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1. Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο καταγράφονται ο στόχος και τα ερευνητικά ερωτήματα της εμπειρικής
ποσοτικής έρευνας. Επίσης γίνεται αναφορά στη μεθοδολογική προσέγγιση που
χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται θέματα
δειγματοληψίας, κατασκευής του ερευνητικού εργαλείου (μεταξύ των οποίων εγκυρότητα
και αξιοπιστία) και τεχνικές ανάλυσης.

1.1 Στόχος-ερευνητικά ερωτήματα
Ο στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή των στοιχείων και των παραγόντων που επηρεάζουν
τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη
βιβλιογραφική ανασκόπηση των προηγούμενων κεφαλαίων ιδιαίτεροι στόχοι της έρευνας
αποτελεί η διερεύνηση των συνθηκών παρουσίας των εργαζόμενων γυναικών τόσο στον
επαγγελματικό τους όσο και στον οικογενειακό τους χώρο καθώς και η ανίχνευση
παραγόντων που επηρεάζουν την ισορροπία μεταξύ οικογενειακών και επαγγελματικών
υποχρεώσεων. Πιο συγκεκριμένα, η εμπειρική έρευνα θα εστιάσει στα ακόλουθα ερευνητικά
ερωτήματα:
1. Ποιο είναι το δημογραφικό προφίλ των εργαζόμενων γυναικών στην προσπάθεια να
συνδυάσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή;
2. Ποιες είναι οι δυνατότητες συμφιλίωσης σε διαφορετικές συνθήκες και
χαρακτηριστικά απασχόλησης;
3. Πως συνδέεται η συμφιλίωση με τη μη επαγγελματική απασχόληση;
Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα στοχεύει στην περιγραφή των βασικών, δημογραφικών
κυρίως, στοιχείων που εντοπίζονται στις εργαζόμενες γυναίκες στην Ελλάδα στο πλαίσιο της
συμφιλίωσης. Σχετικές έννοιες είναι, μεταξύ άλλων, η εκπαίδευση, η απασχόληση, ο αριθμός
των παιδιών καθώς και η εισοδηματική τους κατάσταση. Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα
συνδέει την έννοια της συμφιλίωσης με την επαγγελματική ζωή της γυναίκας
αναδεικνύοντας παράλληλα και στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών.
Τέλος στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση
της συμφιλίωσης με τη μη επαγγελματική απασχόληση όπως για παράδειγμα οι δημόσιες
και ιδιωτικές υποδομές και ο ρόλος του συζύγου/συντρόφου. Επισημαίνεται ότι ο
λειτουργικός ορισμός της συμφιλίωσης στα πλαίσια της ανάλυσης περιλαμβάνει τις εξής
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διαστάσεις: α) Συμμετοχή στην αγορά εργασίας β) Συμμετοχή στις οικογενειακές
υποχρεώσεις και γ) Ελεύθερος χρόνος.

1.2 Μεθοδολογία
Ως πληθυσμός της έρευνας ορίσθηκε το σύνολο των εργαζόμενων γυναικών ηλικίας 25 έως
55 ετών με παιδιά μέχρι 18 ετών που ζουν μαζί τους. Με βάση το τεχνικό δελτίο του έργου
«Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο των αλλαγών στην οικογένεια και στην
αγορά εργασίας στην Ελλάδα» επιλέχθηκε δείγμα 1016 γυναικών από τις εξής περιοχές:


Δύο μητροπολιτικές: Αθήνα και Θεσσαλονίκη με 416 και 200 γυναίκες αντιστοίχως.



Δύο ημιαστικές περιοχές: Άρτα και Έδεσσα με 125 γυναίκες από κάθε πόλη



Δύο αγροτικές περιοχές: Ξυλόκαστρο Κορινθίας και Σοφάδες Καρδίτσας με 75
γυναίκες από κάθε πόλη

Η επιλογή των εργαζόμενων γυναικών σε κάθε περιοχή έγινε με τη χρήση της τεχνικής της
δειγματοληψίας κατά συστάδες (cluster sampling) όπου ως συστάδα θεωρήθηκε το
νοικοκυριό. Η δειγματοληψία διεξάχθηκε το διάστημα Μάρτιος - Μάιος 2016.
Για τη συλλογή των δεδομένων κατασκευάσθηκε ερωτηματολόγιο με κλειστές ερωτήσεις. Το
ερωτηματολόγιο απαρτιζόταν από 6 ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορούσε κυρίως
δημογραφικές ερωτήσεις ηλικία, εκπαίδευση, επαγγελματική θέση κλπ. αλλά και στοιχεία
που αφορούσαν το σύζυγο/σύντροφο. Η ενότητα 2 κατέγραφε το χρόνο συμμετοχής στις
επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις αλλά και τον ελεύθερο χρόνος τόσο των
γυναικών όσο και των συζύγων/συντρόφων. Στην τρίτη ενότητα εξετάσθηκε η βοήθειασυμμετοχή άλλων (γιαγιά, παππούς, κλπ.) στις υποχρεώσεις ενώ η ενότητα 4 αναφέρεται στη
χρήση δημόσιων και ιδιωτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών όπως πχ. παιδικοί σταθμοί,
θερινές ασχολίες κλπ. Τα τελευταία δύο μέρη του ερωτηματολογίου επικεντρώθηκαν στις
αντιλήψεις των γυναικών για τη συμφιλίωση (πχ. κούραση από τη δουλειά, δυνατότητα
έκτακτων αλλαγών, ενότητα 5) και στην καταγραφή των εισοδημάτων (Ενότητα 6) σε ατομικό
και οικογενειακό επίπεδο.
Για την επεξεργασία των 3 προαναφερόμενων ερευνητικών ερωτημάτων αντλήθηκαν
στοιχεία από τις ερωτήσεις των παρακάτω ενοτήτων:


Για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, από τις Ενότητες 1 και 6



Για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, από την Ενότητα 2
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Για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, από τις Ενότητες 3-5

Ένα άλλο σημείο που απασχόλησε την ερευνητική ομάδα ήταν η εγκυρότητα και η αξιοπιστία
των δεδομένων. Για το λόγο αυτό οι ερευνητές προέβησαν στις παρακάτω ενέργειες:
 Ζητήθηκε από ορισμένες γυναίκες που είχαν αρχικά επιλεχθεί στο δείγμα να
εκφράσουν την άποψή τους για την εγκυρότητα των ερωτήσεων. Οι συγκεκριμένες
γυναίκες δεν συμμετείχαν στη συνέχεια της έρευνας.
 Με τη βοήθεια του ΕΚΚΕ, υπήρξε συμβολή ειδικών στη διαμόρφωση του
ερωτηματολογίου
 Εφαρμόστηκε η τεχνική της δοκιμασίας – επαναδοκιμασίας (test-retest) σε
συγκεκριμένες ερωτήσεις για τον έλεγχο της αξιοπιστίας
 Μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων από τις προηγηθείσες τεχνικές, το
ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε πιλοτικά από ένα μικρό δείγμα γυναικών για να
οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο του.
Τέλος, η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του λογισμικού SPSS. Οι
στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν περιλάμβαναν μεθόδους και διαγράμματα
περιγραφικής στατιστικής, συντελεστές συσχέτισης, έλεγχος υποθέσεων με τη μεθοδολογία
𝑋 2 και t-test, δείκτες effect size (κυρίως Cohen’s d) και στατιστικά μοντέλα παλινδρόμησης.
Σε όλες τις περιπτώσεις ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίσθηκε το 5%.
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Α. Δημογραφικά και Οικονομικά χαρακτηριστικά ως
προσδιοριστικοί παράγοντες της συμφιλίωσης της οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μία συστηματική αποτύπωση των βασικότερων δημογραφικών
και οικονομικών μεταβλητών του δείγματος. Ο στόχος είναι διπλός. Αρχικά (ενότητες Α.1Α.5), παρουσιάζεται μία πρώτη εικόνα των βασικών χαρακτηριστικών για τις γυναίκες και
τους συντρόφους τους ώστε στα επόμενα κεφάλαια να είναι ξεκάθαρη η αποτύπωση της
συσχέτισης των παραπάνω χαρακτηριστικών με την έννοια της συμφιλίωσης. Στη συνέχεια
(ενότητες Α.6-Α.7), κυρίαρχη θέση καταλαμβάνουν οι έννοιες της συμφιλίωσης και της
επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών και η συσχέτισή τους με ορισμένες από τις
δημογραφικές και οικονομικές μεταβλητές.
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Α.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
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). Παρακάτω ακολουθούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος της έρευνας.
Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχουσών στην έρευνα είναι τα 40.5 έτη (πίνακας Α.1.1), ενώ
όπως καταδεικνύει η συμμετρική κατανομή της ηλικίας των γυναικών που έλαβαν μέρος στη
μελέτη, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος εντοπίζεται μεταξύ των 33 και των 47 ετών
(Διάγραμμα Α.1.1).
Πίνακας Α.1.1: Στατιστικά στοιχεία για την ηλικία των γυναικών

Μέσος όρος

40,5 έτη

Διάμεσος

40 έτη

Τυπική απόκλιση

6,7 έτη

Διάγραμμα Α.1.1: Ιστόγραμμα της ηλικίας των γυναικών του δείγματος
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Στη συντριπτική τους πλειοψηφία (87.6%) οι γυναίκες της έρευνας είναι συζευγμένες είτε με
γάμο, είτε με σύμφωνο συμβίωσης και ένα ποσοστό της τάξης του 11% περίπου είναι σε
διάσταση ή διαζευγμένες (Διάγραμμα Α.1.2). Η διάρκεια της συμβίωσής τους σε γάμο ή σε
σύμφωνο συμβίωσης είναι κατά μέσο όρο τα 12 έτη περίπου και η υπηκοότητα των γυναικών
και του συντρόφου/ συζύγου τους είναι κατά κύριο λόγο ελληνική (πίνακας Α.1.3).
Πίνακας Α.1.2: Στατιστικά στοιχεία για τα έτη γάμου ή συμφώνου

Μέσος όρος

12,2 έτη

Διάμεσος

11 έτη

Τυπική απόκλιση

7,1 έτη

Πίνακας Α.1.3: Υπηκοότητα γυναικών και συζύγου/συντρόφου

Χώρα

Γυναίκα (%)

Σύζυγος/σύντροφος (%)

Ελλάδα

96,6

95,9

Αλβανία

0,7

1

Βουλγαρία

0,2

-

Ρωσία

0,4

0,2

Γεωργία

0,9

1,9

Άλλη ευρωπαϊκή χώρα

0,7

0,6

Άλλη χώρα

0,5

0,3

Σύνολο

100

100
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Διάγραμμα Α.1.2: Οικογενειακή κατάσταση γυναικών
Σε διάσταση /
διαζευγμένη
10,5%

Συζεί
1,1%

Χήρα
0,4%

Ελεύθερη
0,4%

Παντρεμένη/Σύμφω
νο συμβίωσης
87,6%

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 περαιτέρω και σε συσχέτιση με τα δεδομένα της
παρούσας μελέτης. Οι κυριότερες τάσεις για την Ελλάδα περιλαμβάνουν τη σταδιακή μείωση
των τελούμενων γάμων, την αύξηση των διαζυγίων, αύξηση των πολιτικών γάμων και
σταδιακή μείωση των θρησκευτικών με παράλληλη αύξηση του αριθμού των ζευγαριών με
σύμφωνο συμβίωσης (Μαράτου-Αλιπράντη,

Κακλαμάνη, 2011, Κοτζαμάνης

2015).

