. Οι πατέρες μπορούσαν να πάρουν μέχρι και 10 εβδομάδες γονικής
άδειας με αποδοχές, πέρα από τις 2 εβδομάδες άδειας που δικαιούνται μετά από τη γέννηση
του παιδιού και την υιοθεσία. Όταν η εκστρατεία ξεκίνησε ένας από τους στόχους ήταν να
δείξει ότι η λήψη άδειας δεν επηρεάζει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Πληροφορίες
παρέχονται σε μια ιστοσελίδα και σε φυλλάδια, ενώ οι νέοι πατέρες έλαβαν ένα πακέτο που
περιείχε μια σαλιάρα, σακίδιο, κλπ, και μια επιστολή με πληροφορίες σχετικά με την πολιτική
των γονικών αδειών. Το 2009η εταιρεία έλαβε βραβείο ισότητας με τίτλο: «Female Leader
Focus». Λόγω των μέτρων συμφιλίωσης, η εταιρεία έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών
μέσων μαζικής ενημέρωσης και του κοινού. Οι δραστηριότητες της εκστρατείας διακόπηκαν
μετά από μερικά χρόνια, καθώς η ιδέα να λαμβάνουν γονική άδεια οι πατέρες αποτελεί μέρος
της κουλτούρας της εταιρείας.
Αυστρία
Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης « 4 τοίχοι-4 χέρια» αποτελεί ένα πολύ καλό
παράδειγμα για εκστρατείας προκειμένου να αλλάξει η αντίληψη για τους ρόλους των
ανδρών και γυναικών στην οικογένεια. Η εκστρατεία αποτελεί πρωτοβουλία του Τμήματος
Γυναικών του Δήμου Βιέννης, πραγματοποιήθηκε το 2012-2013 και χρησιμοποιείσαι
ηλεκτρονικά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την άνιση
κατανομή των οικιακών εργασιών με σκοπό να αναδείξει και να τονώσει τη συζήτηση σχετικά
με την άνιση κατανομή των ευθυνών φροντίδας. Περιλαμβάνει εργαλεία για ζευγάρια
προκειμένου να παρακολουθήσουν και να συγκρίνουν τη συμβολή τους στην οικιακή
εργασία.
Η ιστοσελίδα http://www.4waende4haende.at ξεκίνησε με βίντεο, σχέδια για ισότιμη
κατανομή των εργασιών του νοικοκυριού και της φροντίδα των παιδιών που εκτυπώνονται
και συμπληρώνονται από ζευγάρια. Συνοδευόταν από μια σελίδα στο Facebook και έρευνα.
Επίσης υπήρχε ειδική εφαρμογή για smartphone για την παρακολούθηση των εργασιών που
αναλαμβάνουν οι γυναίκες και οι άνδρες μέσα στο σπίτι σε ατομικό επίπεδο. Η εκστρατεία
συνοδεύτηκε από διαφημίσεις και δωρεάν κάρτες.
Μάλτα
Η πρακτική της Μάλτας ονομάζεται NISTA που σημαίνει στη γλώσσα τους «μπορώ»
και υλοποιήθηκε το 2010-2012. Πρόκειται για εκστρατεία ευαισθητοποίησης ύψους 1,3
εκατομμύριων ευρώ στα μέσα ενημέρωσης για την προώθηση της συμμετοχής των
γυναικώνστην αγορά εργασίας, η οποία παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα στη Μάλτα. Αυτό
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ξεκίνησε από τη Μονάδα Φύλου της Εταιρείας Εθνικής Απασχόλησης και Κατάρτισης και
αποτελεί μέρος της εθνικής πολιτικής για την ισότητα των φύλων, με χρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η εκστρατεία αποσκοπεί στην αμφισβήτηση των
παραδοσιακών έμφυλων στερεότυπων, στη μείωση του χάσματος όσον αφορά τη φροντίδα
και την προώθηση ενεργού ρόλου των ανδρών στην οικογένεια, με σκοπό την ενίσχυση της
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Πραγματοποιήθηκε βάσει έρευνας πριν και
μετά την εκστρατεία, με την ανταλλαγή εμπειριών από άλλες χώρες, ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές διαφημίσεις, μια τηλεοπτική σειρά 13 εβδομάδων, αφίσα και ένα ενημερωτικό
φυλλάδιο.
Το έργο υλοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις, όπου αρχικά περιελάμβανε την ενημέρωση
και την ευαισθητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας σχετικά με το θέμα. Στο επόμενο στάδιο
αμφισβητηθήκαν τα έμφυλα στερεότυπα, το τρίτο περιελάμβανε την προώθηση της
συμμετοχής των ανδρών στην οικογένεια, και, τέλος, ενθάρρυνε τους εργοδότες να
βελτιώσουν και να προωθήσουν τις πρακτικές εξισορρόπησης εργασίας-προσωπικής ζωής,
τονίζοντας τις καλές πρακτικές και τα οφέλη της συμφιλίωσης. Η εκστρατεία είχε αισθητό
αντίκτυπο στην απασχόληση των γυναικών συμμετοχή και καλύτερη ενημέρωση σχετικά με
οικογενειακή φροντίδα. Η πρωτοβουλία έχει αξιολογηθεί. ΗNISTA παρέχει καλό παράδειγμα
μια ευρείας κλίμακας προσέγγιση για την αντιμετώπιση των θεμάτων της συμφιλίωσης
αμφισβητώντας παραδοσιακά στερεότυπα των φύλων. Οι στατιστικές της Eurostat το 2013
δείχνουν ότι υπήρξε μια αξιοσημείωτη αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην
απασχόληση κατά τη διάρκεια και μετά την εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης. Το
παράδειγμα έχει καλές προοπτικές μεταφοράς, ιδιαίτερα για τις χώρες που επικρατούν οι
παραδοσιακοί ρόλοι των γυναικών και των ανδρών.
Η πρωτοβουλία της Μάλτας με τίτλο «Maltese Equality Mark» συγκαταλέγεται στις
καλές πρακτικές με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση μέσω
της προώθησης πρακτικών μεταξύ των εργοδοτών που διευκολύνουν τη συμφιλίωση των
ρόλων εργασίας και φροντίδας. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από την Εθνική Επιτροπή για
την Προώθηση της Ισότητα (NCPE), η οποία ξεκίνησε το Σημάδι της Ισότητα ςτο 2010. Η
πρωτοβουλία δημιούργησε ένα πρότυπο για «Εργοδότες φιλικούς προς την ισότητα των
φύλων» και περιλαμβάνει ένα σύστημα πιστοποίησης για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
που εφαρμόζουν την ισότητα των φύλων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων φιλικών
προς την οικογένεια μέτρων, καθώς επίσης και τον τρόπο που παρέχουν αγαθά και
υπηρεσίες.
Η μεθοδολογία περιλαμβάνει έλεγχο και ερωτηματολόγιο στους εργαζόμενους. Η
απονομή του Σημαδιού της Ισότητας βασίζεται στην αξιολόγηση των ελάχιστων κριτηρίων
τα οποία οι φορείς πρέπει να πληρούν. Έχει παράσχει ένα πρότυπο και ένα εμπορικό σήμα,
τα οποία βοηθούν τους εργοδότες να αναπτύξουν τις πολιτικές τους.
Το εγχείρημα συνοδεύτηκε από μία αποτελεσματική εκστρατεία στα μέσα
ενημέρωσης η οποία διήρκεσε μέχρι το τέλος του 2012. Μέχρι στιγμής 55 εργοδότες που
απασχολούν περίπου 16 000 άνθρωποι πληρούν τα κριτήρια για την απονομή του σημαδιού.
