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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

«Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο
πλαίσιο των αλλαγών στην οικογένεια και
στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα»
Βασικά συμπεράσματα ποσοτικής έρευνας για την ισορροπία
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, στην Ελλάδα της κρίσης (ΚΜΟΠ)

Η

έρευνα αποτελεί μια αναλυτική καταγραφή του κρίσιμου ζητήματος της συμφιλίωσης οικογένειας
και επαγγελματικής ζωής των εργαζόμενων γυναικών, με παράλληλη αξιολόγηση των αναγκών
τους και των εφαρμοζόμενων πολιτικών πρόνοιας, στην Ελλάδα της κρίσης.
Μέσα από αναλυτική διερεύνηση των στάσεων και
απόψεων 1.000+ εργαζόμενων γυναικών ηλικίας 2555 ετών, με ανήλικο τέκνο, η έρευνα απαντά στο κατά
πόσο επηρεάζεται η ισορροπία επαγγελματικής ζωής
και οικογένειας από διαφορετικές μεταβλητές, όπως το
εισόδημα, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την επαγγελματική
θέση, την αστικότητα κ.α. Η έρευνα διεξήχθη σε
μητροπολιτικές περιοχές, σε αστικά κέντρα αλλά
και σε αγροτικές περιοχές προκειμένου να εκφράσει
αντιπροσωπευτικά το σύνολο του πληθυσμού.

Το ερευνητικό εργαλείο εξετάζει μεταξύ άλλων:
• δημογραφικά χαρακτηριστικά
• το χρόνο συμμετοχής στις οικογενειακές υποχρεώσεις,
• τη βοήθεια που υπάρχει από άλλα πρόσωπα και φορείς,
• τη χρήση δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών
• καθώς και τις γενικότερες αντιλήψεις για τη συμφιλίωση

Τα βασικά χαρακτηριστικά του δείγματος, που επιλέχθηκε τυχαία, είναι τα εξής:

66% είναι μισθωτές πλήρους

46% έχουν τριτοβάθμια
εκπαίδευση ενώ μόλις 5%
υποχρεωτική εκπαίδευση

το 80% δεν έχουν άλλα
εξαρτώμενα οικονομικά άτομα
εκτός των παιδιών

25% εργάζεται στον δημόσιο

απασχόλησης και 19%
αυτοαπασχολούμενες

Σχεδόν το ½ έχει εισόδημα μεταξύ
450€ - 900€

52% εργάζονται σε καθεστώς
αβεβαιότητας, θεωρώντας πιθανό
να χάσουν την κύρια απασχόλησή
τους το επόμενο 6μηνο

τομέα

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας:
Οι γυναίκες εργάζονται κατά μ.ο.
7,8 ώρες ημερησίως ενώ οι σύζυγοι/
σύντροφοι κατά μ.ο. 8,5 ώρες
ημερησίως
Οι γυναίκες απασχολούνται σε μη
αμειβόμενη εργασία (φροντίδα
σπιτιού και παιδιών) κατά μ.ο. 6
ώρες ημερησίως ενώ οι σύζυγοι/
σύντροφοι κατά μ.ο. 2,9 ώρες
ημερησίως
Οι

γιαγιάδες

συμμετέχουν

κατά

μέσο όρο 2,7 ώρες ημερησίως στην
ανατροφή ανηλίκων τέκνων και 1
ώρα στις δουλειές του σπιτιού
Μόνο στο 8% των περιπτώσεων
ο σύζυγος/ σύντροφος ασχολείται
περισσότερο από τη γυναίκα στην
ανατροφή και φροντίδα των παιδιών
Η ηλικία του μικρότερου παιδιού
σχετίζεται θετικά με το χρόνο
απασχόλησης στις οικογενειακές
υποχρεώσεις
αμφότερων

των γονέων. Ειδικότερα ο μ.ο.
απασχόλησης γονέων με παιδί
μικρότερο των 6 ετών είναι
6,26 ώρες ενώ αντίστοιχα ο μ.ο.
απασχόλησης γονέων με παιδί
ηλικίας 6-11 ετών είναι 4,58 ώρες
η συμμετοχή των ανδρών/ συζύγων
στις εργασίες του σπιτιού και στην
ανατροφή των παιδιών συσχετίζεται
θετικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο
της γυναίκας, με το εκπαιδευτικό
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επίπεδο του συζύγου/ συντρόφου
αλλά και με την ηλικία του μικρότερου
παιδιού της οικογένειας
οι γυναίκες ανώτερου και ανώτατου
εκπαιδευτικού επιπέδου τείνουν
να απασχολούνται περισσότερες
ώρες με την επαγγελματική τους

ενασχόληση και λιγότερες με την
φροντίδα του σπιτιού/ ανατροφή
παιδιών, σε σχέση με τις γυναίκες
χαμηλού και μέσου εκπαιδευτικού
επιπέδου

52% των γυναικών κάνει χρήση
άδειας μητρότητας ενώ μόλις 28%

κάνει χρήση ευέλικτου ωραρίου
η
συμμετοχή
της
ευρύτερης
οικογένειας
στις
οικογενειακές
υποχρεώσεις
είναι
μεγαλύτερη
στα αστικά κέντρα σε σχέση με τις
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές

Συμπεράσματα σχετικά με τις απόψεις περί συμφιλίωσης:
το 90% πιστεύει ότι και οι δύο γονείς
θα έπρεπε να αναλαμβάνουν εξίσου
τη φροντίδα των παιδιών
το 70% πιστεύει ότι ο σύζυγος/
σύντροφος
θα
έπρεπε
να
διαθέτει περισσότερο χρόνο στις
οικογενειακές υποχρεώσεις
το 50% θεωρεί ότι ο σύζυγος/
σύντροφος
έχει
περισσότερο
ελεύθερο χρόνο από την ίδια, ενώ

35% θεωρεί ότι έχουν τον ίδιο
σε ποσοστό 55% οι γυναίκες
συμβιβάζουν αρκετά καλά ή πολύ
καλά την επαγγελματική τους
ενασχόληση με τις οικογενειακές
τους υποχρεώσεις
το εισόδημα δεν επηρεάζει τις
αντιλήψεις των γυναικών για τη
συμφιλίωση

οι εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα
έχουν καλύτερη αντίληψη για
τη συμφιλίωση και συμβιβάζουν
καλύτερα τις υποχρεώσεις τους
σε σχέση με τις εργαζόμενες στο
δημόσιο τομέα
οι εργαζόμενες στον δημόσιο τομέα
αντιλαμβάνονται περισσότερο ότι
έχουν προσωπικό (ελεύθερο) χρόνο

φορεισ υλοποιησησ

Κεντρο Μέριμνας
Οικογένειας και Παιδιού

Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών

Σύνδεσμος για τα
Δικαιώματα της
Γυναίκας

Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας
Ινστιτούτο Κοινωνικών
Επιστημών
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