Ειδικότερα, 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. Ωστόσο στην Ελλάδα οι
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θεσμοί της οικογένειας και του γάμου παραμένουν σημαντικοί. Όπως επισημαίνεται σε
διάφορες μελέτες της σχετικής βιβλιογραφίας, ο γάμος/συμβίωση και η απόκτηση παιδιών
διαφοροποιούν τις γυναικείες συμπεριφορές και συμβάλλουν 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 παιδιά σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τους άνδρες( EC, 2014, EIGE,
2013).
Η συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής σχετίζεται με τις μεταβολές
που έχουν επέλθει σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο στον θεσμό της 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).
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, 2015, Μαράτου-Αλιπράντη, 2014, EIGE, 2015,
Scabini and Rossi, 2012). 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
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των σχέσεων αυτών. Η συγκατοίκηση αποτελεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες
την πιο συνηθισμένη μορφή νοικοκυριού ενώ
εκτός γάμου. Πάντως,

πολλές γεννήσεις πραγματοποιούνται

παρά τη σημαντική ποικιλία στις καθημερινές οικογενειακές

συμπεριφορές και την επικράτηση νέων καταστάσεων, τα ζευγάρια διπλής απασχόλησης
παραμένουν το κυρίαρχο μοντέλο οικογένειας στην Ευρώπη (Huinink, 2012, σελ. 67).
Εν κατακλείδι 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.

΄Έτσι,

συναντάμε και στη χώρα μας νέα οικογενειακά σχήματα και

καταστάσεις, όπως η συμβίωση, μονογονεϊκές οικογένειες, μοναχικά άτομα κλπ. (ΜαράτουΑλιπράντη, 2010, Μαράτου-Αλιπράντη, 2012, 2014). 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. 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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Α.2 Απασχόληση, αριθμός και ηλικία παιδιών
Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, οι εργασιακές επιλογές των γυναικών καθορίζονται σε
μεγάλο βαθμό από τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Η ηλικία 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 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).
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). Στην παρούσα μελέτη, εντοπίζουμε με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις διαφοροποιήσεις στην επαγγελματική θέση των γυναικών στα έτη
2010 και 2016. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα το 2016 παρατηρούμε πτώση που
προσεγγίζει το 10% στο ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων γυναικών σε σχέση με το 2010.
Αντίθετα άνοδος υπάρχει στις μισθωτές πλήρους και μερικής απασχόλησης, το ποσοστό των
οποίων αγγίζει το 20% και 15% αντίστοιχα (Πίνακας Α.2.1). 7 στις 10 συμμετέχουσες
απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ μόλις το 27% του δείγματος εργάζεται στον
δημόσιο τομέα (Διάγραμμα Α.2.1).
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Πίνακας Α.2.1: Επαγγελματική θέση γυναικών το 2016 και το 2010

Αυτοαπασχολούμενες
Μισθωτές πλήρους
απασχόλησης
Μισθωτές μερικής απασχόλησης

2016

2010

65,9%

75,45%

19,5%

14,15%

14,6%

10,4%

Διάγραμμα Α.2.1: Τομέας απασχόλησης γυναικών

Ιδιωτικός
Δημόσιος
ΜΚΟ

1,70%

Αγροτικός

26,80%

2,00%

69,50%
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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, 2007-β, σελ. 35, ΕC, 2014). Παράλληλα, 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 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).
Όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα Α.2.2 (βλ. και πίνακα Α.2.2), η πλειοψηφία των γυναικών
έχει 1 ή 2 παιδιά και κατά μέσο όρο το μεγαλύτερο είναι 10 ετών περίπου ενώ το μικρότερο
είναι 8 ετών (Πίνακας Α.2.3). 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, 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).
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Πίνακας Α.2.2: Στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των παιδιών

Μέσος όρος

1,7

Διάμεσος

2

Τυπική απόκλιση

0,7

Διάγραμμα Α.2.2: Ιστόγραμμα του αριθμού των παιδιών
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Πίνακας Α.2.3: Στατιστικά στοιχεία για τις ηλικίες του μεγαλύτερου και του μικρότερου παιδιού

Μεγαλύτερο παιδί

Μικρότερο παιδί

Μέσος όρος

10,4 έτη

8 έτη

Διάμεσος

10 έτη

7 έτη

Τυπική απόκλιση

6,1 έτη

5,2 έτη

Επιπροσθέτως, όπως γίνεται αντιληπτό από τον Πίνακα Α.2.4, υπάρχει στατιστικά σημαντική
σχέση και έχει νόημα να εξεταστεί περαιτέρω ο συσχετισμός επαγγελματικής θέσης της
μητέρας

και

ηλικίας

μικρότερου

παιδιού.

Όσον

αφορά

την

κατηγορία

των

αυτοαπασχολούμενων γυναικών, η πλειοψηφία - που αγγίζει το 44,4% - έχει το μικρότερο
παιδί σε ηλικία κάτω από 6 έτη. Από 6-11 ετών το ποσοστό αγγίζει το 30% ενώ από 12 ετών
και άνω το ποσοστό υποχωρεί στο 26%. Στη συνέχεια, σχετικά με τις μισθωτές πλήρους
απασχόλησης παρατηρούμε στις αντίστοιχες ηλικιακές κατηγορίες για τα μικρότερα παιδιά
στο σπίτι να διαμορφώνονται στο 37.3%, στο 35.9% και στο 26.8%. Τέλος περίπου το 44% των
μισθωτών μερικής απασχόλησης έχουν το μικρότερό τους παιδί σε ηλικία μικρότερη από τα
6 έτη, ενώ τα αποτελέσματα στις άλλες δύο ηλικιακές κατηγορίες είναι 22.6% και 33.6%
αντίστοιχα.
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Πίνακας Α.2.4: Τωρινή επαγγελματική θέση σε σχέση με ηλικία μικρότερου παιδιού

Αυτοαπασχολούμενες

Μισθωτές πλήρους
απασχόλησης

Μισθωτές μερικής
απασχόλησης

Σύνολο

12 ετών

< 6 ετών

6-11 ετών

87

58

51

196

44,4%

29,6%

26%

100%

21,9%

17,6%

18,3%

19,5%

247

238

178

663

37,3%

35,9%

26,8%

100%

62,1%

72,3%

64%

66%

64

33

49

146

43,8%

22,6%

33,6%

100%

16,1%

10%

17,6%

14,5%

398

329

278

1005

39,6%

32,7%

27,7%

100%

100%

100%

100%

100%

και άνω

Σύνολο

p-value <0,05

Είναι πλέον αντιληπτό ότι τα μοντέλα οικογένειας αλλάζουν και οι εργασιακές επιλογές που
σχετίζονται με αυτά διαφοροποιούνται. 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.
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Στην ΕΕ 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.
Η βιβλιογραφία δείχνει ότι η ευθύνη της φροντίδας των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων
συγγενών αποτελεί έναν από τα κύριους ανασταλτικούς παράγοντες για τα 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.
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., 2006).
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Α.3 Υποχρεώσεις των γυναικών για στήριξη σε εξαρτώμενα άτομα
Τα ακόλουθα διαγράμματα καταδεικνύουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ευρήματα σχετικά με
τις υποχρεώσεις των γυναικών που έλαβαν μέρος στην ερευνητική διαδικασία, όσον αφορά
τη στήριξή τους σε εξαρτώμενα άτομα. Συγκεκριμένα, αποτυπώνονται οι ιδιαιτερότητες αλλά
και οι κατά-περίπτωση απαιτητικές συνθήκες που προκύπτουν για τις εργαζόμενες μητέρες
στη φροντίδα των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. Όπως γίνεται αντιληπτό και από το
αρχικό διάγραμμα, ο προσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ των οικονομικά εξαρτώμενων
μελών και των γυναικών έδειξε ότι το 5,1% των γυναικών του δείγματος έχει τους γονείς ως
εξαρτώμενα άτομα, το 3% τα πεθερικά και το 0,8% άλλους συγγενείς. Οι συμμετέχουσες
διέθεταν κατά μέσο όρο 2.3 ώρες ημερησίως για τη φροντίδα των προαναφερθέντων
εξαρτώμενων μελών, αριθμός σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με το χρόνο που διέθεταν οι
σύζυγοι/ σύντροφοί τους για τον ίδιο σκοπό (0.85 ώρες κατά μέσο όρο).