Η πρωτοβουλία είναι καινοτόμος στο πλαίσιο της Μάλτας, και θα μπορούσε να εφαρμοστεί
και σε άλλες χώρες. Καθώς το πρόγραμμα αυτό θεωρείται επιτυχία, NCPE αποφάσισε να
συνεχιστεί και μετά τη λήξη του 2012.
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Πολωνία
Η πρακτική της Πολωνίας αφορά επίσης εκστρατεία ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης.
Ξεκίνησε το 2012, με τίτλο πατέρας πλήρους απασχόλησης-μου αρέσει!!!. ‘Ήταν μια
πολύπλευρη εθνική εκστρατεία ευαισθητοποίησης που απευθύνονταν σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και εργαζόμενους γονείς. Το κύριο θέμα ήταν η πατρότητα και ο ενεργός ρόλος
του πατέρα με στόχο να ενθαρρύνουν τους άνδρες να συμμετέχουν στη φροντίδα των
παιδιών.
Η έρευνα και τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η άνιση κατανομή των ευθυνών
φροντίδας είναι ένα βασικό ζήτημα για τη συμφιλίωση της εργασίας και της οικογενειακής
ζωής. Η εκστρατεία προσπάθησε να πείσει τους εργοδότες ότι οι γονείς των μικρών παιδιών
είναι εξίσου πολύτιμοι εργαζόμενοι, και μέσω αυτής να φέρουν στο επίκεντρο το στιγματισμό
και τα στερεότυπα. Η πρωτοβουλία έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της
ευαισθητοποίησης των πατέρων, προωθώντας νέα μοντέλα της συμφιλίωσης στο χώρο
εργασίας και επιτρέποντας στις γυναίκες να εργάζονται με την ανάπτυξη της
ευαισθητοποίησης και των δεξιοτήτων των πατέρων. Οι ενέργειες περιελάμβαναν βάση
δεδομένων με παραδείγματα καλών πρακτικών, καμπάνια: «Ημέρα με παιδί στην εργασία»,
ένα διαγωνισμός για καλές πρακτικές εργοδοτών, εργαστήρια για πατέρες, ραδιοφωνικά και
τηλεοπτικά προγράμματα και ενημερωτικά φυλλάδια.
Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής
και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρωπίνων Κεφαλαίου, ήταν
πολύ καινοτόμος για το πλαίσιο της Πολωνίας. Η πρωτοβουλία ενισχύθηκε με δράσεις
κατάρτισης και είναι μια κοινή προσπάθεια αρκετών οργανώσεων και εμπλεκομένων. Στο
πλαίσιο αξιολόγησης της εκστρατείας εντοπίστηκαν στοιχεία αλλαγής των στάσεων προς την
κατεύθυνση της ίσης κατανομής της εργασίας και της οικογενειακής ζωής.
Ιταλία
Η καλή πρακτική της Ιταλίας αφορά σε Πιστοποιητικό Οικογενειακού Ελέγχου και
ξεκίνησε το2008 από την ιταλική επαρχία του Trento μέσω του Οργανισμού της για τις
πολιτικές Οικογένειας, Γεννήσεων και Νεολαίας. Το έργο της περιφέρειας ξεκίνησε το 2012,
και ακολούθησαν μια εθνική πορεία.
Ο οικογενειακός έλεγχος βασίζεται σε μια καλά αναπτυγμένη μεθοδολογία. Μια
ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί με την οργάνωση, η οποία συνιστάται από εξωτερικό
σύμβουλο. Μετά τη διεξαγωγή του ελέγχου, ο κάθε οργανισμός αναπτύσσει ένα 3-ετή
πρόγραμμα δράσεων συμφιλίωσης της εργασίας με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή τις
οποίες έχει σκοπό να εφαρμόσει σε έξι τομείς(Οργάνωση της εργασίας, κουλτούρα
αναφορικά με την εξισορρόπηση μεταξύ εργασίας και οικογένειας, επικοινωνία, τα οφέλη και
υπηρεσίες, οικογένεια, νέες τεχνολογίες). Η εφαρμογή του προγράμματος παρακολουθείται
από εξωτερικό αξιολογητή.
Μέχρι στιγμής έχουν 111 οργανώσεις συμμετείχαν στη διαδικασία οικογένεια
ελέγχου (44 δημόσιες, 67 ιδιωτικά), και σε 88έχει απονεμηθεί το Πιστοποιητικό
οικογενειακού Ελέγχου, με επωφελούμενους 35 000 εργαζόμενους. Επίσης οδήγησε στη
δημιουργία ενός δικτύου τ ενδιαφερόμενων φορέων (συνδικάτα, ς εργοδότες, την οικογένεια
και κοινωνικές οργανώσεις, ερευνητικούς οργανισμούς, κλπ)συμβάλλοντας στην προώθηση
της ευαισθητοποίησης. Οι πιστοποιημένες οργανώσεις παρατίθενται στην ιστοσελίδα του
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οικογενειακού ελέγχου. Η όλη διαδικασία οικογενειακού ελέγχου παρακολουθείται για ένα
σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Μια μελέτη των επιπτώσεων σχεδίων για τη συμφιλίωση
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής σε ένα δείγμα 18 οργανώσεων παρουσίασαν τα απτά
οφέλη της διενέργειας οικογενειακών ελέγχων. Μια άλλη μελέτη έδειξε τη θετική επίδραση
του συνδυασμού της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και εντός του
οργανισμού/επιχείρησης και σε όλη την περιοχή. Τα δύο πιο αξιοσημείωτα οφέλη είναι
καλύτερη ποιότητα ζωής και ευεξία των εργαζομένων και αύξηση της παραγωγικότητας.
Το πιστοποιητικό οικογενειακού ελέγχου ωφελεί επίσης τις εταιρείεςμε το άνοιγμα
της πρόσβασης σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις,και είναι ένα εργαλείο για
οργανωτική βελτίωση.
Η πρακτική είναι μεταβιβάσιμη, αλλά το κόστος της μπορεί να είναιένα θέμα σε μια
περίοδο οικονομικής κρίσης.
Εσθονία
Η πρακτική της Εσθονίας αναφέρεται σε διαγωνισμό για την πιο φιλική προς την
οικογένεια επιχείρηση. Από το 2001, δύο Εσθονοί εκδότες οργάνωσαν ένα διαγωνισμό για να
βρουν την πιο φιλική ως προς την οικογένεια επιχείρηση στη χώρα, και από το 2009 η
κυβέρνηση χρηματοδοτεί το διαγωνισμό στο πλαίσιο του σχέδιο δράσης της για τη βελτίωση
της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (2011-15).
Ο ανταγωνισμός αυξάνει την ευαισθητοποίηση της κουλτούρας των φιλικών προς την
οικογένεια επιχειρήσεων, και δίνει ευπρόσδεκτη δημοσιότητα στους νικητές. Οι εταιρείες
αξιολογούνται βάσει της διαχείρισής τους και των εργαζομένων τους μέσω μίας εταιρικής
έρευνας των εργαζομένων και μιας εταιρικής έκθεσης. Τρία βραβεία δίνονται κάθε χρόνο για
τη νικήτρια επιχείρηση σε όλα τα πεδία, την πιο φιλική ως προς την οικογένεια επιχείρηση
και την πιο φιλική ως προς τους εργαζόμενους επιχείρηση. Η πρωτοβουλία είχε θετικό
αντίκτυπο με την προώθηση καλών πρακτικών σε επιχειρήσεις και δημόσιους χώρους, όπως
μουσεία, καφετέριες και εκδηλώσεις. Με 90 επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται το 2013, η
πρωτοβουλία έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα και η κυβέρνηση σχεδιάζει να λάβει ένα ακόμη
βήμα εισάγοντας ένα πιστοποιητικό φιλικής ως προς την οικογένεια επιχείρησης. Ο
ανταγωνισμός φαίνεται να προσελκύει περισσότερο τις μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν
πόρους και πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα αυτό.
