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Ολοκλήρωση της Βιβλιογραφικής Επισκόπησης του έργου:

«Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο των
αλλαγών στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας
στην Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης / WOLBAL 3939»
Ολοκληρώθηκε η «Bιβλιογραφική Επισκόπηση» που
αποτελεί την πρώτη δράση/πακέτο εργασίας του έργου : «Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο των αλλαγών στην οικογένεια και στην αγορά
εργασίας στην Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης»/
WOLBAL 3939. Το έργο εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό
Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ
ΕΟΧ) 2009-2014 – Τομέας Προτεραιότητας: Ακαδημαϊκή
Έρευνα, με Διαχειριστή τη Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και υλοποιείται από το Κέντρο
Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) που είναι
συντονιστής, και εταίρους το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών (ΕΚΚΕ), το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της
Γυναίκας (ΣΔΓ) και το Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας.

Το τεύχος της Βιβλιογραφικής επισκόπησης συνιστά μια
συστηματική συγκέντρωση, καταγραφή και παρουσίαση μελετών, ερευνητικών αποτελεσμάτων, δημογραφικών/στατιστικών δεδομένων, ευρωπαϊκών κειμένων και
Εκθέσεων σχετικά με τις αλλαγές στη δομή της απασχόλησης και των συνθηκών απασχόλησης, τις μεταβολές
στην οικογενειακή/ιδιωτική ζωή και τις έμφυλες σχέσεις
σε συνδυασμό με το ζήτημα της συμφιλίωσης της εργασίας και της οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στην οικονομική κρίση ως παράγοντα
επιρροής τόσο στην απασχόληση των ανδρών και των
γυναικών όσο και στην οικογενειακή/ιδιωτική ζωή και
τις συνακόλουθες επιπτώσεις στις έμφυλες σχέσεις και
στην ιδιωτική σφαίρα. Η αναζήτηση και συγκέντρωση
του βιβλιογραφικού υλικού έγινε μέσα από διάφορες
πηγές και βάσεις δεδομένων με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας που είχαν τεθεί.

Η βιβλιογραφική επισκόπηση αποτελείται συνολικά από επτά κεφάλαια:
1. Πρώτο Κεφάλαιο
Το Πρώτο Κεφάλαιο αφορά το εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο και τους ορισμούς των εννοιών της
συμφιλίωσης μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής/οικογενειακής ζωής με βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα. Παράλληλα, περιγράφεται και η Μεθοδολογία που
ακολουθήθηκε για την επιλογή του υλικού (κριτήρια
επιλεξιμότητας των πηγών, αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία των πληροφοριών) καθώς και για την εκπόνηση της βιβλιογραφικής επισκόπησης.
2. Δεύτερο Κεφάλαιο
Στο Δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σύγχρονες
προκλήσεις σχετικά με τη συμφιλίωση της εργασίας με
την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή μέσα από βασικά κείμενα πολιτικής, καθώς και οι τρόποι ρύθμισης του ζητήματος αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμη παρατίθενται

σχετικά δεδομένα για την Ελλάδα που αναδεικνύουν
την υφιστάμενη κατάσταση και την ανεπάρκεια των
δημόσιων παροχών και υπηρεσιών προς τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά.
3. Τρίτο Κεφάλαιο
Στο Τρίτο Κεφάλαιο της μελέτης παρουσιάζονται οι
επιπτώσεις και η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην
απασχόληση των γυναικών και των ανδρών αλλά και
στη συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή μέσα από βασικά ευρωπαϊκά κείμενα και δεδομένα σχετικών μελετών.
4. Τέταρτο Κεφάλαιο
Το Τέταρτο Κεφάλαιο αναφέρεται στις αλλαγές που
παρατηρούνται στη δομή και στα μοντέλα της οικογένειας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και παρουσιάζο-
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νται σχετικά δεδομένα που αναδεικνύουν τις αλλαγές
στις επιλογές και συμπεριφορές των ανδρών και των
γυναικών κατά την τελευταία πενταετία.
5. Πέμπτο Κεφάλαιο
Στο Πέμπτο Κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση πρόσφατων
ερευνών και μελετών καθώς και επιστημονικών εκθέσεων που έχουν δημοσιευθεί σχετικά με το ερευνητικό
αντικείμενο τη συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή και τις κοινωνικές και ενδο-οικογενειακές ρυθμίσεις σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο. Οι περισσότερες μελέτες καλύπτουν ζητήματα που
αφορούν κυρίως την κατανομή των οικιακών εργασιών
και των εργασιών φροντίδας προς τα εξαρτώμενα μέλη
ανάμεσα στους εργαζόμενους γονείς , τις έμφυλες διαφορές όσον αφορά τη διάθεση ελεύθερου χρόνου, καθώς και τα αισθήματα άγχους και πίεσης που βιώνουν
οι γονείς που εργάζονται. Τα δεδομένα των ερευνών
πάντως δείχνουν ότι η κατανομή των οικιακών ευθυνών καθώς και της φροντίδας των παιδιών στις σύγχρονες κοινωνίες εξακολουθεί να βασίζεται στο φύλο.

6. Έκτο Κεφάλαιο
Στο Έκτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα καλών πρακτικών για την προώθηση της συμφιλίωσης της εργασίας με την οικογενειακή και ιδιωτική
ζωή που έχουν εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο.
7. Έβδομο Κεφάλαιο
Στο Έβδομο Κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα
της βιβλιογραφικής επισκόπησης και επισημαίνονται τα
βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί για τη συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή και ιδιωτική ζωή
στη χώρα μας, οι προτεραιότητες και οι ελλείψεις που
παρατηρούνται τόσο σε επίπεδο εφαρμογής πολιτικών
όσο και στην έλλειψη σχετικών πρόσφατων ερευνών
και μελετών που να αποτυπώνουν τις ανάγκες και τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και ιδιωτικής/οικογενειακής
ζωής ειδικότερα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης
που διανύουμε από το 2008. πηση της επαγγελματικής
και ιδιωτικής/οικογενειακής ζωής ειδικότερα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε από το 2008.
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