Διάγραμμα Α.3.1: Αριθμός εξαρτώμενων μελών (εκτός παιδιών)

Πίνακας 7.3.1: Χρόνος απασχόλησης με εξαρτώμενα μέλη (ώρες ημερησίως)

Χρόνος απασχόλησης Χρόνος απασχόλησης
γυναίκας

συζύγου-συντρόφου

Μέσος όρος

2,03

0,85

Διάμεσος

1,5

1

Τυπική απόκλιση

2,39

0,9
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Παράλληλα όπως διαφαίνεται στα υπόλοιπα διαγράμματα (Α.3.2 και Α.3.3), η πλειοψηφία
των γυναικών (81%) δεν είχε καμία βοήθεια από άλλα άτομα για τη φροντίδα των
εξαρτώμενων μελών, ενώ επίσης η συντριπτική πλειοψηφία (97%) δεν απευθυνόταν σε
κάποια δομή ή φορέα προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες φροντίδας για εξαρτώμενα μέλη
που δεν είναι παιδιά. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία στις Μεσογειακές χώρες της
Ευρώπης η φροντίδα των ηλικιωμένων αποτελεί θεσμική και πολιτισμική ευθύνη ιδιαίτερα
των γυναικών σε μία οικογένεια. Η δημόσια ευθύνη είναι σαφώς περιορισμένη, γεγονός που
επηρεάζει και τα αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης.
Διάγραμμα Α.3.2: Βοήθεια από κάποιο άλλο άτομο (εκτός συζύγου-συντρόφου)

ΝΑΙ
19%

ΟΧΙ
81%

Διάγραμμα Α.3.3: Βοήθεια από κάποιο φορέα (πχ. Γηροκομείο)
ΝΑΙ
3%

ΟΧΙ
97%
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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.
Προς αυτή την κατεύθυνση, μια ενδιαφέρουσα σχετική μελέτη

του Eurofound (2015)

διερευνά το ζήτημα της συμφιλίωσης των εργαζόμενων ατόμων με την ιδιωτική ζωή και
τις συνέπειες που έχει σε περίοδο δημογραφικών αλλαγών. Ειδικότερα αποκαλύπτονται
οι 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 στη συγκεκριμένη μελέτη
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). Παρατηρείται επομένως αντίστοιχη έμφαση στις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους
τομείς της φροντίδας και της εργασίας που, όπως φαίνεται όμως, ενισχύουν σε μεγάλο
βαθμό τις έμφυλες ανισότητες.
Επιπροσθέτως, τα βιβλιογραφικά δεδομένα

δείχνουν

ότι η φροντίδα εξαρτώμενων

συγγενών αποτελεί έναν από τους κύριους ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάληψη
αμειβόμενης εργασίας από τα νέα εργαζόμενα άτομα. Στον τομέα της οικογενειακής
πολιτικής υπάρχουν σαφείς εμπειρικές ενδείξεις ότι οι σχετικές παροχές σε είδος έχουν
θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά γυναικείας απασχόλησης. Επομένως η αύξηση του ποσοστού
απασχόλησης και η επίτευξη μείωσης της ψαλίδας μεταξύ των φύλων συνδέονται, μεταξύ
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άλλων,

και με 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 άτομα με αναπηρία και τους/τις
ηλικιωμένους/ες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην

εξισορρόπηση

εργασίας και ιδιωτικής ζωής, καθώς συχνά οι υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς και υψηλού
κόστους. Τέλος, η συνεχιζόμενη ανοδική μετατόπιση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης
και η δημογραφική αλλαγή, σε συνδυασμό με αυξημένες ανάγκες φροντίδας των
ηλικιωμένων, σημαίνουν ότι η ένταση μεταξύ της εργασίας και της μακροχρόνιας φροντίδας
θα γίνει πιο έντονη στο μέλλον, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις γυναίκες, δεδομένου ότι
εξακολουθούν να έχουν την κύρια ευθύνη για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των άλλων
μελών της οικογένειας.

Α.4 Απασχόληση και το εκπαιδευτικό επίπεδο της γυναίκας και του συντρόφου της
Στη σχετική βιβλιογραφία (EWL , 2012) γίνεται αντιληπτό ότι 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.
Οι επιπτώσεις για τις γυναίκες μπορεί να 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 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. Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα για τις εργασιακές δυνατότητες αλλά και επιλογές, ενώ φαίνεται ότι δρα
προστατευτικά απέναντι στα παραπάνω φαινόμενα της Ελλάδας της κρίσης.
Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα Α.4.1, η πλειοψηφία των συμμετεχουσών κατέχει Πτυχίο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 32,8%, ενώ το ποσοστό των γυναικών αποφοίτων
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Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 27,7%. Αντίθετα οι σύζυγοι/ σύντροφοι των γυναικών
είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 40,1% και το 27,4% είναι κάτοχοι
Πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ. Σε μία συνολικότερη εκτίμηση των δεδομένων του Πίνακα Α.4.1
παρατηρούμε ότι σπουδές μετά το Λύκειο έχει ακολουθήσει το 70,7% των γυναικών σε
σύγκριση με το σαφώς χαμηλότερο ποσοστό της τάξης του 59% που αφορά τους συζύγους/
συντρόφους τους. Επιπροσθέτως, αναδεικνύεται μία στατιστικά σημαντική σχέση, η οποία
έχει νόημα να εξεταστεί περαιτέρω, ανάμεσα στην εκπαίδευση που έχουν λάβει οι
συμμετέχουσες στην έρευνα και στην επαγγελματική τους θέση (Πίνακας Α.4.2).
Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 72,2% είναι μισθωτές
πλήρους απασχόλησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των αποφοίτων Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που εργάζεται με όρους πλήρους απασχόλησης είναι 52.5%. Επίσης οι
συμμετέχουσες που αυτοαπασχολούνται είναι κυρίως απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(60,3%).
Πίνακας Α.4.1: Ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης γυναίκας / συντρόφου

Γυναίκα

Σύντροφος

Δημοτικό

1,6%

0,9%

Γυμνάσιο

3,5%

6%

Λύκειο

24,2%

34,1%

Μεταλυκειακές σπουδές

23,9%

19%

Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ

32,8%

27,4%

Μεταπτυχιακό

11,7%

8,1%

Διδακτορικό

2,3%

4,5%
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Πίνακας Α.4.2: Σχέση εκπαίδευσης με επαγγελματική θέση γυναίκας

Πρωτοβάθμια

Δευτεροβάθμια

Τριτοβάθμια

Σύνολο

Μισθωτή

Μισθωτή

μερικής

πλήρους

απασχόλησης

απασχόλησης

3

Αυτοαπασχολούμενη

Σύνολο

4

9

16

18,8%

25%

56,2%

100%

2%

0,6%

4,6%

1,6%

64

146

68

278

23%

52,5%

24,5%

100%

43,5%

22,1%

35,1%

27,7%

80

511

117

708

11,3%

72,2%

16,5%

100%

54,4%

77,3%

60,3%

70,7%

147

661

194

1002

14,7%

66%

19,4%

100%

100%

100%

100%

100%

p-value < 0,05

Σύμφωνα με τον Πίνακα Α.4.3 η σχέση εκπαίδευσης και τομέα εργασίας είναι σαφής, καθώς
οι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απασχολούνται στη συντριπτική τους
πλειοψηφία στον Ιδιωτικό αλλά και στο Δημόσιο τομέα. Το 76,7% από όσες συμμετέχουσες
εργάζονται στο Δημόσιο τομέα είναι κάτοχοι Πτυχίου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ από
αυτές που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από τη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
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Πίνακας Α.4.3: Σχέση εκπαίδευσης με τομέα εργασίας γυναίκας

Πρωτοβάθμια

Δευτεροβάθμια

Τριτοβάθμια

Σύνολο

Δημόσιος

Ιδιωτικός

τομέας

τομέας

4

11

0

1

16

25%

68,8%

0%

6,2%

100%

1,6%

1,6%

0%

6,7%

1,6%

56

201

2

11

270

20,7%

74,4%

0,7%

4,1%

100%

21,8%

29,8%

11,8%

73,3%

28%

197

463

15

3

678

29,1%

68,3%

2,2%

0,4%

100%

76,7%

68,6%

88,2%

20%

70,3%

257

675

17

15

964

26,7%

70%

1,8%

1,6%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ΜΚΟ

Αγροτικός Σύνολο

Αντίστοιχη συσχέτιση εντοπίζουμε ανάμεσα στο επίπεδο εκπαίδευσης και στις μηνιαίες
απολαβές των συμμετεχουσών. ΄Όπως φαίνεται και στον Πίνακα Α.4.4 σε όλες τις κατηγορίες
αμοιβών από τα 451€ και πάνω, οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σαφώς υπερτερούν
σε ποσοστά, σε σχέση με αυτές της Δευτεροβάθμιας αλλά και Πρωτοβάθμιας εκπαιδευτικής
βαθμίδας. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι στατιστικά σημαντικό να εξετάσουμε και τη
σχέση εκπαίδευσης με τις θέσεις ευθύνης που καταλαμβάνουν οι συμμετέχουσες που
αμείβονται με όρους μισθωτής απασχόλησης (Πίνακας Α.4.5). Ειδικότερα παρατηρούμε ότι
η πλειοψηφία των γυναικών που καταλαμβάνουν θέση ευθύνης προέρχεται από την
Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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Πίνακας Α.4.4: Σχέση εκπαίδευσης με μηνιαίο εισόδημα γυναίκας

Πρωτοβάθμια

Δευτεροβάθμια

Τριτοβάθμια

Σύνολο

Πάνω

451€-

901€-

1501€-

3001€-

450 €

900 €

1500 €

3000€

5000€

3

6

6

1

0

0

16

18,8%

37,5%

37,5%

6,2%

0%

0%

100%

1,7%

1,3%

2,1%

3,4%

0%

0%

1,6%

81

134

43

7

3

5

273

29,7%

49,1%

15,8%

2,6%

1,1%

1,8%

100%

46,8%

28,7%

15%

24,1%

27,3%

29,4%

27,8%

89

327

237

21

8

12

694

12,8%

47,1%

34,1%

3%

1,2%

1,7%

100%

51,4%

70%

82,9%

72,4%

72,7%

70,6%

70,6%

173

467

286

29

11

17

983

17,6%

47,5%

29,1%

3%

1,1%

1,7%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Μέχρι

από

Σύνολο

5000€
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Πίνακας Α.4.5: Σχέση εκπαίδευσης με θέση ευθύνης ως μισθωτή

Δεν έχει θέση

Έχει θέση ευθύνης

Σύνολο

12

1

13

92,3%

7,7%

100%

1,6%

1%

1,5%

224

14

238

94,1%

5,9%

100%

29,4%

14,6%

27,7%

526

81

607

86,7%

13,3%

100%

69%

84,4%

70,7%

762

96

858

88,8%

11,2%

100%

100%

100%

100%

ευθύνης

Πρωτοβάθμια

Δευτεροβάθμια

Τριτοβάθμια

Σύνολο

p-value < 0,05

Είναι επομένως σαφές και από σχετικές επιστημονικές μελέτες (Μαράτου-Αλιπράντη 1999,
Μουσούρου και Στρατηγάκη (επιμ.), 2004, Lewis, 2001, Lewis, 2006) 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 αλλά και υψηλό
εκπαιδευτικό επίπεδο, διαπιστώνεται ότι η απουσία των γυναικών από τις θέσεις ευθύνης,
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
27

απασχόληση των γυναικών και στην άρση των ανισοτήτων (Γκασούκα, 2007-β, 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
ισότιμη συμμετοχή των γυναικών με τους άνδρες

την

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).
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, το 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).
Το κοινωνικό και οικονομικό κόστος της ελληνικής κρίσης είναι 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 (EμκεΠουλοπούλου, 2015, σελ 116-122). Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι προφανές ότι έχουν
28

οικονομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις, στερούν από τους νέους ανθρώπους
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 παρατίθενται.