Το μέτρο μπορεί να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε χώρα – διαγωνισμοί μπορεί να
συμβάλει στην ενίσχυση της εικόνας και της προβολής της εταιρικής κουλτούρας. Είναι
καινοτόμο, με την έννοια ότι ξεκίνησε και χρηματοδοτήθηκε από δύο μέσα ενημέρωσης και
αργότερα χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση. Η ανάπτυξη του πιστοποιητικού θα
μπορούσε να αποτελέσει ένα τρόπο επέκτασης της πρωτοβουλίας σε μικρότερες εταιρείες.
Ηνωμένο Βασίλειο
Η πρωτοβουλία με τίτλο: Σκεφτείτε, Ενεργείστε, Αναφέρετε (Think, Act, Report) είναι
μια εθελοντική πρωτοβουλία, η οποία ήταν ξεκίνησε το 2011 από το Κυβερνητικό Γραφείο
Ισότητας του Ηνωμένου Βασιλείου, τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης
και Αθλητισμού (DCMS). Παρέχει ένα απλό βήμα-βήμα πλαίσιο για να βοηθήσει τις εταιρείες
να σκεφτούν σχετικά με την ισότητα των φύλων στο εργατικό δυναμικό τους, ιδιαίτερα σε
σχέση με την πρόσληψη, τη διατήρηση, την προώθηση και την αμοιβή. Η πρωτοβουλία είναι
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ενσωματωμένη στις πολιτικές της κυβέρνησης για την ισότητα και τη στρατηγική των Φύλων
το 2010.
Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από150 άτομα, και 230
από αυτούς έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 6,7% του
εργατικού δυναμικού. Στοχεύει απλά να ενθαρρύνει τις εταιρείες να:
 σκεφτούν: να εντοπίσουν οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ισότητα των δύο
φύλων
 ενεργήσουν : να αναλάβουν δράση για να διορθώσουν αυτά τα θέματα
 αναφέρουν: το πώς η επιχείρηση διασφαλίζει την ισότητα των φύλων.
Το αποτέλεσμα ήταν δημοσιότητα για ένα ευρύ φάσμα πρακτικών που κυμαίνονται από
ελέγχους ίσης αμοιβής με ευέλικτο ωράριο εργασίας, προγράμματα για την επιστροφή
γονέων, καθοδήγηση, έμφυλα πρότυπα, και προγράμματα ηγεσίας για τις γυναίκες.
Η πρωτοβουλία Σκεφτείτε, Ενεργείστε, Αναφέρετε έχει ως στόχο να συμβάλει σε μεγαλύτερη
διαφάνεια αναφορικά με τις γυναίκες στο χώρο εργασίας. Χώρεςπου έχουν περιορισμένες
επιλογές για την υποστήριξη της συμφιλίωσης τηςεργασίας με την οικογενειακή ζωή θα
επωφεληθούν από τις ευέλικτες πρακτικές της πρωτοβουλίας προκειμένου να υποστηρίξουν
τις γυναίκες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας και την προώθηση της ισότητας των
φύλων γενικότερα.
Η Πετρινιώτη (2007) ως καλό παράδειγμα παρουσιάζει τη Μεγάλη Βρετανία όπου
στον προϋπολογισμό τους το 2004 διατυπώθηκαν στόχοι όπως κάθε οικογένεια να έχει
πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα για παιδιά έστω 20 ωρών την εβδομάδα για παιδιά 3 και 4
ετών και μέχρι το 2010 να έχουν ιδρυθεί κέντρα παιδικής φροντίδας και να λειτουργούν σε
κάθε κοινότητα της χώρας. Παράλληλα προωθείται νομοθεσία ώστε όλοι οι οργανισμοί
τοπικής Αυτοδιοίκησης να μπορούν να παράσχουν φροντίδα για νήπια και παιδιάγια όλες τις
οικογένειες που το χρειάζονται στο δήμο τους.
Υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με την κυρία Πετρινιώτη
αυτό που λείπει είναι η διατύπωση μίας συστηματικής και συνεκτικής πολιτικής που θα
συνδυάσει όλα εκείνα τα μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες της ελληνικής
κοινωνίας και οικονομίας και η δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων Κράτος, Τοπική
Αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις.
Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες προγενέστερες καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο
που αξίζει να αναφερθούν παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτουν το χρονικό διάστημα
αναφοράς της παρούσας επισκόπησης:
Δημιουργία ενός ειδικού Ταμείου (ChallengeFund), το οποίο ενισχύθηκε με το ποσό
των 11.3 εκατομμυρίων λιρών για 3 χρόνια, για την οικονομική υποστήριξη των
πρωτοβουλιών των εργοδοτών και των συνδικάτων που αναλαμβάνουν δράσεις υπέρ της
συμφιλίωσης οικογένειας και εργασίας.
Μεταξύ των άλλων, μια από τις πρωτοβουλίες που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο
είναι η απασχόληση συμβούλων για παροχή συμβουλών σε εργοδότες του ιδιωτικού,
δημόσιου τομέα και εθελοντικών οργανώσεων πάνω σε ζητήματα εφαρμογής στις
επιχειρήσεις τους μέτρων για την συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
Εκτιμούν σε συνεργασία με τους εργοδότες το κέρδος που θα έχει η επιχείρηση από την
εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης, διερευνούν τις ανάγκες των εργαζομένων, και
συμβάλουν στην εύρεση συνισταμένων λύσεων μεταξύ των εργοδοτών, εργαζομένων και
καταναλωτών. Επιπλέον οι εργοδότες μπορούν να προμηθευτούν ειδικό πακέτο με
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πληροφοριακό υλικό για την στήριξη των οργανισμών στην αντιμετώπιση της σύγκρουσης
μεταξύ εργασίας και ζωής.
Επίσης από το Ταμείο χρηματοδοτούνται καμπάνιες ενημέρωσης με σκοπό την
ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και του κοινού για τα πλεονεκτήματα των πολιτικών
συμφιλίωσης οικογένειας / εργασίας και ενημέρωση των εργαζομένων για τα δικαιώματά
τους. Η ελλιπής ενημέρωση γύρω από τις δυνατότητες που προσφέρει το θεσμικό πλαίσιο
στους εργαζόμενους για ευέλικτες μορφές απασχόλησης αποτελεί έναν βασικό ανασταλτικό
παράγοντα στην ευρύτερη χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων που ισχύουν.
Επίσης τον Απρίλιο του 2003 η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προχώρησε στη
θέσπιση νόμου για την ενίσχυση των γονέων εργαζομένων. Γονείς με παιδιά κάτω των έξι
ετών ή με παιδιά με αναπηρία κάτω των 18 ετών έχουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση για
ευέλικτη μορφή απασχόλησης και οι εργοδότες δεσμεύονται από τον νόμο να εξετάσουν την
αίτηση τους. Δικαίωμα αίτησης έχουν οι εργαζόμενοι που έχουν εργαστεί στην εταιρία
τουλάχιστον για 26 συνεχείς εβδομάδες, να μην είναι εργαζόμενοι μέσω πρακτορείου
εύρεσης εργασίας (agency worker), ή μέλος των ενόπλων δυνάμεων και να μην έχουν κάνει
άλλη αίτηση για ευέλικτη απασχόληση τους τελευταίους 12 μήνες.

