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«Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο
των αλλαγών στην οικογένεια και στην αγορά
εργασίας στην Ελλάδα»
Συνέδριο
«Ισορροπία εργασίας, οικογένειας και προσωπικής ζωής σε κρίση;»

Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»,
Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Π

ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Συνέδριο με θέμα: «Ισορροπία εργασίας, οικογένειας και
προσωπικής ζωής σε κρίση;» την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 στο Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»,
στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τους τέσσερις φορείς
υλοποίησης του ερευνητικού έργου : «Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο των αλλαγών στην
οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα – WORLBAL (EOXGR07/3939)»: το Κέντρο Μέριμνας
Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) ως συντονιστή, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) , το Σύνδεσμο
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΣΔΓ) και το Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της
Ισλανδίας, ως εταίρων.
Κατά την έναρξη του Συνεδρίου απηύθυναν χαιρετισμό
η Αντωνία Τορρένς, Πρόεδρος του Κέντρου Μέριμνας
Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) και ο Καθηγητής Νίκος
Δεμερτζής, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών (ΕΚΚΕ), η Ελλάς- Ελένη Κουράκου, Πρόεδρος
του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
(ΣΔΓ) που έθεσαν τα κύρια σημεία προβληματισμού
του θέματος όπως, η οικονομική κρίση, οι κρατούσες
κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες και οι αλλαγές στην
αγορά εργασίας με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των
γυναικών. Παράλληλα, στο χαιρετισμό τους οι Guðný
Björk Eydal , Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας
και ο Ιωάννης Λυμπερόπουλος, Επίτιμος Πρόξενος της
Ισλανδίας ανέδειξαν το ζήτημα της συμφιλίωσης όπως
προσλαμβάνεται από την κοινωνία της Ισλανδίας.
Κατά την πρώτη συνεδρία η Guðný Björk Eydal ,
Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας και η Gudbjorg Andrea Jonsdottir , Διευθύντρια του Ινστιτούτου
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας
παρουσίασαν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις
πολιτικές της Ισλανδίας σχετικά με τη συμφιλίωση της
επαγγελματικής ,προσωπικής και οικογενειακής ζωής,
ενώ επεσήμαναν τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα των
πολιτικών που εφαρμόζονται για την περαιτέρω ενίσχυση
της συμμετοχής του πατέρα στην οικογενειακή ζωή μέσω

και της λήψης μέρους της γονικής άδειας. Στη συνέχεια η
Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη επιστημονικός σύμβουλος
του έργου και Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, παρουσίασε τις μεταβολές που έχει επιφέρει
η οικονομική κρίση στη χώρα μας στην οικογένεια,
στα μοντέλα οικογένειας, στις αναπαραγωγικές
συμπεριφορές καθώς και στη γυναικεία απασχόληση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις κύριες διστάσεις των
πολιτικών συμφιλίωσης της επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής οι οποίες αφορούν: α) τη διευκόλυνση
της πρόσβασης της σύγχρονης γυναίκας στην αγορά
εργασίας, β) τα μέτρα για το συνδυασμό επαγγελματικής
και οικογενειακής εργασίας και γ) τα μέτρα για την
προώθηση της ανακατανομής των γονεϊκών και
οικογενειακών υποχρεώσεων ανάμεσα στα δυο φύλα.

www.worlbal.eu
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Στη δεύτερη Συνεδρία,
παρουσιάστηκαν από
τον Αθανάσιο Κατσή,
Αναπληρωτή Καθηγητή
του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, τα
αποτελέσματα της
εμπειρικής έρευνας
του ΚΜΟΠ, που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000
εργαζόμενων γυναικών ηλικίας 25-55 χρόνων.
Αντικείμενο της έρευνας ήταν να διερευνηθούν και
να αξιολογηθούν οι επαγγελματικές και οικογενειακές
ανάγκες των γυναικών-μητέρων, οι προτιμήσεις τους
όσον αφορά τη χρήση υπηρεσιών και οι προσδοκίες τους
από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές συμφιλίωσης, καθώς
και η συμβολή του πατέρα στην καθημερινή φροντίδα
των μικρών παιδιών και η συμμετοχή του στις οικιακές
εργασίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν
ενδιαφέρουσες πτυχές της ελληνικής οικογένειας. Ακόμη
διαπιστώθηκε ότι η συμμετοχή των συζύγων/ συντρόφων
πατέρων στις οικογενειακές υποχρεώσεις είναι πλέον πιο
αυξημένη συγκριτικά με παλαιότερα ενώ παρατηρείται
υψηλή συσχέτιση του βαθμού συμμετοχής τους, σε σχέση
με το εκπαιδευτικό επίπεδο καθώς και με την ηλικία του
μικρότερου παιδιού.
Στην τρίτη συνεδρία, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα
των ποιοτικών διερευνήσεων από την ερευνητική ομάδα
του ΕΚΚΕ με συντονίστριες τις Ιωάννα Τσίγκανου και Μαρία
Θανοπούλου, Διευθύντριες Ερευνών του ΕΚΚΕ, μέσα από