Α.5 Ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα, επαγγελματική δραστηριότητα συντρόφου και
απασχόληση γυναικών του δείγματος
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). Αυτή 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.
Όπως γίνεται αντιληπτό από το Διάγραμμα Α.5.1, οι μηνιαίες απολαβές των γυναικών του
δείγματος είναι σαφώς χαμηλότερες από αυτές των συζύγων/ συντρόφων τους σε όλες τις
κατηγορίες αμοιβών που ξεπερνούν τα 901 ευρώ. Αντίθετα, υψηλότερες απολαβές έχουν
μόνο στις κατηγορίες που αφορούν μηνιαίες αμοιβές μέχρι 900 ευρώ. Ενδεικτικό της
οικονομικής αλλά και κοινωνικής αβεβαιότητας που επικρατεί στην Ελλάδα της κρίσης, είναι
και το ποσοστό των συμμετεχουσών που θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανό (συνολικά 52,1%)
το ενδεχόμενο απώλειας της κύριας εργασίας τους σε διάστημα 6 μηνών από τη διεξαγωγή
της έρευνας (Πίνακας Α.5.1). Ενώ ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του δείγματος που προσεγγίζει
το 78% θεωρεί μάλλον ή πολύ απίθανο το ενδεχόμενο εύρεσης εργασίας με παρόμοιες
απολαβές.
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Διάγραμμα Α.5.1: Εισόδημα γυναίκας και συντρόφου της

πάνω από 5.000€

2,80%
1,70%

από 3.000€ έως 5.000€

2,80%
1,10%
10,00%

από 1.501€ έως 3.000€

3,10%
41,70%

από 901€ έως 1.500€

28,85%
33,95%

από 451€ έως 900€

47,90%
8,75%

μέχρι 450€

17,35%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

Εισόδημα συζύγου

Εισόδημα ερωτώμενης

Πίνακας Α.5.1: Ενδεχόμενο απώλειας κύριας εργασίας σε 6 μήνες / Ενδεχόμενο εύρεσης άλλης εργασίας με
παρόμοιο μισθό

Ενδεχόμενο απώλειας
κύριας εργασίας σε 6 μήνες

Ενδεχόμενο εύρεσης άλλης
εργασίας με παρόμοιο
μισθό

Πολύ πιθανό

31%

6,5%

Αρκετά πιθανό

21,1%

15,8%

Μάλλον απίθανο

32%

33,4%

Πολύ απίθανο

15,9%

44,3%
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Γίνεται επομένως κατανοητή η αντίληψη περί εδραίωσης του κλίματος οικονομικής αλλά και
εργασιακής αβεβαιότητας, απότοκη της παρατεταμένης κρίσης των τελευταίων ετών η οποία
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. Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται 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.
Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, υπάρχει στατιστικά σημαντική θέση ανάμεσα στην
επαγγελματική θέση των συμμετεχουσών και στην επαγγελματική θέση των συντρόφων τους
(Πίνακας Α.5.2). Παρατηρούμε λοιπόν ότι η πλειοψηφία (52,3%) των γυναικών που
εργάζονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης έχει σύντροφο/ σύζυγο που εργάζεται με
όρους μερικής απασχόλησης. Αντίστοιχα για τις μισθωτές μερικής απασχόλησης το ποσοστό
αυτό αγγίζει το 64,5%. Όσον αφορά τέλος την κατηγορία των αυτοαπασχολούμενων
γυναικών του δείγματος, παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία τους (59.6%) έχει σύζυγο/
σύντροφο που επίσης αυτοαπασχολείται.
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Πίνακας Α.5.2: Επαγγελματική θέση γυναίκας σε σχέση με επαγγελματική θέση συντρόφου

Μισθωτή πλήρους
απασχόλησης

Μισθωτή μερικής
απασχόλησης

Αυτοαπασχολούμενη

Σύνολο

Μισθωτός

Μισθωτός

πλήρους

μερικής

απασχόλησης

απασχόλησης

7

Αυτοαπασχολούμενος

Σύνολο

56

44

107

6,5%

52,3%

41,1%

100%

31,8%

12,2%

13,9%

13,4%

12

341

176

539

2,3%

64,5%

33,3%

100%

54,5%

74,3%

55,7%

66,4%

3

62

96

161

1,9%

38,5%

59,6%

100%

13,6%

13,5%

30,4%

20,2%

22

459

316

797

2,8%

57,6%

39,6%

100%

100%

100%

100%

100%

p-value <0,05

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 παιδιά σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τους άνδρες( EC, 2014, EIGE,
2013). Σύμφωνα με μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα Έκθεση της Ε.Ε. 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)", η Ευρώπη βιώνει μια χρηματοπιστωτική και
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οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε με την «πιστωτική κρίση» στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και εξελίχθηκε ως μια κρίση του δημόσιου χρέους.
Από την Έκθεση προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης
στη κατάσταση των γυναικών αλλά και των ανδρών στην Ευρώπη. Ένα σημαντικό
συμπέρασμα και για την παρούσα έρευνα, 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. Παράλληλα 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. Σχετικά με την επίδραση και τις επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης λοιπόν, υπήρξε μια εξισορρόπηση προς τα κάτω των έμφυλων διαφορών
στην απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς, τη φτώχεια και την συνεπακόλουθη
αβεβαιότητα. 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.
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A.6 Διαφορετικά μοντέλα οικογένειας και συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής
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 αυξάνοντας τον ελεύθερο χρόνο.
Σύμφωνα με τον Πίνακα A.6.1 παρατηρούμε πως οι γυναίκες που είναι παντρεμένες ή έχουν
σύμφωνο συμβίωσης με τους συντρόφους τους αφιερώνουν 7,81 ώρες ημερησίως κατά μέσο
όρο σε σχέση με τις συμμετέχουσες που ανήκουν στις υπόλοιπες κατηγορίες συμβίωσης και
οι οποίες απασχολούνται κατά 7,92 ώρες κατά μέσο όρο ημερησίως. Στο συγκεκριμένο
πίνακα, οι τελευταίες δύο κατηγορίες που αφορούν τις ώρες απασχόλησης για τη φροντίδα
του σπιτιού και για τα παιδιά έχουν ουσιαστική διαφοροποίηση ανάλογα με το αν η γυναίκα
είναι συζευγμένη με γάμο/ σύμφωνο συμβίωσης ή αν έχει επιλέξει άλλο τρόπο συμβίωσης.
Ειδικότερα εντοπίζουμε ότι οι παντρεμένες ή με σύμφωνο συμβίωσης γυναίκες αφιερώνουν
περισσότερο χρόνο κατά μέσο όρο για τη φροντίδα του σπιτιού τους αλλά και των παιδιών
τους σε σχέση με τις υπόλοιπες. Όσον αφορά την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου σε σχέση με το
αν είναι παντρεμένη/ με σύμφωνο συμβίωσης μία γυναίκα ή αν ανήκει στις υπόλοιπες
κατηγορίες συμβίωσης, τα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα (Πίνακας A.6.2). Η ισχυρή
πλειοψηφία όσων δηλώνουν ότι δεν έχουν ελεύθερο χρόνο είναι παντρεμένες/ έχουν
σύμφωνο συμβίωσης ενώ μόλις το 11,3% από αυτές πού δηλώνουν ότι δεν έχουν ελεύθερο
χρόνο ανήκει στις γυναίκες που ανήκουν στις υπόλοιπες κατηγορίες συμβίωσης. Τέλος για
την κατηγορία των γυναικών που δηλώνει ότι έχει ελεύθερο χρόνο, τα ποσοστά είναι 86,7%
και 13,3% αντίστοιχα.
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Πίνακας A.6.1: Η συμφιλίωση σε σχέση με το αν είναι παντρεμένη/έχει σύμφωνο συμβίωσης ή όχι

N

Μέσος

Τυπική

p-

Cohen’s

όρος

απόκλιση

value

d

0,57

0,06

0,015

0,24

0,046

0,20

Παντρεμένη/Σύμφωνο

884

7,81

1,95

απασχόλησης

Υπόλοιπες Κατηγορίες

125

7,92

1,96

Ώρες

Παντρεμένη/Σύμφωνο

877

2,91

1,7

Υπόλοιπες Κατηγορίες

121

2,52

1,29

Παντρεμένη/Σύμφωνο

868

3,26

2,36

Υπόλοιπες Κατηγορίες

120

2,81

1,68

Ώρες
επαγγελματικής

απασχόλησης
για φροντίδα
σπιτιού
Ώρες
απασχόλησης
για παιδιά

Πίνακας A.6.2: Ύπαρξη ελεύθερου χρόνου σε σχέση με το αν είναι παντρεμένη/έχει σύμφωνο συμβίωσης ή όχι

Παντρεμένη/Σύμφωνο

Δεν έχει ελεύθερο
χρόνο

Έχει ελεύθερο
χρόνο

Σύνολο

Υπόλοιπες
Κατηγορίες

Σύνολο

431

55

486

88,7%

11,3%

100%

49,8%

45,1%

49,2%

435

67

502

86,7%

13,3%

100%

50,2%

54,9%

50,8%

866

122

988

87,7%

12,3%

100%

100%

100%

100%
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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).
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.
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A.7 Η επίδραση της κρίσης και της ηλικίας στην επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών του
δείγματος
Σχετικά με την επίδραση και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, 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. Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι
εμφανείς και