Ολλανδία
Η πολιτική της Ολλανδίας για την συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής περιλαμβάνει το δικαίωμα για την ρύθμιση του εργασιακού χρόνου, γονική και άλλη
άδεια για την φροντίδα των μελών της οικογένειας, την υιοθέτηση πρωτοβουλιών σε πολιτικό
επίπεδο για την διευκόλυνση των ατόμων να συνδυάσουν την παροχή φροντίδας με την
εργασία, και τέλος να ενισχύσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους να συνεχίσουν
την εργασία όσο γίνεται περισσότερο.
Ο Νόμος Adjustment of Hours Law (2000) δίνει το δικαίωμα στους εργαζόμενους να
διευρύνουν ή να μειώσουν το ωράριο εργασίας τους. Σύμφωνα με τον Νόμο οι εργοδότες
είναι υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουν το αίτημα τους εκτός από την περίπτωση που υπάρχει
ουσιαστικός λόγος για τον οποίο η εταιρία απορρίπτει ένα τέτοιο αίτημα. Επίσης δεν
επιτρέπεται στους εργοδότες να γνωρίζουν τους λόγους ενός τέτοιου αιτήματος.
Ο Νόμος Work and Care Act, θεσπίστηκε το Δεκέμβριο του 2001, προβλέπει παροχές
διαφόρων τύπων αδειών για την φροντίδα των μελών της οικογένειας (παιδιά, συγγενείς,
σύζυγοι και γονείς). Σύμφωνα με το Νόμο προβλέπεται η άδεια μητρότητας με αποδοχές (16
εβδομάδες με καταβολή αμοιβών από την κυβέρνηση), άδεια πατρότητας με αποδοχές (δύο
μέρες με αποδοχές που καλύπτει ο εργοδότης), γονική άδεια χωρίς αποδοχές και για διάρκεια
πάνω από έξι μήνες, καθώς και μέτρα για υιοθεσία και πάνω από μια γεννήσεις.
Σύμφωνα με το Νόμο Paid Employment and Care Act, προβλέπεται το δικαίωμα της
μακροχρόνιας «άδειας για προσωπικούς λόγους», για όσους εργαζόμενους επιθυμούν να
ανταλλάξουν για ένα διάστημα το εισόδημα που προέρχεται από την εργασία τους με
προσωρινή απομάκρυνση από αυτήν για λόγους οικογενειακής φροντίδας, εκπαίδευσης,
προσωπικής ανάπτυξης, πρόωρης συνταξιοδότησης, κ.λπ.
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Γαλλία
Στο πλαίσιο της Κ.Π. Equal η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Coordination des temps de vie
dans les territoires, πραγματοποίησε τη δημιουργία γραφείων one-stop-shop (guichet unique)
σε διαφορετικές γειτονιές του Poitiers, ενός διοικητικού κέντρου με 80.000 κατοίκους,
πανεπιστήμιο και υψηλά ποσοστά εργαζομένων γυναικών.
Κύρια αποστολή του συγκεκριμένου γραφείου είναι να πληροφορεί τους γονείς για τις
διαδικασίες που απαιτούνται για την εγγραφή των παιδιών τους στο σχολείο και σε
εξωσχολικές δραστηριότητες πριν την ένταξη της νέας σχολικής χρονιάς και τους διευκολύνει
ως προς τις ενέργειες που απαιτούνται για την εγγραφή των παιδιών τους στο σχολείο, πριν
την έναρξη της σχολικής χρονιάς και στις εξωσχολικές δραστηριότητες, εξοικονομώντας έτσι
πολύτιμο προσωπικό χρόνο για τους ίδιους τους γονείς.
Μια δεύτερη περίπτωση στο πλαίσιο πάντοτε του ίδιου έργου αποτέλεσε ο Δήμος της Rennes.
Στο Δήμο εφαρμόστηκε πρόγραμμα συλλογικής διαχείρισης του χρόνου, μέσα από τη
συνεργασία:
 Της τοπικής εταιρίας αστικής ανάπτυξης,
 Της επιτροπής για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Rennes,
 Των συνδικαλιστικών ενώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
 Το κέντρο πληροφόρησης γυναικών και το πανεπιστήμιο.
Στόχος υπήρξε η εναρμόνιση των ωραρίων λειτουργίας ώστε να επιτευχθεί –σε τοπικό
επίπεδο- η καταπολέμησης των διακρίσεων που προκύπτουν από τα διαφορετικά ημερήσια
ωράρια που επηρεάζουν τις γυναίκες, το προσωπικό καθαριότητας και τα διοικητικά στελέχη
στην περιοχή του Δήμου της Rennes. Στη βάση αυτή, οι υπηρεσίες που σχεδιάστηκαν και
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του εγχειρήματος είχαν ως επίκεντρο την εξασφάλιση
προσωπικού χρόνου για την ομάδα στόχο.
Ιταλία
Το έτος 2000, αξιοποιώντας την εμπειρία από τα σχέδια που εφαρμόστηκαν
πραγματοποιήθηκε ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου των πολιτικών διαχείρισης χρόνου,
επικυρώθηκε ο Νόμος 53, ο οποίος έμεινε γνωστός ως Νόμος Turco από το όνομα του
εισηγητή του. Ο νόμος αυτός αξιοποίησε και συστηματοποίησε την εμπειρία από τα
εκατοντάδες προγράμματα διαχείρισης χρόνου που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στην
Ιταλία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Ο νέος νόμος υποχρέωνε πλέον τους
δημάρχους σε πόλεις άνω των 30.000 κατοίκων να προχωρήσουν στη συγκρότηση πολιτικών
διαχείρισης χρόνου και να συστήσουν Γραφεία Διαχείρισης Χρόνου.
Το νομοθετικό πλαίσιο της Ιταλίας προβλέπει την οργάνωση του πλαισίου της
παροχής υπηρεσιών φροντίδας (για παιδιά, για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας κτλ), ώστε
οι εν λόγω δομές να μπορούν να εξυπηρετήσουν και όσους εργάζονται σε «μη κανονικά
ωράρια» και περιλαμβάνει διατάξεις που επικεντρώνονται στις πολιτικές διαχείρισης χρόνου.
Στην περίπτωση της πόλης της Κρεμόνα, ο σχεδιασμός και η υλοποίησης πολιτικών
διαχείρισης χρόνου, περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους:
 Βελτίωση της σχέσης μεταξύ του χρόνου που αφιερώνεται στην εργασία και του
προσωπικού χρόνου των πολιτών
 Προαγωγή των ίσων ευκαιριών μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας
 Μετάβασης σε νέα πρότυπα απασχόλησης με τους χρόνους εργασίας να
προσαρμόζονται στις ανάγκες των εργαζομένων
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Επαναπροσδιορισμός της κινητικότητας του πληθυσμού με στόχο τη μείωση του
χρόνου που δαπανάται για μετακινήσεις
 Συγκρότηση και λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Χρόνου, για την υποστήριξη της
επίτευξης των παραπάνω στόχων.
Πιο συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν δράσεις που αφορούσαν στην διεύρυνση του
ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων κάποια βράδια και διακοπή λειτουργίας τις
μεσημβρινές και πρωινές ώρες, εφαρμογή της ημέρας του πολίτη μια ημέρα κάθε εβδομάδα
όπου οι δημόσιες υπηρεσίες είναι ανοικτά όλη μέρα, αναπροσαρμογή των σχολικών ωρών.