11 διαφορετικές μελέτες περίπτωσης, επαγγελματικών
ομάδων γυναικών. Ως κοινό συμπέρασμα αναδείχθηκε
ότι η απουσία υποστηρικτικών κρατικών δομών, η
συρρίκνωση των εισοδημάτων και οι πολιτικές λιτότητας
που υιοθετούνται σήμερα, συνιστούν τροχοπέδη στην
επίτευξη της εξισορρόπησης οικογενειακής ζωής και
εργασίας. Ακόμη επισημάνθηκε η πρόωρη έξοδος των
γυναικών από το επάγγελμα και η επιστροφή τους στον
παραδοσιακό ρόλο της γυναίκας ως μητέρας - νοικοκυράς
στο σπίτι.
Η τέταρτη Συνεδρία επικεντρώθηκε στις πολιτικές
εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
των γυναικών που εφαρμόζονται σήμερα στις διάφορες
χώρες της Ε.Ε. καθώς και στα σημερινά αδιέξοδα που
αντιμετωπίζει η εφαρμογή των εν λόγω πολιτικών στη
χώρα μας. Η Μανίνα Κακεπάκη, ερευνήτρια του ΕΚΚΕ,
αναλύοντας τις συνεντεύξεις που πραγματοποίησε
σε φορείς άσκησης πολιτικής ανέδειξε δύο κύρια
συμπεράσματα, μέσω της κριτικής αξιολόγησης, για
τις πολιτικές της Ελλάδας: α) την απουσία κεντρικού
σχεδιασμού στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής και
β) τον προσανατολισμό των εφαρμοζόμενων πολιτικών
σε μέτρα διευκόλυνσης των γυναικών για την επιτέλεση
των διπλών τους καθηκόντων, παρά στην ανατροπή
των στερεοτυπικών διακρίσεων. Στη συνέχεια, η
Ευρυδίκη Τσέλιου πολιτική επιστήμων παρουσίασε τα
διαφοροποιημένα μοντέλα πολιτικών των χωρών της Ε.Ε.28 ενώ διατύπωσε προτάσεις πολιτικής για ένα οριζόντιο
μοντέλο πολιτικής της Ελλάδας, βάσει των ευρωπαϊκών
καλών πρακτικών. Στο τέλος της συνεδρίας, η Αντωνία
Τορρένς, Πρόεδρος του ΚΜΟΠ και Αντιπρόεδρος της
Συνομοσπονδίας Οικογενειακών Οργανώσεων της
Ευρώπης (COFACE) παρουσίασε τις σημερινές προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο πεδίο αυτό καθώς και
τις σχετικές πρωτοβουλίες της COFACE.
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Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με συζήτηση Στρογγυλής
Τράπεζας όπου εκπρόσωποι του πολιτικού χώρου, ειδικοί
επιστήμονες και εμπειρογνώμονες έκαναν σύντομες
παρεμβάσεις για τις προκλήσεις της εξισορρόπησης
εργασίας και ζωής στη σύγχρονη εποχή. Στη συζήτηση
συμμετείχαν οι Ειρήνη - Ελένη Αγαθοπούλου Πρόεδρος
ΚΕΘΙ, η Χριστίνα Αγγέλη, Ειδική Επιστήμων του Κύκλου
Ισότητας του Συνηγόρου του Πολίτη, η Φωτεινή
Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων,
η Σοφία Κουκούλη–Σπηλιωτοπούλου, Ανεξάρτητη
Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα Ισότητας, η Ευγενία Τσουμάνη, πρώην Γενική Γραμματέας
Ισότητας των Φύλων και η Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας
του Δήμου Αθηναίων & Αν. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου. Το Συνέδριο παρακολούθησαν 100 περίπου
ερευνητές, πανεπιστημιακοί, φοιτητές κοινωνικών επιστημών, πολιτικοί και πολιτειακοί παράγοντες, εκπρόσωποι
ΜΚΟ οργανώσεων και Συλλόγων ενώ μετά από κάθε συνεδρία ακλούθησε ενδιαφέρον διάλογος.

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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