στο μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού

αποκλεισμού

που

παρατηρείται ανάμεσα στις γυναίκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
μάλιστα (ΕΡ-ΕΚ, 2013) εξετάζει διάφορες πτυχές της φτώχειας και παρουσιάζει στοιχεία
σε συγκριτικό επίπεδο. ΄Όπως 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).
Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακες A.7.1 & A.7.2) εντοπίζουμε την επίδραση της οικονομικής
κρίσης στην εργασιακή πραγματικότητα των συμμετεχουσών. Αρχικά (Πίνακας A.7.1)
βλέπουμε ότι από όσες εργάζονται το 2016 ως μισθωτές με όρους μερικής απασχόλησης
μόλις το 36.1% ήταν μερικής απασχόλησης και το έτος 2010. Το 59% από αυτές, το 2010
εργαζόταν με όρους πλήρους απασχόλησης. Αντίθετα, αυτές που τώρα εργάζονται ως
μισθωτές πλήρους απασχόλησης, ήταν επίσης και το 2010 μισθωτές πλήρους απασχόλησης
σε μεγάλο ποσοστό (87,1%). Τέλος οι αυτοαπασχολούμενες συμμετέχουσες στην έρευνα
δήλωσαν ότι το 2010 ήταν πάλι αυτοαπασχολούμενες σε ποσοστό 53.3% και μισθωτές
πλήρους απασχόλησης σε ποσοστό 43,7%. Τέλος η πλειοψηφία (87,1%) όσων δήλωσαν ότι
έχουν θέση ευθύνης ήταν το 2010 μισθωτές πλήρους απασχόλησης (Πίνακας A.7.2).
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Πίνακας A.7.1: Σχέση τωρινής επαγγελματικής θέσης με επαγγελματική θέση το 2010

Επαγγελματική θέση το 2010

Μισθωτή μερικής
απασχόλησης (2016)

Μισθωτή πλήρους
απασχόλησης (2016)

Αυτοαπασχολούμενη
(2016)

Σύνολο

Μισθωτή

Μισθωτή

μερικής

πλήρους

απασχόλησης

απασχόλησης

30

Αυτοαπασχολούμενη

Σύνολο

49

4

83

36,1%

59%

4,8%

100%

41,1%

9,2%

4%

11,7%

39

426

24

489

8%

87,1%

4,9%

100%

53,4%

79,8%

24%

69,2%

4

59

72

135

3%

43,7%

53,3%

100%

5,5%

11%

72%

19,1%

73

534

100

707

10,3%

75,5%

14,1%

100%

100%

100%

100%

100%

p-value <0,05
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Πίνακας A.7.2: Σχέση διευθυντικής θέσης με επαγγελματική θέση το 2010

Επαγγελματική θέση το 2010

Δεν έχει θέση
ευθύνης

Έχει θέση ευθύνης

Σύνολο

Μισθωτή

Μισθωτή

μερικής

πλήρους

απασχόλησης

απασχόλησης

22

Αυτοαπασχολούμενη

Σύνολο

345

16

383

5,7%

90,1%

4,2%

100%

84,6%

86,5%

80%

86,1%

4

54

4

62

6,5%

87,1%

6,5%

100%

15,4%

13,5%

20%

13,9%

26

399

20

445

5,8%

89,7%

4,5%

100%

100%

100%

100%

100%

Σε συνδυασμό με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας αντιλαμβανόμαστε 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. 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. Παράλληλα, 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.
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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. Εξάλλου, οι γυναίκες
θίγονται περισσότερο από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής γιατί υπερεκπροσωπούνται 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).
Είναι επομένως σαφές και από σχετικές επιστημονικές μελέτες (Μαράτου-Αλιπράντη 1999,
Μουσούρου και Στρατηγάκη (επιμ.), 2004, Lewis, 2001, Lewis, 2006) 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 αλλά και υψηλό
εκπαιδευτικό επίπεδο, διαπιστώνεται ότι η απουσία των γυναικών από τις θέσεις ευθύνης,
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, 2007-β, σελ. 35, ΕC,
2014).
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B.
Δυνατότητες συμφιλίωσης σε διαφορετικές συνθήκες και
χαρακτηριστικά απασχόλησης
Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνονται οι συνθήκες συμφιλίωσης υπό το πρίσμα διαφορετικών
χαρακτηριστικών του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα B.1 καταγράφεται η
επαγγελματική απασχόληση αλλά και η μη αμειβόμενη εργασία των γυναικών ανά τομέα
εργασίας. Στη συνέχεια στην ενότητα B.2 εισάγεται η σχέση της μη αμειβόμενης εργασίας με
τον αριθμό των παιδιών και την ηλικία μικρότερου παιδιού, ενώ στην ενότητα B.3
παρουσιάζεται ένα στατιστικό μοντέλο για τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξαρτημένη
μεταβλητή της επαγγελματικής απασχόλησης.
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B.1 Είδος απασχόλησης γυναίκας και τρόποι συμφιλίωσης οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας, οι γυναίκες που
απασχολούνται στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα προσεγγίζουν τις 8 ώρες
ημερήσιας απασχόλησης κατά μέσο όρο (Διάγραμμα B.1.1). Ακολουθούν οι συμμετέχουσες
που εργάζονται σε ΜΚΟ, ενώ όσες απασχολούνται στον αγροτικό τομέα εργάζονται σαφώς
λιγότερο, περίπου 5,6 ώρες ημερησίως κατά μέσο όρο. Στο Διάγραμμα B.1.2 εντοπίζουμε με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι οι εργαζόμενες στον αγροτικό τομέα αφιερώνουν πολύ
περισσότερο χρόνο για τη φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών (περίπου 4,5 ώρες) σε σχέση
με αυτές που εργάζονται στις ΜΚΟ και στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος οι γυναίκες που
εργάζονται στον δημόσιο τομέα αφιερώνουν πάνω από 3 ώρες στη φροντίδα του σπιτιού
αλλά και των παιδιών τους. Με ενδιαφέρον εντοπίζουμε έρευνες οι οποίες σχετίζονται με τη
φροντίδα των παιδιών σε σχετικές μελέτες.
Συγκεκριμένα, το Eurofound (2013) δημοσίευσε 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 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. 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 θα έπρεπε 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
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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 παιδιά ο μόνος δυνατός
τρόπος για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας είναι αν παππούδες και γιαγιάδες φροντίζουν
τα παιδιά τους. Βέβαια 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.
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.
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Διάγραμμα B.1.1: Μέσος όρος ωρών εργασίας ημερησίως ανά επαγγελματικό τομέα
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Διάγραμμα B.1.2: Μέσος όρος ωρών φροντίδας σπιτιού και παιδιών ημερησίως ανά επαγγελματικό τομέα
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Επιπροσθέτως, η πλειοψηφία των συμμετεχουσών της παρούσας έρευνας που δηλώνει ότι
δεν έχει ελεύθερο χρόνο, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα (74,1 %) ενώ όσον αφορά τις
γυναίκες που δηλώνουν ότι έχουν ελεύθερο χρόνο, σε συντριπτικό ποσοστό που αγγίζει το
96,2% εργάζονται στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα (Πίνακας B.1.1). Σύμφωνα και με τη
σχετική βιβλιογραφία, οι Mattingly & Sayer (2006) 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. και εξέτασαν τα στοιχεία για τις τάσεις του
ελεύθερου χρόνου και τις υποκειμενικές αντιλήψεις του αισθήματος πίεσης, ενώ επίσης
επανεξετάστηκε η σχέση μεταξύ του ελεύθερου χρόνου και της πίεσης του χρόνου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης, 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. 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 σαφώς μεγαλύτερη
πίεση.
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Πίνακας B.1.1: Ύπαρξη ελεύθερου χρόνου σε σχέση με τον τομέα εργασίας

Δημόσιος τομέας

Δεν έχει
ελεύθερο
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Έχει
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Σύνολο

Ιδιωτικός
τομέας
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22,7%

74,1%

0,8%
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100%

42,3%
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49,5%
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4
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57,7%

47,5%

77,8%

26,7%

50,5%
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15
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26,6%

69,9%

1,9%

1,6%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

p-value<0,05

Τέλος το Διάγραμμα B.1.3 παρουσιάζει σημαντικές πληροφορίες οι οποίες αναδεικνύουν το
συσχετισμό ανάμεσα στις μηνιαίες απολαβές και στις ημερήσιες ώρες απασχόλησης.
Παρατηρείται λοιπόν μία διαρκώς ανοδική πορεία μέχρι την κατηγορία των 1501 - 3000 ευρώ
την οποία διαδέχεται μία καθοδική πορεία για τις υψηλότερες κατηγορίες αποδοχών.
Ειδικότερα οι γυναίκες με αμοιβές που δεν ξεπερνούν τα 900 ευρώ εργάζονται μέχρι 8 ώρες
ημερησίως. Οι γυναίκες οι οποίες αμείβονται στις αμέσως επόμενες κατηγορίες (901 - 1500
και 1501 - 3000) εργάζονται περίπου 8,5 έως και 9 ώρες ημερησίως.
Διάγραμμα B.1.3: Ώρες επαγγελματικής απασχόλησης των γυναικών ημερησίως σε σχέση με το εισόδημα.
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Όπως επισημαίνεται και από τις Μαράτου-Αλιπράντη 1999, Μουσούρου και Στρατηγάκη
(επιμ.), 2004, Lewis, 2001, Lewis, 2006, οι οικογενειακές υποχρεώσεις αποτελούν έναν από
τους βασικότερους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες είτε παραμένουν εκτός αγοράς
εργασίας ή εγκαταλείπουν την εργασία τους (βλέπε επίσης 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, 2007-β, σελ. 35, ΕC,
2014).

B.2 Χρόνος απασχόλησης της γυναίκας και του συντρόφου της και τρόποι συμφιλίωσης
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
Ο χρόνος που αφιερώνει το ζευγάρι ημερησίως στην επαγγελματική του απασχόληση είναι
ενδεικτικός για το χρόνο που αφιερώνεται στις λοιπές υποχρεώσεις στο πλαίσιο του
νοικοκυριού. Συγκεκριμένα ο σύζυγος/ σύντροφος απασχολείται περίπου 8,5 ώρες
ημερησίως ενώ η γυναίκα αγγίζει τις 8 ώρες (Πίνακας B.2.1). Όσον αφορά την ενασχόληση
του ζευγαριού με τα παιδιά προκύπτουν ενδιαφέροντα ευρήματα που αποτυπώνονται στον
δεύτερο πίνακα. Έτσι εντοπίζουμε μια σαφή υπεροχή των γυναικών στην ενασχόλησή τους
με τα παιδιά σε σχέση με τους συζύγους/ συντρόφους τους ανεξάρτητα από τον αριθμό των
παιδιών αλλά και την ηλικία του μικρότερου παιδιού (Πίνακας B.2.3). 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 αποτελούν κατ' εξοχήν κοινωνικές
αξίες που προστατεύονται από την κοινωνία, τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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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).