Πορτογαλία
Στην Πορτογαλία μεγάλη εταιρία τηλεπικοινωνιών έχει συνάψει συλλογική σύμβαση
και παρέχει την δυνατότητα για μερική απασχόληση στις παρακάτω περιπτώσεις
εργαζομένων :
 στους εργαζόμενους με παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών
 στους εργαζόμενους που έχουν υπό την προστασία τους άτομα με αναπηρία
 στους εργαζόμενους που φοιτούν σε κάποια σχολή
 στους εργαζόμενους με μειωμένη ικανότητα εργασίας
Δανία
Η εταιρία, Novozymes, με 2.000 περίπου εργαζομένους το 2002 επικεντρώθηκε στο
ζήτημα της συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής διότι το στρες
εντοπίσθηκε ως πρόβλημα μεταξύ των εργαζομένων. Μεταξύ των μέτρων που εισήγαγε η
εταιρία ήταν και η εφαρμογή νέων μέτρων γονικής άδειας. Επιπλέον στις περιοχές που οι
εταιρία έχει τις εγκαταστάσεις της οι υπάλληλοι έχουν προτεραιότητας στις υπηρεσίες
παιδικής μέριμνας.
Σχετικά με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης η εταιρία εφαρμόζει ένα εργασιακό σχήμα με
ευέλικτα ωράρια εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να σχεδιάσουν μόνοι τους τις ώρες
εργασίας τους, σε μεγάλο βαθμό.
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Καλές πρακτικές από επιχειρήσεις στην Ελλάδα25
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Στον κλάδο των τραπεζών υπάρχουν καλές πρακτικές κυρίως από μεγάλες τράπεζες
για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής/προσωπικής ζωής οι οποίες
περιλαμβάνουν κάλυψη μέρους ή σε κάποιες περιπτώσεις και του συνόλου του
κόστους των βρεφονηπιακών και των παιδικών σταθμών για τα παιδιά των
υπαλλήλων καθώς και δωρεάν θερινές κατασκηνώσεις.
Στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Cosmote, η επιχειρησιακή σύμβαση περιλαμβάνει
διατάξεις οι οποίες αφορούν στη συμφιλίωση επαγγελματικής και
οικογενειακής/προσωπικής ζωής.
Επίσης η Vodafone μεριμνά όπως αναφέρει στο πλαίσιο των δράσεών της για
βιώσιμη ανάπτυξη για την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των
εργαζόμενων. Ορισμένες από τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν προς αυτή την
κατεύθυνση είναι η εφαρμογή ευνοϊκών πολιτικών για τις εργαζόμενες μητέρες, για
την περίοδο μητρότητας, ευέλικτο ωράριο ως προς την καθημερινή προσέλευση στην
εργασία για όλους τους εργαζομένους (εκτός της απασχόλησης με βάρδιες),
διοργάνωση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για τα παιδιά των εργαζομένων,
όπως το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο υλοποιείται με τη
συνεργασία εξειδικευμένων εργασιακών ψυχολόγων, συντονισμός και οικονομική
υποστήριξη της συμμετοχής παιδιών σε κατασκηνώσεις σε όλη την Ελλάδα.
Η πολυεθνική εταιρεία UNILEVER στην Ελλάδα αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα
καλής πρακτικής καθώς υπάρχουν παροχές προς τους/τις εργαζόμενους/ες οι οποίες
μπορούν να συνδεθούν με την ισορροπία της επαγγελματικής & οικογενειακής
ζωήςόπως είναι το ελαστικό ωράριο σε όλες τις θέσεις πλην βαρδιών, επιπλέον του
νόμου ημέρες κανονικής άδειας & άδειας λοχείας, παιδικά πάρτυ και δώρα τα
Χριστούγεννα & Αποκριές, εκδρομές για όλη την οικογένεια στην Ελλάδα και
εξωτερικό (70% του κόστους καλύπτει η εταιρία), βραβεία στα αριστεύσαντα στο
σχολείο ή πανεπιστήμιο παιδιά, πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού.
Τέλος η περίπτωση του ΟΤΕ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεις για την
οικογενειακή μέριμνα συνεισφέροντας στα έξοδα φιλοξενίας των βρεφών των
εργαζομένων, στη δαπάνη για φύλαξη των παιδιών των εργαζομένων σε παιδικούς
σταθμούς, στη μακροχρόνια συγκέντρωση ενός ποσού για την αντιμετώπιση των
οικονομικών αναγκών των παιδιών των συναδέλφων (π.χ. σπουδές), με τον
Λογαριασμό Νεότητας αλλά και δίνοντας τη δυνατότητα: σε παιδιά των εργαζομένων
να κάνουν διακοπές σε παιδικές κατασκηνώσεις της επιλογής τους σε εργαζόμενους
εν ενεργεία και συνταξιούχους του ΟΤΕ να συμμετέχουν με πολύ χαμηλό κόστος τόσο
στα Προγράμματα Διακοπών των Παραθεριστικών Κέντρων του ΟΤΕ (λειτουργούν
δύο Παραθεριστικά Κέντρα του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ στην Τέμενη Αιγίου και στο Φανάρι
Κομοτηνής) όσο σε άλλα Προγράμματα Διακοπών που εξασφαλίζει ο ΟΠΑΚΕ. Με
στόχο την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών 1700 εργαζομένων (μέλη πολύτεκνων
οικογενειών, άτομα με ειδικές ανάγκες), παρέχονται επιπλέον διευκολύνσεις, όπως
μειωμένο ωράριο εργασίας, ειδικές άδειες και επίδομα κίνησης.

Α.Σ. «ΖΕΥΞΗ»(ΧΧ), Καταγραφή καλών πρακτικών & πολιτικών συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, Έργο
«Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη Συμφιλίωση της Επαγγελματικής και της Οικογενειακής Ζωής» Κοινοτική Πρωτοβουλία
EQUAL.
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ΣΥΝΟΨΗ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Η παρούσα βιβλιογραφική επισκόπηση είχε ως στόχο τη συλλογή και αποτύπωση
σημαντικών πολιτικών και επιστημονικών κειμένων και δεδομένων αναφορικά με τη
συμφιλίωση μεταξύ εργασίας και ζωής και τις αλλαγές που συντελέστηκαν στη δομή της
οικογένειας και στις συνθήκες απασχόλησης ανδρών και γυναικών. Έμφαση δόθηκε στην
επίδραση και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση των γυναικών και των
ανδρών και στη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή.
Επίσης παρουσιάστηκαν έρευνες και μελέτες κυρίως της τελευταίας δεκαετίας οι οποίες
αναλύουν την κατάσταση σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στο τελευταίο κεφάλαιο
παρατίθενται καλές πρακτικές σχετικά με τις πολιτικές συμφιλίωσης στην Ευρώπη αλλά και
ενδεικτικά κάποιες από ελληνικές επιχειρήσεις.
Όπως προκύπτει από όσα παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας, η συμφιλίωση
της εργασίας με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή αποτελεί το κλειδί για την προώθηση
καίριων θεμάτων πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και βρίσκεται στο επίκεντρο της
σχέσης μεταξύ απασχόλησης, φροντίδας και θεμάτων φύλου.
Τόσο σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε εθνικό οι γυναίκες/μητέρες με
μικρά παιδιά πλήττονται περισσότερο από την έλλειψη ισορροπίας εργασίας / ζωής. Η
δυσκολία συνδυασμού της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής παρεμποδίζει την πλήρη
αξιοποίηση του παραγωγικού εργατικού δυναμικού και δημιουργεί εμπόδια και αντικίνητρα
για να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας.