Πίνακας B.2.1: Στοιχεία για τις ώρες ημερήσιας επαγγελματικής απασχόλησης γυναίκας/συντρόφου

Χρόνος απασχόλησης

Χρόνος απασχόλησης

γυναίκας

συντρόφου

Μέσος όρος

7,83

8,43

Τυπική απόκλιση

1,94

2,75

Πίνακας B.2.2: Ώρες ημερήσιας απασχόλησης με τα παιδιά ανάλογα με τον αριθμό παιδιών

Χρόνος απασχόλησης

Χρόνος απασχόλησης

γυναίκας

συντρόφου

1 παιδί

3,3

1,77

2+ παιδιά

3,15

1,90

Σύνολο

3,21

1,85

Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφική μελέτη, 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.
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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 εργασίας.

Πίνακας B.2.3: Ώρες ημερήσιας απασχόλησης με τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία μικρότερου παιδιού

Χρόνος απασχόλησης

Χρόνος απασχόλησης

γυναίκας

συντρόφου

< 6 ετών

4,09

2,17

6 – 11 ετών

2,84

1,74

11+

2,34

1,37

Σύνολο

3,21

1,85

Τέλος στον πίνακα B.2.4 αποτυπώνονται οι συντελεστές συσχέτισης της ηλικίας των
μικρότερων παιδιών με τις ώρες που αφιερώνει το ζευγάρι για τη φροντίδα του σπιτιού αλλά
και των παιδιών. Εντοπίζουμε λοιπόν μία ευθέως ανάλογη σχέση για τους συντελεστές
συσχέτισης που προσεγγίζουν τη μονάδα, ενώ οι συντελεστές που προσεγγίζουν το 0 δεν
διαδραματίζουν κάποιο ρόλο. Τέλος όταν υπάρχει αρνητικός συντελεστής, υπάρχει και
αρνητική σχέση. Επομένως όσο πιο μεγάλο είναι το πιο μικρό παιδί στο σπίτι τόσο λιγότερο
φαίνεται ότι ασχολούνται και η γυναίκα αλλά και ο σύντροφος/ σύζυγος.
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Πίνακας B.2.4: Συντελεστές συσχέτισης ηλικίας μικρότερου παιδιού με ώρες μη επαγγελματικής απασχόλησης

Ώρες

Ώρες

Ώρες

Ώρες

φροντίδας

φροντίδας

φροντίδας

φροντίδας

σπιτιού

σπιτιού

παιδιών

παιδιών

(συντρόφου)

(συντρόφου)

Ηλικία
μικρότερου

0,13

0,04

-0,42

-0,31

0,18

0,04

0,09

-0,03

0,29

παιδιού
Ώρες
φροντίδας
σπιτιού
Ώρες
φροντίδας
σπιτιού
(συντρόφου)
Ώρες
φροντίδας

0.39

παιδιών

Οι Buhlmann et al (2009), διεξήγαγαν σχετική 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 νεότερες 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,
η ένταση μεταξύ των αξιών και των πρακτικών μετατρέπεται σε μια διαρκή παραμονή σε
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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
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(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 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.

52

B.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες της πρόσβασης στην αγορά εργασίας: Μια οικονομετρική
εκτίμηση
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες της πρόσβασης στην
αγορά εργασίας. Οι παρακάτω συντελεστές καταδεικνύουν το συσχετισμό ανάμεσα σε
στατιστικά

σημαντικές

μεταβλητές

και

σε

ώρες

επαγγελματικής

απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, εντοπίζουμε μία ευθέως ανάλογη
σχέση για τους θετικούς συντελεστές συσχέτισης, ενώ όταν υπάρχει αρνητικός συντελεστής,
υπάρχει και αρνητική σχέση. Επομένως, όσο υψηλότερες απολαβές έχει η συμμετέχουσα,
τόσο περισσότερο εργάζεται. Αντίθετα, όσο χαμηλότερα είναι τα προσόντα των
συμμετεχουσών (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) τόσο λιγότερες είναι και οι
ώρες εργασίας τους. Οι γυναίκες που κάνουν χρήση προγραμμάτων όπως: «βοήθεια στο
σπίτι», επιδοτούμενα θερινά προγράμματα ή και ιδιωτικά θερινά προγράμματα
απασχολούνται περισσότερες ώρες στην εργασία τους. Ωστόσο, όσες κάνουν χρήση των
υπηρεσιών των κέντρων απασχόλησης, των ολοήμερων σχολείων ή τα παιδιά τους φοιτούν
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εργάζονται λιγότερες ώρες.
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Πίνακας B.3.1: Στατιστικό μοντέλο για τις ώρες επαγγελματικής εργασίας

Εξαρτημένη μεταβλητή:
Ώρες επαγγελματικής εργασίας
Ανεξάρτητες μεταβλητές
Συντελεστής

p-value

Εισόδημα

0,37

≈0

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

-1,64

0,002

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

-0,34

0,015

Δημόσιος τομέας

0,37

0,012

Αστικά μέρη

-0,55

0,004

Κέντρα απασχόλησης

-0,43

0,004

Δημόσιοι παιδ. σταθμοί

0,35

0,02

Ολοήμερα σχολεία

-0,53

≈0

«Βοήθεια στο σπίτι»

1,37

0,02

Επιδοτούμενα θερινά προγράμματα

0,5

0,003

Ιδιωτικά θερινά προγράμματα

0,63

≈0

Σύμφωνα και με τα βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με τη συμφιλίωση της εργασίας με την
οικογενειακή/ιδιωτική ζωή και τις κοινωνικές ρυθμίσεις που αφορούν στη διαχείριση του
χρόνου, γίνεται αντιληπτό 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
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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.
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 παιδιά,
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.
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
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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.
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Γ.
Συμφιλίωση και μη επαγγελματική απασχόληση: Ο ρόλος
των υποδομών, της οικογένειας και των αντιλήψεων
Το παρόν κεφάλαιο αναλύει συγκεκριμένες πλευρές της συμφιλίωσης, κυρίως τα σχετικά με
τις υπάρχουσες υποδομές, τις αντιλήψεις των γυναικών αλλά και τις διαφοροποιήσεις
ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Πιο αναλυτικά, στις ενότητες Γ.1 - Γ.2
παρουσιάζονται οι βοήθειες του συζύγου και της ευρύτερης οικογένειας αντίστοιχα ενώ
στην επόμενη ενότητα (Γ.3) καταγράφεται η αξιοποίηση των υποδομών και των υπηρεσιών
(δημόσιων-ιδιωτικών). Η ενότητα Γ.4 παρουσιάζει τις αντιλήψεις των γυναικών για την
επαγγελματική και οικογενειακή συμφιλίωση. Οι τελευταίες δύο ενότητες (Γ.5 - Γ.6)
περιγράφουν τον ελεύθερο χρόνο των γυναικών καθώς και ένα στατιστικό μοντέλο για τη
συμμετοχή του συζύγου συντρόφου στις οικογενειακές υποχρεώσεις.
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Γ.1 Η συνεισφορά του συζύγου στις οικογενειακές υποχρεώσεις: προσδιοριστικοί
παράγοντες
Σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν σχετικά με τις ώρες απασχόλησης του ζευγαριού,
παρατηρούμε (Πίνακας Γ.1.1) ότι γενικά οι γυναίκες ασχολούνται κατά μέσο όρο αρκετά έως
πολύ περισσότερο (περίπου 100 -125 λεπτά) με τις οικογενειακές υποχρεώσεις και τις
ανάγκες των παιδιών σε σχέση με το σύζυγο/ σύντροφό τους δουλεύοντας παράλληλα
περίπου 40-45 λεπτά λιγότερο στο χώρο εργασίας τους.

Πίνακας Γ.1.1: Ώρες απασχόλησης γυναικών και συζύγων/συντρόφων

Τυπική
απόκλιση

10ο
εκατοστιαίο
σημείο

90ο
εκατοστιαίο
σημείο

7,8

1,9

5

10

Επαγγελματική
απασχόληση
συζύγου
/συντρόφου

8,5

2,7

6

11

Μετακίνηση

0,9

2,2

0,1

2

Μετακίνηση
συζύγου
/συντρόφου

1

1,6

0,1

2

Οικογενειακές
υποχρεώσεις

2,8

1,7

1

5

Οικογενειακές
υποχρεώσεις
συζύγου
/συντρόφου

1,1

1,6

≈0

3

Φροντίδα παιδιών

3,2

1,9

1

5

Φροντίδα παιδιών
(συζύγου
/συντρόφου)

1,8

1,7

≈0

3

Ώρες ημερησίως

Επαγγελματική
απασχόληση

Μέσος
όρος
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Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Πίνακα Γ.1.2, η πλειοψηφία των συμμετεχουσών (περίπου
71%) δηλώνει ότι θα επιθυμούσε ο σύζυγος/ σύντροφος να διαθέτει περισσότερο χρόνο στη
φροντίδα των παιδιών, ενώ αντίστοιχο ποσοστό συγκεντρώνει και η επιθυμία τους για
ενεργότερη συμμετοχή σε αυτή τη φροντίδα. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό που
υπερβαίνει το 77% διαφωνεί με την αντίληψη ότι η ανατροφή των παιδιών είναι
αποκλειστικά θέμα της μητέρας και περίπου 9 στις 10 γυναίκες που έλαβαν μέρος στην
έρευνα πιστεύουν ότι και οι δύο γονείς πρέπει να αναλαμβάνουν εξίσου τη φροντίδα των
παιδιών. Τέλος η πλειοψηφία των γυναικών θεωρεί ότι ο σύντροφος/ σύζυγός τους θα
έπρεπε να κάνει χρήση της γονικής άδειας που παρέχεται αλλά δεν το κάνει καθώς και ότι οι
σύζυγοι/ σύντροφοι που έκαναν χρήση της άδειας ανατροφής, πήραν τελικά μία
περιορισμένη άδεια.

Πίνακας Γ.1.2: Οι απόψεις των γυναικών για τη συνεισφορά συζύγου για φροντίδα παιδιών

Δικαιούταν
να πάρει
άδεια
ανατροφής
αλλά πήρε
πολύ λίγη

Η
ανατροφή
των
παιδιών
είναι
αποκλειστι
κά θέμα
της
μητέρας

Οι δύο
γονείς να
αναλαμβά
νουν
εξίσου τη
φροντίδα
των
παιδιών

Να
διαθέτει
περισσότε
ρο χρόνο

Να
συμμετέχει
περισσότε
ρο ενεργά

Να κάνει
χρήση της
άδειας που
παρέχεται
αλλά δεν
το κάνει

Συμφωνώ
απολύτως

44,1%

43,1%

27,2%

25,2%

16,7%

68%

Συμφωνώ

26,9%

27,5%

22,4%

15,7%

5,8%

21,1%

Διαφωνώ

19,6%

18,6%

34,3%

37,8%

48,3%

6,3%

Διαφωνώ
απολύτως

9,4%

10,8%

16,1%

21,3%

29,2%

4,7%
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Σύμφωνα και με τη σχετική βιβλιογραφία, 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). 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 (όπως αναφέρεται στο Αλιπράντη-Μαράτου, 2007, σελ. 10.
Γκασούκα, 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. 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. Η επίτευξη της ισότιμης κατανομής των οικογενειακών υποχρεώσεων μεταξύ των
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ανδρών και των γυναικών λοιπόν, θα συμβάλει στην απρόσκοπτη ένταξη των γυναικών στην
αγορά εργασίας, δεδομένου ότι ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας για
ισότιμη συμμετοχή των γυναικών με τους άνδρες

την

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).