Οι γυναίκες εξακολουθούν να παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στην
αγορά εργασίας ειδικά στις χώρες του νότου που πλήττονται από την οικονομική κρίση όπως,
η Ελλάδα. Όπως προκύπτει ο σημαντικότερος λόγος για τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης
των γυναικών είναι η δυσκολίες συνδυασμού της επαγγελματικής με την οικογενειακή και
την ιδιωτική ζωή. Η απόκτηση παιδιού επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή των
γυναικών στην αγορά εργασίας και πολλές φορές συνδέεται με μείωση των ωρών εργασίας ή
οριστική απόσυρση από την αγορά εργασίας. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εργάζονται με
μερική απασχόληση και σε συγκεκριμένους (συχνά χαμηλά αμειβόμενους) τομείς. Επιπλέον,
υποεκπροσωπούνται στις ανώτερες θέσεις ηγεσίας και η αμοιβή τους υπολείπεται κατά μέσο
όρο 16,4% αυτής των ανδρών. Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν την κύρια ευθύνη
φροντίδας των παιδιών, άλλων εξαρτώμενων μελών της οικογένειας και των οικιακών
εργασιών γεγονός που οδηγεί σε διαφορές μεταξύ των φύλων, με αποτέλεσμα την άνιση
συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τη μείωση των ωρών εργασίας και τον επαγγελματικό
διαχωρισμό. Επιπλέον, οι κοινωνικές προσδοκίες και τα στερεότυπα των φύλων έχουν
αντίκτυπο στις επιλογές των γυναικών και την άνιση κατανομή της εργασιακής και της
οικογενειακής ζωής.
Η επιχειρηματολογία της Ε.Ε. υπέρ της συμφιλίωσης όπως παρουσιάστηκαν στο 1ο
Κεφάλαιο της μελέτης συνδέεται με τα ακόλουθα:
 την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση και την επίτευξη του
συνολικού στόχου του 75% για την συνολική απασχόληση των ανδρών και των
γυναικών.
 την ανάγκη για τους άνδρες να μοιράζονται τις ευθύνες φροντίδας και του σπιτιού
ισότιμα
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την επανεξέταση της ευελιξίας όσον αφορά τις ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας για
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην Ευρώπη
 τα δημογραφικά θέματα και ότι είναι αναγκαία η ενθάρρυνση για την αύξηση των
ποσοστών γονιμότητας.
 το γεγονός ότι η συμφιλίωση συνιστά μια βασική προϋπόθεση για μια πιο ισότιμη
κοινωνία για τους άνδρες και τις γυναίκες και συγκεκριμένα για την αύξηση της
οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών.
Η συμφιλίωση, επομένως, λαμβάνεται ως το μέσο για να αντισταθμιστεί το
μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά την πρόσβαση και τη συμμετοχή
στην αγορά εργασίας και το μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν οι άνδρες σε σχέση με τις
συμμετοχή τους στην οικογενειακή ζωή. Ωστόσο, αυτό απαιτεί αλλαγές σε προκαθορισμένα
κοινωνικά μοντέλα που συνδέονται με την οικογένεια και την εργασία.
Οι πολιτικές για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στοχεύουν
στην εύρεση μιας ικανοποιητικής ισορροπίας εργασίας / ζωής, δημιουργώντας παράλληλα
κίνητρα και αντικίνητρα για τους άνδρες και τις γυναίκες αντίστοιχα για να εισέλθουν και να
παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Αυτό αφορά μια νέα προσέγγιση για την εργασία που
περιλαμβάνει άλλες μορφές απασχόλησης, την οργάνωση της εργασίας, ευελιξία του χώρου
εργασίας καθώς και υποστήριξη για τις ιδιωτικές ανάγκες των πολιτών σε όλον τον κύκλο ζωής
τους το οποίο αφορά κυρίως βρεφονηπιακούς σταθμούς, δραστηριότητες μετά το σχολείο,
τη φροντίδα των ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων ατόμων ή φορολογικά κίνητρα.
Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» αναγνωρίζει τη σημασία της αύξησης της συμμετοχής
των γυναικών στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα συμφιλίωσης είναι μεγάλης
σημασίας για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας,
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του συνολικού ποσοστού απασχόλησης 75%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτική και το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ ασκούν
σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής και του ορισμού ελάχιστου
ορίου της άδειας μητρότητας και της γονικής άδειας των κρατών μελών. Αυτό αποτελεί τη
βάση πάνω στην οποία τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αναπτύσσουν
περαιτέρω μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη συμφιλίωση της εργασίας
με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή. Ωστόσο, όπως προέκυψε από τα στατιστικά
δεδομένα και τις συγκριτικές μελέτες μεταξύ των κρατών η κατάσταση διαφέρει και
παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους. Τα κρατούντα κοινωνικά πρότυπα και
η κουλτούρα της κάθε χώρας συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις και τις μεταβολές προς πιο
ισότιμα σχήματα ανδρικών και γυναικείων ρόλων στην ιδιωτική ζωή. Ειδικότερα, η
φροντίδα για τα παιδιά κάτω από την ηλικία των τριών ή η κατανομή της εργασίας στην
οικογένεια αποτελούν σύνθετα ζητήματα αλληλένδετα, που συνδέονται όχι μόνο με τις
ευκαιρίες των γυναικών να εισέλθουν στην αγορά εργασίας αλλά και με τα πολιτιστικά
πρότυπα για τη φροντίδα των πολύ μικρών παιδιών και τους έμφυλους ρόλους.
Ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο προέκυψε στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής
επισκόπησης είναι ότι η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και η επίτευξη μείωσης της
ψαλίδας μεταξύ των φύλων συνδέεται, μεταξύ άλλων, και από τη διαθεσιμότητα των
υπηρεσιών φροντίδας και γενικά των μέτρων πολιτικής. Εκθέσεις της ΕΕ τονίζουν ότι σε
όλες σχεδόν τις χώρες, η έλλειψη υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών
φροντίδας για τα παιδιά, κυρίως προσχολικής ηλικίας, τα άτομα με αναπηρία και τους/τις
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ηλικιωμένους/ες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην εξισορρόπηση
εργασίας και ιδιωτικής ζωής. Συχνά οι υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς και υψηλού κόστους.
Επιπλέον, η συνεχιζόμενη ανοδική μετατόπιση των ηλικιακών ορίων
συνταξιοδότησης και η δημογραφική αλλαγή, σε συνδυασμό με αυξημένες ανάγκες
φροντίδας των ηλικιωμένων, σημαίνει ότι η ένταση μεταξύ της εργασίας και της
μακροχρόνιας φροντίδας θα γίνει πιο έντονη στο μέλλον. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις
γυναίκες, δεδομένου ότι εξακολουθούν να έχουν την κύρια ευθύνη για τη φροντίδα των
ηλικιωμένων και των άλλων μελών της οικογένειας.
Σχετικά με την επίδραση και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, όπως
παρουσιάστηκε στο 2ο κεφάλαιο υπήρξε μια εξισορρόπηση προς τα κάτω των έμφυλων
διαφορών στην απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τη φτώχεια. Ωστόσο, αυτό δεν
αντικατοπτρίζει την πρόοδο όσον αφορά την ισότητα των φύλων, δεδομένου ότι βασίζεται σε
χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και μειωμένες αποδοχές
για τους άνδρες και τις γυναίκες. Ειδικότερα, συνδέεται με τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε
η οικονομική κρίση στην απασχόληση των ανδρών και όχι με πρόοδο ή θετική επίδραση της
κρίσης στην απασχόληση των γυναικών. Κατά την παρούσα περίοδο οικονομικής κρίσης δεν
ήταν οι γυναίκες αυτές που λειτούργησαν ως μέσο εξισορρόπησης της κρίσης αλλά οι νέοι
άνδρες και οι γυναίκες με σύμβαση ορισμένου χρόνου και οι μετανάστες/τριες.