Γ.2 Μοντέλα οικογένειας και η συνεισφορά της ευρύτερης οικογένειας στην συμφιλίωση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
Τα δεδομένα που αποτυπώνουν την συνεισφορά της ευρύτερης οικογένειας στη συμφιλίωση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν η γιαγιά και ο
παππούς στη διαμόρφωση των σύγχρονων μοντέλων της ελληνικής οικογένειας. Ειδικότερα,
οι ερωτώμενες, είτε είναι δεσμευμένες με γάμο/ σύμφωνο συμβίωσης, είτε ανήκουν στις
υπόλοιπες κατηγορίες συμβίωσης, δηλώνουν ότι οι γιαγιάδες συμμετέχουν κατά μέσο όρο
2,8 ή 2,4 ώρες στην ανατροφή των παιδιών στις αντίστοιχες κατηγορίες. Σχεδόν τις μισές
ώρες συμμετοχής στην ανατροφή των παιδιών έχουν οι παππούδες προσεγγίζοντας περίπου
τις 1,5 και 0,8 ώρες αντίστοιχα. Όσον αφορά τις δουλειές του σπιτιού και εκεί οι γιαγιάδες
προηγούνται των παππούδων προσφέροντας σχεδόν 0,9 ώρες κατά μέσο όρο σύμφωνα με
τις γυναίκες που είναι δεσμευμένες με γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης. Τέλος οι γυναίκες που
δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία δέσμευσης, δηλώνουν ότι οι γιαγιάδες προσφέρουν
κατά μέσο όρο σχεδόν 1,2 ώρες ημερησίως για τις δουλειές του σπιτιού και οι παππούδες
περίπου 0,2 ώρες αντίστοιχα.

61

Πίνακας Γ.2.1: Χρόνος βοήθειας συμμετοχής σε ώρες ημερησίως ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση

Παντρεμένη
/Σύμφωνο

Υπόλοιπες
Κατηγορίες

Cohen’s d

Συμμετοχή
γιαγιάς
στην
ανατροφή
παιδιών

Συμμετοχ
ή γιαγιάς
στις
δουλειές
σπιτιού

Συμμετοχή
παππού στην
ανατροφή
παιδιών

Συμμετοχ
ή παππού
στις
δουλειές
σπιτιού

Συμμετοχή
άλλων
συγγενών
στην
ανατροφή

Μέσος
όρος

2,78

0,88

1,5

0,18

0,18

Τυπική
απόκλιση

2,4

1,22

1,89

0,68

0,51

Μέσος
όρος

2,35

1,22

0,82

0,18

0,18

Τυπική
απόκλιση

2,61

1,38

1,2

0,51

0,50

0,2

0,28

0,37

≈0

≈0

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). Σχετικές μελέτες υπογραμμίζουν ότι 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, Μουσούρου και Στρατηγάκη, 2004).
Η υπανάπτυξη του κράτους κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα έχει παραδοσιακά
επιφορτισμένες τις γυναίκες, οι οποίες είχαν και
πολλαπλούς

εξακολουθούν

να εκπληρώνουν

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).Η Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
καθώς είναι από τις χώρες που διατηρούν ακόμα παραδοσιακές δομές στην οικογενειακή
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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.
Εν κατακλείδι, τόσο οι άνδρες όσο 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 παιδιά1, 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. Επομένως, σημαντικό ρόλο στη φροντίδα του σπιτιού διαδραματίζει και το κοινωνικό
και συγγενικό δίκτυο, το οποίο όμως σε περιπτώσεις ενδέχεται να δημιουργεί 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
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).

1

EL, ES, LT, BG, HU, LV, RO
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Γ.3 Η δυνατότητα συνεισφοράς τρίτων και αξιοποίησης των υποδομών για τη συμφιλίωση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
Ο παρακάτω Πίνακας (Γ.3.1) αποτυπώνει τα ποσοστά χρήσης δημόσιων αλλά και ιδιωτικών
υπηρεσιών ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχουσών. Συγκεκριμένα
παρατηρούμε ότι οι δεσμευμένες με γάμο/ σύμφωνο συμβίωσης ερωτώμενες
χρησιμοποιούν τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς περισσότερο (51,6%) σε σχέση με τις
γυναίκες που ανήκουν στις υπόλοιπες κατηγορίες δέσμευσης (41,6%). Αντίθετα, οι
συμμετέχουσες που δεν είναι δεσμευμένες με γάμο/ σύμφωνο συμβίωσης κάνουν χρήση σε
υψηλότερα ποσοστά (33,6 % και 43,2%) των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης και των
ολοήμερων δημοσίων σχολείων - νηπιαγωγείων σε σχέση με αυτές που είναι δεσμευμένες
με γάμο/ σύμφωνο συμβίωσης. Τέλος, οι ερωτώμενες που είναι δεσμευμένες με γάμο ή
σύμφωνο συμβίωσης δηλώνουν σε υψηλότερα ποσοστά ότι χρησιμοποιούν άδειες
μητρότητας, άδειες ανατροφής, ευέλικτο ωράριο και επιδοτούμενες καλοκαιρινές
κατασκηνώσεις.
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Πίνακας Γ.3.1: Ποσοστό χρήσης δημόσιων-ιδιωτικών υπηρεσιών ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση

Παντρεμένη/Σύμφωνο

Υπόλοιπες
Κατηγορίες

Κέντρα δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών

23,4%

33,6%

Δημόσιοι παιδικοί σταθμοί

51,6%

41,6%

Ολοήμερα δημόσια σχολεία νηπιαγωγεία

34,5%

43,2%

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι»

1,1%

≈0

Πρόγραμμα Φύλαξης
ηλικιωμένων

≈0

≈0

Κέντρα ημερήσιας φροντίδας
ηλικιωμένων

≈0

≈0

Κέντρα Διημέρευσης και
ημερήσιας φροντίδας

0,7%

2,4%

Ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί

18,8%

17,1%

Ιδιωτικά νηπιαγωγεία

6,4%

11,2%

Ιδιωτικά γηροκομεία

1,1%

≈0

Άδειες μητρότητας

53,9%

33,6%

Άδεια ανατροφής

37,3%

25,6%

Ευέλικτο ωράριο

28,4%

25,6%

Επιδοτούμενες καλοκαιρινές
ασχολίες/κατασκηνώσεις

18,2%

17,6%

Ιδιωτικές καλοκαιρινές
ασχολίες/κατασκηνώσεις

18,6%

33,6%
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Η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους είναι ιδιαίτερα σημαντική
για την ημερήσια απασχόληση των γυναικών που έλαβαν μέρος στην παρούσα μελέτη. Όπως
παρατηρούμε στο Διάγραμμα Γ.3.1, οι ερωτώμενες οι οποίες έχουν κάνει χρήση ιδιωτικών
θερινών προγραμμάτων, επιδοτούμενων θερινών προγραμμάτων και του προγράμματος
βοήθεια στο σπίτι εργάζονται περισσότερες ώρες σε σχέση με τις γυναίκες που δηλώνουν ότι
δεν έχουν κάνει χρήση των παραπάνω προγραμμάτων. Επιπροσθέτως, όσες δεν έχουν κάνει
χρήση των κέντρων απασχόλησης αλλά και των ολοήμερων σχολείων εργάζονται επίσης
περισσότερες ώρες ημερησίως.

Διάγραμμα Γ.3.1: Ώρες επαγγελματικής απασχόλησης γυναικών ημερησίως ανάλογα με τη χρήση ορισμένων
υπηρεσιών
8,6

8,5

8,4
8,2
8,0
8,0

7,9

7,8 7,8

7,8
7,6

7,9

7,9

7,8

7,8

7,6

7,6

7,5

7,4
7,2
7,0
Κέντρα
απασχόλησης

Δημόσιοι
Παιδικοί
σταθμοί

Ολοήμερο
σχολείο

Δεν έχουν κάνει χρήση

Βοήθεια στο
σπίτι

Επιδοτούμενα Ιδιωτικά θερινά
θερινά

Έχουν κάνει χρήση

Σύμφωνα και με την 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 χρόνια όμως, 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
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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.
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 (Καραμεσίνη, 2013). Ωστόσο, λόγω της οικονομικής κρίσης οικογένειες δε
μπορούν να καλύψουν ούτε το χαμηλό ποσό των τροφείων των δημόσιων υπηρεσιών
φροντίδας. Οι οικογένειες πολλές φορές δεν έχουν πολλές επιλογές, λόγω και της σχετικής
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. Ως εκ τούτου, το τρέχον 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).
Επιπροσθέτως, 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
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κατανομή των οικογενειακών ευθυνών που συνιστούν μη αμειβόμενη εργασία έχει άμεσο
αντίκτυπο στην διαχωρισμό των φύλων, καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν να προσαρμόζουν
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 εργασίας2. 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.
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
φύλων, και κατά επέκταση για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής
ζωής για τους εργαζόμενους γονείς.

2Πράγματι,

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.

68

Γ.4 Στάσεις και αντιλήψεις των γυναικών ως προσδιοριστικός παράγοντας της
συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τις οπτικές και τις αντιλήψεις των συμμετεχουσών σχετικά
με τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν
παρατηρούμε τον Πίνακα Γ.4.1, ο οποίος αποτυπώνει τις σκέψεις των γυναικών για το βαθμό
συμβιβασμού της απασχόλησής τους σε σχέση με τις οικογενειακές/ κοινωνικές υποχρεώσεις
τους. Ειδικότερα, η πλειοψηφία των γυναικών αποτιμά θετικά τον παραπάνω συμβιβασμό,
με ποσοστό που αγγίζει το 56%. Ενώ όπως γίνεται αντιληπτό και στον Πίνακα Γ.4.2, η
πλειοψηφία των συμμετεχουσών δηλώνει ότι κάνει χρήση των διευκολύνσεων που τους
παρέχονται από την εργασία τους λόγω έκτακτου προβλήματος, είτε αυτές οι διευκολύνσεις
αφορούν αλλαγή ώρας προσέλευσης για 1 ώρα (79,1%), είτε απουσία για μία ημέρα χωρίς
κανονική άδεια δική τους (53,9%) ή του συντρόφου τους (47,8%).
Σύμφωνα με το Eurofound (2014) η σωστή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής είναι κρίσιμης σημασίας, δεδομένου ότι τα αυξημένα επίπεδα άγχους
έχουν συμβάλει στη διάλυση των οικογενειών και στη 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.