Επίσης, τα ζευγάρια διπλής σταδιοδρομίας μειώθηκαν κατά την κρίση προς όφελος
των γυναικών καθώς οι οικογένειες όπου οι γυναίκες είναι οι κύριες προμηθεύτριες,
αυξήθηκαν σχεδόν κατά 10% ενώ αύξηση του αριθμού των ακούσιων εργαζομένων με μερική
απασχόληση εμφανίζεται μεγαλύτερη μεταξύ των γυναικών.
Ένα πολύ σημαντικό πόρισμα που προκύπτει είναι ότι η επιδείνωση των συνθηκών
απασχόλησης επηρεάζει τις γυναίκες και τους άνδρες με διαφορετικό τρόπο και όχι
«περισσότερο» ή «λιγότερο». Επίσης, οι συγκεκριμένες επιπτώσεις της δημοσιονομικής
εξυγίανσης για την ισότητα των φύλων διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών και ενώ σε
ορισμένες χώρες η επίπτωση είναι μικρή, σε άλλες οι σημαντικές περικοπές σε διάφορους
τομείς μπορεί να αντιστρέφουν την πρόοδο του παρελθόντος.
Σε εθνικό επίπεδο η οικονομική κρίση επιδείνωσε ακόμα περισσότερο τις χαμηλές
επιδόσεις της Ελλάδας αναφορικά με τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων,
αντιστρέφοντας την τάση αύξησης των γεννήσεων που συνέβαινε μετά το 2004. Ακόμη, η
μείωση των μισθών και η ανεργία είχαν ως αποτέλεσμα οι οικογένειες μεσαίας τάξης να μην
μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά και να καλύψουν τη φροντίδα στο σπίτι με
αμειβόμενες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να στραφούν στην κάλυψη των αναγκών φροντίδας
από τις δημόσιες δομές στήριξης.
Σχετικά με την απασχόληση των γυναικών στην Ελλάδα κατά την περίοδο της
οικονομικής κρίσης, η σταδιακή επικράτηση επισφαλών μορφών εργασίας, η προωθούμενη
συρρίκνωση του δημόσιου τομέα αλλά και η διάλυση του κοινωνικού κράτους αποτελούν
ορισμένες από τις βασικές αιτίες της ολοένα και μεγαλύτερης υποβάθμισης της εργασιακής
θέσης των γυναικών ενώ η παραβίαση των δικαιωμάτων των εγκύων και των μητέρων στην
εργασία προστίθεται ως επίπτωση της οικονομικής κρίσης.
Αναφορικά με τη δομή της οικογένειας συντελέστηκαν σημαντικές αλλαγές και έχουν
αναδυθεί νέες μορφές οικογένειας όπως παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 4. Παρατηρείται
σημαντική αύξηση των οικογενειών όπου εργάζονται και οι δυο σύζυγοι/σύντροφοι, αύξηση
των μονομελών νοικοκυριών, παρουσία αρκετών μονογονεϊκών οικογενειών και ζευγαριών
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που συμβιώνουν. Επίσης, πλέον σε μεγάλο ποσοστό εμφανίζονται οι οικογένειες δεύτερου ή
και τρίτου γάμου ενώ έχει αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών που είναι οι μοναδικές
προμηθεύτριες της οικογένειας. Στις εξελίξεις αυτές θα πρέπει να προστεθούν και οι
δημογραφικές αλλαγές που επιδρούν αποφασιστικά κι’ αυτές τόσο στη δομή της οικογένειας,
στο μέγεθος, στη σύνθεση των οικογενειών και των νοικοκυριών.
Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
παρατηρούνται μείωση των γεννήσεων, αλλά αύξηση των εξώγαμων γεννήσεων
,καθυστέρηση και μείωση των τελούμενων γάμων, σημαντική αύξηση των διαζυγίων και
σταδιακή επικράτηση νέων μορφών οικογένειας με τη συγκατοίκηση/τη συμβίωση χωρίς
γάμο, την παρουσία πολλών μονογονεϊκών οικογενειών (κυρίως μητέρα με ανήλικα παιδιά),
τα μονομελή νοικοκυριά (μοναχικά άτομα), τις οικογένειες σε ανασύνθεση κ.λπ.
Ολοένα και περισσότερο, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες θέλουν να ενταχθούν
στην αγορά εργασίας σε μια πιο μόνιμη εργασία πριν από τη δημιουργία οικογένειας και
καθυστερούν την αναχώρηση τους από την πατρική κατοικία. Ως εκ τούτου, η ηλικία των
μητέρων κατά την πρώτη γέννηση έχει αυξηθεί και μαζί με αυτό η πιθανότητα να αποκτήσουν
λιγότερα παιδιά. Πολλές γυναίκες παραμένουν άτεκνες. Τα ποσοστά γεννήσεων έχουν
μειωθεί και το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα υπάρχουν λιγότερα παιδιά και
περισσότερες γιαγιάδες και παππούδες συγκριτικά με το παρελθόν.
Αναφορικά με τα ερευνητικά δεδομένα,
παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 5
διαθέσιμες έρευνες και μελέτες σε ευρωπαϊκό και διεθνές και εθνικό επίπεδο που
πραγματεύονται το θέμα της συμφιλίωσης της εργασίας με την οικογένεια και την ιδιωτική
ζωή κατά την τελευταία δεκαετία. Πολλές από αυτές έχουν πραγματοποιηθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχουν σημαντικά συγκριτικά ευρήματα μεταξύ των χωρών
κρατών μελών της Ε.Ε.. Όπως προκύπτει από την πλειοψηφία των ερευνών αυτών υπάρχουν
μεγάλες διαφορές σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. τα οποία πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά τη διερεύνηση των αναγκών αλλά και την εφαρμογή πολιτικών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από την ανάλυση έγινε εμφανές πως βασικοί θεσμικοί
παράγοντες που διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, είτε ευνοούν ή παρεμποδίζουν τη
συμφιλίωση της εργασίας-προσωπικής ζωής.
Σε εθνικό επίπεδο παρατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα έλλειψη ερευνητικών
προσπαθειών στη συγκεκριμένη θεματική. Εκτός από κάποιες πρόσφατες έρευνες όπως η
Έρευνα Χρήσης Χρόνου στα νοικοκυριά της ΕΛΣΤΑΤ η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη
φορά στη χώρα μας με περίοδο αναφοράς το Μάρτιο του 2013 έως το Φεβρουάριο του 2014,
η έρευνα της ΟPINION Α.Ε. με θέμα: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» καθώς και η πρόσφατη έκδοση του
ΕΚΚΕ το 2015 με θέμα: «Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική στο Δήμο της Αθήνας:
Ερευνητικές Προσεγγίσεις» δεν υπάρχουν διαθέσιμες έρευνες και μελέτες. Όπως
παρουσιάστηκε στο αντίστοιχο κεφάλαιο έχουν εκπονηθεί πολλές διπλωματικές εργασίες οι
οποίες μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες ωστόσο δεν υπάρχουν ποσοτικές έρευνες
μεγάλης εμβέλειας που να παρέχουν δεδομένα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη διεξαγωγής νέων ερευνών
με στόχο την παραγωγή νέων δεδομένων. Η συμφιλίωση της εργασίας με την
οικογενειακή/ιδιωτική ζωή τέμνει και εμπλέκει διαφορετικούς τομείς της κοινωνικής
πραγματικότητας (π.χ απασχόληση, οικογένεια, ισότητα των φύλων). Πρέπει να
διερευνηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι τομείς ώστε να υπάρχουν επαρκή και αντιπροσωπευτικά
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δεδομένα προκειμένου να χαραχθεί μία αποτελεσματική πολιτική στήριξης της συμφιλίωσης.