Πίνακας Γ.4.1: Αντίληψη γυναικών για το πώς συμβιβάζονται οι ώρες εργασίας με οικογενειακές/κοινωνικές
υποχρεώσεις

Πολύ καλά

14%

Αρκετά καλά

42%

Όχι πολύ καλά

32,5%

Καθόλου καλά

11,5%
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Πίνακας Γ.4.2: Αντιλήψεις γυναικών για τις δυνατότητες αλλαγών στην εργασία λόγω έκτακτου προβλήματος

Αλλαγή ώρα
προσέλευσης
για 1 ώρα

Αλλαγή ώρα
προσέλευσης
για 1 ώρα
(σύντροφος)

Απουσία για
μία ημέρα
χωρίς χρήση
κανονικής
άδειας

Απουσία για
μία ημέρα
χωρίς χρήση
κανονικής
άδειας
(σύντροφος)

Ποτέ

4,8%

7,6%

24,3%

25,2%

Σε σπάνιες
περιπτώσεις

16,1%

29%

21,8%

27%

Ναι

79,1%

63,4%

53,9%

47,8%

Τέλος, στον Πίνακα Γ.4.3 παρατηρούμε το στατιστικό μοντέλο για τη θετική αυτοαντίληψη
των γυναικών σχετικά με τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Το θετικό
πρόσημο καταδεικνύει μία ευθέως ανάλογη στατιστική σχέση, ενώ το αρνητικό πρόσημο μία
αντιστρόφως ανάλογη. Ειδικότερα όσο περισσότερο εργάζονται οι ερωτώμενες, τόσο
περιορίζεται η θετική τους αυτοαντίληψη για τη συμφιλίωση. Αντίστοιχη συσχέτιση
εντοπίζουμε στη χρήση αδειών ανατροφής και δημοσίων παιδικών σταθμών. Αντιστρόφως
των παραπάνω, η αυξανόμενη χρήση ιδιωτικών παιδικών σταθμών ή ολοήμερων σχολείων
ενισχύει τη θετική αυτοαντίληψη των συμμετεχουσών σχετικά με τη συμφιλίωση
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
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Πίνακας Γ.4.3: Στατιστικό μοντέλο για την θετική αυτοαντίληψη των γυναικών για τη συμφιλίωση

Εξαρτημένη μεταβλητή:
Θετική αυτοαντίληψη για τη συμφιλίωση

Ανεξάρτητες
μεταβλητές

Συντελεστής

p-value

Ώρες εργασίας

-0,18

≈0

Δημόσιοι παιδικοί
σταθμοί

-0,41

0,02

Ιδιωτικοί παιδικοί
σταθμοί

0,47

0,017

Ολοήμερα σχολεία

0,56

0,002

Άδεια ανατροφής

-0,51

0,002

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. 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
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την εργασία. Η σύγκρουση της εργασίας με την οικογένεια μπορεί να βασίζεται: α) στο χρόνο
β)στην ένταση και γ) στη συμπεριφορά (EIGE, 2015). 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 εργασίας. 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. Έτσι, 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 τομέα. 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 αντίθετα οι μη
αμειβόμενες άδειες ειδικά δε η γονική άδεια ανατροφής έχει σχεδόν ανύπαρκτη χρήση από
τους πατέρες.

72

Γ.5 Ελεύθερος χρόνος στις γυναίκες, Απασχόληση και Συμφιλίωση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής
Όπως τονίστηκε και προηγουμένως, ο ελεύθερος χρόνος των συμμετεχουσών είναι μια
σημαντική παράμετρος που επηρεάζει τις αντιλήψεις τους σχετικά με τη συμφιλίωση της
οικογενειακής και επαγγελματικής τους ζωής. Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα Γ.5.1 η
ηλικία του μικρότερου παιδιού επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ύπαρξη καθώς και τη μη
ύπαρξη ελεύθερου χρόνου. Παράλληλα, οι συμμετέχουσες οι οποίες δηλώνουν ότι δεν έχουν
ελεύθερο χρόνο αφιερώνουν περισσότερες ώρες ημερησίως κατά μέσο όρο στο επάγγελμά
τους (≈8), στη φροντίδα του σπιτιού τους (≈2,9) και στα παιδιά τους (≈3,4), σε σχέση με αυτές
που δηλώνουν ότι έχουν ελεύθερο χρόνο (Πίνακας Γ.5.1).

Διάγραμμα Γ.5.1: Μέσος όρος ηλικίας του μικρότερου παιδιού σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των γυναικών

Δεν έχουν προσωπικό ελεύθερο χρόνο

7,4

Έχουν προσωπικό ελεύθερο χρόνο

8,6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

(p-value <0,05)
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Πίνακας Γ.5.1: Χρόνος συμμετοχής στις υποχρεώσεις σε ώρες ημερησίως ανάλογα με την ύπαρξη ελεύθερου
χρόνου

Δεν έχει
ελεύθερο χρόνο

Έχει ελεύθερο
χρόνο

Cohen’s d

Επαγγελματική
απασχόληση

Φροντίδα
σπιτιού

Απασχόληση με
τα παιδιά

Μέσος
όρος

7,95

2,91

3,43

Τυπική
απόκλιση

2,03

1,7

2,66

Μέσος
όρος

7,68

2,85

3,01

Τυπική
απόκλιση

1,85

1,64

1,89

0,17

0,04

0,18

Σε σχετικές μελέτες, οι Mattingly & Sayer (2006) μελέτησαν τις έμφυλες διαφορές όσον
αφορά στα αισθήματα πίεσης και στον ελεύθερο χρόνο, ενώ 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 όσο
περνούν τα χρόνια, 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. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι συνεχιζόμενες ανισότητες όσον αφορά στα
έμφυλα πρότυπα χρήσης του χρόνου είναι παράλληλες 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.
Τέλος ένα εξίσου ενδιαφέρον συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το Eurofound (2014) ως
πρόταση πολιτικής, είναι ότι η σωστή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής είναι κρίσιμης σημασίας, δεδομένου ότι τα αυξημένα επίπεδα άγχους έχουν συμβάλει
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στη διάλυση των οικογενειών και τη δημιουργία ενός αυξανόμενου αριθμού των μόνων
γονέων. Αν οι γονείς δεν μπορούν να πετύχουν την επιθυμητή ισορροπία εργασίαςοικογένειας, 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.

Γ.6 Συμμετοχή του συζύγου / συντρόφου στις οικογενειακές υποχρεώσεις: Μία
οικονομετρική εκτίμηση
Η συμμετοχή του συζύγου/ συντρόφου στις οικογενειακές υποχρεώσεις φαίνεται να
επηρεάζει και τις ώρες απασχόλησης των γυναικών που έλαβαν μέρος στην παρούσα μελέτη.
Σύμφωνα και με το Διάγραμμα Γ.6.1, ο μέσος όρος ωρών επαγγελματικής απασχόλησης των
συμμετεχουσών είναι υψηλότερος από εκείνον των συντρόφων/ συζύγων όταν αυτοί
συμμετέχουν περισσότερο στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Από την άλλη, όταν υπάρχει
μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στις οικογενειακές υποχρεώσεις τότε ο μέσος όρος
ωρών επαγγελματικής απασχόλησης των συντρόφων/ συζύγων είναι υψηλότερος σε σχέση
με αυτόν των γυναικών που έλαβαν μέρος στη μελέτη.
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Διάγραμμα Γ.6.1: Μέσος όρος επαγγελματικής απασχόλησης ανάλογα με τη συμμετοχή συζύγου στις
οικογενειακές υποχρεώσεις
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Μεγαλύτερη συμμετοχή ανδρών

Ισότιμη συμμετοχή
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Μεγαλύτερη συμμετοχή
γυναικών

Σύζυγος / Σύντροφος

Με ενδιαφέρον παρατηρούμε και το στατιστικό μοντέλο του Πίνακα Γ.6.1 στο οποίο
αποτυπώνονται μεταβλητές που δύνανται να επηρεάσουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των
γυναικών. Το θετικό πρόσημο καταδεικνύει μία ευθέως ανάλογη στατιστική σχέση, ενώ το
αρνητικό πρόσημο μία αντιστρόφως ανάλογη. Έτσι, όσο περισσότερο ασχολείται ο σύζυγος/
σύντροφος με τη φροντίδα του σπιτιού, τόσο λιγότερη είναι η συμμετοχή της γυναίκας στις
οικογενειακές υποχρεώσεις. Αντίστοιχα επηρεάζει τη συμμετοχή των γυναικών και η ηλικία
του μικρότερου παιδιού. Αντίθετα στα παραπάνω όσο περισσότερο απουσιάζει ο ελεύθερος
χρόνος τόσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των γυναικών στις οικογενειακές υποχρεώσεις..
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Πίνακας Γ.6.1: Στατιστικό μοντέλο σχετικά με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στις οικογενειακές
υποχρεώσεις

Εξαρτημένη μεταβλητή:
Μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών

Ανεξάρτητες μεταβλητές

Συντελεστής

p-value

Ηλικία μικρότερου παιδιού

-0,14

0,006

Ώρες φροντίδας σπιτιού
συζύγου/συντρόφου

-0,54

0,008

Έλλειψη ελεύθερου χρόνου

1,62

0,044

Σύμφωνα με τις σχετικές βιβλιογραφικές μελέτες, τα 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 (όπως αναφέρεται στο ΑλιπράντηΜαράτου, 2007, σελ. 10. Γκασούκα, 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. 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).
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Παράλληλα, 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). Καταλήγοντας, τόσο οι άνδρες όσο 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 παιδιά3, ο μόνος δυνατός τρόπος
για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας είναι αν παππούδες και γιαγιάδες φροντίζουν τα
παιδιά τους.

3

EL, ES, LT, BG, HU, LV, RO
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