Η οικονομική κρίση και οι μεταβολές που έχουν σημειωθεί στη δομή και τα μοντέλα της
οικογένειας έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες και έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη
συμφιλίωση της εργασίας-ζωής. Κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση του θέματος υπό τις νέες
συνθήκες. Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η επανάληψη παλαιότερων ερευνών
προκειμένου να γίνει συγκριτική απεικόνιση και διαχρονική εξέταση της κατάστασης
αναφορικά με τη συμφιλίωση ή επέκταση τους και σε νέους πληθυσμούς. Επιπλέον,
δεδομένου ότι οι περισσότερες έρευνες είναι είτε ποσοτικές είτε ποιοτικές θα ήταν χρήσιμη
η εκπόνηση έρευνας η οποία θα συνδυάζει τις δύο μεθοδολογίες. Τέλος, η προσθήκη νέων
θεμάτων για εξέταση σχετικά με το ζήτημα στα ήδη υπάρχοντα θα εμπλούτιζε την υπάρχουσα
βιβλιογραφία.
Οι καλές πρακτικές όπως παρουσιάστηκαν στο τελευταίο κεφάλαιο έκαναν σαφές ότι
μέτρα συμφιλίωσης τα οποία διευκολύνουν τους πατέρες, φαίνεται να έχουν θετικό
αντίκτυπο επιτρέποντας εξατομικευμένες ρυθμίσεις για την προώθηση αλλαγών στην
οικογενειακή ζωή. Επίσης, το κόστος των υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών πρέπει να
εξετάζεται σε σχέση με άλλες κοινωνικές και φορολογικές πολιτικές που επηρεάζουν επίσης
τα οικογενειακά εισοδήματα.
Συμπερασματικά, σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης, όπως αυτή που βιώνει η χώρα
μας όπου τα θέματα ισότητας των φύλων τείνουν να θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας
είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στο θέμα της συμφιλίωσης της εργασίας με την
οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή κάτω από την οπτική του φύλου και να τοποθετηθεί στο
επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων καθώς επηρεάζει σημαντικούς τομείς που συνδέονται με την
ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της κοινωνίας και της οικονομίας. Η δημοσιονομική εξυγίανση
ενέχει κίνδυνο για την ισότητα των φύλων. Τα μέτρα που ενδέχεται να έχουν τον μεγαλύτερο
αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων περιλαμβάνουν το πάγωμα των μισθών ή περικοπές
μισθών στο δημόσιο τομέα, πάγωμα του προσωπικού ή περικοπές στο προσωπικό στο
δημόσιο τομέα, μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα, περικοπές και περιορισμούς
στην περίθαλψη όσον αφορά παροχές, επιδόματα και δομές, μείωση των επιδομάτων
στέγασης ή των οικογενειακών παροχών αυστηροποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για
την ανεργία και τα οφέλη ή οι μειώσεις των ποσοστών αναπλήρωσης, φορολογικά μέτρα,
αύξηση του ΦΠΑ και αυξήσεις στα τέλη για τις επιδοτούμενες στο κοινό υπηρεσιών.
Εάν η κρίση χρησιμοποιηθεί για να μειωθούν οι κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες σε
προσιτές τιμές και να παραταθεί ο χρόνος εργασίας, υπάρχει ο κίνδυνος αυτό να οδηγήσει σε
πόλωση των ωρών εργασίας των ανδρών και των γυναικών, και έτσι να μην επιτευχθούν οι
διάφοροι στόχοι που συνδέονται με τις πολιτικές συμφιλίωσης.
Είναι σαφές ότι η Ελλάδα βιώνει μία πολύ δύσκολη περίοδο όπου είναι δύσκολο εκ
πρώτης όψεως να αποδοθεί η απαιτούμενη έμφαση σε θέματα ισότητας των φύλων και
συμφιλίωσης. Ωστόσο οι καλές πρακτικές από άλλες χώρες της Ευρώπης που
παρουσιάστηκαν αποδεικνύουν ότι πρωτοβουλίες και πολιτικές που προωθούν τη
συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή μπορούν να συμβάλουν
θετικά σε σημαντικά θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρας μας και συνδέονται με
την αύξηση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, συμβολή στο δημογραφικό και
ασφαλιστικό ζήτημα, αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, προώθηση της
ισότητας των φύλων και ευημερία των πολιτών.
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Η συμφιλίωση πρέπει να αναγνωριστεί ως ένα κοινωνικό ζήτημα, το οποίο χρήζει
αντιμετώπισης σε πολιτικό επίπεδο, δεδομένου ότι, ειδικά σε μια κρίσιμη περίοδο σαν αυτή
που διανύουμε, όπου σημαντικοί παράγοντες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης είναι
προφανείς, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να συμμετάσχουν σε έναν διαρκή διάλογο
για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να κλείσει το χάσμα μεταξύ εργασίας και
οικογένειας σήμερα, καθώς και σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές που διέπουν τις
μεταξύ τους σχέσεις.
Ωστόσο, πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή
των γυναικών και ανδρών και να επωφεληθούν από τα μέτρα συμφιλίωσης. Αυτό απαιτεί τη
δέσμευση για την πολιτισμική αλλαγή στο οικογενειακό και τον εργασιακό χώρο μεταξύ των
κυβερνήσεων, τους κοινωνικούς εταίρους και τους εργοδότες. Υπάρχει ανάγκη για
μεγαλύτερη δέσμευση όσον αφορά τη συμμετοχή των ανδρών στην ευρύτερη κοινωνική
αλλαγή, σε σχέση με την πατρότητα και τους ρόλους φροντίδας στην οικογένεια, και των
ρόλων των ανδρών στην αγορά εργασίας ως επαγγελματίες φροντιστές.
Πρέπει να ληφθούν μέτρα που να διευκολύνουν τους άνδρες και τις γυναίκες στη
συμμετοχή τους στην εργασία και την οικογενειακή ζωή όπως μέτρα σχετικά με τα ωράρια
εργασίας των υπηρεσιών, μέτρα διευκόλυνσης των εργαζόμενων γονέων πέρα της γονικής
άδειας, μέτρα που να στοχεύουν στην παροχή ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών φροντίδας
παιδιών και ηλικιωμένων και φορολογικές απαλλαγές για τους γονείς που χρησιμοποιούν
ιδιωτικές υπηρεσίες.
Είναι γεγονός ότι η επίτευξη της συμφιλίωσης θα ευνοήσει όλους τους εμπλεκόμενους,
το κράτος, τις επιχειρήσεις, τα άτομα και την ίδια την κοινωνία καθώς τα άτομα που δεν
μπορούν να συνδυάζουν την εργασία με τα καθήκοντα φροντίδας δεν θα συνεισφέρουν στην
οικονομία, δε θα πληρώνουν κανένα φόρο ή κοινωνικές εισφορές και θα πρέπει συχνά να
βασίζονται σε δημόσια στήριξη όταν γεράσουν οι ίδιοι, λόγω της έλλειψης συνταξιοδοτικών
δικαιωμάτων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να βρεθεί ένας καλύτερος τρόπος συνδυασμού της
εργασίας και φροντίδας.
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